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1: ، ص2جتاریخ ایران باستان، مقدمه

]جلد دوم[

فهرست مندرجات جلد دوم

907نام نام و نسب او-سلطنت اردشیر اول، دراز دست مبحث اول-فصل ششم

908نسب 

908قتل أردوان کارهاى اولى اردشیر-مبحث دوم

910غلبه بر ویشتاسپ 

911پناهیدن تمیستوکل به اردشیر 

922مخاصمه یونان با پارسیها روابط ایران و یونان-مبحث سوم

922اتّحاد دلس 

9260جنگ آتن با ایران 

927احوال مصر شورش مصر و تسخیر آن از نو-مبحث چهارم

930م . ق454-460شورش مصر 

933یاغیگرى مگابیز 

مخاصمه آتن با ایراندنباله روابط ایران و یونان-مبحث پنجم

936م . ق449صلح سیمون 

940روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون 
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941آغاز جنگهاى پلوپونس 

942سفارتهاى یونان در دربار شوش 

944دعوت بقراط به ایران 

946کتاب عزرا اردشیر دراز دست و یهودیان-مبحث ششم

946با سوم 

947با چهارم 

948با پنجم و ششم 

951صفات او فوت اردشیر،-مبحث هفتم

953نام و نسب خشیارشاى دوم-خشیارشاى دوم و سغدیان مبحث اول-فصل هفتم

953قتل خشیارشاى دوم 

سغدیان-مبحث دوم
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954نام و نسب 

954قتل سغدیان 

956نام نام و نسب او-داریوش دوم مبحث اول-فصل هشتم

956نسب 

957تس یاغیگرى آرسییاغیگریها و کنگاشها-دوممبحث
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959نس سوتیاغیگرى پى

960کنگاشها 

962شورش مصر شورشها-مبحث سوم

964شورش ماد 

966اتّحاد ایران با اسپارت 964روابط ایران و یونان -مبحث چهارم

979سیاست کوروش، خاتمه جنگ پلوپونس 

983احوال آتن 

985» واى بر مغلوبین«

987بناى معبد یهود در اورشلیم کارهاى دیگر داریوش، فوت او-مبحث پنجم

989ها شورش کردوخ

989فوت داریوش دوم 

989صفات او 

991نام نام و نسب-سلطنت اردشیر دوم مبحث اول-فصل نهم

992نسب 

992سوء قصد نسبت به اردشیر وقایع بدو سلطنت-مبحث دوم

995تدارکات او یاغیگرى کوروش، جنگ او با اردشیر-مبحث سوم

998م . ق401عزیمت کوروش بجنگ اردشیر 



999از سارد تا کیلیکیه هاى کزنفونمضامین نوشته

1001از کیلیکیه تا ایسوس 

1005از ایسوس تا فرات 

1008از فرات تا کارماند 

1010تاس قضیه ارن

1011تدارکات اردشیر 

1012سا جنگ کونّاک

1012روایت کزنفون 

1020نن روایت کتزیاس و دى

1025روایت دیودور 

1027روایت ژوستن 

1028کشتگان جنگ کونّاکسا 

1028خالصه جنگ کونّاکسا و اثرات آن 
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1030تمجید کزنفون از کوروش کوچک-مبحث چهارم

1033از جنگرفتار اردشیر پس -مبحث پنجم

1038احوال یونانیها پس از جنگ نشینى یونانیهاعقب-مبحث ششم
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1042متارکه، قرارداد تیسافرن با یونانیها 

1045روانه شدن یونانیها با تیسافرن 

1048رسیدن یونانیها برود زهاب 

1051کشته شدن صاحبمنصبان یونانى 

1053آرخ بروایت پلوتارك کشته شدن کل

1055آرخ کزنفون از کلتمجید 

1055نن تکذیب کزنفون از م

1058حزن و اندوه یونانیها 

1060نطق صاحبمنصبان یونانى 

1062حمالت مهرداد بیونانیها 

1065تغییرات در ترتیب قشون 

1067عبور از کوههاى کردوك 

1073یونانیها در سرحد ارمنستان 

1076عبور از ارمنستان 

1083روند یونانیها به کلخید می

1088رفتن یونانیها به بیزانس و تراکیه 

1093هاى کزنفون کیفیت نوشته



1096مسموم کردن استاتیرا اوضاع دربار-مبحث هفتم

1097سا زواج اردشیر با آتس

اوضاع آسیاى صغیر مخاصمه اسپارت، جنگ ایران و السدمون، فرمان اردشیر-مبحث هشتم
1099

1101تیسافرن و درسیلّیداس 

1102آمدن آژزیالس بآسیاى صغیر 

1105رستس اقدامات تیت

1106رفتن آژزیالس بایالت فرناباذ 

1110احضار آژزیالس 

1111اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت 

1113اردشیر جنگ را بیونان میبرد 

1114مذاکرات آنتالسیداس 

1117صلح آنتالسیداس، فرمان اردشیر 

1119آنتالسیداس اثرات صلح 

1123فرونشاندن شورش قبرس-مبحث نهم

1127باذ تبرئه تیرى

1128سفر جنگى اردشیر بوالیت کادوسیان-مبحث دهم



1131احوال مصر لشکرکشى ایرانیان به مصر-مبحث یازدهم
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1134عزم بر تسخیر مصر 

1137لت غربىشورش چند ایا-مبحث دوازدهم

1139حمله مصریها به فینیقیه 

1141قضایاى داتام-مبحث سیزدهم

1148روابط ایران و یونان پس از صدور فرمان صلح-مبحث چهاردهم

1152قتل داریوش جنایتهاى دربارى، فوت اردشیر، خانواده و خصائل او-مبحث پانزدهم

1157قتل آریاسپ و آرسان 

1158فوت اردشیر 

1158نواده اردشیر خا

1158خصائل اردشیر دوم 

1159هاى توریۀنوشته-مبحث شانزدهم

1161حکایت نحمیا 

نام و نسب، رسیدن او بتخت اردشیر سوم-سلطنت اردشیر سوم و آرسس مبحث اول-فصل دهم
1164

1165کشتار در خانواده سلطنت 
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1166اسکات شورشهاى داخلى 

1166باذ یاغیگرى ارته

1167شورش صیدا و قبرس 

1169فرونشاندن شورش فینیقیه و قبرس 

1172م . ق344تسخیر مصر 

1180باذ تور از ارتهشفاعت من

1180دفع هرمیاس یاغى 

1181بهبودى اوضاع ایاالت 

1181آواز قوت یافتن مقدونیه 

1183کشته شدن اردشیر 

1184صفات اردشیر سوم 

1185موزوله 

1186نام، نسب طنت آرسسسل-مبحث دوم

1187کشته شدن او 

نام، نسب و مقام نام و نسب، وقایع بدو سلطنت-سلطنت داریوش سوم مبحث اول-فصل یازدهم
1188او 

1189قتل باگواس 



1190مقدمه نظرى بتاریخ مقدونیه-مبحث دوم

1191مقدونیه قبل از فیلیپ دوم-قسمت اولى

فیلیپ دومکارهاى -قسمت دوم
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1194وقایع اوایل سلطنتش 

1198آتن و فیلیپ دوم 

1198جنگ مقدس 

1201جنگ فیلیپ با آتن 

1203جدال خرونه 

1205نتیجه جدال خرونه 

1206آغاز لشکرکشى بآسیا 

1207کشته شدن فیلیپ 

1209اوضاع دربار فیلیپ 

1212نام، نسب )کبیر(سوم اسکندر -قسمت سوم

1213هائى راجع بنژاد او افسانه

1217کودکى و جوانى اسکندر 

1223کارهاى اسکندر در بدو سلطنت 



1227اسکندر در تراکیه 

1228بالّ جنگ اسکندر با مردم ترى

1229عزیمت اسکندر به ایلّیریه 

1230ها بر اسکندر قیام تبى

1235تقاضاى اسکندر از آتن 

1238ور براى لشکرکشى به ایران ش

از داردانل تا -لشکرکشى اسکندر بایران، جنگهاى ایران و مقدونى قسمت اول-مبحث سوم
1242امور ایران )م. ق333-234(کیلیکیه 

1244پونت عبور اسکندر از هلّس

1247شور سرداران ایران 

1250) م. ق334(جنگ گرانیک 

1251روایت دیودور 

1254آریان روایت 

1258جهات شکست قشون ایران 

1260نتیجه جنگ گرانیک 

1264لت تسخیر مى

1268تسخیر هالیکارناس 



1275فرستادن قشون به فریگیه 

1278سیدیه فیلیه و پىعبور از پام

1280نن کارهاى مم

1282نن در دربار ایران اثر فوت مم

1283اسکندر در فریگیه و پافالگونیه 

1285عبور اسکندر از دربند کیلیکیه 

1287مرض اسکندر 

1291تصرّف معابر دیگر 

1291تدارکات داریوش از کیلیکیه تا مصر-قسمت دوم

1295حرکت سپاه ایران 

1299عبور از فرات و وقایع بعد 

1300ها باردوى داریوش رسیدن یونانی

1301حرکت اسکندر از کیلیکیه 

1304تالقى دو لشکر 

1306ترتیبات جنگى طرفین 

1308هاى اسکندر نطق
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1309م . ق333جدال ایسوس 

1313غارت اردوى ایران 

1316پس از جدال ایسوس 

1321حرکت اسکندر بطرف سوریه 

1323نامه داریوش به اسکندر، روایت آریان 

1324جواب اسکندر بنامه داریوش 

1325کورث ت کنتروای

1326روایت دیودور 

1327اسکندر در فینیقیه 

1328تاس در مصر کشته شدن آمین

1329سرداران داریوش در آسیاى صغیر 

1330نزاع صور با اسکندر 

1331محاصره صور 

1332موقع شهر صور 

1332جنگهاى صور با اسکندر 

1341م . ق332تسخیر صور 

1343جهات سقوط صور 



1344داریوش به اسکندر نامه 

1346سرداران اسکندر در آسیاى صغیر 

1346تحقیقات راجع به داریوش 

1347عزیمت اسکندر به غزه 

1347محاصره غزه 

1350تسخیر غزه 

1352م . ق332رفتن اسکندر به مصر 

1353رفتن اسکندر بمعبد آمون 

1357بناى اسکندریه 

1359) زن داریوش(وت ملکه فاز فینیقیه تا اربیل-قسمت سوم

1364پیشنهاد داریوش به اسکندر 

1371اسکندر در بین النّهرین 

1372عبور اسکندر از دجله 

1374خوف مقدونیها و اثر آن 

1376حرکت اسکندر بطرف گوگمل 

1377م . ق331مقدمات جدال گوگمل 

1379روایت آریان 



1380روایت کنت کورث 

1382وحشت مقدونیها 

1383اضطراب اسکندر، مجلس مشورت 

1386آرائى طرفین صف

1388جدال گوگمل 

1394داریوش در اربیل 

1395حرکت اسکندر بطرف بابل جمشیداز اربیل تا تخت-قسمت چهارم

1396ورود به بابل 

1400احوال یونان 

1405حرکت اسکندر بطرف شوش 

1409حرکت اسکندر بطرف پارس 

1413س اسکندر در دربند پار

1418دربند پارس و معبر ترموپیل 

1419جمشید اسکندر در تخت

1422روایت دیودور 

1424روایت پلوتارك 
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1425روایت آریان 

1426روایت کنت کورث 

1429اسکندر در تعقیب داریوش جمشید تا حوالى دامغاناز تخت-قسمت پنجم

1429روایت آریان 

1431گرفتار شدن داریوش 

1433روایت کنت کورث 

1436کیدبسوس و نبرزن 

1439گرفتار شدن داریوش 

1441اسکندر در تعقیب داریوش 

1442م . ق330کشته شدن داریوش 

1444روایات دیگر 

1445تاریخ واقعه 

1446صفات داریوش مبحث چهارم

1449خانواده داریوش 

1450تذکّر قسمت تمدنى-باب دوم

1450وسعت دولت هخامنشى-مبحث اولوسعت دولت هخامنشى و تشکیالت آن-فصل اول

1451کتیبه نقش رستم 



1458جمشید هاى مقبره تختکتیبه

1460شاه و دربار تشکیالت-مبحث دوم

1467تشکیالت ادارى 

1470مالیه 

1471ایالت اولى 

1472رم، ایالت پنجم، ایالت ششم ایالت دوم، ایالت سوم، ایالت چها

ایالت هفتم، ایالت هشتم، ایالت نهم، ایالت دهم، ایالت یازدهم، ایالت دوازدهم، ایالت سیزدهم، 
1473ایالت چهاردهم 

1474ایالت پانزدهم، ایالت شانزدهم، ایالت هفدهم، ایالت هیجدهم، ایالت نوزدهم، ایالت بیستم 

1478ها موجودى خزانه

1478هاى هرودوتفهرست داریوش با نوشتهمقایسه 

1480سپاه 

1484بحریه 

1487داورى 

1489ها راهها و چاپارخانه

1493مسکوکات هخامنشی 

1495مقادیر 



1498تقویم 

1500طبقات-مبحث اولطبقات، فالحت، تجارت، صنایع-فصل دوم

1502فالحت-مبحث دوم
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1507تجارت و صنایع-مبحث سوم

1513اند؟ آیا در دولت هخامنشى گمرك میگرفته

1515مقدمه مذهب-مذهب، اخالق، عادات مبحث اول-فصل سوم

1518هاى هرودوت نوشته

1519هاى سترابون نوشته

1521هاى پلوتارك نوشته

1528نتیجه 

1531نظر شاهان هخامنشى نسبت بمذاهب خارجه 

1534هرودوت 1533اخالق و عادات -مبحث دوم

1537کزنفون 

1543هاى سترابون نوشته

1547زبان-زبان و خط مبحث اول-فصل چهارم

1551خطّ-مبحث دوم



1555معمارى و حجارى-ها مبحث اولصنعت معمارى و حجارى، آثار و کتیبه-فصل پنجم

1562آثار پاسارگاد -اولهاآثار و کتیبه-مبحث دوم

1567آثار بیستون -دوم

1567حجاریها -1

1570ها کتیبه-2

1570کتیبه بزرگ 

1576کتیبه کوچک 

1577جمشید آثار تخت-سوم

1579صفّه و حصار صفّه-ها الفحال کنونى خرابه

1580پلّکان بزرگ، سردر بزرگ 

1581اپدانه 

1583قصر صد ستون 

1585اندرون 

1585درى سه

1586تپه مرکزى 

1586صحن کوچک 

1587هدش 



1588صحن دوم 

1589تچر 

1590قصر جنوب شرقى 

1591بارو 

1591ها دخمه

1593سور 1592آثار شهر -ب

1593محلّه جنوبى 
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1594محلّه شمالى 

1595از داریوش بزرگ -1جمشیدهاى تختکتیبه

1597از خشیارشا -2

1600از اردشیر سوم -3

1600نقش رستم-چهارم

1602هاى نقش رستم کتیبه

1602آثار شوش-پنجم

1603هاى شوش کتیبه

1603از داریوش بزرگ -1



1608هاى دیگر داریوش کتیبه

1610از خشیارشا -2

1611از اردشیر دوم -3

1611از اردشیر سوم -4

1612دیگر هخامنشىآثار -ششم

1612هاى همدان هاى الوند، کتیبهکتیبه کرمان، کتیبه

1614هاى سوئز کتیبه وان، کتیبه

1615اشیائی که داراى کتیبه میباشد 

1616فیروزآباد آبادآثار فیروزآباد، سروستان و فراش-هفتم

1617آباد سروستان، فراش

1618ها بزبان و خطّ غیرفارسىکتیبه-هشتم

1619کاوشهاى نوین در ایران 

1624دودمان هخامنشى ضمیمه کتاب دوم

تسخیر ممالک شرقى -سلطنت اسکندر فصل اول-باب اولکتاب سوم دوره مقدونی و یونانى
1633تذکّر اسکندر در پارت، گرگان و هرات-مبحث اولایران

1635عقیده مقدونیها پس از فوت داریوش، مقدار غنائم 

1636اسکندر در پارت 



1637انطق اسکندر خطاب بسربازان مقدونى 

1640رفتن اسکندر به گرگان 

1643اسکندر در گرگان 

1645مطیع کردن مردها 

1650تغییر اخالق اسکندر 

1653حرکت اسکندر به باختر بقصد بسوس 

1654روایت کنت کورث 

1656کنگاش بر ضد اسکندر اسکندر در سیستان-مبحث دوم

1660محاکمه فیلوتاس 

1665نطق فیلوتاس 

1669نطق بلون 

1670استنطاق با انواع زجرها 

1673قتل فیلوتاس 
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1674روایت پلوتارك 

1675روایت دیودور 

1675روایت آریان 



1676قضایاى دیگر 

1677سست قتل آلکساندر لن

1677تاس محاکمه آمین

1679ین قتل پارمن

1682تقسیم فرماندهى سواره نظام 

1682دیسیپلین تشکیل گروهان بى

عزیمت اسکندر به رخج، پاراپامیزاد و باختر) آریاسپ(اسکندر در آگریاسپ -مبحث سوم
1683آگریاسپ 

1685اسکندر در رخّج و پاراپامیزاد 

1690اوضاع باختر 

1693ورود اسکندر به باختر 

حرکت اسکندر بطرف از باختر تا سغد-تسخیر ایاالت شمال شرقى ایران مبحث اول-دومفصل 
1694سغد 

1696بسوس و اسکندر 

1697روایت کنت کورث 

1699کشتن برانخیدها 

1701مجروح گشتن اسکندر 

1701حرکت اسکندر بطرف مرکند 



1703شورش سغد 

1704تسخیر شهر کوروش و یک شهر دیگر 

1705ها مماسنتسخیر شهر

1706شورش مرکند 

1706بناى اسکندریه اقصى 

1707معارضه سکاها با اسکندر 

1710دم تامن با منهجنگ سپى

1711آمدن رسوالن سکائى نزد اسکندر 

1718مراجعت اسکندر باینطرف سیحون وقایع سغد و باختر-مبحث دوم

1720ورود سپاهیان جدید 

1720بسوس رفتن اسکندر به باختر، قتل

1722آمدن رسوالن سکائى نزد اسکندر 

1722شورش سغد از نو 

1724تامن و قتل او شکست سپى

1725روایت کنت کورث 

1727قتل کلیتوس 

1730روایت کنت کورث 



1734روایت آریان 

1735تسخیر کوهى در سغد 

1736زواج اسکندر با رکسانه 

1736روایت کنت کورث 

1738اسکندر و رکسانه 

1739تسلیم شدن قلعه خوریان 

1740دعوى الوهیت اسکندر میخواهد، که او را بپرستند، کنگاش نوجوانان-مبحث سوم

1746کنگاش بر ضد اسکندر 
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1748محاکمه کنگاشیان 

1753تن کشته شدن کنگاشیان و کالّیس

1754روایت پلوتارك 

1756آریان روایت 

1757برگشتن اسکندر به باختر براى لشکرکشى بهند 

1758نیپ عزیمت اسکندر به کسوقایعى که کنت کورث ذکر کرده-ضمیمه فصل دوم

1758نورا 

1760رفتن اسکندر به غبزه 



1762مقدمه )م. ق327(از باختر تا سند -لشکرکشى اسکندر بهند مبحث اول-فصل سوم

1762ندر براى سفر هند تدارکات اسک

1764عزیمت اسکندر بطرف هند 

1766عبور از نیکه 

1766جنگ با آسپیان 

1768ساکنیان جنگ با آس

1770روایت کنت کورث 

1772روایت دیودور 

1773تسخیر بازیر 

1773تسخیر آارن 

1775روایت دیودور 

1776شهر نیسا و اسکندر 

1779روایت پلوتارك 

1779روایت کنت کورث 

1780رسیدن اسکندر به سند )م. ق326-327(از سند تا هیفاز -مبحث دوم

1780روایت کنت کورث 

1780عبور از سند، ورود به تاکسیل 



1784روایت پلوتارك 

1785عبور از هیداسپ 

1788قوا و ترتیب جنگى طرفین 

1789جدال دو لشکر 

1791شخص پروس 

1791اسکندر و پروس 

1792روایت پلوتارك

1793روایت کنت کورث 

1793جدال اسکندر و پروس 

1798رفتن اسکندر بوالیت گلوزس 

1799زینس سهعبور اسکندر از رود آل

1800جنگ با کاتیان واکسى دراك و مالّیان 

1801تسخیر شهر سنگاله 

1802روایت دیودور 

1805روایت کنت کورث 

)م. ق326(تصمیم ببازگشت -مبحث سوم
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1806رسیدن اسکندر بکنار رود هیفاز 

1810اعالم بازگشت 

1810روایت دیودور 

1811روایت پلوتارك 

1812روایت کنت کورث 

1818بازگشت برود هیداسپ )م. ق325-326(مبحث چهارم از رود هیفاز تا اوقیانوس هند 

1820حرکت بحریه 

1821هاى اسکندر کشتىآسیب یافتن 

1822رفتن اسکندر بوالیت مالّیان 

1823ها عبور از هیدرااتس، تسخیر شهر برهمن

1824تعقیب مالّیان، تسخیر پایتخت آنها 

1826عام تسخیر قلعه، قتل

1826زخم اسکندر، تذکّر آریان 

1827شایعه مرگ اسکندر 

1829روایت پلوتارك 

1829الّیان مطیع شدن مردم اکسی دراك و م

1830شورش یونانیهاى باختر 



1831همچشمى یونانى و مقدونى 

1832زین و سند اسکندر در محلّ تالقى آل سه

1833بناى دو شهر 

1834مطیع کردن موسیکانوس و اکسى کانوس و سامبوس 

1835فرار پتالیان 

1836روایات دیگر 

1836ها جنگ با سیب

1845رسیدن اسکندر بمصب سند 

1848ایت کنت کورث رو

1851حکماى هند و اسکندر 

جنگ )م. ق325(عبور از مکران و بلوچستان -فصل چهارم مراجعت اسکندر به ایران مبحث اول
1855ها تیان و آرابیتاسکندر با اورى

1856روایات دیگر 

1858اسکندر در بلوچستان 

1858سختى راهها و مشقّات قحطى 

1860تلفات لشکر 

1861دیگر روایات



1863اسکندر در کرمان )م. ق325(اسکندر در کرمان و پارس -مبحث دوم

1864مجازات والت 

1866روش ظفرمندى 

1867روایات مورخین دیگر 

1869آرخ ها و آمدن نهعزل و نصب

1870اسکندر در پاسارگاد 

1872روایت پلوتارك 

1872روایت کنت کورث 

1875جمشید ورود اسکندر بتخت

1876هاى اسکندر نقشه

1877خودکشى کاالنوس 

1878روایات دیگر 
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1879جلوگیرى از خودسرى والت )م. ق325(اسکندر در شوش -مبحث سوم

1880روایات دیگر 

1883زواج مقدونیها با زنان پارسى 

1884گونها حقد و حسد مقدونیها نسبت به اپى



1885رانى در کارون و دجله کشتى

1886وقایع شهر اپیس، شورش سپاه 

1887نطق اسکندر خطاب بلشکرش 

1890بهت مقدونیها، آشتی کردن طرفین 

1892روایات دیگر 

1892روایت پلوتارك 

1893روایت دیودور 

1893روایت کنت کورث 

1899پاتر تىاحضار آن

1900ها افسانه آمازون

روایت مرگ هفس تیون، قربانى کوسیان-اسکندر در بغستان، نیسا و همدان-مبحث چهارم
1901دیودور 

1902روایت پلوتارك 

1903روایت کنت کورث 

1905روایت آریان 

1907کوسیان 

1909روایت دیودور )م. ق323-324(کارهاى اسکندر در بابل، فوت او -مبحث پنجم



1910آمدن سفراى خارجه نزد اسکندر 

1911مراسم دفن هفس تیون 

1913فوت اسکندر 

1915سى گامبیس فوت سى

1915روایت آریان 

1916مراسم دفن هفس تیون 

1917آمدن سفراء 

1917رفتن هراکلید به گرگان 

1918رفتن اسکندر به بابل 

1919پس از ورود به بابل 

1920طلبی اسکندر جاه

1921تحقیقات در باب عربستان 

1923خصایص فرات

1925ورود سپاهیان جدید 

1926بر تخت نشستن شخصى مجهول الهویۀ 

1926آخرین ضیافت اسکندر و فوت او 

1927شایعات در باب فوت اسکندر 



1930روایت پلوتارك 

1935روایت کنت کورث 

1936روایت ژوستن 

1939خصائل اسکندر خصائل اسکندر، کارهاى او-فصل پنجم

1940کارهاى او 

1948توضیحات 

1950غلط نامه 
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912تمیستوکل -)45(فهرست گراورهاى جلد دوم

925پریکلس -)46(

958جمشید، مقبره شمال و شرقى تخت-)47(

969اى از روکوب درى در شوش قطعه-)48(

982ساخته شده فیروزآباد، پیشانى اصلى قصر که بشکل سابقش از نو -)49(

987عنوان داریوش دوم بخطّ مصرى -)50(

993فیروزآباد، آتشکده -)51(

1002فیروزآباد، جبهه عمارت -)52(

1013کارى شوش، کاشى-)53(



1023شوش، فرش عمارت از کاشى -)54(

1035سروستان، جبهه عمارت -)55(

1046نقش رستم، آتشکده -)56(

1057بزرگ صفّه جمشید، پلّکان تخت-)57(

1068جمشید، قسمتى از مدخل عمارت بحال کنونى تخت-)58(

1079جمشید، آثارى از طاالر بزرگ تخت-)59(

1090شوش، صورت قلعه شوش بر لباس کمانداران -)60(

1109رانها ارابه و ارابه-)61(

1121شوش، سرشیرى -)62(

1133اى در نقش رستم دخمه-)63(

1144مشید، پلّکان قصر داریوش اول جتخت-)64(

1165جمشید، قراوالن تخت-)65(

1778اى مانده دخمهپاسارگاد، باقى-)66(

1186فروهر -)67(

1197جمشید، درب مقبره یکى از شاهان هخامنشى تخت-)68(

1204مجسمه دموستن -)69(

1215مجسمه اسکندر مقدونى -)70(



1221از مقابر نقش رستم، مدخل یکى -)71(

1228فیروزآباد، نماى عمارت از پهلو -)72(

1240فیروزآباد، کیفیات درها -)73(

1253سلیمان پاسارگاد، تخت-)74(

1265ها شاپور، آثارى در مرکز خرابه-)75(

1279جمشید، طاالر خشیارشا، جنگ شیر با گاو نر تخت-)76(

1289جمشید، گاو نر هندى تخت-)77(

1302جمشید، شتر دوکوهانه باخترى تخت-)78(

1311جدال اسکندر با داریوش سوم در ایسوس -)79(

1315سر یکنفر پارسى از طال -)80(
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1330شکار پلنگ -)81(

1349نمونه ارابه زرین -)82(

1369زنان در حال سوارى -)83(

1386سازى اى از کاشىنمونهشوش، -)84(

1406مجسمه کوچکى از مفرغ که در لوور پاریس است -)85(

1423شوش، پایه ستونى -)86(



1428جمشید بدست اسکندر مقدونى آتش زدن تخت-)87(

21441اى از زینت پلّکان قصر شماره جمشید، قطعهتخت-)88(

1454سر گاو نر از ممزوج -)89(

1463وچکى از مفرغ مجسمه ک-)90(

1471ظروف سفالین از خاك سیاه و زرد -)91(

1480ظرف سفالی از خاك سیاه -)92(

1490ظرف سفالین از خاك سیاه -)93(

1494ظرف سفالین از خاك سیاه -)94(

1496دریک طال -)95(

1500هاى نقره دوسیکلى-)96(

1504چهار درخمى یکی از والت آسیاى صغیر -)97(

1507تس سکه نقره مال-)98(

1510دو دریکى طال -)99(

1512هاى نقره یکى از والت غیرمعلوم ایران سکّه-)100(

1513سیکل پارسى از نقره -)101(

1514سیکل نقره -)102(

1518سیکل نقره -)103(



1553نمونه خطّ میخى پارسى -)104(

1557ظرف سفالین از خاك زرد -)105(

1561آسورى بیرق -)106(

1563ظرف سفالین از خاك زرد -)107(

1572ظرفى از خاك سرخ -)108(

1589ظرف سفالین از خاك زرد -)109(

1613آباد، آثار عمارتى فراش-)110(

1622جواهر پارسى -)111(

1631جواهر پارسى -)112(

1938قبر اسکندر -)113(

1038نیها نشینى یونانقشه عقبهاى جلد دومفهرست نقشه

1934نقشه دولت اسکندر مقدونى قبل از فوتش 
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]تتمه کتاب دوم[

]قسمت تاریخى-تتمه باب اول[

بسمه تعالى

سلطنت اردشیر اول، درازدست-فصل ششم



نام و نسب او-مبحث اول

نام

، در نسخه بابلى »1«أرت خشتر-خامنشىهاى شاهان هدر کتیبه: اندنام این شاه را چنین نوشته
ارته -، بمصرى در روى گلدانى»3«ارته خچرچه-، بزبان عیالمى»2«سوارت خشت-هاکتیبه

-، پلوتارك»6«کسرك سسآرت-، کتزیاس»5«آرتاکسرك سس-، هرودوت»4«خسش
ارت خستتا-و لفظ آخرى بمعنى درازدست است، در توریۀ»7«آرتاکسرك سس ماك روخیر

:اندمورخین قرون اسالمى اسم او را چنین ذکر کرده). کتاب نحمیا(»8«

اردشیر بهمن، ارطحشتت االول و اردشیر بن اردشیر، کى-»9«ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه
بهمن بن -»10«در مروج الذّهباخسورش الملقّب بمقروشیر، اى طویل الیدین، مسعودى 

بهمن بن -، ثعالبى در غرر اخبار ملوك الفرس و سیرهم»11«بهمن بن دارا-اسفندیار، شهرستانى
، ابن اثیر »12«اردشیر بن اسفندیار بن کشتاسب و یسمى بهمن ایضاکى-اسفندیار، حمزه اصفهانى

-، ابن عبرى در مختصر الدول»13«منبهمن بن اسفندیار و نیز اردشیر بن به-در تاریخ کامل
اند و معلوم است، در داستانهاى ما او را اردشیر درازدست بهمن گفته. ارطحتست الطویل الیدین

.اندکه اغلب مورخین قرون اسالمى از داستانها متابعت کرده

______________________________
)1(-�A�r�t�a�k�h�s�h�a�t�h�r�a.

)2(-�A�r�t�a�k�h�s�h�a�t�s�o�u.

)3(-�A�r�t�a�k�h�t�c�h�a�r�t�c�h�a.

)4(-�A�r�t�a�k�h�s�a�s�h.

)5(-�A�r�t�a�x�e�r�x�e�s.

)6(-�A�r�t�o�x�e�r�x�e�s.



)7(-�M�a�k�r�o�c�h�e�i�r.

)8(-�A�r�t�a�k�h�s�h�a�t�h�t�a.

.111، 89طبع لیپ سیک ص -)9(

.98ص 1طبع قاهره ج -)10(

.34یوستى نامهاى ایرانى ص -)11(

.20تاریخ سنى ملوك االرض و االنبیاء طبع برلن ص -)12(

.119-118ص 1قاهره ج طبع -)13(
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دست ) 1بند -اردشیر(اند، زیرا چنانکه پلوتارك نوشته ها دراز دست گفتهاین اردشیر را یونانى
نناول کسى، که این لقب او را ذکر کرده، دى: نلدکه گوید. راستش از دست چپ درازتر بود

نن این لقب را بمعنى بسط ید یا اقتدار دى. اندقول کردهاو نقلهاى دیگر ازبوده و یونانى»1«
تتبعات تاریخى راجع (اند ها آن را بمعنى تحت اللفظ فهمیدهاستعمال میکرده، ولى بعدها یونانى

اما اینکه ابو ریحان بیرونى و ابن عبرى این شاه را طویل الیدین نامیده و ). 78بایران قدیم، صفحه 
. انداند، که هردو دست او دراز بوده، معلوم نیست از چه مآخذى چنین استنباط کردهعقیده داشته

هاى شاه سترابون در کتاب پانزدهش داریوش اول را دراز دست نوشته و، چنانکه گوید، دست
.آیدایستاده، بزانوهایش میرسیده، ولى این خبر بنظر صحیح نمىمزبور، وقتى که مى

نسب

نوشته و او را دختر اتانس »2«اسم ملکه مادر او را یونانیها آمس تریس. خشیارشا بوداین شاه پسر 
قسم پارسى در قضیه بردیاى دروغى بود، ، که از خانواده هخامنشى و یکى از هفت نفر هم)هوتانه(

).522-520صفحات (اند دانسته



.398صفحه هاى ایرانى،یوستى، ناماردشیر چهار برادر داشت و دو خواهر 

آید، که داریوش قبل از سلطنت داریوش و ویشتاسپ برادران ارشد بودند و چنین بنظر مى
توانست بعد از او بر تخت خشیارشا تولّد شده بود و بنابر ترتیبى، که درباره خشیارشا اجرا شد، نمى

.نشیند

کارهاى اولى اردشیر-مبحث دوم

قتل اردوان

تجربه باشد و از این خواست شخصى را بتخت بنشاند، که جوان و بىپس از قتل خشیارشا اردوان
نظر بهمدستى مهرداد خواجه، اردشیر

______________________________
1-Dinon.

2Amestris- ،در یونانی اسم این ملکه را هامس تریس و اسم شهرى را در مشرق آسیاى صغیر
آخر کلمه را که یونانى است، حذف کرده )یسند و، اگر اکه همین نام داشته، هاماستریس نوشته
کردند، هاماستر استعمال مى)سنبوده بجاى آن )شدر نظر آریم، که چون در زبان یونانى 

رود، که اسم این ملکه هماستر بنابراین ظنّ قوى مى. شود، که جزئی اختالفى با هماستر داردمى
.یعنى هماى مملکت بوده
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در مدت چند ماه اردوان راتق و فاتق و شاه حقیقى بود، تا . را، که خیلى جوان بود، بتخت نشانید
.اینکه خواست اردشیر را هم از میان بردارد، ولى این دفعه گرفتار شد

آمتیس، که دختر خشیارشا و خواهر اردشیر بود، مورد . کتزیاس تفصیل قضیه را چنین نوشته
اردشیر خواهر خود را سخت مالمت کرد و . واقع شد)مگابیز یونانیهاشکایت شوهرش بغابوخش 

باوجود این ترضیه خاطر شوهرش بعمل نیامد و بغابوخش بقدرى کینه زن را در دل گرفت، که 
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ورزید، این ود را شامل شاه هم کرد و، چون اردوان هم نسبت بشاه سوءقصد مىبزودى بغض خ
بعد بغابوخش از ترس یا . قسم گشتنددو نفر بیکدیگر نزدیک شده براى اجراى مقصود واحد هم

.جهت دیگرى نزد شاه رفته سرّ را افشاء کرد و بحکم اردشیر اردوان را گرفته بمحبس انداختند

ات و استنطاقات، قضیه کشته شدن خشیارشا کشف و شرکت مهرداد خواجه پس از آن از تحقیق
در نتیجه خواجه را، بجرم شرکت در قتل مذکور و قتل داریوش برادر شاه، با زجرهاى . معلوم شد

شدید کشتند، ولى اردوان، چون صاحب قوم و قبیله متنفّذى در باختر بود، چندى در حبس بماند، 
ال سختى با سه نفر از پسرانش کشتند و بغابوخش، که در این جدال زخم تا آنکه او را هم در جد

.نام معالجه شد و با زن خود آشتى کرد»1«برداشته بود، بدست یک نفر طبیب یونانى آپولّونیدس

اردوان ): 69، بند 11کتاب (این مورخ گوید . دیودور سیسیلى شرح قضیه را طور دیگر نوشته
با این مقصود شبانه داخل اطاق خشیارشا گردیده . ه میخواست بتخت برسدیکنفر گرگانى بود، ک

بعد خواست سه پسر او را هم بکشد و، چون ویشتاسپ والى باختر غائب بود، به . او را کشت
داریوش و اردشیر پرداخت و به اردشیر چنین وانمود، که خشیارشا را داریوش کشته و بر اثر این 

بعد اردوان به اردشیر حمله کرد، ولى او بمقام . برادر خود را کشتتهمت اردشیر در خشم شده 
.مدافعه برآمده زخم خفیفى برداشت و ضربتى مهلک به اردوان زده کار او را بساخت

اردشیر از اردوان خواست،): 1بند 3کتاب، (ژوستن این واقعه را چنین ذکر کرده 

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�n�i�d�e�s.
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.که قشون خود را سان بدهد و در حین سان دیدن باو گفت، جوشن من خیلى کوتاه است

اردوان در حال جوشن خود را کند، که بشاه تقدیم کند و، چون برهنه ماند، اردشیر شمشیر خود 
.را کشیده به تن او فرو برد و امر کرد، پسران او را گرفتند



نن نوشته، که اردوان در مدت هفت ماه نیابت سلطنت میکرد و بعضى گمان تارك از قول، دىپلو
.کنند، که نیابت او از طرف ویشتاسپ پسر خشیارشا والى باختر بودهمى

غلبه بر ویشتاسپ

توضیح آنکه قشونى بر ضد . پس از قتل اردوان اردشیر به ویشتاسپ، که والى باختر بود، پرداخت
بعد اردشیر قشون بیشترى . فرستاد، ولى جنگ، باوجود اینکه طوالنى و خونین بود، نتیجه نداداو 

این فتح سلطنت . م. ق463حوالى جمع کرده باز با ویشتاسپ جنگید و این دفعه غالب آمد 
سپس اردشیر خواست اصالحاتى کند، تا از . اردشیر را بر تمام ممالک وسیعه ایران مسلم داشت

اى خانگى مصون بماند و با این مقصود والتى را، که بر علیه او بودند، تغییر داده کسانى هجنگ
بعد اصالحاتى نیز در مالیه و قشون اجراء، . را، که طرفدار او و الیق بودند، بایاالت فرستاد

کلیۀ اردشیر را مورخین چنین . خرابیهاى زمان پدر خود را ترمیم و از تعدیات جلوگیرى کرد
اند، که میخواسته اسباب امنیت و آسایش مردم را فراهم کند، ولى تا چه اندازه در وصیف کردهت

اصوال اطالعات ما بر وقایع مذکوره خیلى کم است و اخبار . این راه موفق شده، معلوم نیست
گوناگون، که ذکر شد، همینقدر میرساند، که در اواخر سلطنت خشیارشا حکومت شاه رو بضعف 

این اخبار مؤید نظرى است، که باالتر . ه و خودسرى در مرکز و ایاالت شروع شده بودگذارد
بهرحال قتل خشیارشا، کشته شدن داریوش و جنگ . 905راجع به خشیارشا ذکر شد صفحه 

اردشیر با ویشتاسپ از وقایعى است، که جلب توجه میکند، زیرا در دوره هخامنشى اینگونه 
بنابراین باید گفت، که در زمان خشیارشا، پس از شش یا . نظیر نداشتآمدها تا این زمانپیش

از زمان تأسیس دولت ماد تا : هفت سال ابتداى سلطنت او، ایران در مرحله جدیدى داخل گشته
افزود، ولى از این زمان انحطاطاینوقت ایران همواره توسعه مییافت و بر قدرتش مى
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یابد، بل ایاالت اروپائى، یعنى تراکیه و مقدونیه را گم شروع میشود و نه فقط ایران دیگر بسط نمى
بنابراین میتوان گفت، . درپى در ایاالت روى میدهدهائى پىمیکند و در آسیا و افریقا هم شورش

مت متمایز اى، که متمم یکدیگرند، بدو قسکه دوره مادى و دوره اول پارسى، یعنى دو دوره
.تا اوایل سلطنت خشیارشا و از این زمان ببعد: تقسیم میشوند
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م بر تخت نشسته و . ق464بنابر آنچه راجع بابتداى سلطنت اردشیر ذکر شد، باید گفت، که او در 
).78تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم، صفحه (نلدکه هم در کتابش همین سنه را ذکر کرده 

اگرچه اینواقعه در جنب وقایع . شیر اول آمدن تمیستوکل بدربار ایران استاز وقایع سلطنت ارد
دیگر اهمیتى ندارد، ولى چون این قضیه در ابتداى سلطنت اردشیر روى داده و میخواهیم، تا 

ممکن است، وقایع را بترتیب تاریخ ذکر کنیم؛ این قضیه را هم ذکر کرده بعد بوقایع دیگر، که 
.، خواهیم پرداختبمراتب مهمتر است

پناهیدن تمیستوکل به اردشیر

تمیستوکل پس از جنگ ساالمین شهرتى تام در یونان یافت و بعدها اول شخص دولت آتن شد، 
طلب و خودپسند، یا شخصى بود بسیار جاه) 38-1تمیستوکل، بند (ولى، چنانکه پلوتارك گوید، 

ه امیر البحر سفائن آتن در جزائرى، که جزو او پس از جنگ پالت. اندازه طماعبقول هرودوت بى
بودند، گردید و در آنجا باین بهانه، که اشخاصى باطنا طرفدار ایرانند، بناى تعقیب »1«اتحاد دلس

. هرکس که پول میداد، پاك و الّا از مسکن و مأواى خود آواره میشد. این و آن را گذارد
نام گردید، و حال آنکه »2«مو کرانعرى تىتمیستوکل در این روش خود باالخره متعرّض شا

جهت پیچیدگى تمیستوکل با او از اینجا بود، . میهمان او بود و با او سابقه و دوستى مفصلى داشت
مو کران از قضیه آگاه شد، خشمگین وقتى که تى. که دشمن شاعر سه تاالن باو وعده کرده بود

از طرف. اطالع دادها رویه او را به آتنىگردید و کارهاى بى

______________________________
.تر بیایداتّحاد دلس را آتن تشکیل کرده بود، چنانکه پائین-)1(

)2(-�T�i�m�o�e�r�e�o�n.
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)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(تمیستوکل مجسمه او از مرمر که در واتیکان است -)45(



تمیستوکل در آتن باعث حسد کسانى شد، که طرفدار حکومت ملّى بودند و دیگر نفوذ 
ها کمک میکرد، زیرا تمیستوکل رفتار خود تمیستوکل هم بمقاصد آن. میخواستند بلند شوند

بقدرى در هر موقع از خدمات خود به آتن در مجالس خصوصى و عمومى صحبت میکرد و 
ها را خسته کرد و دشمنانش بناى ستیزه را آتنىکارهاى خود را بچشم میکشید، که باالخره 
داشته و دارد و قرار دادند، که از آتن )هایعنى پارسىگذارده گفتند، که تمیستوکل راه با مادیها 

آمد مساعدى طاقتى انتظار پیشرفته در آنجا با کمال بى»1«پس از آن او به آرگس. اخراج شود
، چنانکه باالتر گذشت، افشا شد و او را »2«ار پوزانیاسرا داشت، ولى چیزى نگذشت، که اسر

براى فهم مطلب الزم است گفته شود، که پوزانیاس در ابتداء مذاکرات . بمحکمه جلب کردند
خود را با دربار ایران از تمیستوکل پنهان میداشت، ولى، پس از اینکه تبعید شده به آرگس رفت، 

اهده کرد،ها مشچون نارضامندى او را از آتنى

______________________________
1-Argos.

2-Pausanias.
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ها دیدى؟در ازاى آنقدر خدمات، که تو به آتن کردى، چه قدردانى از آتنى: باو گفت

نشد تمیستوکل حاضر . و بعد کاغذ شاه را باو نشان داده بهمراهى با مقاصد خود دعوتش کرد
بعد پس از مرگ پوزانیاس، چنانکه ذکر شد، . شرکت کند، ولى قول داد سرّ او را نگاهدارد

.اسنادى بدست آمد، که درباره تمیستوکل بدگمانى ایجاد کرد

در این موقع السدمونیها و دشمنان آتنى تمیستوکل حمالت سخت باو کردند، ولى او در ابتداء در 
را میداد و میگفت، که او نزاده براى اینکه برده شود، در آرگس مانده کتبا جوا اتّهامات

اینصورت چگونه راضى میشود، که وطن خود را بنده گرداند، ولى دشمنان او، چنان مردم را بر 
. ضد او برانگیختند، که باالخره حکمى صادر شد، او را تحت الحفظ براى محاکمه به آتن آرند
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بعد . رفت»2«فرار کرده از آنجا به اپیر»1«زیره کرسیرچون این خبر به تمیستوکل رسید، بج
.پناه برد»4«لسپادشاه م»3«ها به آدمتبواسطه تعقیب آتنى

چون آدمت سابقا خواهشى از آتن کرده و دولت مذکور بپیشنهاد تمیستوکل آنرا نپذیرفته بود، 
را در بغل گرفته نزد پادشاه رفت و توزى آدمت مانع شود، طفل او تمیستوکل، براى اینکه از کینه

بعد تمیستوکل زن و اطفال خود را هم در نهان از آتن بیرون برد و بر اثر . بپاهایش افتاده پناه یافت
از جهت شنیدن این خبر یا . این کار سیمون، که شخص اول آتن بود، حکم قتل او را صادر کرد

بندر مقدونیه فرار »5«بقول توسیدید به پیدنبسببى دیگر، که معلوم نیست، تمیستوکل از اینجا 
و از اینجا خود را ) سیل رفت و بعد باین بندر درآمداند نزد هى یرون جبار سىبعضى نوشته(کرد 

در اینجا دوستانش بکمک او . واقع در آسیاى صغیر، که تابع ایران بود، رسانید»6«بشهر کوم
رائى او را داده بود، اینها قسمتى را از اموال او پنهان زمانیکه حکومت آتن حکم ضبط دا: آمدند

) 30تمیستوکل، بند (پلوتارك گوید . کرده بودند و در اینموقع این مال را باختیار او گذاردند
تقریبا (دارائى او در حین دخول بخدمت آتن سه تاالن بود و در موقع ضبط آن یکصد تاالن 

تمیستوکل بهوقتیکه). دومیلیون و هشتصدهزار ریال

______________________________
)1(-�C�o�r�c�y�r�eاین جزیره را اکنون کورفو نامند و در دریاى ینیان است.

)2(-�E�p�i�r�e.

)3(-�A�d�m�e�t.

)4(-�M�o�l�o�s�s�e.

)5(-�P�y�d�n�e.

)6(-�C�u�m�e�s� �)�C�y�m�e�s. )
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اند، که او را دستگیر کنند، اشخاصى زیاد مواظبجا کوم درآمد، دریافت، که در ساحل و همه
بنابراین تمیستوکل بشهر . زیرا شاه دویست تاالن وعده کرده بود بکسى، که او را گرفته تسلیم کند

نام، که با رجال مهم »3«کوژنبود، فرار کرده بشخصى نى»2«، که جزو االى»1«کوچک اژس
جا تمیستوکل در خواب دید، که اژدهائى در این. گردیددربار شاه روابط گرمى داشت، پناهنده

دور بدن او پیچیده از گردنش باال میرود، تا او را بگزد، ولى در حال اژدها بعقابى مبدل گردیده او 
حال یک کادوسه زرین و بعد او را برداشته بشاهرائى نهاد و در همین»4«را در زیر پر خود گرفت

پس از ). توصیف شده866نامیدند، در صفحه ن را یونانیها کادوسه مىعصاى رسوال(پدیدار شد 
اینکه تمیستوکل بیدار شد، حس کرد، که غم و الم او بآخر رسیده و بعد میزبان او، یعنى نیکوژن، 

تمیستوکل، بند (راجع باین طرح پلوتارك گوید . طرحى ریخت، که او را سالما بدربار شاه برساند
31:(

ها بالطبع یک تعصب مفرطى نسبت بزنان خود و زنان یگانه و خصوصا پارسىاغلب ملل ب
جهت زنان خود را چنان نگاه میدارند، که اند، ابراز میکنند و از اینغیرعقدى و کنیزانى که خریده

ها هم در موقع مسافرت. هاى خودشان آنها محجورندکسى نمیتواند آنها را ببیند و حتّى در خانه
نیکوژن تمیستوکل را در . هائى، که از هرطرف بسته است، حرکت میدهندرا در گردونهزنان خود 

اى جا داده باشخاصى، که با او روانه کرد، سپرد، اگر در راه کسى سؤاالتى کند، چنین گردونه
.این زنى است از یونیه، که براى یکى از رجال دربار میبرند: جواب دهند

بپارس وقتى رسید، که خشیارشا درگذشته و پسرش اردشیر بتخت توسیدید گوید، که تمیستوکل 
دیودور این قضیه . نن عقیده داشت، که تمیستوکل خشیارشا را دیده بودجلوس کرده بود، ولى دى

بهرحال پس از ورود بایران تمیستوکل موقع بسیار مشکلى داشت، . را مربوط بزمان خشیارشا دانسته
ن رئیس قراوالنتا اینکه باالخره نزد اردوا

______________________________
)1(-�E�g�e�s.

)2(-�E�o�l�i�e.



)3(-�N�i�c�o�g�e�n�e.

تر بیاید، که عقاب زرین با بالهاى گشاده عالمت شاهان هخامنشى باالتر گفته شده و نیز پائین-)4(
که او بنابراین، تعبیر خواب چنین بوده، ). 10، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب -کزنفون(بود 

.بواسطه حمایت شاه از رنج و محن خواهد رست
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مخصوص رفته گفت، من یونانى هستم و الزم است راجع بمطلبى، که شاه عالقه کامل بآن دارد، 
جا یکى نیست، آنچه براى اى بیگانه، قوانین انسان در همه: اردوان جواب داد. بحضور شاه برسم

اى بد است، ولى چیزى که براى همه خوب میباشد، این است، که خوب است، براى عدهجمعى 
شما یونانیها آزادى و برابرى را از هرچیز برتر میدانید، . هر قوم قوانین مملکت خود را رعایت کند

یکى از بهترین قوانین ما این است، که شاه را محترم بداریم و او را صورت خدائى بدانیم، که 
چیز است، پس اگر خواهى عادات ما را بجا آورده او را بپرستى، مانند ما میتوانى او را ظ همهحاف

ها استعمال میکنند بزانو درآمدن یا بخاك مقصود از پرستیدن، که یونانى(ببینى و با او حرف بزنى 
دت اگر عقیده دیگرى دارى، باید بتوسط شخصى با او حرف بزنى، زیرا عا.). م. افتادن است

تمیستوکل . پارسى بر این است، که کسى نمیتواند شاه را ببیند، مگر اینکه اول او را پرستش کند
:در جواب چنین گفت

.ام، که افتخارات و قدرت شاه را زیاد کنماردوان، من باینجا با این مقصود آمده

باین اندازه بلند و البته اطاعت از قوانین شما خواهم کرد، زیرا اراده خدائى، که دولت پارس را
در اینموقع . من چنان کنم، که شاه مورد پرستش مردمانى بیشتر گردد. بزرگ کرده، چنین است

بشاه بگوئیم، که تو کیستى، زیرا، چنانکه میبینم، تو یک شخص متعارف : اردوان سؤال کرد
اهد دانست، من اما در این باب باید بگویم، که کسى جز شاه نخو«: تمیستوکل جواب داد. نیستى

یونانى است، »1«که این حکایت از فانیاس) 32تمیستوکل، بند (در اینجا پلوتارك گوید . »کیستم
در کتاب خود راجع بثروت نوشته، که یکى از زنان غیرعقدى اردوان از اهل »2«تنولى اراتس

سید، بزانو درآمد و بارى، چون تمیستوکل بحضور شاه ر. تره تمیستوکل را به او معرّفى کردارى



: تمیستوکل جواب داد. حال ساکت بماند، تا اینکه شاه بمترجم امر کرد اسم او را بپرسددر این
. ام و اکنون هم مرا تعقیب میکنندام، که از آتن اخراج شدهاى شاه بزرگ، من تمیستوکل آتنى«

اممن پناه بشما آورده

______________________________
)1(-�P�h�a�n�i�a�s.

)2(-�E�r�a�t�o�s�t�h�e�n�e.
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ها کردم، ولى، وقتى که سالمت یونان و هاى زیاد درباره پارسىو حقیقت این است، که من بدى
هاى بیشترى هم بپارسیها کردم، زیرا مانع شدم، که وطنم بمجاهدات من تأمین شد، نیکوئى

ام، تا، اگر مروز حسیات من موافق وضع من است و من آمدها. ها را تعقیب کنندها پارسىیونانى
غضب شما نسبت بمن فرو نشسته، از مراحم شما برخوردار باشم و، اگر هنوز کینه شما باقى است، 

.پوزش بخواهم

بدبختى من محرّك رحم و شفقت شما . امخود دشمنان من شاهدند، که چه خدماتى بشما کرده
لى حیات یکنفر درخواست. انتقامباد، نه باعث اشتعال حسکننده را، که بشما پناه آورده، نجات او

پس از این سخن، تمیستوکل، براى . »دهد و دومى باعث فناى دشمن علنى یونان خواهد شدمى
هاى خود بدهد، خوابى را، که در خانه نیکوژن دیده بود، بیان اینکه رنگ مذهبى و تقدس بگفته

باید نزد «: بمن گفت»2«در معبد ددن) هاخداى بزرگ یونانى(»1«زوسگوىکرده گفت، غیب
و چنین پادشاه شاه پارس است، زیرا فقط زوس و » پادشاهى روى، که هم اسم خداى بزرگ است

اردشیر، هرچند از بزرگى دل و جرئت تمیستوکل در حیرت . میخوانند» شاه بزرگ«شاه پارس را 
اما در میان محارم خود از این قضیه اظهار خوشنودى . چیزى نگفتشد، ولى در این بار حضور 

اردشیر از اهریمن درخواست «: بعد پلوتارك گوید. بختى خود دانستکرد، چه آنرا از خوش
کرد، که همواره در مغز دشمنانش چنین فکرهائى ایجاد و بآنها الهام کند، که این نوع مردان 

روز دیگر در طلیعه صبح اردشیر محارم خود را طلبیده فرمود .»بزرگ را از محیطشان دور دارند



آمد خوبى نبود، چه، همینکه قراوالن دانستند، که او او منتظر پیش. تمیستوکل را حاضر کنند
رئیس هزار »3«رکسانس. تمیستوکل است، با نظر بد باو نگریستند و حتّى بعضى باو فحش دادند

از پیش او میگذشت و شاه بر تخت نشسته، دربار منعقد و نفر مسلّح، هنگامى که تمیستوکل
سکوت

______________________________
)1(-�Z�e�u�s� �)�J�u�p�i�t�e�r. )

)2(-�D�o�d�o�n.معبد ددن در اپیر واقع بود.

)3(-�R�o�x�a�n�e�s.
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خطّ و خال یونان، اى مار خوش«: محض حکمفرما بود، آهى کشیده خیلى آهسته باو گفت
ولى پس از آنکه تمیستوکل بحضور شاه درآمد » بختى شاه است، که تو را بدینجا کشانیدهخوش

من دویست تاالن بتو مقروضم، زیرا «: و او را پرستید، شاه سالمى باو داده با مالطفت باو گفت
اى، حق ن وعده کرده بودم بکسى، که تو را گرفته بیاورد، و اکنون، که خودت آمدهدویست تاال

هاى بیشتر بکند و باو بعد شاه وعده کرد بخشش. »است، که این دویست تاالن را بخودت بدهم
چنانکه باید «: تمیستوکل جواب داد. اطمینان داده گفت، آزادانه عقاید خود را نسبت بیونان بگوید

ونگار آنرا ببیند، نطق هم باید باز شود، تا خوب باز کرد، تا شخص بتواند نقشقالى را 
شاه را این تشبیه خوش . ونگارهائى، که پسندیده و جالب منافع است، درست مفهوم باشدنقش

تمیستوکل جواب داد، یک سال و در این مدت . آمد و پرسید، چقدر وقت براى اینکار الزم است
اشخاصى، که دور از . مترجم با شاه صحبت کندرى آموخت، که توانست بىزبان پارسى را بقد

دربار بودند، تصور میکردند، که تمیستوکل فقط در باب کارهاى یونان با شاه حرف میزند، ولى 
تغییراتیکه راجع بمحارم شاه روى داد، باعث بدگمانى و خشم رجال دربار گردید، زیرا پنداشتند، 

کلیۀ تلطّفاتى، که شاه درباره تمیستوکل مبذول میداشت، . آنها سعایتى کردهکه تمیستوکل درباره
ها میکردند، مثال اردشیر او را بشکارها و بمراتب بیش از آن بود، که در دربار ایران نسبت بخارجى



حتّى گویند، که اردشیر او را بملکه مادر . پذیرفتتکلّف او را مىتفریحات دربارى میطلبید و بى
.معرّفى کردخود

پادشاه سابق (وقت دمارات السدمونى در این. باالخره مغان بحکم شاه فلسفه خود را باو آموختند
آن : روزى اردشیر باو گفت، از من چیزى بخواه و او اظهار کرد. در دربار پارس بود) اسپارت

. سارد بگردمهاىخواهم، که شاه اجازه دهد من کاله او را بر سر نهاده مانند شاه در کوچه
دمارات، هرگاه تو این کاله را بر سر : عموزاده شاه دست او را گرفت و گفت»1«میتروپوستس

نهى، مغز بزرگى را نخواهد

______________________________
)1(-�M�i�t�h�r�o�p�a�u�s�t�e�s.
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.س نخواهى شدکه سهل است، اگر برق را هم بدست گیرى، زواین. پوشید

براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که بعقیده یونانیان، زوس خداى بزرگ آنان برق را بدست (
اردشیر از .). م. داشت و، هر زمان که میخواست ارباب انواع یا انسان را تهدید کند، برق میفرستاد

درنخواهد این درخواست دمارات چنان خشمگین گشت، که تصور میرفت از تقصیر او هیچگاه
این قسمت . (گذشت، ولى تمیستوکل از او شفاعت کرد و باز دمارات مورد عطوفت شاه گردید

از حکایت بنظر افسانه میآید و بهرحال باید راجع به خشیارشا باشد، که پس از مراجعت از اروپا 
عدها هر مراحم شاه نسبت به تمیستوکل باین اندازه بود، که ب.). م. چندى در سارد اقامت داشت

خواستند، اشخاصى را از یونان بخدمت خود جلب کنند، میگفتند، درباره آنان زمان شاهان مى
وقت که تمیستوکل باعلى بیش از آنچه درباره تمیستوکل شد، خواهند کرد و نیز گویند، در این

درجه بزرگى رسید و همه طالب توجه و دوستى او بودند، روزى که با اوالد خود غذا صرف 
دوستان «: یکرد و از تجمالت و سفره رنگین خود در شگفت بود، رو باطفال خود کرده گفتم

اگرچه پلوتارك این عبارت را معنى نکرده، ولى معلوم (» من، ما فنا بودیم، اگر فنا نشده بودیم
بار و اعتبار نشده بودیم، حاال این اعتاگر ما نزد یونانیها بى: است، که مقصود تمیستوکل چنین بوده



خانه تمیستوکل این سه شهر بروایت پلوتارك شاه براى نان.). م. ثروت را در دربار ایران نداشتیم
ولى بعضى دو شهر دیگر »3«، میونت»2«المپساك»1«آندر،ماگنزى بررود م: را باو اعطاء کرد

شهر هم براى اثاث مینامیدند، عالوه کرده گویند، این دو »5«سسسپو پالس»4«را، که پرکت
کتاب اول خود مالیات ماگنزى را 138توسیدید در بند . (البیت و لباس به تمیستوکل داده شده بود

بعد تمیستوکل»6«.).م. هزار ریال کنونى میشود600پنجاه تاالن نوشته، که تقریبا معادل 

______________________________
)1(-�M�a�g�n�e�s�i�e� �s�u�r� �M�e�a�n�d�r�e.

)2(-�L�a�m�p�s�a�q�u�e.

)3(-�M�y�o�n�t�e.

)4(-�P�e�r�c�o�t�e.

)5(-�P�a�l�e�s�s�e�p�s�e�s.

اگرچه واضح است، باز تصریح میشود، که مقصود از دادن شهرها به تمیستوکل این بوده، -)6(
.که تمیستوکل حاکم، یا چنانکه یونانیها میگفتند، جبار این شهرها باشد
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ها با نهایت خوشى و خانواده اشرافى گرفت و بامر شاه بآسیاى صغیر رفته مدتزن ایرانى از یک 
در این مدت همواره مورد مالطفت شاه و، مانند یکى از رجال . اطمینان خاطر در آنجا بزیست
قابل ذکر است، که تمیستوکل در ماگنزى مانند والت و حکّام . بزرگ پارس، طرف توجه بود

ها معلوم است، که او از یکى از نمونه. ها بدست آمدهه از این سکهسکه زده است و دو نمون
یعنى (در این زمان اردشیر بامور آسیاى علیا ). 80نلدکه، تتبعات الخ، صفحه (استفاده هم میکرده 

ها و اشتغال داشت و بامور یونان توجهى نمیکرد، ولى شورش مصر با کمک آتنى.) م. باختر
ن در قبرس و کیلیکیه اردشیر را مجبور کرد، توجه خود را بطرف مغرب هاى بحریه یوناپیشرفت

در این احوال از دربار حکمى به تمیستوکل رسید، . معطوف و جلوگیرى از قوى شدن یونان کند



تمیستوکل در موقع بدى . اى را از قشون ایران برعهده گرفته با یونانیها بجنگدکه ریاست دسته
خواست بر آنان قیام کند و بدست هائى که از یونانیها داشت، نمىنجشواقع شد، چه، باوجود ر

خود خطّ بطالن بر خدمات نمایان خود بیونان بکشد، بخصوص که فرماندهان قشون آتن 
بنابراین تصمیم کرد خود را بکشد و با . جا با آنها بوداشخاصى بودند مانند سیمون، که اقبال همه

بیده و با آنها وداع کرده خون گاو آشامید، یا بقول بعضى زهر قوى این مقصود دوستان خود را طل
.سالگى درگذشت65خورد و در سنّ 

شاه، وقتی که خبر فوت تمیستوکل را شنید و جهت آن را دانست، او را بیش از زمان حیاتش ستود 
لى آن مقبره تمیستوکل را در ماگنزى دفن کردند و اها. و نسبت بخانواده و دوستان او نیکیها کرد

در خاتمه پلوتارك گوید، که تا زمان او اعقاب تمیستوکل داراى . قشنگى براى او ساختند
.امتیازاتى در ماگنزى میباشند

روایت دیودور هم تقریبا چنین است، ولى در . این است آنچه پلوتارك درباره تمیستوکل گوید
کتاب (مورخ مذکور گوید . کنیممىهاى پلوتارك دارد، که ذکربعض جاها تفاوتهائى با نوشته

وقتى که تمیستوکل در نهان بدربار ایران رسید و بحضور شاه باریافت، دشمنى ) 57، بند 11
توضیح آنکه. نیرومند در اینجا براى او پیدا شد
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این زن از مصیبت وارده دختر داریوش در جنگ ساالمین کشته شده بودند و »1«دانپسران مان
بنابراین، وقتى که شنید تمیستوکل بدربار ایران آمده، نزد شاه رفت و . تابى میکردخیلى بى

دان را شاه این خواهش مان. ریزان درخواست کرد، از تمیستوکل انتقام پسران او را بکشداشگ
بهیجان آمده و در ها بود، مردمجدا رد کرد، ولى، چون این زن مورد احترام مخصوص پارسى

اى از بزرگان پارس باالخره قرار شد محکمه. دربار جمع شده مجازات تمیستوکل را خواستند
مردم از این امر شاه خوشوقت گشتند، ولى در . تشکیل شود، تا هر حکم که صادر شد، اجراء کنند

زبان پارسى تشکیل دیوان مذکور چندى تعلّل شد و، پس از اینکه تشکیل گردید، تمیستوکل ب
آمد خوشنود شاه از این پیش. حرف زد و بقدرى خوب از خود دفاع کرد، که او را بیگناه دانستند

.گشت و هدایائى به تمیستوکل داد



چون خشیارشا میخواست باز با ) 58جا، بند همان(راجع بفوت تمیستوکل دیودور چنین گوید 
تمیستوکل . دار شودرى کل قشون را عهدهیونانیان جنگ کند تمیستوکل را دعوت کرد، که سردا

بعد براى تأیید این . او جنگ را شروع نخواهد کردراضى شد، باین شرط که شاه قسم بخورد بى
قسم قرار شد گاو نرى را قربان کنند و تمیستوکل یک کاسه بزرگ از این خون آشامید و هم در 

او جنگ نکند، از خیال جنگ با بود، بىبر اثر فوت او، چون خشیارشا قسم یاد کرده . زمان بمرد
من روایت توسیدید«) 10-9تمیستوکل، بند (گوید »2«ولى کرنلیوس نپوس. یونان منصرف شد

او گوید، که تمیستوکل از مرضى درگذشت، ولی انکار . را در اینجا هم ترجیح میدهم»3«
.»اى بودهنمیکند، که در باب سم خوردن او شایعه

ین روایت پلوتارك و دیودور در این است، که اولى این قضیه را مربوط باوائل تفاوت بین ب
سلطنت اردشیر میداند ولى دومى عقیده دارد که این قضیه مقارن سال دوم المپیاد هفتادوهفتم 

چون . شود و با اواخر سلطنت خشیارشا مصادف استم مى. ق471روى داده، که تقریبا 
شتر موردهاى پلوتارك بینوشته

______________________________
)1(-�M�a�n�d�a�n�e.

)2(-�C�o�r�n�e�l�i�u�s� �N�e�p�o�s.

)3(-�T�h�u�c�y�d�i�d�e.
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تر باشد و نیز این تصور، که خشیارشا توجه میباشد، ظنّ قوى این است، که روایت او صحیح
اما در باب فوت او معلوم است، که .میخواسته باز جنگى را با یونان شروع کند، بعید است

نیز باید گفت، که . توسیدید آنرا از مرضى دانسته، اگرچه روایت زهر خوردن او را هم ذکر میکند
توسیدید هم آمدن تمیستوکل را بدربار ایران بزمان اردشیر مربوط داشته و گوید، که او پس از 

و پارسیها بیان کرد و اردشیر جواب داد، که اى بشاه نوشته خدمات خود را بشاه ورود بآسیا نامه
بعد تمیستوکل در مدت یکسال زبان پارسى را آموخته نزد شاه . آزاد است، هرچه خواهد بکند



در آخر حکایت، توسیدید گوید، که موافق اظهار اقرباى تمیستوکل، ) 138، بند 1کتاب (رفت 
جا که او را خائن ردند، زیرا آتنیها، از آنهاى او را در نهان به آتّیک برده دفن کآنها استخوان

بارى، از تمامى روایات مذکوره آنچه استنباط ). جاهمان(میدانستند، اجازه دفن را نمیدادند 
تمیستوکل پس از رانده شدن از یونان، چون خواسته داراى ثروت و زندگانى : میشود، این است

یر را بر ضد یونان تحریک میکرده، ولى اردشیر خوبى شود، بدربار ایران پناه آورده و ضمنا اردش
نوازى تمیستوکل را پذیرفته و معاش او را منشى و میهماننمیخواسته با یونان بجنگد و از راه بزرگ

بعد که دیده بودن او در دربار باعث زحمت خودش و رنجش درباریان است، . مرتّب کرده
مت چند شهر را باو داده و تمیستوکل در پیرى از محترمانه او را بآسیاى صغیر تبعید کرده و حکو

.ها شاخ و برگهاى داستانى استباقى گفته. مرضى درگذشته

. درباره تمیستوکل پلوتارك حکایاتى ذکر کرده، که احوال این مرد نامى یونان را خوب مینماید
شتجات این اداره را ها او را امیر البحر کردند، سپرد که نووقتى که آتنى-1: از جمله اینها است

توقیف کرده، روزى که بکشتى خواهد نشست، نزد او آورند، تا آتنیها مشاهده کنند، که چقدر 
-2. اى زیاد از مردم باید در باب کارها مکاتبه و مذاکره کندنوشته باسم او میرسد و با چه عده

نارى مانم، که بسایه آن در من بچ. آتنیها مرا نه قدر دانند و نه محترم دارند: تمیستوکل میگفت
روزى یکى از -3. اندازنداش را مىهاى آن، بل خود تنهموقع احتیاج پناه میبرند و بعد شاخه

.سرداران آتنى در حضور او خودستائى کرده گفت، خدمات من مانند خدمات تو است
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وز بعد از عید مناظره درگرفت و روز کار بروز عید وقتى بین روز عید و ر: تمیستوکل جواب داد
من هیچ فراغت ندارم و حال آنکه تو بجز مشغول کردن مردم بعیش و خوشى کارى «: چنین گفت

اگر من نبودم، تو اصال وجود «: روز عید جواب داد» ندارى، هرچه من جمع کنم تو خرج کنى
ى عزیز و گرامى و بواسطه او نزد پدرش تمیستوکل پسرى داشت، که نزد مادر خیل-4. »نداشتى

.گستاخ بود

هیچ یونانى بقدر پسرم بر من مسلّط نیست، زیرا آتنیها بر سایر «: بنابراین تیمستوکل همواره میگفت
.»بر زنم-بر من و پسرم-ها و زنمبر آتنى-یونانیها مسلّطاند و من



از خودت نیست، بلکه از وطن تو باو گفت، افتخارات تو »1«روزى یکى از اهالى سریف-5
صحیح است، ولى، اگر من از اهل سریف بودم، نامى نمیگشتم، «: تمیستوکل جواب داد. است

»چنانکه، اگر تو هم آتنى بودى، بجائى نمیرسیدى

روابط ایران و یونان-مبحث سوم

هامخاصمه یونان با پارسى

جنگهائى در مشرق ایران کرده یا شاید چنانکه از قضیه تمیستوکل استنباط میشود، اردشیر 
اى، که پلوتارك بآن کرده، همان جنگهائى است، که او با برادر بزرگتر خود ویشتاسپ اشاره
اى، که بین یونان و بیشتر جالب نظر است، مخاصمه. بهرحال کیفیات این جنگها را نمیدانیم. داشته

.اندروابط یونان و ایران این زمان دادهایران بوده، زیرا مورخین یونانى اطالعاتى راجع ب

»2«اتّحاد دلس

اگرچه آتن و اسپارت هر دو در زمان خشیارشا با ایران میجنگیدند، ولى اهمیت آتن در این جنگها 
.بمراتب بیشتر بود

راست است، که اسپارتیها شجاع و دلیر بودند و موافق قوانین خود، وقتیکه بجنگ میرفتند، 
کنند یا کشته شوند، ولى، چنانکه از وقایع جنگهاى ایران و یونان دیده میشود، فکر میبایست فتح 

در جنگ ماراتن طرز: ها بیش از قوه کار میکردآتنى

______________________________
)1(-�S�e�r�i�p�h�e.

)2(-�D�e�l�o�s.
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مندى آنان گردید، در جنگ ساالمین فکر باعث بهرهها، که فکر میلتیاد آتنى بود، جنگ آتنى
تمیستوکل، که بحریه قوى و بزرگ ایران را در جاى تنگى مانند ساالمین بجنگ کشانید، یونانیها 



را نجات داد و نیز، وقتى که خشیارشا تصمیم بر مراجعت بآسیا کرد، آریستید آتنى مانع از خراب 
بنابراین آتن . مندى ایران خاتمه یابدافشارد و جنگ ببهرهکردن پل شد، تا مبادا خشیارشا جدا پ

.میلتیاد، تمیستوکل و آریستید: اندداراى سه مرد بود، که هرسه در تاریخ معروف گشته

پس از خاتمه جنگهاى ایران و یونان اوضاع داخلى آتن رونقى یافت، توضیح آنکه بیشتر غنائم 
و اینها، بجاى اینکه این ثروت را بمخارج شخصى ها شده بودبعد از جنگ پالته نصیب آتنى

برسانند، بمصرف کارهاى عمومى رساندند و هم در این زمان بمساعى تمیستوکل دیوار آتن 
این دیوار را آتن براى حفظ خود در مواقع جنگ الزم میدید، ولى اسپارت با نظر بد . ساخته شد

کار را انجام دادند، که اسپارت مجال نیافت ها طورى بچابکى این باالخره آتنى. بآن مینگریست
.ممانعت کند

سپس بنادر خودشان را هم محکم کردند، یعنى بندر جدیدى، که هنوز هم موسوم به پیره است، 
پس از آن چون آتنیها قوت گرفتند، در صدد . ساخته آنرا با دیوارهائى به آتن اتصال دادند

مند بیرون آمده و موقتا ایران را ها بهره، اگرچه از جنگبرآمدند، که با ایران ستیزه کنند، زیرا
عقب نشانده بودند، ولى امیدوار نبودند، که این اوضاع دوامى بیابد و میخواستند بایران مجال 
ندهند، که از نو جنگ تعرّضى پیش گیرد و همواره او را بحفظ سواحل دریاها و متصرّفاتش 

از تمام این مالحظات گذشته، آتن . ات خودشان بیفزایندمشغول داشته از طرف دیگر بر مستملک
دولت دریائى بود و میدانست، که بحریه قوى الزم دارد، ولى میخواست تمام مخارج این بحریه 

ها اتحادى با سایرین بستند، که معروف به با این خیال و براى حمله بایران آتنى. باو تحمیل نگردد
ها به یونانیهاى دیگر آتنى. آن در معبد آپلّن در جزیره دلس بوداتّحاد دلس گردید، زیرا مقرّ 

میگفتند، که این اتّحاد را تشکیل میکنند، تا مستعمرات یونانى را از قید ایران خارج
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.کنند، ولى معلوم است، که مقصودشان این بود، که این مستعمرات را تابع خود گردانند

بعض شهرهاى یونانى، جزائر بحر : هائى که در این اتّحاد داخل شدند، عبارت بودند ازشهر
اى، که موافق نظامنامه. الجزائر، مستعمرات ینیانى در آسیاى صغیر، جزیره گس و ردس و غیره



آریستید آتنى ملقّب به عادل براى این اتّحاد نوشت، شهرهاى متحد میبایست سپاه و پول و 
.گى بدهندهاى جنکشتى

دار این اتّحاد گردیده خزانه را بجزیره دلس برد و پس از آن طولى نکشید، که قوه آریستید خزانه
راى داد، 476پسر میلتیاد گردید و اتّحاد مزبور در »1«حاضر شد و ریاست آن با سیمون یا کیمون

صل کرد، توضیح آنکه هائى حاسیمون سردار قابلى بود و پیشرفت. که جنگ با ایران شروع شود
ایرانیها را از تراکیه و بحر الجزائر و مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر براند و مستملکات آتن را 

در این احوال چون متحدین از دوام جنگ خسته شدند، آتن قرار داد، که بجاى سپاه و . توسعه داد
.کندها مبلغى بآتن بپردازند، تا خود آتن لوازم جنگ را تهیهکشتى

تخت دولت گذار آتن شدند و این شهر پاىمتحدین این تکلیف را پذیرفتند، یعنى درواقع باج
اگر . این بود بطور اجمال احوال یونان، وقتى که نوبت سلطنت به اردشیر رسید. بزرگى شد

بخواهیم بیش از این از اوضاع آتن صحبت کنیم، از موضوع خارج خواهیم شد، ولى باید بخاطر 
اى براى هاى پلوپونس، دورههاى ایران و یونان در زمان خشیارشا تا جنگد، که پس از جنگآور

در این دوره اشخاص نامى زیاد در آتن پیدا . آتن افتتاح شد، که بهترین دوره تاریخ آن است
ترین بعض نامى. ایمشدند و کارهاى درخشان براى آتن کردند، اسامى بعضى را باالتر ذکر کرده

بودن او در رأس حکومت آتن . از سیمون باالتر صحبت شد. بودند»2«ر سیمون و پریکلسدیگ
ها وارد شده چندان طوالنى نبود و پس از اینکه او را از جهت وهنى، که به آتن از طرف اسپارتى

او . بود، تبعید کردند و هواخواهانش اقتدارى را که داشتند از دست دادند، پریکلس روى کار آمد
تیپ و از طرف مادر از خانوادهسر کسانپ

______________________________
)1(-�C�i�m�o�n.

)2(-�P�e�r�i�c�l�e�s.
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تیپ همان کسى است، که در جدال میکال فرماندهى کسان. زاده بود، یعنى نجیب»1«آلکمئونید
مشاغل مختلف بود و حکمران واقعى آتن پریکلس در مدت سى سال در . لشکر آتن را داشت

نظر و عمل او . بشمار میرفت، چنانکه توسیدید گوید، که این مدت را باید سلطنت پریکلس نامید
از کتاب (پریکلس -)46(این ناطق معروف، آتن را اول دولت . اندرا مورخین بسیار ستوده

)اسکاریگر، تاریخ عمومى

بعد بمستملکات آتن توسعه داده شهر . ه آن را بر مبنائى محکم نهاددریائى یونان کرد و پایه بحری
راجع باو نیز باید . آتن را با عمارات و ابنیه تاریخى آراست و ادبیات و صنایع آن را تشویق کرد

هاى ها، اگرچه بگفتهاین جنگ. گفت، که قسمتى از جنگهاى آتن با ایران در زمان او روى داد
اى براى آتن نداشت زیرا، دولت هخامنشى داراى ها درخشان بود، ولى فایدهىیونانیها براى آتن

از طرف دیگر آتن مجبور بود . ها را بدرازا بکشاندحدوحصر بود و میتوانست جنگوسایل بى
تر بیاید، آتن دید، که چون نهایتى باالخره، چنانکه پائین. همواره پول و سپاه بخارج یونان بفرستد

در باب پریکلس نیز باید گفت، که در زمان . ها نیست، عقد عهدى را استقبال کردنگبراى این ج
هاى درونى یونان داخل شد و، چنانکه خواهد آمد، بواسطه سیاست دربار ایران با او آتن در جنگ

باوجود. بارى از این جنگ بیرون آمدحال فالکت

______________________________
)1(-�A�l�c�m�e�o�n�i�d�e�s.
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و » یک زن آتّیکى بواسطه من عزادار نشد«: گفتها پریکلس در بستر مرگ مىاین جنگ
ها را من باقتضاى سیاست دولت کردم، نه از جهت نظر مقصودش این بود، که تمام این جنگ

.شخصى یا منافع خصوصى

جنگ آتن با ایران

رم عازم سواحل آسیا شد و یکصد کشتى با دویست کشتى ترىدر این زمان سیمون پسر میلتیاد
هاى دیگر آسیا گرفته شهرهاى ساحلى کاریه و لیکیه را تسخیر کرد هم از ینیانها و یونانى



پسر خشیارشا، »1«رس تسها قبال قواى زیادى بسردارى تیتپارسى) 60، بند 11دیودور، کتاب (
در اینجا . دند و تالقى فریقین در نزدیکى جزیره قبرس روى داداز زن غیرعقدى او، آماده کرده بو

کشتى از همان 250رم و قواى یونانى عبارت از قواى بحرى ایران مرکّب از سیصد کشتى ترى
هاى ایران را غرق کردند و اى از کشتىپس از جنگى سخت یونانیها فایق آمده عده. نوع بود

باقى سفائن فرار کرده بقبرس پناه . در سفائن بودند، گرفتندیکصد فروند کشتى با سپاهیانى، که 
پس از . ها افتادها را گذاشته پنهان شدند و سفائن مزبوره بدست یونانىبردند و بعد ایرانیها کشتى

بود، حمله کرد و »3«دنمدر کنار رود اورى»2«فیلیهاین فتح، سیمون بقواى برّى ایران، که در پام
ها هائى، که از ایرانىها گردید، توضیح آنکه، در کشتىاى بکار برد، که باعث شکست ایرانىحیله

ها، چون فریب خورده پنداشتند، اى یونانى نشانده بآنها لباس پارسى پوشید و ایرانىگرفته بود، عده
ها ناگهان بر پس از آن یونانى. امدندها سپاهیان پارسى هستند بمقام مدافعه برنیکه در این کشتى

برادرزاده خشیارشا رسیده سر او را بریدند »4«ایرانیها تاخته بقدرى پیش رفتند، که به چادر فردات
، بند 11دیودور، کتاب (و از قشون ایران، آنهائى که مقتول یا مجروح نشده بودند، فرار کردند 

هزار نفر ى خود را با غنائم زیاد از دست دادند و بیستهاها کشتىدر نتیجه این جنگ ایرانى). 61
سیمون پس از جنگ ستونى بیادگار فتحى، که در یک روز در دریا و خشکى کرده . اسیر شدند

ها افتاده دن برپا و بعض اسلحه ایرانى را، که در جزو غنائم بدست یونانىمبود، در کنار رود اورى
.بود، بر آن نصب کرد

______________________________
)1(-�T�i�t�h�r�a�u�s�t�e�s.

)2(-�P�a�m�p�h�y�l�i�e.

)3(-�E�u�r�i�m�e�d�o�n.

)4(-�P�h�r�e�d�a�t�e.
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م میدانند و چون معلوم نیست، که خشیارشا در کدام ماه این . ق466تاریخ این جنگ را محقّقین 
این واقعه را بزمان سلطنت او و برخى مثل ) 15ند ، ب2کتاب (سال کشته شده، بعضى مانند ژوستن 

سال بعد سیمون . دیودور، چنانکه باالتر اشاره شد، بزمان سلطنت اردشیر درازدست مربوط میدارند
چون باید وقایع مرتبا ذکر شود، . ها انتزاع کردجا را هم از پارسىبطرف خرسونس تراکیه رفته آن

ایران و یونان را بهمین حال گذاشته بگذارشات مصر نظر اکنون مقتضى است، که موقتا روابط
.افکنیم

شورش مصر و تسخیر آن از نو-مبحث چهارم

احوال مصر

چنانکه باالتر گذشت، باوجود طغیان مصر در سال آخر سلطنت داریوش اول و پس از فرونشاندن 
ماند، یعنى امراء و شورش آن در ابتداى سلطنت خشیارشا، اوضاع مصر بهمان حال سابق باقى 

روحانیون مصر بهمان حقوق و اختیارات خودشان ابقا شدند، ولى این رفتار در احوال روحى 
جهت آنرا بعضى رفتار بد . ها تغییرى نداد و مصر در زمان اردشیر درازدست باز شوریدمصرى

درپى مصر ىهاى پممکن است چنین باشد، ولى، براى فهم شورش. اندهخامنش والى مصر دانسته
هاى مورخین قدیم مانند از این نظر آنچه از نوشته. باید کلیۀ روابط مصر و ایران را در نظر گرفت

:شود چنین استهرودوت و سایرین استنباط مى

.مصریها کلیۀ حکومت مردمان آسیائى را بر خود یک نوع مجازات آسمانى میدانستند

باوجود اینکه داریوش بزرگ براى استمالت . هم چناندر هر دوره چنین بود و در دوره هخامنشى
مصریها خودش بمصر رفت، از روحانیون و نجباى مصر جذب قلوب کرد، در سوگوارى مصریها 

نشان میدهد، خود را فرعون مصر خواند و ) سوئز(براى گاو مقدس شرکت یافت و، چنانکه کتیبه 
را برقرار و کارهاى عام المنفعه براى مصریها القاب و عناوین فراعنه را اختیار و مذهب سائیس

جهت این بود، که مصریها بواسطه قدمت . کرد، باز مصریها در سال آخر سلطنت او شوریدند
بالیدند و خودشانرا باالتر از ملل دیگر میدانستند، مثال هرودوت، که مقارن این تاریخى بر خود مى

زمان
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ها مصریها گویند، فراعنه بزرگ آنان در جهانگیرى از پارسى«: مصر مسافرت کرده، چنین نوشتهب
اند، زیرا آنها در مملکت سکاها و کلخیدها بودند و تا تراکیه تاخته و در دریاى جنوبى هم گذشته

، نظر به ، تا هرجا که ممکن بود برانند، پیش رفتند و تمام ممالک)شاید مقصود دریاى عمان باشد(
.آثارى که مانده، کارهاى بزرگ آنان را شاهدند

ترین مردم روى زمین ها قدیممصرى. قرار گیرد»1«داریوش را نشاید، که در ردیف سزوستریس
قدمت این . نسل است340هزار سال قبل صعود میکند و شامل 17و ملّتى هستند، که تاریخشان تا 

خدایان تمام ملل از خدایان . اء خود خدایان آنرا اداره میکردندایست، که در ابتدمملکت به اندازه
هاى داستانى بوده و تاریخ یاد معلوم است، که این عقاید مصریها نتیجه گفته. »اندمصر بوجود آمده

ها مبنائى که فراعنه مصر چنین جهانگیریهائى کرده باشند و بر فرض هم، که این گفته. ندارد
اند، بحدود دولت هخامنشى در زمان چنانکه خود مصریها معین کردهداشت، باز حدود مصر،

حاال باید دید، که نظر و . ها نسبت بایرانیهاچنین بود حسیات مصرى. داریوش بزرگ نمیرسید
موافق اسنادى، که از حفریات و کاوشها در مصر بدست . حسیات ایرانیها نسبت بانها چگونه بوده

از شاهان ایران کبوجیه و داریوش اول القاب و عناوین فراعنه را پذیرفته آمده معلوم میشود، که
شاهان دیگر، که . اندخداى آفتاب خوانده) را(خود را فرعون مصر، زاده نیت مادر خدایان و برادر 

اند، یعنى خشیارشا و اردشیر درازدست، القاب و عناوین فراعنه را استعمال بعد از داریوش آمده
اند، ولى هاى مصرى آنها را فقط فرعون بزرگ یا پادشاه جنوب و شمال خواندهد و در متناننکرده

بینیم، که داریوش دوم خود را فرعون مصر دانسته و عناوین و القاب آنها را پذیرفته، بعد باز مى
ت، اند و متن آن مذهبى اسبزرگ یافته) یا واحه(اى، که در اآزیس چنانکه اسم او را در نوشته

جهات این تغییرات را صحیحا نمیدانیم، . »3«اندضبط کرده»2«راگاهى اینتاریوش و گاه مریامن
آید، بایدولى عللى که بنظر مى

______________________________
)1(-�S�e�s�o�s�t�r�i�s.

)2(-�M�e�r�i�a�m�o�n�-�R�a.



.2جلد -تاریخ مشرق قدیم-تورایف-)3(
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جهت تغییر اولى از شورش مصر در زمان خشیارشا بوده، یعنى رفتار این شاه در مصر : چنین باشد
از طرف دیگر . آمدمانند رفتار او در بابل بود و مصر هم بر اثر شورش، دیگر دولتى بشمار نمى

ا را اند، نظر بمعتقداتشان، که خدها، وقتى که بمصر درآمدهشود، که اصال پارسىاستنباط مى
دانستند، با نظر حقارت بمذهب مصریها و هیکل خدایان آنها، بشکل موجودى مجرّد و ال مکان مى

ولى سیاست در ابتدا . اندنیم انسان و نیم حیوان نگریسته از پرستش گاو و گربه و غیره تنفّر داشته
درآیند و مراسم کرده، که آداب مذهبى مصریها را بجا آرند، در پیش گاو مقدس بزانو اقتضا مى

اند، رو خود را فرعون خوانده و القاب و عناوین آنها را پذیرفتهاز این. دربار مصر را رعایت کنند
اند، از اینکه ولى بعدها، که حکومت ایران در مصر محکم گردیده، شاهان ایران اشمئزاز داشته

.»1«خود را زاده مادر خدایان دانسته در پیش گاو بزانو درآیند

بعد وقتى فرا رسیده، که بواسطه . اندن بوده، که القاب و عناوین فرعون مصر را ترك کردهای
مندى و بخصوص پس از عدم بهره) از شاهان ضعیف النّفس هخامنشى(ضعف حکومت مرکزى 

اند و دربار ایران خواسته، از راه رعایت مراسم دربار ایرانیان در یونان، مصریها هم بحرکت آمده
لذا باقتضاى سیاست، داریوش دوم باز . داب مذهبى آنان، قلوب مصریها را جذب کندمصر و آ

باشد، این است، که مصریها پس از بهرحال، چیزى که محقّق مى. القاب و عناوین فراعنه را پذیرفته
جنگ ایران و یونان، در زمان اردشیر درازدست شوریدند و بهانه هم بدرفتارى والى ایران در مصر 

مندى ، ولى تردیدى نیست، که این شورش، عالوه بر جهاتى که ذکر شد، نیز بر اثر عدم بهرهبود
ایران در یونان روى داد و یونانیان در آن دست داشتند، زیرا، چنانکه باالتر گفته شد، سیاست 

، یونان هم نسبت بایران این رفتار را از طرف آنها اقتضا میکرد و این نکته منحصر بموردى نیست
.که میخواهیم وقایع آن را ذکر کنیم

ها بمصریها کمک میکردند، تا نفوذکلیۀ از دیرگاهى حتى در زمان کبوجیه یونانى



______________________________
شود از اثر آمدن اسکندر لقب خداوندگار، که در القاب شاهان اشکانى یا ساسانى دیده مى-)1(

شاهان هخامنشى این نوع . ها است، چنانکه در جاى خود بیایدلوکیبه ایران و پس از او از سلطه س
.اندعناوین نداشته
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.ایران را در مصر براندازند و تجارت مصر را بدست گرفته آنرا در منطقه نفوذ خود درآورند

م. ق454-460شورش مصر 

قواى خود را جمع کردند و پادشاهى براى خود مصریها در ابتداى سلطنت اردشیر شوریده 
پسر پسامتیک و امیر ) 104کتاب اول، بند (و بقول توسیدید »1«برگزیدند، که موسوم به ایناروس

اى هم از سپاه خارجى ترتیب داد و داراى لشکرى این شخص عالوه بر قواى مصر قوه. لیبیا بود
اده کمک آنرا براى استرداد استقالل مصر درخواست بعد او سفیرى به آتن فرست. نیرومند گردید

ها را در وعده داد، که اگر در این جنگ موفق شود، آتنى) 71، بند 11کتاب (کرد و بقول دیودور 
آتنیها فورا دریافتند، که براى ضعیف کردن ایران، باید بمصر . اداره کردن مصر شریک خود کند

رم و بقول دیودور سیصد کشتى از نوع ست کشتى ترىکمک کنند و بنابراین بقول توسیدید دوی
.مزبور براى مصریها فرستادند

اردشیر، چون از شورش مصر آگاه شد، امر کرد سپاهیان زیاد در تمام ایاالت ایران بگیرند و نیز 
در ابتدا شاه میخواست خود براى فرونشاندن شورش مصر . در صدد تشکیل بحریه بزرگى برآمد

ى، پس از اینکه درباریان حرکت او را صالح ندانستند، هخامنش برادر خشیارشا یا حرکت کند، ول
سپاه ایران مرکّب از سیصد هزار نفر بود و هخامنش، . »2«عموى خود را بسردارى معین کرد

.همینکه بساحل نیل رسید، فرصتى براى استراحت بسپاه خود داد

لیبیا در قشون خود داشتند، باوجود این تعلّل کردند، مصریها، اگرچه قوى بودند و سپاهیان زیاد از 
ها در رسیدند و پنجاه کشتى از بحریه ایران تلف شد، تا کمک یونانیها برسد و، پس از اینکه آتنى



ها بکمک مندى با ایرانیها بود، ولى باز آتنىدر ابتداء بهره. ها جنگ را شروع کردندمصرى
نکهها شتافته پافشردند، تا ایمصرى

______________________________
)1(-�I�n�a�r�o�s.

رود، که عموى او بود، زیرا اند، ولى ظنّ قوى مىهخامنش را بعضی برادر اردشیر دانسته-)2(
.اندهرودوت، کتزیاس و دیودور چنین نوشته
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این . رفت و بقصر سفید پناه برد»1«هخامنش کشته شد، لشکر ایران هزیمت یافته بطرف منفیس
.قصر مقرّ والت ایران در مصر بود و آن را سخت محکم کرده بودند

شود، که تمام مصر بر ایرانیها نشوریده بود و شورش بمصب نیل و اطراف آن از اینجا معلوم مى
مندى ایرانیان آگاه بهرهاردشیر، چون از عدم ): 74، بند 11کتاب (بعد دیودور گوید . محدود بوده

شد، سفیرى به السدمون با هدایائى فرستاد، تا اهالى السدمون را بر آتن برانگیزد و آنها مجبور 
این سفیر موفّق نشد، زیرا . شوند از مصر دست کشیده براى حفظ خانه خود به آتن برگردند

و از این جهت تکلیف ها هنوز لشکرکشى خشیارشا را بیونان فراموش نکرده بودند السدمونى
).11، بند 1کتاب (نوشته »2«توسیدید اسم این سفیر را مگاباز. اردشیر را نپذیرفتند

باذ پس از آن اردشیر ارته. مندى برگشتبهرهاو گوید، که سفیر پول زیادى خرج کرد، ولى بى
قشونى جمع کرده والى سوریه را مأمور کرد، که هرچه زودتر) بغابوخش(والى کیلیکیه و مگابیز 

این دو سردار لشکرى از سیصد هزار نفر سپاهى ترتیب دادند، . هاى محصور بشتابندبکمک ایرانى
ولى چون بحریه نداشتند، مجبور شدند یک سال تأمل کنند، تا سیصد فروند کشتى در کیلیکیه و 

شق و ورزش داشته آنها را قبرس و فینیقیه براى آنها بسازند و ضمنا در این مدت سپاهیان خود را بم
براى تحمل سختیهاى جنگ آماده کردند در این احوال ایناروس جد داشت، که قصر سفید را 

، 11کتاب (بگیرد، ولى ایرانیان با رشادت حمالت دشمن را دفع کرده مواقع خود را نگاه داشتند 



گردید و مگابیز بطرف باذ عازم مصب نیلسال دیگر، همینکه بحریه حاضر شد، ارته). 75بند 
.تخت مصر حرکت کردمنفیس پاى

پس از ورود این قوه بمصر، قشون مصرى و یونانى از منفیس باستقبال قشون ایران شتافت و، پس 
از آن جنگ سختى شد، که ایرانیان غالب آمده سپاهیان ایناروس را ریزریز کردند و او با یونانیها 

این جزیره از دو . واقع بود، پناه برد»4«تسپىدر جزیره پرسکه»3«لسفرار کرده به شهر بیب
یونانیها براى اینکه . شودرانى مىشعبه نیل تشکیل شده و در هر دو شعبه رود مزبور کشتى

هایشانکشتى

______________________________
)1(-�M�e�n�p�h�i�s.

)2(-�M�e�g�a�b�a�z.

)3(-�B�y�b�l�o�s.

)4(-�P�r�o�s�o�p�i�t�i�s.
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ها سالم بماند، سفائن خود را بیکى از دو شعبه مزبور نیل کشیدند و سپاه پارس از تعرّض پارسى
این محاصره یک سال و نیم بطول انجامید و . ها پرداختبمحاصره ایناروس و همراهان او و آتنى

در دلتاى نیل مقاومت »1«آمیرتهفقط . ها تمام مصر را باطاعت درآوردنددر این مدت پارسى
. ها بدین سبب، که این صفحه تماما پر از باتالق بود، نمیتوانستند بر او دست بیابندمیکرد و پارسى

ها، چون دیدند با وسائل عادى نمیتوانند داخل تس طول کشید و پارسىپىمحاصره جزیره پرس
مانع داخل هاى نیل را بخشگانند، تا بىبهجزیره شوند، باالخره تصمیم کردند باینکه یکى از شع

هاى آتنى با این مقصود نهرهاى زیاد کنده آب نیل را در آن انداختند و کشتى. جزیره گردند
.بخاك نشست



که تسلیم شود و در . ها بجزیره حمله کردند و ایناروس یگانه چاره را در این دیدپس از آن پارسى
نش و پنجاه نفر یونانى تسلیم شدند، باین شرط که جان آنها در نتیجه مذاکرات، خود او با همراها

باقى سپاهیان یونانى بعده شش هزار نفر . امان باشد، ولى بشوش رفته بعد بامر شاه مرخّص گردند
هاى آنها بدست ایرانیان نیفتد، سفائن خود را آتش نخواستند تسلیم شوند و، براى اینکه کشتى

اند از جان گذشته بجنگند، باذ و مگابیز دیدند، که آنها مصممچون ارتهبر اثر این اقدام . زدند
ها این شرط را پذیرفته آتنى. راضى گشتند باینکه با آنها مساعدت کنند، تا به اوطان خود برگردند

).77، بند 11دیودور، کتاب (از راه سیرن بیونان برگشتند 

ها ائى که برگشتند، خیلى کم بود و غالب یونانىهعده یونانى) 110، بند 1کتاب (توسیدید گوید 
ها پنجاه کشتى آتنى به رود نیل پس از تسلیم شدن ایناروس و مصریها و یونانى. تلف شده بودند

ها و مصریها فرستاده بود و آنها از تسلیم توضیح آنکه آتن این سفائن را بکمک آتنى. داخل شد
.شدن قشون مصر و یونانى خبر نداشتند

ائن ایران در حال بآنها حمله کرد، سپاهیان برّى هم کمک کردند و در نتیجه این پنجاه کشتى سف
از شرح مذکور معلوم است، که شورش مصر شش سال طول کشیده و ). م. ق454(آتنى تلف شد 

پس از آن این مملکت قدیم تاریخى از نو یکى

______________________________
)1(-�A�m�y�r�t�e�u�s(روتآمون الرّوت یا آمونبمصرى.(
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مندى ایرانیان در جنگ دوم خود با مصریها و بهره). جاتوسیدید، همان(از ایاالت ایران گردیده 
آیند، چه ها بر مىها نشان داد، که ایرانیان، اگر سرداران الیق داشته باشند، از عهده یونانىآتنى

که شکست اولى ایرانیها در این شورش از عدم ورزیدگى قشون ایران بود و، تردیدى نیست، 
همینکه این قشون در مدت یکسال مشق کرده داراى سردارى مانند مگابیز گردید، تفوق با ایرانیها 

توانست پس از اند، که اگر اردشیر شخصى بود بااراده، مىبعض مورخین جدید باین عقیده. شد



ها را از مستعمرات یونانى آسیاى صغیر هم رانده از نو حکومت ایران را در آتنىمندىاین بهره
.جاها استوار و حتّى خود یونان را تهدید کندآن

ها بواسطه سختى موقع متعرّض او نشدند، ولی ظنّ آمیرته در باتالقهاى مصب نیل بماند و ایرانى
) 15، بند 3کتاب (ه، زیرا هرودوت گوید قوى این است، که او هم بعدها معدوم یا دستگیر شد

ایست موارد زیاد نشان میدهد، که این رفتار قاعده. ها عادتا با احترام باوالد شاهان مینگرندپارسى
اینها بهمان . پسر آمیرته»2«پسر ایناروس بود و پوسیریس»1«از جمله تانّیراس. در نزد آنها

. نکه کسى بقدر ایناروس و آمیرته بپارسیها زیان نرسانیدحکومت پدرانشان برقرار شدند، و حال آ
ها پسر را بجاى پدر بحکومت باتالقهاى مصب نیل برقرار از این جمالت معلوم میشود، که ایرانى

راجع به مگابیز، که فاتح مصر در دفعه سوم بود، باالتر گفته شده، که او پسر زوپیر بود و . اندکرده
شتن بردیاى دروغى شرکت داشت و، چنانکه گذشت در زمان داریوش نوه مگابیزى، که در ک

.تراکیه و مقدونیه را فتح کرد

گرى مگابیزیاغى

آنها را به ) بغابوخش(کتزیاس گوید بنابر شرائط تسلیم شدن ایناروس و پنجاه نفر آتنى مگابیز 
قتل پسرش، والی سابق تریس مادر هخامنش خواست، که بتالفى در ابتداء آمس. دربار شوش برد

ام، که ها قول دادهبغابوخش مانع شده گفت من به یونانى. مصر، ایناروس و یونانیها را تماما بکشد
این بود،. انددر امان خواهند بود و باین شرط تسلیم گشته

______________________________
)1(-�T�h�a�n�n�y�r�a�s.

)2(-�P�a�s�i�r�i�s.
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نظر کرد، ولى پس از پنج سال اصرار و ابرام باالخره ملکه موفّق شد و که شاه از قتل آنها صرف
پس از آن آمس تریس ایناروس را بدار آویخت . شاه ایناروس و پنجاه نفر یونانى را باو تسلیم کرد



دربار خارج شود، بغابوخش از این اقدام بر خود پیچید و اجازه خواست از . ها را سر بریدو یونانى
نام مصرى »1«بعد بسوریه رفته در آنجا با دو پسر خود علم مخالفت برافراشت و اردشیر ازیریس

او زخمى از زوبین بغابوخش برداشته اسیر شد و سپاهیان شاه هم . را با قشونى براى دفع او فرستاد
که زخم اسیر التیام یافت اردشیر ازیریس را از بغابوخش خواست و او پس از این. شکست خوردند

والی بابل را در دفعه دوم با سپاه »2«تان پسر آرتاریوسبعد اردشیر منس. وى را بدربار پس فرستاد
.زیاد بقصد او روانه کرد و او هم زخم برداشته اسیر شد

در در این احوال والی، که برادر شاه بود، واسطه شد، که شاه سردار یاغى را عفو کند و او باز 
زن بغابوخش، که خواهر شاه »3«در این اقدام نفوذ آمتیس. دربار حاضر شده خدمتگذار باشد

. پس از آن بغابوخش به دربار آمده مقرّب گردید. بود، مؤثر افتاد و اردشیر از تقصیر او درگذشت
شاه، که کینه او را . چنین بود، تا روزى در شکارگاه شیرى بشاه حمله کرد و بغابوخش او را کشت

ه چرا قصد شکار شاه را داشته، امر در دل داشت، از این اقدام خشمگین گردید و باین بهانه، ک
باز زن او و ملکه واسطه شدند و شاه او را ببخشید، ولى گفت در ایران نمانده . کرد سر او را ببرند

اى را، که با او همراه و موسوم نام در کنار دریاى سرخ سکنى گزیند و خواجه»4«در شهرى سیرتا
بغابوخش چندى در کنار ). 40کا، فصل پرسى(د بود، به ارمنستان تبعید کر»5«به آرتکسارس

دریاى مزبور بماند و، چون دید، که نمیتواند آب و هواى عربستان را تحمل کند، گفت هرچه 
زن او آمتیس از قضیه آگاه شده از . باداباد و لباس مریض جذامى را در بر کرده متنّکرا بدربار آمد

الحاح و تضرّع و زارى خواهر خود چنان رقت شاه از عجز و. شاه عفو او را درخواست کرد
اى روى نداد و بعد دیگر حادثه. یافت، که بغابوخش را باز پذیرفته یکى از محارم خود قرار داد

سالگى فوت کرد و، چنانکه کتزیاس گوید، شاه و تمام76بغابوخش در سنّ 

______________________________
)1(-�O�u�s�i�r�i�s.

)2(-�A�r�t�a�r�i�u�s.

)3(-�A�m�e�t�i�s.



)4(-�C�y�r�t�a.

)5(-�A�r�t�o�x�a�r�e�s.
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.درباریان از فوت او اندوهناك شدند

مرد ایران او یکى از رجال بامسلک و جوان. بغابوخش سردارى بود قابل و در مذاکرات ماهر
همینکه بر خیاالت روز بود و خدمات نمایان به اردشیر کرد، چه در اول سلطنت این شاه، آن

اردوان آگاهى یافت با تنفّر از او دورى جسته شاه را از کنکاش او آگاه کرد و بعد هم شورش 
گرى او در سوریه، چنانکه از وقایع برمیآید، براى جدا کردن این ایالت از یاغى. مصر را فرونشاند

زیرا قول سردار ایران را (بود مندى نیزایران نبوده، بلکه رفتار ظالمانه ملکه، که برخالف شرافت
او را چنان مکدر و خشمناك گردانید، که باین کار دست زد، ولى بعد، که از او ) کردنقض مى

.دلجوئى شد، باز براى خدمتگذارى حاضر گردید

دنباله روابط ایران و یونان-مبحث پنجم

مخاصمه آتن با ایران

ا در مصر از دست دادند و تیرشان در این مملکت هایشان رها، پس از اینکه تمام کشتىآتنى
با این مقصود عهد صلحى . بسنگ آمد، خواستند بمستملکات ایران در جاهاى دیگر دست اندازند

پس از آن . ها براى پنجسال بستند، تا تمام حواسشان را بطرف ایران متوجه دارندبا السدمونى
وقت در این. رم بطرف قبرس راندست کشتى ترىسیمون پسر میلتیاد فرمانده بحریه شده با دوی

هاى قبرس لنگر انداخته رم در آبباذ با سیصد کشتى ترىارته: ها بودندفرماندهان قواى پارس این
وقایعى که پس از آن . نظام در کیلیکیه توقف داشتبود و بغابوخش با سیصد هزار سپاهى پیاده

سیمون به قبرس رسیده دو شهر ساحلى : چنین بود) 112، بند 1کتاب (روى داد، بقول توسیدید 
اولی در ساحل شرقى واقع بود، دومى در (محاصره کرد »2«و مالوم»1«یومتىرا موسوم به کىآن

ها آذوقه نداشتند، مجبور شدند بعد، چون یونانى. و در حین محاصره درگذشت) ساحل غربى



ها خبر که پس از آن، چون به آتنى)3، بند 12کتادیودور گوید . محاصره را ترك کنند
آید،رسید، که بحریه پارس بکمک جزیره مى

______________________________
1-Citium Kition. )

2-Malum.
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. شدندباستقبال آن شتافته جدالى کردند، که در نتیجه بعض سفاین ایران غرق و برخى اسیر
ها در تعقیب آتنى. هائى، که فرار کرده بودند، پناه بجائى بردند، که بغابوخش اردو زده بودکشتى
ها کشته سردار آتنى»1«کراتها جنگیدند و، اگرچه آناکسىها به خشکى درآمده با ایرانىکشتى

برّى در یک زمان توسیدید گوید، که جدال دریائى و . ها گشتشد، ولى باالخره فتح نصیب آتنى
450هاى قبرس برگشتند هاى خود نشسته به آها بکشتىپس از آن بقول دیودور آتنى. روى داد

.م. ق

م. ق449صلح سیمون 

ها شهر نامى قبرس را موسوم بساالمین محاصره آتنى)4، بند 12کتابسال بعد بگفته دیودور 
. ها را دفع کردوقه وافى داشت، حمالت یونانىچون این شهر ساخلو کافى و اسلحه و آذ. کردند

اگرچه دیودور گوید، که اردشیر بواسطه . در این احوال طرفین متخاصمین خواهان صلح شدند
شکست بغابوخش در کیلیکیه طالب صلح بود، ولى از جریان وقایع پیداست، که آتن هم 

رج یونان جنگ با ایران به درازا خواست زودتر با ایران کنار بیاید، زیرا میدید، که در خامى
میکشد و بواسطه وسائل زیاد، که در دست دولت ایران است، باالخره از عهده ایران برنخواهد 

بنابراین، از . آمد و نیز اوضاع داخلى یونان اقتضا میکند، که آتن قشون خود را از خارجه بطلبد
د، استفاده کرده یکى از رجال فتحى که در آبهاى قبرس و کیلیکیه نصیب آن دولت شده بو

را به دربار شوش فرستاد، تا عهدى بین دولتین منعقد »2«پونیکوسبزرگ خود کالّیاس پسر هیپ
سفیر مزبور قرارى با ایران داد، که به عهد کالّیاس موسوم است و صلحى، که بر اثر آن بین . کند
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، 12کتاب (این معاهده بقول دیودور شرائط. ایران و آتن برقرار شد، معروف است به صلح سیمون
ها هیچگاه با اسلحه آتن جزیره قبرس را به ایران واگذارد و متعهد شد، که آتنى: چنین بوده) 4بند 

از طرف دیگر اردشیر قبول کرد، که تمام شهرهاى یونانى . در متصرّفات شاه اردشیر داخل نشوند
ت پارس با لشکرشان دورتر از سه روز راه بطرف در آسیا موافق قوانین خودشان اداره شوند و وال

و هیچ کشتى ) یعنى لشکر آنها باید بمسافت سه روز راه از دریاى بحر الجزائر اردو زند(دریا نروند 
پارسى

______________________________
)1(-�A�n�a�x�i�c�r�a�t�e.

)2(-�C�a�l�l�i�a�s� �f�i�l�s� �d�'�H�i�p�p�o�n�i�c�u�s.
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فازلیس شهرى بود در ). م. ق449(بحرپیمائى نخواهد کرد »2«یانهو جزائر سى»1«بین فازلیس
این جزائر در نزدیکى بوسفور تراکیه . را جزائر آبى نیز گویند) یا کیانه(یانه فیلیه و جزائر سىپام

ده، ولى بعض شرائط معاهده بقول مورخ مذکور چنین بو. اندواقع) بوغاز اسالمبول کنونى(
بعقیده آنها اردشیر استقالل آن . اندمورخین و نویسندگان جدید این عهد را طور دیگر نوشته

شهرهاى یونانى را، که در آسیاى صغیر واقع و جزو اتّحاد دلس بودند، شناخته متعهد شد، که 
.این نظر با نوشته دیودور اختالف دارد. هاى یونان نرودکشتیهاى جنگى ایران بآب

در این باب و نیز راجع بآنکه، آیا واقعا . کلیۀ باید گفت، که محقّقا معلوم نیست مفاد عهد چه بوده
اى بامضاى اردشیر رسیده، بین مورخین عهد قدیم و بعض نویسندگان جدید چنین عهدنامه

که توسیدید، که معاصر اردشیر درازدست بود و از حیث توضیح آن. شودنظر دیده مىاختالف
نویسى در میان مورخین یونانى درجه اول را حائز است، ذکرى از آن نکرده، و حال آنکه درست

اشاره به رفتن سفارت کالّیاس به دربار ) 151در کتاب هفتم، بند (هرودوت . معاصر این واقعه بوده
ن یونانى اصالت چنی»3«اپمپت. ایران کرده، ولى راجع بعهدنامه یا امضاى آن ساکت است

از مورخین قرون . اى را تکذیب کرده گوید از قرارداد مذکور فقط سوادى موجود استعهدنامه



ولى ) 4، بند 12کتاب (بعد فقط دیودور، که تقریبا چهار قرن بعد میزیسته شرح مذکور را نوشته 
بنابراین روشن . صریحا رسمى شدن این عهدنامه را تکذیب کرده) کتاب سوم(کنت کورث 

.اند یا رسمیت یافتن چنین عهدى را تکذیب میکننده اکثر مورخین قدیم ساکتاست، ک

باکثریت اگر اهمیتى ندهیم، این نکته، که از دو مورخ معروف معاصر، یکى بکلّى ساکت است و 
آنکه نتیجه را ذکر کرده باشد، مخصوصا دیگرى فقط رفتن سفارت را بشوش ذکر کرده، بى

اند، که بعض محقّقین جدید هم باین عقیده. اهمیت دانستان آن را بىتوجالب دقت است و نمى
نلدکه. چنین قراردادى بامضاى اردشیر نرسیده

______________________________
)1(-�P�h�a�s�e�l�i�s.

)2(-�C�y�a�n�e�e�s.

)3(-�T�e�e�p�o�m�p�e.(خ قرن چهارم قم. مور(
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باید این قرارداد صحت داشته باشد و دالئلى، که عالم مذکور اقامه میکند، بعکس عقیده دارد، که
اپمپ گفته از این قرارداد فقط سوادى در دست است، جهت این است، اوال اینکه ت: چنین است

وقتى که طرف متعاهد قراردادى را . که در آتن رسم بود قراردادهاى منعقد را بر سنگى بکنند
م این قرارداد را ایران باطل کرد، . ق411شکستند و، چون در سنگ را مىهانقض میکرد، آتنى

اینکه وثائقى براى ها صلحى با ایران بکنند، بىثانیا ممکن نبود آتنى. در آتن سنگ را شکستند
آید، ولى بنظر نمى»1«این است دالئل عالم مزبور. خود و متحدینشان از ایران تحصیل کرده باشند

ها این بود، که قراردادهاى خودشان را با دول اوال اگر رسم آتنى. کننده باشدکه این دالئل اقناع
خارجه بر سنگى بکنند، میبایست بدوا سندى بامضا رسیده باشد، تا آن را بر سنگ کنده باشند، 

یاورده بود، یا بر فرض اینکه زیرا شکّى نیست در اینکه سفیر آتن سنگى بدربار ایران با خود ن
پس، اگر بالفرض سنگ را . آورده بود، اردشیر بر سنگ امضاء نکرده یا مهر خود را بآن نزده بود

اى بر پوست یا لوحه بوده، میبایست در جائى محفوظ مانده شکستند، اصل سند، که البد نوشته



رفت، تا قرارداد صلح را قبول کند، گثانیا اینکه عالم مذکور گوید، آتن البتّه وثائقى مى. باشد
از شتابى که آتن در . آمدهائى عملى نشده باشددلیلى است نظرى، که ممکن است بواسطه پیش

امضاى مسوده کالّیاس کرده، پیداست، که دولت آتن عجله داشته با ایران صلح و قشون خود را 
آتن با مسوده قرارداد به یونان بنابراین طبیعى است تصور کنیم، که سفیر. بداخله احضار کند

برگشته و آتن آنرا امضاء کرده، ولى بعد، چون اوضاع یونان تغییر کرده، نتوانسته همان نوشته یا 
ها اى داده و، بعد که دیده یونانىنسخه دیگر آن را به مهر اردشیر برساند، یعنى دربار ایران وعده

را بداخله احضار کند، در باب امضا بتعلّل قائل بهم خواهند افتاد و آتن مجبور است قشون خود
نظر مذکور از اینجا نیز تأیید میشود، . شده و دولت آتن هم نتوانسته فشارى براى امضا وارد آرد

اند در آتنکه چنانکه نوشته

______________________________
)1(-

�N�o�e�l�d�e�k�e�.� �E�t�.� �H�i�s�.� �s�.� �l�a� �P�e�r�s�e� �A�n�c�i�e�n�n�e�.� �p�.� �8�2�- �P�a�r�i�s� �1�8�9�6.
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»1«اند و تأدیه یک جزاى نقدى بعهده سفیر آتن تعلّق یافتهاز نتیجه سفارت کالّیاس ناراضى بوده
و دیگر اینکه از این ببعد تا آمدن اسکندر بایران روابط ایران و یونان در مرحله جدیدى داخل 

ایران، چنانکه گذشت، زیاد بودند، ولی از این ببعد توضیح آنکه در یونان همیشه هواخواهان . شده
بواسطه نفاق داخلى یونان بر عده آنها افزود و خردخرد نفوذ والت لیدیه در امور یونانى ترقّى 

شرح . ها انتظار آنرا نداشتنداى رسید، که قبل از جنگهاى خشیارشا با یونان هم ایرانىکرده بدرجه
عجالۀ باید گفت، که عهد کالّیاس، چه بامضاى اردشیر رسیده و چه . این وقایع در جاى خود بیاید

نرسیده باشد، براى ایران موهن بوده و ضعف اردشیر را مینموده، ولى این را هم باید گفت، که 
چنین عهدى ممکن نبود پایدار باشد، زیرا عملى نبود دولتى را، که تمام آسیاى صغیر را در تحت 

سلّط بر یک نوار ساحلى در قسمتى از آن بازدارند، چنانکه چیزى اقتدار خود داشت، از ت



دیودور خبرى را . هاى آسیاى صغیر را باز باطاعت خود درآوردندها یونانىنگذشت، که ایرانى
اند از مستملکات یونانى در آسیاى ها همانوقت هم خیال نداشتهذکر کرده، که میرساند، پارسى

: گوید) م. ق442(ذکور راجع بسال سوم هشتادوچهارمین المپیاد مورخ م. نظر کنندصغیر صرف
یکى : ها بسته بودندها دو عهد صلح با یونانىپارسى. زیستندتقریبا تمام ملل در صلح و مسالمت مى

ها در باب اینکه هاى آسیا و دیگرى با السدمونىها و متحدین آنها راجع باستقالل یونانىبا آتنى
).26، بند 12کتاب (ها خواهند ماند ا در تحت حکومت پارسىهاى آسییونانى

هاى از جریان وقایع نیز پیدا است، که والت ایرانى در آسیاى صغیر، پس از این عهد هم، از یونانى
کردند و بهمراهى جزائر بحر الجزائر آنهائى را، که بر ضد حکومت ملّى بوده با آتن ستیزه مى

) 28-27، بند 12کتاب (دند، تقویت میکردند، چنانکه بقول دیودور شوالت ایرانى متوسل مى
والى لیدیه پول بآنها »2«نسسوتورزیدند، پىوقتى که اهالى جزیره سامس با آتن مخالفت مى

).م. ق441(میداد 

______________________________
)1(-

�R�o�b�e�r�t�- �W�i�l�l�i�a�m� �R�o�g�e�r�s�,� �A� �H�i�t�o�r�y� �O�f� �A�n�c�i�e�n�t� �P�e�r�s�i�a�,�p�.� �1�8�9�- �1�9�9

).مؤلف مزبور این جزاى نقدى را پنجاه تاالن نوشته(

)2(-�P�i�s�s�u�t�h�n�e�s.
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روابط ایران و یونان پس از صلح سیمون

چنانکه از منابع یونانى مستفاد میشود، پس از صلحى که بر اثر آمدن کالّیاس به دربار ایران برقرار 
اند شهرهائى را، که جزو اتّحاد دلس بودند، والت ایران در آسیاى صغیر سعى داشتهشده بود، باز 

نس والى ایران در سارد، حکومت عده قلیل سوتبایران برگردانند، مثال بدستیارى و کمک پى
ها در ابتدا از ترس بحریه فینیقى آتنى). م. ق339-440(در جزیره سامس برقرار شد ) اولیگارشى(



دا این جزیره اى باینجا نفرستادند، ولى بعد، چون ایرانىهبحریها کمکى به سامس نکردند، مجد
»1«نسفن این شهر را بتصرف ایتاملطرفداران ایران در ك. م. ق430در . ها درآمدبتسخیر آتنى

ایران هم، که تابع شهر مذکور بود، باطاعت »2«سیوموالى ایران دادند و در این موقع شهر ن
.نس فرستاده بود در اینجا اقامت گزیدسوتدرآمد و قشونى، که پى

هاى آرکادى بودند و این اول دفعه اى از یونانىقابل ذکر است، که در جزو قشون ایران عده
است، که ذکرى از سپاهیان اجیر یونانى در قشون ایران میشود و، چنانکه بیاید، از این ببعد این 

سپاهیان یونانى را در جزو . یرد و یکى از جهات سستى قوه نظامى ایران میگرددموضوع قوت میگ
ها از شهرهائى آمده بودند، که تابع ایران یا، قشون خشیارشا و مردونیه نباید بحساب آورد، زیرا این

»3«سیوم از امیر البحر آتنى پاخسبعد اهالى ن. رفتندگفتند، متحد ایران بشمار مىچنانکه مى
پیاس رئیس کمک طلبیدند و او، چون نتوانست با جنگ قشون ایران را شکست دهد، هیپ
پس از آن ناگهان . سپاهیان آرکادى را نزد خود طلبید و برخالف قولى، که داده بود، او را گرفت

پیاس را هم ها را کشت و هیپها و آرکادىبر استحکامات ایرانیها تاخته موفّق شد و تمام ایرانى
). 34توسیدید، کتاب سوم، بند (بازگشتند » اتّحاد آتنى«سپس هر دو شهر مزبور به . دوم کردمع

باوجود این زدوخوردها چون صالح آتن نبود، که در این زمان با ایران داخل جنگ شود، اینگونه 
ر آمیز خود را با دربااقدامات والت ایران را در آسیاى صغیر از امور محلّى شمرده روابط صلح

.ایران حفظ میکرد

______________________________
)1(-�I�t�a�m�n�e�s.

)2(-�N�o�t�i�u�m.

)3(-�P�a�c�h�e�s.
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»1«آغاز جنگهاى پلوپونس



ها، چه پس از آن طولى نکشید، که جنگ پلوپونس در یونان شروع گردید و بر اثر آن تمام یونانى
هاى خارج، بدو دسته تقسیم شده بجان سکنى داشتند و چه یونانىآنهائیکه در داخل یونان

اگرچه شرح جهات و کیفیات این جنگ خارج از موضوع این کتاب است، ولى . یکدیگر افتادند
. باز براى فهم وقایعى، که مربوط بایران میباشد، الزم است جهات این جنگ را بخاطر آوریم

نگهاى ایران و یونان بواسطه لیاقت رجالى مانند تمیستوکل، چنانکه باالتر ذکر شد، آتن پس از ج
و پیروان او در یونان »4«، ایزوکرات»3«و ناطقینى مثل پریکلس»2«رونیدآریستید، سیمون، مى

برترى یافت و اتّحادى موسوم به اتّحاد دلس منعقد کرد و نیز دولت آتن دیوارهاى آتن و بنادر آن 
یه قوى گردید، ولى طولى نکشید، که این قوت آتن باعث تشویش را بساخت و داراى بحر

همسایگان او مانند تب و کرنت شد و، چون اسپارت هم با نظر خصومت به قوت یافتن آتن و 
ها بالطبع متمایل به اسپارت شده با آن عهد ها و کرنتىنگریست، تبىساخته شدن دیوارهاى آن مى

ن آتن جلوگیرى کنند، چه همه بیم آن را داشتند، که آتن پس از اتّحادى بستند، تا از بزرگ شد
معلوم . هاى کوچک یونان را بلعیده بعد اسپارت را هم مطیع خود کندچندى شهرها یا دولت

است، که هواخواهان آتن هم تصمیم بر تقویت آن کردند و بدین منوال تمام یونان بدو قسمت 
-2. با یونان مرکزى در تحت ریاست اسپارت درآمدجزیره پلوپونستمام شبه-1: تقسیم شد

خصومتى، . با سواحل این دریا در تحت فرماندهى آتن قرار گرفت) بحر الجزائر(جزائر دریاى اژه 
ها وجود داشت، افزود، هائى، که از دیرگاه بین یونانىکه از تباین منافع حاصل شد، بر ضدیت

از سایش یا -1: پلوپونس از سه سرچشمه آب میخوردتوان گفت، که جنگ تردید مىچنانکه بى
ها ها ینیانى و السدمونىآتنى(از ضدیت قومى بین ینیانها و دریانها -2اصطکاك منافع مادى 

از مباینت حکومت ملى با حکومت اشرافى، چه از آنچه در فوق ذکر شده-3). دریانى بودند

______________________________
)1(-�P�e�l�o�p�o�n�e�s�e.

)2(-�M�y�r�o�n�i�d�e.

)3(-�P�e�r�i�c�l�e�s.

)4(-�I�s�o�c�r�a�t�e.
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بنابراین جاى تعجب نیست، که . معلوم است، که آتن نماینده اولى بود و اسپارت نماینده دومى
نشین، جنگ دو گروه یونانى با یکدیگر محدود بخاك یونان نگشت، بل بتمام صفحات یونانى

بسواحل آسیاى صغیر و تراکیه و قبرس و ایطالیا و غیره سرایت کرد و در شهرهاى یونانى یعنى
مردم به دو بخش تقسیم شده در سر حکومت ملّى یا اشرافى چنان بجان یکدیگر افتادند، که تاریخ 

.کمتر نظایر آنرا نشان میدهد

. مستعمره کرنت بر ضد شهر مادرى خود کرد»1«جهت بالواسطه جنگ شورشى بود، که کرسیر
نایره این . ها شکایت این قضیه را به اسپارت بردند و دولت مزبور چاره را در جنگ دیدکرنتى
).م. ق404-431(سال مشتعل بود 27جنگ 

والت ایرانى در آسیاى صغیر بخصوص تیسافرن، چنانکه بیاید، از مشغول شدن یونان بخود فرصتى 
، شاهدین »3«و کزنفون»2«کارهائى با آتن و اسپارت کردند، که شرح آن را توسیدیدیافته 

.اند و در جاى خود ذکر خواهد شدجنگهاى مزبور، نوشته

هاى یونان در دربار شوشسفارت

از منبع یونانى چنین مستفاد میشود، که پس از اشتعال نائره جنگ آتن و اسپارت، هر دو 
اند، ولى معلوم نیست، که نتیجه این سفارتها چه شده و اردشیر شوش فرستادههائى بدربارسفارت

در آخر همان جنگ ) 67کتاب دوم، بند : (توسیدید در این باب چنین نوشته. چه جوابى داده
با »7«دامو پرات»6«و نیکوال»5«ریستکرنتى و سفراى السدمون، آنه»4«استتابستان آریس

آرگسى هم خودش »9«پولّیس. ژه بود، بطرف آسیا حرکت کردند، که از اهل ت»8«تیمو گراس
. اینها نزد شاه میرفتند، تا از او خواهش کنند پول و کمک برساند. رأسا باین سفارت ملحق شد

ه مذاکره کرده و او را از اتّحاد آتن بازداشت»10«لستاكسفراء در ابتداء به تراکیه رفتند، تا با سى
ها بود، جلب کنند و نیز میخواستند این شخص عبور ، که در محاصره آتنى»11«دهبکمک پوتى

سفرا را



______________________________
)1(-�C�o�r�c�y�r�e(کرفو امروزى، که در دریاى ینیانى واقع است.(

)2(-�T�l�m�c�y�d�i�d�e.

)3(-�X�e�n�o�p�h�o�n.

)4(-�A�r�i�s�t�e�o�s.

)5(-�A�n�e�r�i�s�t�e.

)6(-�N�i�c�o�l�a�s.

)7(-�P�r�a�t�o�d�a�m�e.

)8(-�T�i�m�o�g�o�r�a�s.

)9(-�P�o�l�l�i�s.

)10(-�S�i�t�a�c�l�e�s.

)11(-�P�o�t�i�d�e�e.
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رفته اظهارات خود را بتوسط »1«پونت تسهیل کند، تا سفرا بتوانند نزد فرناس پسر فرناباذاز هلّس
لس تراکى بودند، از پسر او تاكاو بشاه برسانند، ولى، نمایندگان آتن، چون در این موقع نزد سى

خواستند سفراى مذکور را بآنها تسلیم کند و گفتند، که اگر نکنى، ممکن است »2«سادکس
سادکس این . است، زیان برسدپیشنهاد اینها در دربار شاه پذیرفته گردد و بشهر تو، که آتن

پونت بگذرند، تکلیف را پذیرفت و، چون سفرا از تراکیه عبور میکردند، تا بکشتى نشسته از هلّس
ها از ترس اینکه مبادا آتنى. ها تسلیم کرد و اینها سفرا را بآتن بردندآنها را گرفته بآتنى

اینکه بگذارند، محاکمه و بىند، بىاس، اگر خالصى یابد، باز کارهائى بر ضد آتن بکتآریس



ها کرده باشند، ها خواستند معامله متقابله با السدمونىبا این اقدام آتنى. حرفى بزند، او را کشتند
ها جهت این بود، که السدمونى. ها میانداختندها تجار آتن و متّحدین آن را بدرهزیرا السدمونى

هرهاى بیطرف را دشمنان خود میدانستند و در دریا آنها را ها و متّحدین آتن و حتّى اهالى شآتنى
ها نوشته، که مضمونش این است بعد توسیدید شرحى راجع بسفارت. بدست آورده میکشتند

اى، که بزبان در سال هفتم جنگ شاه سفارتى به السدمون فرستاد با نامه): 50، بند 4کتاب (
مأموریت داشت بگوید، که از طرف -امىنآرتافرن-آسورى انشاء کرده بودند، و سفیر

اند، ولى اظهارات آنها السدمونیها سفراى متعدد بدربار ایران آمده و هر یک اظهاراتى کرده
بنابراین شاه یکنفر پارسى را نزد . بقدرى مختلف و متناقض است، که شاه نفهمید چه میخواهند

ى دارند، شخصى را که مورد اطمینان است، با آنها میفرستد، تا ابالغ کند، که اگر السدمونیها مطلب
ها آرتافرن را در این، که بر رود آتنى. آرتافرن بفرستند، تا مطالب السدمونیها را روشن سازد

ستریمون است، در تراکیه گرفته بآتن فرستادند و در آنجا، پس از اینکه نامه شاه را گشوده از 
، که با آرتافرن به افس رفته از آنجا عازم دربار ایران مضمون آن مطلّع شدند، سفرائى معین کردند

گردند، ولى وقتى که سفراى آتن به افس رسیدند، شنیدند، که اردشیر پسر خشیارشا درگذشته و 
بنابراین آرتافرن را وداع گفته بآتن

______________________________
)1(-�P�h�a�r�n�a�c�e� �f�i�l�s� �d�e� �P�h�a�r�n�a�b�a�z�e.

)2(-�S�a�d�o�c�o�s.
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اما راجع باینکه نامه شاه بزبان آسورى بوده، باید در نظر داشت، . این است قول توسیدید. برگشتند
ها ها وقتى پارسىمترجم توسیدید گوید، مقصود از آسورى پارسى است، زیرا یونانى»1«که لوازو

.را، از این جهت که آسور را داشتند

، چنانکه بسبب داشتن ماد مادى هم میگفتند، ولى گمان نمیرود که این نظر آسورى مینامیدند
.اندصحیح باشد، زیرا هیچگاه مورخین یونانى پارسیها را آسورى ننامیده



جا بوده، که زبان آسورى همان زبان اگر نامه شاه بزبان آسورى انشاء شده باشد، جهتش از این
بنابراین دربار ایران تصور کرده، . »2«بى خیلى متداول بودبابلى است و زبان مزبور در آسیاى غر

.که در یونان هم باین زبان از زبان پارسى آشناتراند

اى چند نیز از مورد نیست، که کلمهچون در این مبحث از روابط ایرانیان با یونانیان صحبت شد، بى
خود را اظهار داشته بگذریم، دعوت بقراط طبیب یونانى بایران، چنانکه شایع است، گفته و نظر

.بخصوص که در این فصل از روابط ایران و یونان، دیگر صحبتى نخواهد بود

بایران»3«دعوت بقراط

از وقایع سلطنت اردشیر طاعونى است، که در جاهائى از ایران پدید آمد و بجاهاى دیگر سرایت 
).م. ق430حوالى (کرد 

اردشیر چون وصف بقراط، طبیب معروف یونانى، را شنیده بود، راجع باین واقعه گویند، که 
هاى زیاد از پول و ملک و مقام باو کرد، ولى بقراط اى نوشته او را بدربار خود طلبید و وعدهنامه

هاى اردشیر نکرده برخالف یونانیهاى آسیاى صغیر، که عاشق طالى ایران بودند، اعتنائى بوعده
ها، که ا در معالجه هموطنان خود میداند، نه مداوا و معالجه پارسىاش رجواب داد، که وظیفه

اردشیر از این جواب در خشم شده از اهالى گس خواست، که او را . دشمنان علنى یونانیان هستند
به ایران بفرستند و تهدید کرد، که اگر نفرستند

______________________________
)1(-�L�o�i�s�e�a�u.

ذکر شده ) 51صفحه (ها، که در مدخل دوم فرعون مصر را با پادشاه هیتعهدنامه امزس-)2(
.باید بخاطر آورد

نخستین طبیب یونانی بود، که پایه طب را براساس علمى نهاده و ( �H�i�p�p�o�c�r�a�t�e)بقراط-)3(
این بقراط را . م میدانند. ق356و 460زمان زندگانى او را بین . حدى بین طب و فلسفه معین کرد

.دان یونانی، که همین اسم داشت و با بقراط طبیب معاصر بود، نباید مخلوط کردا ریاضىب
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. شهرشان خراب خواهد شد، ولى این تهدید اثرى در اهالى شهر مزبور نکرد و بقراط بایران نیامد
بسیارى، که راجع بزندگانى این حکایت و بخصوص آخر آن داستانى بنظر میآید، زیرا چیزهاى

ها مستثنى اند، داستان است و مدرکى نداریم، که این حکایت را از سایر گفتهبقراط طبیب گفته
، این معنى را مدرکى براى صحت »1«اگر یک پرده نقّاشى این حکایت را تصویر میکند. بدانیم

.این خبر را ذکر یا تأیید نکردهاز مورخین معروف عهد قدیم هم کسى. این خبر نمیتوان قرار داد

اردشیر درازدست و یهودیان-مبحث ششم

بعض مؤلفین شرقى، مانند مسعودى، برحسب روایتى برگشتن بقایاى اسراى یهود را از بابل به بیت 
برخى . »2«)99، صفحه 1مروج الذّهب، ج (اند المقدس از وقایع سلطنت اردشیر درازدست دانسته

ید رفتن عزرا و نحمیا را به بیت المقدس براى تزیینات معبد اورشلیم و تعمیر از نویسندگان جد
اى از نویسندگان جدید باالخره عده. اندهاى آنشهر نیز بزمان این شاه مربوط داشتهحصار و دروازه

516و 520ساخته شدن معبد اورشلیم را معطوف بزمان داریوش بزرگ میدارند و این واقعه را بین 
راجرس، یک تاریخ ایران قدیم، . ر. ، و»3«82هوار، ایران قدیم، صفحه کلمان(ذکر میکنند م. ق

.»4«)179صفحه 

معلوم است، که مدارك نویسندگان جدید در این عقیده کتاب عزرا و نحمیا بوده، زیرا منبع 
نیم دیگرى براى این نوع اطالعات در دست نیست، ولى وقتى که بکتابهاى مذکور رجوع میک

.بخوبى دیده میشود، که این مطلب روشن نیست

______________________________
اى کشیده، پرده) 1824-1767(نقّاش فرانسوى ( �G�i�r�o�d�e�t� �d�e� �R�o�u�s�s�y)روسىرو دهژى-)1(

که این حکایت را تصویر میکند، یعنى فرستاده اردشیر پولى براى بقراط آورده و او آن را رد 
.ده نقّاشى اکنون در شعبه طب دار العلوم پاریس استاین پر. کرده

.هجرى قمرى1303چاپ قاهره -)2(



)3(-�C�l�e�m�e�n�t� �H�u�a�r�t� �.�L�a� �P�e�r�s�e� �A�n�t�i�q�u�e� �,�p� �.�8�2.

)4(-�R� �.�W� �.�R�o�g�e�r�s� �.�A� �.�H�i�s�t�o�r�y� �O�f� �A�n�c� �.�P�e�r� �.�p� �.�1�7�9�-�1�8�9.
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:دالیل این نظر چنین است، که ذکر میشود

عزراکتاب 

در باب اول این کتاب از فرمان کوروش راجع ببرگشتن اسراى یهود از بابل به اورشلیم و ظروفى، 
صفحات (ها پس داده است، ذکرى شده و، چون مفاد این باب را باالتر که شاه مذکور به یهودى

.ایم، تکرار زاید استذکر کرده) 401-402

ها، که از اسیرى اشخاصى، که نبوکدنصر پادشاه والیتاینانند اهل «: در باب دوم گفته شده است
. »بابل باسیرى برده بود، بیرون آمدند و هرکدام از ایشان باورشلیم و یهودا و شهر خود برگشتند

نفر بودند سواى غالمان 42360تمامى جماعت باهم «اند، بعد، از اقوام و اشخاصى اسم برده افزوده
پس از آن عده اسبها و . »نفر200بودند و مغنّیان و مغنّیات ایشان نفر7337و کنیزان ایشان، که 

نیز در همین باب گفته . رأس میشده7136اند، که رویهمرفته قاطرها و شتران و خرها را معین کرده
و چون ایشان بخانه خداوند، که در اورشلیم است، رسیدند، بعض رؤساء آبا هدایاى «: شده است

هزار درهم طال و 60برحسب قوه خود . خدا آوردند، تا آنرا در جایش برپا کنندتبرّعى براى خانه
پس کاهنان و الویان و . نقره و صد دست لباس کهانت بخزانه بجهۀ کار دادند»1«هزار مناىپنج

بعضى از قوم و مغنّیان و دربانان و نتینم در شهرهاى خود ساکن شدند و تمامى اسرائیل در 
.»مسکن گرفتندشهرهاى خود 

باب سوم



و چون ماه هفتم در رسید بنى اسرائیل در شهرهاى خود مقیم بودند و تمامى قوم مثل یکمرد در «
اند، بعد اسامى اشخاصى، که باجراى مراسم مذهبى و قربانى و غیره پرداخته. »اورشلیم جمع شدند

:اندذکر شده و سپس گفته

را نهادند، کاهنان را با لباس خودشان با کرناها، و الویان بنى و چون بنّایان بنیاد هیکل خداوند «
ها قرار دادند، تا خداوند را برحسب رسم داود پادشاهآساف را با سنج

______________________________
قاموس، (اند دانسته) ریال160(تومان 16منا بمعنى منه است و آن را معادل یکصد شاقل یا -)1(

).836، ص 1928مقدس، ترجمه و تألیف مستر هاکس امریکائی، کتاب 
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تسبیح بخوانند و بر یکدیگر میسرائیدند و خداوند را تسبیح و حمد میگفتند، که او نیکو است، زیرا 
بسبب بنیاد رحمت او بر اسرائیل تا ابد اآلباد است و تمامى قوم بآواز بلند صدا زده خداوند را 

نهادن خانه خداوند تسبیح میخواندند، و بسیارى از کاهنان و الویان و رؤساء آبا، که پیر بودند و 
خانه اولین را دیده بودند، در حینیکه بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد، بآواز بلند گریستند و 

م نتوانستند صداى شادمانى و آواز بسیار با آواز شادمانى صداهاى خود را بلند کردند، چنانکه مرد
گریستن قوم را تشخیص دهند، زیرا خلق صداى بسیار بلند میدادند، چنانکه آواز ایشان از دور 

.»شنیده میشد

باب چهارم

و چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند، که اسیران هیکل یهوه خداى «: در این باب گفته شده
د زر بابل و رؤساى آبا آمده گفتند، که همراه شما بنا خواهیم کرد، اسرائیل را بنا میکنند، آنگاه نز

زیرا ما مثل شما از زمان اسرحدون پادشاه آشور، که ما را بدینجا آورد، خداى شما را میطلبیم و 
اما زر بابل و یشوع و سایر رؤساى آباى اسرائیل بایشان گفتند، شما را با . براى او قربانى میگذرانیم

بنا کردن خانه خداى ما کارى نیست، بلکه ما تنها آنرا براى یهوه خداى اسرائیل، چنانکه ما در 
آنگاه اهل زمین دستهاى قوم . کوروش پادشاه، سلطان فارس، امر فرموده است، بنا خواهیم کرد



یهودا را سست کردند و ایشان را در بنا کردن بتنگ میآوردند و بضد ایشان مدبران اجیر ساختند، 
که در تمام ایام کوروش پادشاه فارس تا سلطنت داریوش پادشاه فارس قصد ایشان را باطل 

ساختند و، چون اخشورش پادشاه شد، در ابتداى سلطنتش بر ساکنان یهودا و اورشلیم شکایت 
نوشتند و در ایام ارتخشثتابشالم و میتردات و طبئیل و سایر رفقاى ایشان به ارتخشثتا پادشاه فارس 

رحوم فرمانفرمائى و شمشائى . تند و مکتوب بخطّ آرامى نوشته شد و معنیش در زبان آرامىنوش
....کاتب رساله بضد اورشلیم به ارتخشثتا پادشاه بدین مضمون نوشتند 

بندگانت، که ساکنان ماوراءنهر : این است سواد مکتوبى، که ایشان نزد ارتخشثتا پادشاه فرستادند
اند، باورشلیم دشاه را معلوم باد، که یهودیانى که از جانب تو نزد ما آمدهمیباشم و اما بعد، پا

انگیز را میسازنداند و آنشهر بد و فتنهرسیده
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اآلن پادشاه را معلوم باد، که اگر این شهر بنا . و حصارها را برپا میدارند و بنیادها را مرتب میکنند
یش تمام گردد، جزیه و خراج و باج نخواهد داد و باالخره بپادشاهان زیان خواهد شود و حصارها

لهذا . خانه پادشاه را میخوریم، ما را نشاید، که ضرر پادشاه را ببینیمپس، چونکه ما نمک. رسید
فرستادیم، تا پادشاه را اطالع دهیم، تا در کتاب تواریخ تفتیش کرده شود و از کتاب تواریخ 

.انگیز است و ضرر رساننده بپادشاهان و کشورهاکرده بفهمى، که این شهر فتنهدریافت 

بنا براین شاه را اطالع . در ایام قدیم در میانش فتنه میانگیختند و بهمین سبب این شهر خراب شد
میدهیم، که اگر این شهر بنا شود و حصارهایش تمام گردد، تو را باینطرف شهر نصیبى نخواهد 

دشاه به رحوم فرمانفرما و شمشائى کاتب و سایر رفقاى ایشان، که در سامره ساکن پس پا. بود
اید بودند، و سائر ساکنان ماوراءنهر جواب فرستاد، که سالمتى و اما بعد مکتوبى، که نزد ما فرستاده
در حضور من واضح خوانده شده و فرمانى از من صادر گشت و تفحص کرده دریافت کردند، 

از ایام قدیم با پادشاهان مقاومت میکرده و فتنه و فساد در آن واقع میشده و پادشاهان که این شهر
اند، که بر تمامى ماوراءنهر سلطنت میکردند و جزیه و خراج و باج بایشان قوى در اورشلیم بوده

میدادند، پس فرمانى صادر کنید، که آن مردمان را از کار بازدارند و تا حکمى از من صادر 
پس با حذر باشید، که در این کار کوتاهى نکنید، زیرا چرا این فساد بر . دد، این شهر بنا نشودنگر



پس چون نامه ارتخشثتا پادشاه بحضور رحوم و شمشائى کاتب و رفقاى . ضرر پادشاهان پیش رود
ر ایشان خوانده شد، ایشان بتعجیل نزد یهودیان باورشلیم رفتند و آنها را با زور و جفا از کا

آنگاه کارخانه خدا، که در اورشلیم است، تعویق افتاد و تا سال دوم سلطنت داریوش . بازداشتند
.»پادشاه فارس معطّل ماند

باب پنجم و ششم

آنگاه دو نبى، یعنى حجى و زکریا براى یهودیانى، که در یهودا و اورشلیم «: در این باب گفته شده
یشان میبود، نبوت کرد و زر بابل و یشوع برخاسته به بنا نمودن بودند، بنام خداى اسرائیل، که با ا

»....خانه خدا، که در اورشلیم است شروع کردند 

والى ماوراءنهر مانع شده پرسید، کى: سپس مضمون باب پنجم چنین است

949: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بعد . ن مطلب بسمع داریوش پادشاه برسدبشما اجازه ساختن معبد را داده کار را توقیف کنید، تا ای
والى ماوراءنهر مطلب را به داریوش اطالع داده افزود که یهودیان میگویند، در زمان کوروش 

چنین حکمى صادر شده، خوب است در خزانه پادشاه، که در بابل است، تفحص کنند، تا معلوم 
ها در در کتابخانه بابل، که خزانهآنگاه داریوش امر کرد. شود، که چنین حکمى صادر شده یا نه

، که در والیت مادیها است، طومارى یافتند و تذکره »1«آنجا بود، تفحص کردند و در قصر احمنا
پس از آن ). ذکر شده401مضمون فرمان کوروش در صفحه .... (در آن بدین مضمون بود 

کرد، که هرکس بر خالف این داریوش مفاد فرمان کوروش را بوالى ماوراءنهر اطالع داده امر 
اش تیرى گرفته و او را بر آن آویخته مصلوب دارند و خانه او، از جهت فرمان عمل کند از خانه

بر اثر این حکم والى ماوراءنهر فورا اقدام کرد و خانه خدا ساخته . ضدیتى که کرده، مزبله شود
.شد

کوروش برحسب حکم او ساختن بنابر آنچه از کتاب عزرا ذکر شد، روشن است، که در زمان
معبد شروع گشته، ولى بعد بین آنهائى، که از بابل بفلسطین مراجعت کرده بودند و کسانیکه در 

محلّ مانده باسارت ببابل نرفته بودند، اختالفى روى داده و بواسطه ضدیت این دو دسته با هم 



داریوش اول و بعد از او تا خشیارشا پس از آن از زمان کوروش تا زمان . ساختن معبد بتأخیر افتاده
اشخاصى، که از بابل به بیت المقدس ) درازدست(این کار متوقف بوده تا در زمان اردشیر اول 

اند ساختن معبد را دنبال کنند، ولى باز معاندین آنها به اردشیر نامه نوشته ذهن او رفته بودند خواسته
ادر شده، که معبد را نسازند و باالخره در زمان اند و این دفعه حکم صریح صرا مشوب داشته

اند، ولى در اینجا یک عیب توجه خواننده را جلب میکند و آن داریوش دوم معبد را بانتها رسانیده
 بابل و یشوع اسراى یهود را از بابل به بیت المقدس بردند و همان زر این است، که گفته شده زر

صورت الزم معبد را بانتها رسانیدند و روشن است، که در اینبابل و یشوع بحکم داریوش ساختن 
میآید، عمر زر بابل و یشوع را الاقل یکصدوپنجاه سال بدانیم، و حال آنکه چنین عمرى طبیعى 

بنابراین نتیجه چنین میشود، که اگر اسامى شاهان هخامنشى و ترتیب سلطنت آنها را چنان . نیست
شده و کامال موافقدانیم، که در کتاب عزرا ضبط 

______________________________
.باشد) همدان(متان باید مصحف هگ-)1(
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تاریخ است، باید براى زر بابل یک عمر غیرطبیعى قائل شویم و اگر آنها را داراى عمر طبیعى 
بگوئیم، که مقصود از داریوش در دفعه صورت باید بدانیم، ترتیب شاهان بهم میخورد و در این

اولى کبوجیه است، از اخشورش گئومات، از ارتخشثتا داریوش اول و از داریوش در دفعه دوم 
خشیارشا و چنین حدسى دور از حقیقت است زیرا چگونه میتوان پذیرفت، که مقصود از داریوش 

داریوش با کبوجیه چه شباهتى .در دفعه اولى کبوجیه باشد و از اخشورش گئومات وقس علیهذا
دارد؟ حتّى یک حرف مشترك در این دو اسم نیست و چنین است نیز اخشورش و گئومات، و 

.غیره

بنابر آنچه ذکر شد باید گفت، که اینجاى کتاب عزرا روشن نیست و چون ترتیب شاهان 
ل داشت، باز مدرك اسمى را باسمى دیگر مبدهخامنشى موافق تاریخ ذکر شده و نمیتوان بى

تر این است، که بگوئیم مقصود از زر بابل و یشوع در زمان داریوش دوم پسران آنها یا طبیعى
.اشخاصى از خانواده آنان بوده



تر بیاید همان اردشیر دوم باحافظه است عزرا از اما ارتخشثتاى باب هفتم کتاب عزرا که پائین
اى خانه خدا ببرد و آن خانه را آراسته شریعت موسى طرف شاه مزبور مأمور گشته، نقره و طال بر

اسمى هم از زر بابل یا یشوع در این باب برده نشده است، که باعث اشکال . را مستقر دارد4
نحمیا هم چنانکه در جاى خود بیاید معاصر عزرا بوده و از طرف اردشیر دوم براى تعمیر . گردد

.دیوارهاى بیت المقدس بآن

نابراین رفتن عزرا و نحمیا باورشلیم مربوط بزمان اردشیر دوم است نه اردشیر اول، ب. شهر رفته
.شرح این قضیه در جاى خود بیاید. اندچنانکه بعضى تصور کرده

مناسبت نیست باز تذکّر دهیم چون از مراجعت اسراى یهود از بابل باورشلیم صحبت شد، بى
پس از صدور فرمان کوروش تمام یهودیانى، که در بابل ، که)باالتر باین مطلب اشاره شده است(

بودند، حاضر نشدند باورشلیم برگردند، زیرا عده زیادى از آنها در مدت اسارت داراى کارهاى 
اسنادى، که از . صنعتى و تجارتى شده بودند و ماندن را در بابل برفتن باورشلیم ترجیح میدادند

اند، که از یهودیان اسیر دو نفر صاحب دو بانک معتبر بودهحفریات بابل بدست آمده، میرساند،
بانک» »1«پورپسران موراشوازنیپ«مینامیدند و دیگرى را » بى و پسراناجى«یکى را بانک 

______________________________
)1(-

�H�i�l�p�r�e�c�h�t� �a�n�d� �A�.� �T�.� �c�l�a�y�.� �B�u�s�i�n�e�s�s� �D�o�c�u�m�e�n�t�s� �O�f� �M�u�r�a�s�h�o�u� �s�o�n� �o�f

�N�i�p�p�u�r�.�P�h�i�l�a�d�e�l�p�h�i�a�,� �1�8�9�8.
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.، خیلى معتبر بود)391صفحه (بى، چنانکه در جاى خود گذشت اجى

فوت اردشیر، صفات او-مبحث هفتم

این نخستین شاه هخامنشى بود، که ). اندم نوشته. ق425بعضى . (م درگذشت. ق424اردشیر در 
نظر کرد و بسخنان فراریهاى یونانى، که همیشه در دربار ایران صرفاز بسط ایران بطرف مغرب 



در زمان اردشیر قبرس به . بودند، وقعى ننهاد، چنانکه راجع به تمیستوکل هم همین رویه را داشت
راجع بشخص . ایران برگشت و این واقعه بواسطه نزدیکى جزیره مزبور به فینیقیه و مصر مهم بود

از مورخین . اندپرور و دادگستر خواندههاى ما او را شاهى رعیته در داستاناردشیر باید گفت، ک
لى گوید، که اردشیر در بدو سلطنت سیره خود را برخالف سیره خشیارشا سىیونانى دیودورسى

از حیث رأفت «: پلوتارك گوید. قرار داد، خواست اصالحاتى کند و بمطالب مردم و ایاالت برسد
نپوس او را مردى دلیر کرنلیوس). 1اردشیر باحافظه، بند (» سرآمد شاهان پارس بودو جوانمردى او 

ها شرکت کند، ولى بشکار، چنانکه اردشیر میل داشته، که در جنگ). 3، بند 1کتاب (دانسته 
کتزیاس گوید، چندان رغبت نشان نمیداده، بلکه بیشتر مایل بوده، که اوقات خود را در میان زنان 

.بگذراندغیرعقدى 

چهل سال دانسته، قانون بطلمیوس ) 69، بند 11کتاب (لى سىمدت سلطنت اردشیر را دیودور سى
ودو، ولى ظن قوى این است، که چهل سال و چند چهل»1«)43کا، فصل پرسى(و کتزیاس 41

.ماه بوده

و بیشتر اوقات اردشیر در بدو سلطنت در شوش میزیست، ولى بعد براى اقامت بابل را اختیار کرد
زنانش . شاید بهمین جهۀ در میان زوجات او زنان بابلى زیاد بودند. خود را در این شهر میگذرانید

. خواهرش خیلى متنفّذ بودند»3«مادر او و آمتیس»2«تریسنفوذى نسبت بوى نداشتند، ولى آمس
ذ خود را بخیر و صالح گاهى اردشیر در تحت نفوذ مادر درمیآمد و این زن هم در مواردى نفو

از این شاه. مملکت بکار نمیبرد

______________________________
)1(-�P�e�r�s�i�c�a.

)2(-�A�m�e�s�t�r�i�s.

)3(-�A�m�y�t�i�s� �)�A�m�e�t�i�s. )
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او جمشید از اى هم در تختاند و کتیبهآثارى نمانده، جز اینکه در روى سه گلدان اسم او را نوشته
.ها در باب دوم این کتاب بیایدکشف شده، که بزبان بابلى است و در فصل کتیبه

زن عقدى یا : ها بودندشود، اینهاى مورخین یونانى استنباط مىخانواده اردشیر، چنانکه از نوشته
میان در. که باید یونانى شده جاماسپیه باشد»1«)ژیلمر30کتزیاس قطعه، (ملکه داماسپیا نام داشت 

. نامیدندزنان اردشیر این زن متنفذ بود و اردشیر از این زن فقط یک پسر داشت، که خشیارشا مى
از این عده آنهائى، که اسمشان در . میرسید17شان به از زنان غیرعقدى نیز اوالدى داشت، که عده

.نام»5«بابلى آلوگونهاز زن»4«یا سکودیانس»3«سغدیانس-1: این چند نفرند»2«تاریخ مانده

از زن بابلى »9«و پروساتس»8«پائوسبغ-3. که نیز بابلى بوده»7«دیناز کسمارتى»6«اخس-2
.تس از زنى، که اسمش معلوم نیست و نیز بابلى بودآرسى-4. نام»10«آندیا یا آندریا

شده وهوك است و، چنانکه مناسبت نیست گفته شود، که تصور میکنند، اخس یونانى بى
). 534پدر اردومنش، صفحه (گذشت، این اسم را داریوش اول در کتیبه بیستون بزرگ ذکر کرده 

دانند راجع به پروساتس باید در نظر داشت، که این اسم را هم یونانى شده پروشات یا پروشاتّو مى
اجرس، یک تاریخ ایران ر-مدرك لوحه بابلى است(و شاید بپارسى قدیم بمعنى پرشاد بوده 

).قدیم

قدر در دربار نفوذ آن) داریوش دوم و اردشیر دوم(سترابون اسم این زن را، که در زمان دو شاه 
.نوشته، ولى پلوتارك اسم اولى را ذکر کرده»11«داشت، فارسیریس

ساتس نوشته نظر باینکه کتزیاس همین زن را، که بعدها ملکه گردید، دیده بود و اسم او را پرو
راجع ببرادران و خواهران اردشیر باید . توان صحیح دانستشکّى نیست، که نوشته سترابون را نمى

و »13«، آرتاریوس»12«تسرسداریوش، ویشتاسپ، تیت: ها بودندگفت، که برادران او این
اى ایرانى، صفحه هیوستى، نام(»15«و ردگونه) بقول کتزیاس(»14«آمتیس: هاخواهران او این

398-399.(

______________________________
)1(-�C�t�e�s�i�a�s� �.�F�r� �.�3�0� �,�G�i�l�m�o�r�e.



)2(-�C�t�e�s�i�a�s� �.�F�r� �.�3�0� �,�G�i�l�m�o�r�e.

)3(-�S�o�g�d�i�a�n�o�s.

)4(-�S�e�k�y�d�i�a�n�o�s.

)5(-�A�l�u�g�u�n�e.

)6(-�O�c�h�o�s.

)7(-�C�o�s�m�a�r�t�i�d�i�n.

)8(-�B�a�g�a�p�a�e�u�s.

)9(-�P�a�r�y�s�a�t�e�s.

)10(-�A�n�d�i�a� �)�A�n�d�r�i�a. )

)11(-�P�h�a�r�s�i�r�i�s.

)12(-�T�i�t�h�r�a�u�s�t�e�s.

)13(-�A�r�t�a�r�i�o�s.

)14(-�A�m�e�t�i�s.

)15(-�R�o�d�o�g�u�n�e.
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خشیارشاى دوم و سغدیان-فصل هفتم

خشیارشاى دوم-مبحث اول



نام و نسب

چنین نیز -دیودور). 44کا، قسمت پرسى(سس کسرك-کتزیاس: انداسم این شاه را چنین نوشته
).64، بند 12کتاب (

و معلوم است، که مقصود همین شاه بوده، زیرا او (خسرو الثانى -ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه
-ابو الفرج بن عبرى). نوشته» اخشورش بن دارا و هو خسرو االول«اسم خشیارشاى اول را 

ینى، که از مدارك شرقى استفاده هاى ما فراموش شده و مورخاین شاه در داستان. اخشیرش الثانى
اند، مانند طبرى و مسعودى و حمزه اصفهانى و ثعالبى و ابن اثیر و غیره اسم او را ذکر کرده

.او چنانکه ذکر شد، یگانه پسر اردشیر درازدست از داماسپیا بود. اندنکرده

قتل خشیارشاى دوم

از آلوگونه زن غیرعقدى -ان، برادر اومدت سلطنت این شاه خیلى کوتاه بود، توضیح آنکه سغدی
نام همدست شده شبى، که خشیارشا در حال مستى باطاق »1«اى فارناسیاسبا خواجه-اردشیر

نعش شاه مقتول را با نعش اردشیر و . گاه درآمد و او را در خواب کشتخوابش رفت، بخواب
اى دفن در مقبره شاهان هخامنشى جا برداماسپیا، که نیز در روز فوت اردشیر درگذشته بود، یک

.بپارس بردند

ولى دیودور این »2«)44کا، قسمت پرسى(روز دانسته 45مدت سلطنت خشیارشا را کتزیاس 
، بند 12کتاب (مدت را یکسال نوشته، اگرچه گوید، که بعضى مدت سلطنت او را دو ماه میدانند 

)461ص 2اساس فقه اللغه ایرانى، ج (یوستى در تألیف خود عقیده کتزیاس را متابعت کرده ). 71
»3«.

______________________________
)1(-�P�h�a�r�n�a�c�i�a�s(ف فرناك استمصح.(

)2(-�c�t�e�s�i�a�s� �3�1�-�7�6� �.�G�i�l�m�o�r�e.

)3(-



�F�e�r�d�.� �J�u�s�t�i�.� �G�r�u�n�d�r�i�s�s� �d�e�r� �I�r�a�n�.� �P�h�i�l�.� �t�.� �I�I�.� �p�.� �1�6�1.
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سغدیان-مبحث دوم

نام و نسب

.»1«سغدیانس-)اوسویوس(دیودورو : انداسم این شاه را چنین نوشته

.»3«صغدناتوس-بیرونىابو ریحان . »2«سکودیانس-کتزیاس

ابو ریحان او را پسر خشیارشاى دوم یا چنانکه گوید خسرو ثانى دانسته، . سغدینوس-ابن عبرى
اشتباه ابو ریحان از مدارکى . ولى معلوم است، که او پسر اردشیر درازدست بود نه خشیارشاى دوم

بپارسى قدیم معلوم باشد، باوجود اى نمانده تا اسم اواز سغدیان کتیبه. بوده، که در دست داشته
این گمان میکنند، که نام او به پارسى قدیم سوغودیان بوده، زیرا سغد را بپارسى قدیم سوغود 

در داستانهاى ما از سغدیان یا سوغودیان ذکرى نشده و نویسندگان قرون اسالمى، که از . مینامیدند
مادر او، چنانکه گذشت، آلوگونه . اندکردهاند، نیز اسم او را ذکر نمدارك شرقى استفاده کرده

.نامى از اهل بابل بود

قتل سغدیان

. نام را کشت»4«رازاى بغاین برادرکش پس از اینکه بتخت نشست اول کارى که کرد خواجه
خواجه مزبور نسبت باردشیر خیلى باوفا و نزد وى مقرّب بود و پس از فوت اردشیر مأمور شد 

چون سغدیان از دیرگاه کینه او را در دل . را بمقبره شاهان هخامنشى در پارس بردجنازه او و ملکه 
اجازه برگشته، حکم باعدامش داشت، همینکه خواجه بپاى تخت برگشت، باین بهانه، که چرا بى

راز مورد محبت همه بود سپاهیان بسبب این قضیه و از جهت چون بغ). او را سنگسار کردند(داد 
در ابتدا سغدیان خواست با پول و هدایا سپاهیان را رو . دیان از او سخت دلگیر شدندبرادرکشى سغ



اند، بعد، چون سغدیان دید، که مردم از او ناراضى. ها زائل نشدبخود کند، ولى کینه او از دل
که تحریکاتى از طرف برادران او میشود، نسبت بآنها و خصوصا نسبت به اخس، که در بتصور این

اخس وعده کرد. زمان والى باختر بود، ظنین گردیده بدربار احضارش کرداین 

______________________________
)1(-�s�o�g�d�i�a�n�o�s.

)2(-�S�e�c�y�d�i�a�n�o�s.

.1923سیگ، ، چاپ لیپ111آثار الباقیه، صفحه -)3(

)4(-�B�a�g�o�r�a�z�e�s.
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دریافت تعلّل ورزید، تا آنکه لشکرى بزرگ آراسته حرکت کند، ولى چون قصد سغدیان را
نظام، آرکسانسسردار سواره»1«تخت حرکت کرد و چیزى نگذشت، که ارباریوسبطرف پاى

نام، با وى همدست شده تاج »3«هاى مقرّب اردشیر، آرتکسارسوالى مصر و یکى از خواجه»2«
ن را دستگیر کند و با این مقصود او را نزد پس از آن اخس خواست سغدیا. شاهى بر سرش نهادند

سغدیان در . ها باو کرد و حتّى قسم خورد، که سوء قصدى بحیات او نداردخود طلبیده وعده
اش او را از رفتن نزد اخس باز میداشتند، باالخره از تردید افتاد و، باوجود اینکه دوستان صمیمى

شده محکوم باعدام گردید و، چنانکه کتزیاس ترس فریب اخس را خورده نزد وى رفت و گرفتار 
:مورخ مذکور گوید. نوشته، او را در خاکستر خفه کردند

ترتیب خفه کردن در خاکستر چنین بود، که اطاق یا برجى را پر از خاکستر میکردند و بعد 
. میشدمحکوم باعدام را در آن میانداختند و او خردخرد در خاکستر فرو میرفت، تا اینکه خفه 

، فصل 12کتاب (لى مدت سلطنت سغدیان بقول کتزیاس شش ماه و نیم و بقول دیودورسى سى
مناسبت نیست گفته شود، که در قانون نجوم بابلی اسم خشیارشاى دوم و بى. هفت ماه بود) 71



سغدیان اصال ذکر نشده و شاید از این جهت است، که سلطنت هر دو بیش از هشت ماه طول 
.نکشیده

تر نیز بیاید بخوبى دهد و پائیندرپى در این زمان روى مىهاى دیگر، که پىقتل دو شاه و قتل
و از این ببعد انحطاط این خانواده باال . نماید، که انحطاط در خانواده هخامنشى شروع شده بودمى

.خواهد گرفت، تا اینکه دولت هخامنشى بدست اسکندر منقرض خواهد شد

______________________________
)1(-�A�r�b�a�r�i�u�s(اندبعضى اربازیوس نوشته.(

)2(-�A�r�x�a�n�e�s(اندارسامن نیز نوشته.(

)3(-�A�r�t�o�x�a�r�e�s.
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داریوش دوم-فصل هشتم

نام و نسب او-مبحث اول

نام

اردشیر دوم در : اندنوشتهاسم او را چنین . اخس، همینکه بتخت نشست، خود را داریوش نامید
توسیدید . »1«هاداریوشهى-جمشیدداریوهوشهى یا، اردشیر سوم در کتیبه تخت-کتیبه شوشى

کتاب (داریوش -در توریۀ. ، پلوتارك و ژوستن مانند توسیدید»2«یسدارى-)5، بند 8کتاب (
ولى سلطنت او (دار الثانى -»3«)111صفحه (ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه ). 6و 5عزرا، باب 

داراء بن بهمن بن -)100مروج الذّهب، صفحه (، مسعودى )را بعد از کبوجیه دانسته و اشتباه است
هر سه از داستانها متابعت (طبرى و حمزه اصفهانى دار ابن اردشیر بهمن بن اسفندیار . اسفندیار

د یعنى چهرآزاد بوده و آن را کریم الطّبع ، ابن اثیر عالوه کرد، که ملّقب به جهرآزا)اندکرده



در داستانهاى ). صحیح نیست، چهرآزاد موافق داستانها لقب هماى دختر اردشیر بود(ترجمه کرده 
.اندما دارا یا داراب را پسر اردشیر درازدست بهمن بن اسفندیار بن گشتاسپ یا بشتاسپ گفته

داریوش (اى عدم اختالط این شاه با دارا پسر دارا بعض نویسندگان قرون اسالمى مانند ابن اثیر، بر
تساند، چنانکه یونانیها براى تمییز این شاه از داریوش اول او را ناو را داراى اکبر نیز نامیده) سوم

اند، که بمعنى حرامزاده است، زیرا مادر او را زن غیرعقدى اردشیر میدانستند و بهمین خوانده»4«
.عبرى اسم او را داریوش نوثوس نوشتهجهت ابو الفرج بن 

نسب

. »5«دینباالتر گفته شد، که او پسر اردشیر درازدست بود، از زنى از اهل بابل موسوم به کسمارتى
:داریوش دوم نوزده سال سلطنت کرد و این است وقایع سلطنتش

______________________________
.78، صفحه 1895رگ، سنه هاى ایرانى، طبع ماربونام-یوستى-)1(

)2(-�D�a�r�e�i�o�s.

.1923سیک چاپ لیپ-)3(

)4(-�N�o�t�h�o�s.

)5(-�C�o�s�m�a�r�t�y�d�e�n�e.
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هایاغیگریها و کنکاش-مبحث دوم

سرایان داریوش سیره خود را بر سیره خشیارشاى اول قرار داده زمام امور را بدست زنان و خواجه
نام داشت و، چنانکه باالتر گفته شد، در زمان اردشیر »1«آنها آرتکسارسیکى از. سپرد

. »3«مینامیدند و سومى را آتواوس»2«دومى را آرتابازان. درازدست به ارمنستان تبعید شده بود



کتزیاس او (این زن، که ملکه و زن شاه بود . نفوذ این سه نفر باهم بقدر نفوذ پروشات زن شاه نبود
از حیث حیله، تزویر و دسائسى، که ). نن گوید که خواهرش بودخاله داریوش دانسته، ولى دىرا

.ریزى، چنانکه بیاید، مثل و مانند نداشتهمواره بکار میبرد، و نیز در قساوت قلب و خون

کتزیاس طبیب یونانى اردشیر دوم این ملکه را دیده بود و مورخ مذکور گوید، خود پروشات بمن 
.»4«اندها مردهت، که سیزده پسر و دختر براى شاه زائیده و اکثر آنگف

ها بکمک یونانیها درپى بود، که اتفاق افتاد و یاغىهاى پىاز وقایع سلطنت داریوش شورش
ها نمائى تیسافرن داریوش به یونانیها پول داده آنها را از دور یاغىمتوسل شدند، ولى هر دفعه به راه

پسر ویدرن و برادر استاتیرا زن اردشیر دوم یا عروس »5«تیسافرن(بعد غالب آمد بپراکند و 
).تر بیایدداریوش دوم بود، شرح کارهاى او پائین

تسگرى آرسىیاغى

فیوس نام که آرتى) هامگابیز یونانى(تس بر او یاغى شد و با پسر بغابوخش برادر شاه آرسى
داریوش اردشیر نامى را ). فیوس برادر زوپیر بودهآرتىبنابراین (داشت، همدست گردید 

با قشونى بقصد او فرستاد و این سردار دو نوبت شکست خورد، زیرا ) هاآرتاسیراس یونانى(
ها بودند، ولى در دفعه سوم اردشیر فتح کرد، توضیح آنکه پولى به سپاهیان اجیر یونانى جزو یاغى

بعد اردشیر. ا رها کردندفیوس رها داد و آنها آرتىیونانى

______________________________
)1(-�A�r�t�o�x�a�r�e�s.

)2(-�A�r�t�a�b�a�z�a�n�e�s.

)3(-�A�t�h�o�u�s.

.اپر مستشرق فرانسوى تصور کرده، که پروشات بمعنى پرشاد است-)4(

)5(-�T�i�s�s�a�p�h�e�r�n�e�s..
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)166فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، مقبره شمال و شرقى تخت-)47(
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اند و ها از دور او پراکندهدر این احوال، چون سردار یاغى دید، یونانى. جنگ کرده غالب آمد
اردشیر . آرسیت هم کمکى باو نمیکند، حاضر شد تسلیم شود، بشرط اینکه جانش در امان باشد

آن، چون داریوش خواست او را بکشد، پروشات گفت، صالح نیست، تأمل قبول کرد و پس از 
.تس نیز بدام بیفتدکن، تا خود آرسى

تس، چون دید شاه قول خود را نگاه داشته، تسلیم نظر ملکه صائب بود، زیرا پس از چندى آرسى
واست قول ها رحم آورده خبعد داریوش، چون هر دو یاغى را در اختیار خود دید، بحال آن. شد

ها را الزم دید و هرقدر شاه مماطله کرد، او بر خود را حفظ کند، ولى این دفعه پروشات کشتن آن
ها راضى شد و شبى هر دو را از اصرار و ابرام خود افزود، تا آنکه داریوش با نهایت اکراه بقتل آن

هواخواهان سپس فارناسیاس، یکى از. درنگ در خاکستر خفه کردندخواب بیدار کرده بى
که در »1«نستانبعد خواستند به م. سغدیان، که در قتل خشیارشا شرکت داشت، سنگسار گردید

قتل خشیارشا شرکت کرده به سغدیان گفته بود نزد داریوش نرود بپردازند، ولى او بخودکشى 
.توزى پروشات برستاقدام کرده از کینه

»2«نسسوتگرى پىیاغى

نام آتنى را با سپاهیان یونانى »3«لیدیه بود، بعد بخیال استقالل افتاد و لیکوناین شخص والى 
»5«سسو پارمى»4«راداتداریوش تیسافرن را با دو نفر دیگر، سپیت. بخدمت خود اجیر کرد

نس فرستاد و وعده کرد، که، اگر تیسافرن او را از لیدیه سوتنامان، به آسیاى صغیر براى دفع پى
تیسافرن پس از ورود به آسیاى صغیر لیکون . خارج کند، حکمرانى این ایالت از آن او خواهد شد

در این . نس بپراکندسوترا بطرف خود جلب کرد و بسپاهیان اجیر یونانى پول داده از دور پى
حال والى یاغى مجبور شد با تیسافرن داخل مذاکره شود و با این شرط تسلیم گردید، که جان وى



تیسافرن قبول کرده او را نزد داریوش فرستاد و او امر کرد وى را در خاکستر خفه . در امان باشد
لیکون آتنى در ازاى این خیانت بحکومت چند شهر منصوب شد). م. ق414-424(کردند 

______________________________
)1(-�M�e�n�o�s�t�a�n�e.

)2(-�P�i�s�a�u�t�h�n�e�s.

)3(-�L�y�c�o�n.

)4(-�S�p�i�t�h�r�a�d�a�t�e(ف سپهرداد استمصح.(

)5(-�P�a�r�m�i�s�e�s.
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نس قضیه او خاتمه نیافت، توضیح سوتبا کشته شدن پى. »1«)، ژیلمر83، بند 31کتزیاس، قطعه (
نس سوتپسر طبیعى پى) 5، بند 8کتاب (، که بقول توسیدید »2«آنکه چندى بعد پسر او آمرگس

جهت این بود، که آتنیها باو کمک . کاریه یاغى شده مدتى در مقابل تیساقرن پافشرد، در »3«بود
، یکى از شهرهاى ینیانى گرفته به تیسافرن تسلیم »4«ها او را در یازسباالخره پلوپونسى. میکردند

که ) 28، بند 8کتاب (توسیدید گوید ). م. ق412(کردند، تا اگر صالح بداند او را نزد شاه بفرستد 
پلوپونسیها در اینموقع یازس را غارت کرده پول زیاد از آنجا بدست آوردند، زیرا این محل از 

سپاهیان اجیر آمرگس را، که از پلوپونس بودند : بعد آنها چنین کردند. قدیم االیام با ثروت بود
به تیسافرن جزو قشون خود کردند، ولى شهر را با تمامى سکنه آن از آزادها و بندگان و اسرا 
فرانک و 18(تسلیم داشتند و در ازاى آن موافق قرارداد بهر سرى از سکنه یک در یک گرفتند 

.»5«)ریال90نیم طال یا 

هاکنکاش



چنانکه باالتر ذکر شد، سه خواجه یعنى آرتکسارس، آرتابازان و آتواوس در دربار داریوش مقتدر 
پس از چندى اولى از اقتدار زیاد . سبت به داریوش داشتندالعاده نبودند و بعد از پریزاد نفوذى فوق

مغرور گشته خواست تخت را تصاحب کند و با این مقصود کنکاشى ترتیب داد، تا داریوش را 
شرح قضایا . اش بزودى کشف و خود او گرفتار شده بحکم پروشات نابود گردیدبکشد، ولى نقشه

چون پروشات حس کرد، که این »6«)56-54بند ، 32کتزیاس، قطعه (را کتزیاس چنین نوشته 
خواجه، چنانکه ملکه مایل بود، در مقابل احکام او خم نمیشود، بناى دسائس را بر ضد او گذارده

______________________________
)1(-�C�t�e�s�i�a�s� �.�F�r� �.�3�1� �8�3� �.�G�i�l�m�o�r�e.

)2(-�A�m�o�r�g�e�s.

.یعنى از زن غیرعقدى بوده-)3(

)4(-�J�a�s�o�s.

هاى کتزیاس را صحیح بدانیم، از اسم آمرگس چنین بنظر میاید، که این خانواده اگر نوشته-)5(
. ورك داریوش اول، که در کتیبه بیستون بزرگ ذکر شدهسکائى بوده، یعنى از سکاهاى هومه

نامهاى (نس را پسر ویشتاسپ و نوه خشیارشاي اول، که والی باختر بود دانسته سوتیوستى پى
زن نسسوتاین نظر مبانیت با عقیده یوستى ندارد، زیرا ممکن بوده، که پى). 399رانى، صفحه ای

.سکائى داشته باشد

)6(-�C�t�e�s�i�a�s� �.�F�r� �.�3�2� �5�4�-�5�6� �,�C�i�l�m�o�r�e.
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خطرناك است از این جهت، که هواى : این مرد خطرناك است و هم مضحک: بشاه گفت
رو، که باوجود اینکه خواجه است، زن گرفته و بزنش گفته مضحک است از این.سلطنت دارد

بر اثر این حرف شاه از خواجه ظنین شد و بعد . ریش و سبیل مصنوعى براى او درست کند
.پروشات این خواجه را بکشت



ارشک پسر شاه، که بعدها پس از جلوس بتخت موسوم به : پس از آن قضیه دیگرى روى داد
برادر . یکى از بزرگان پارسى را ازدواج کرد) ویدرن(دختر ایدرنس »1«ر گردید، استاتیرااردشی

تریس دختر شاه را بزنى داشت و پس از فوت ایدارنس، بود، آمس»2«تخماستاتیرا، که نامش ترى
»3«او خواهرى داشت رکسانه. تخم بجاى پدر والى گردیدنظر بنزدیکى او بخانواده سلطنت، ترى

مانند بود، و بعالوه مانند بهترین مردان زمان خود مهارت غریبى در نام، که از حیث زیبائى بى
تخم بواسطه این صفات ترى. تیراندازى و انداختن زوبین و سایر عملیات جنگى نشان میداد

خواهرش عاشق او گردیده از زن خود دختر شاه نفرت یافت و، براى اینکه او را تلف کند، سیصد 
ها خواست این زن را در کیسه کرده سیصد تیر نفر از رفقاء و ملتزمین خود را جمع کرده از آن

تخم این بود، که هر سیصد نفر را در این کار شریک از این اقدام مقصود ترى. بطرف او بیندازند
.داستان گردندکرده باشد، تا همه با او هم

شد و شاه و پروشات، که روز روشن در نظرشان از کنکاش مزبور قبل از آنکه اجراء شود، افشاء 
تخم نوشتند، یکى از ندیمان خاص ترى»4«تسشنیدن این خبر تیره و تاریک شده بود، به اودیاس

. تریس را نجات دهد، از هیچگونه عنایت درباره او مضایقه نخواهند کردکه، اگر بتواند آمس
تخم یاغى شد، جدالى سخت روى داد و، چنانکه کتزیاس تس با کسان خود بر ترىاودیاس

تس که داد پسر اودیاسمهر. نفر را بدست خود کشت و باالخره کشته شد37تخم گوید، ترى
تخم و در این موقع غائب بود، وقتى که از قضیه کشتن شدن آقایش آگاه شد، پدر میرآخور ترى

خود را نفرین کرده با سپاهیان خود بطرف شهر زاریس شتافت و آن را گرفته

______________________________
)1(-�S�t�a�t�e�i�r�a.

)2(-�T�r�i�t�u�k�h�m�e�s.

.یونانی شده روشنک باشداین اسم باید -)3(

)4(-�O�u�d�i�a�s�t�e�s.
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. تخم تسلیم کند، زیرا این شهر میراث او استاعالم کرد، که نگاه خواهد داشت، تا به پسر ترى
تخم اکتفا نکرده مادر و نیز دو برادر او را داریوش این شورش را فرونشاند و پروشات به قتل ترى

نام داشتند با دو خواهرشان زنده بگور کرد و رکسانه را بحکم ) کسهلى(و ) تسسرست(که 
تخم فقط استاتیرا زن ارشک مانده بود و داریوش میخواست، از خواهران ترى. ملکه ریزریز کردند

که او را هم بکشد، ولى شوهرش آنقدر عجز و الحاح و گریه و زارى در پاى شاه و ملکه کرد، تا 
شاه بعد از . دل را برقّت آورد و او بشاه گفت، از قتل این زن باید دست بازداشتملکه سنگ

روزى از این کرده خود پشیمان «: قدرى مقاومت باالخره پذیرفت، ولى در دم آخر بملکه گفت
تس را بحکم شاه با زجر کشتند و بعدها وقتى که اردشیر بتخت نشست اودیاس. »خواهى شد

.ش مهرداد، که نسبت بخانواده استاتیرا باوفا مانده بود، دادندحکمرانى او را به پسر

شورشها-مبحث سوم

شورش مصر

در دلتاى نیل مصون ماند و بواسطه باتالقهاى این »1«که آمیرته) 933صفحه (باالتر گفته شد 
، بند 3کتاب (هاى هرودوت صفحه ایرانیها متعرض او نشدند و نیز تذکر دادیم، که موافق نوشته

پسر »2«ریسباید او هم بعدها دستگیر شده باشد، زیرا مورخ مذکور گوید، که پارسیها پوسى) 15
.او را بجاى پدر بحکومت شناختند

ها را از آن در زمان داریوش دوم مصریها باز شوریده دور آمیرته نامى جمع شدند، او ایرانىپس
و پس از اینکه مقام خود را ) م. ق410-414(از مصر بیرون کرده خود را پادشاه مصر خواند 

از این وقایع باید استنباط کرد، که این آمیرته پسر. محکم دید خواست، حمله به فینیقیه برد
.ریس و نوه آمیرته اول بودهپوسى

اى که میخواست باختیار السدمونیها بگذارد، براى بر اثر وقایع مصر داریوش مجبور شد، بحریه
جنگ با مصر صریحا معلوم نیست، چه. دفاع فینیقیه بکار اندازد

______________________________
)1(-�A�m�i�r�t�e�u�s.



)2(-�P�a�u�s�i�r�i�s.

963: ، ص2باستان، جتاریخ ایران 

تین مستعمره اى از الفاناند، ولى نوشتهنتیجه داده، زیرا مورخین یونانى در این باب بشرح نپرداخته
. »1«یهودى در مصر بزبان آرامى بدست آمده، که معروف بکاغذ حصیرى استراسبورگ است

زیرا از سند مزبور دیده میشود، مضمون این سند میرساند، که راپورتى بوده راجع بوقایع این زمان، 
که شورش بتمام مصر سرایت کرده و حتّى کاهنان دورترین نقاط مصر از طرف جنوب در آن 

والى که ارشام نام . اند، که بساخلو ایران در مصر آب و آذوقه نرسدشرکت داشته سعى کرده
سند دیگرى هم بدست آمده، . داشته بدربار رفته، شاید براى اینکه از اوضاع مصر شاه را آگاه کند

17تاریخ این سند از سال »2«.که از کاغذهاى حصیرى آسوآن یعنى مستعمره نظامى یهودى است
هاى مزبور داریوش را پادشاه مصر م یهودى. ق408سلطنت داریوش دوم است و بنابراین در 

ذهبى، که اسم داریوش اند مدر اآزیس بزرگ، که باالتر ذکرش گذشته، اسنادى یافته. میدانستند
بنابر آنچه باالتر راجع بالقاب . اندنوشته»3«تاریوشدر این اسناد اسم شاه را مریامن را این. را دارد

معلوم میشود، که داریوش خواسته از ) 570صفحه (و عناوین شاهان هخامنشى در مصر گفته شده 
تن مورخ نیز باید در نظر داشت، که مانمصریها جذب قلوب کند و باز عناوین فراعنه را پذیرفته و 

مصرى مدت سلطنت داریوش دوم را بسمت فرعون مصر نوزده سال نوشته و پس از او آمیرته 
را افتتاح کرده، ولى سلطنت این سلسله، که فقط از یک نفر تشکیل شده بود، بیش از 28سلسله 

نافرطاس(سم نفریت را با ا29تن سلسله شش سال دوام نداشته و پس از آن مان

______________________________
)1(-�S�t�r�a�s�b�u�r�g.

توضیح آنکه پسامتیک دوم فرعون مصر . 219، صفحه 2تاریخ مشرق قدیم، ج -تورایف-)2(
ها گرفت و اینها در جزیره براى جنگ با اهالى نوبی سپاهیان اجیر از یهودى) م. ق594-589(

موافق مدارکى، که از این . مستعمراتى بنا کردند) آسوان(ین وسوم به سنتین و نیز در محلى مالفان
محلها بدست آمده، معلوم گشته، که چون ایرانیها با یهودیها با مالطفت رفتار میکردند، مصریها 

.اینها را از طرفداران جدى ایران میدانستند



)3(-�M�e�r�i�a�m�e�n�-�R�a�-�I�n�t�a�r�i�u�s�h(صر است و چنانکه باالتر مریامن را، از عناوین فراعنه م
).را زاده نیت مادر خدایان میدانستند) را(ذکر شد 

964: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بنابراین اطّالعات چنین بنظر میاید، که تقریبا تا آخر سلطنت . شروع کرده) ابو ریحان بیرونى
س از اینجا تأیید میشود، این حد. نشانده ایران بودهم مصر جزو یا دست. ق404داریوش دوم یعنى 

تین است، که باسم آمیرته آثارى در معابد مصر کشف نشده و فقط در یک نوشته، که از الفان
اند و، اگر این نظر را رعایت کنیم، که مصر تا آخر تاریخ را سال پنجم سلطنت او ضبط کرده

. م مطابقت میکند. ق400یا401سلطنت داریوش دوم تابع ایران بوده، سال پنجم مزبور ظاهرا با 
کلیۀ اطّالعات ما بر این شورش مصر و اینکه چه وقایعى منجزا روى داده خیلى کم است و این 

این آمیرته، چنانکه گفته شد، . م، یعنى سال سوم پس از فوت داریوش باشد. ق401سال باید سال 
.اندروت نوشتهباید پسر پوسیریس باشد و نام مصرى او را آمون

ابو ریحان بیرونى در فهرست . الرّوت استروت یا آمونبنابراین آمیرتئوس یونانى شده آمون
: فراعنه مصر اسم او را آمرطیوس نوشته و قبل از او ترتیب سلطنت فراعنه را چنین ذکر کرده

اهل فارس الى داریوش و پس از آن : بعد) که معاصر کوروش بزرگ و کبوجیه بود(آماسیس 
. علوم است، که مقصود ابو ریحان از داریوش همین داریوش یعنى داریوش دوم بودهم. آمرطیوس

محدود شده یا تمام مصر را فروگرفته و نیز اینکه نتیجه ) مصب نیل(اما اینکه این شورش به دلتا 
407شمید ابتداى سلطنت آمیرته را در گوت. »1«)91آثار الباقیه، صفحه (چه شده، معلوم نیست 

.دانستمىم. ق

شورش ماد

هاى کزنفون ماد هم در زمان داریوش دوم شوریده، زیرا نویسنده مذکور راجع بوقایع موافق نوشته
ها بر داریوش شوریدند و بعد مطیع م است، گوید در این سال مادى. ق409سالى، که مطابق 

.از کیفیات اطالعى نداریم»2«)2، فصل 1تاریخ یونان، کتاب (گشتند 

روابط ایران و یونان-مبحث چهارم



درپى ذکر کردیم، تا بعد، که بروابط ایران و یونانوقایع داخلى ایران را پى

______________________________
.1923سیگ چاپ لیپ-)1(

)2(-�H�e�l�l�i�n�i�c�a� �,�1�-�2.

965: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

نس سوتمندى تیسافرن در گرفتن پىپس از بهره. »1«رسیدیم، وقایع آن را مرتّبا شرح دهیم
داریوش بوعده خود وفا کرده او را والى لیدیه و فرناباذ را والى ایالتی کرد، که در ساحل 

در این زمان، چنانکه باالتر گذشت، جنگهاى درونى یونان شروع شده . »2«پونت واقع بودهلّس
جنگیدند و هر یک از طرفین میخواستند براى باهم مىبود و آتن و اسپارت با ابرامى هرچه تمامتر 

غلبه بر دیگرى کمکى از ایران بگیرند، ولى تیسافرن از بدو ورود بایالت خود سیاست خود را بر 
کدام از طرفین کمک نکند و، اگر دید طرفى دارد فائق این قرار داد، که تا ممکن است بهیچ

طرف قوى ضعیف گردد و، چون ضعیف بواسطه میآید، بطرف دیگر کمک کند، تا زمانى که 
کمک ایران قوى شد، از رسانیدن کمک دریغ دارد، تا باز از قوت او بکاهد و بدین منوال نه 

کرد، که در تیسافرن چنین حساب مى. غالب معلوم گردد و نه مغلوب و جنگ هم به درازا کشد
یک از دول آن دیگر در فکر نتیجه جنگ طوالنى یونان بقدرى ناتوان خواهد گشت، که هیچ

.حمله بمستملکات ایران در آسیاى صغیر نخواهد بود

بنابراین سیاست در اوایل جنگ مزبور تیسافرن چنین تشخیص داد، که ایران هیچگونه کمکى به 
آتن یا اسپارت نکرده آنها را بخود واگذارد و داریوش هم با این نظر موافق بود، ولى پس از آنکه 

مندى آنها خاتمه یافت، تیسافرن بدربار ایران ها بجزیره سیسیل کامال بعدم بهرهتنىسفر جنگى آ
اوال آتن در دریاها : جهات این پیشنهاد چنین بود. پیشنهاد کرد، که دولت به اسپارتیها کمک بکند

بر اسپارت برترى داشت و مانع بود از اینکه مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر در تحت اطاعت 
نظر کند و از ان درآیند، از طرف دیگر دربار ایران نمیخواست از باج مستعمرات یونانى صرفایر

نس، بر ضد سوتثانیا لیکون آتنى و سپاهیان اجیر آتن به پى. والت خود آن را مطالبه میکرد



نس، که با داریوش مخالفت میکرد، با سوتداریوش کمک کرده بودند و آمرگس پسر پى
در جزیره یازسسپاهیان آتنى

______________________________
هاى توسیدید و کتاب اول و دوم کزنفون است، که تاریخ مآخذ ما در این مبحث کتاب-)1(

معلوم است، که از وقایع آنچه راجع بایران . لىدیودورسى سى13و 12یونان را نوشته و نیز کتاب 
.بوده، استخراج شده

.کرسى این ایالت راداس کیلیون مینامیدند-)فریگیه سفلى(-)2(

966: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها از زمان داریوش اول ها خوب بخاطر داشتند، که زحمات وارده بر آنباالخره ایرانى. نشسته بود
.یافتها خاتمه مىشد و غالبا موافق منظور آنها شروع مىقدمى آتنىتا آن روز، با پیش

یران با اسپارتاتّحاد ا

نماینده »1«نهاد تیسافرن را پذیرفت و او با خالسیداسبنابر جهاتى که ذکر شد، دربار ایران پیش
، چنین )18کتاب هشتم، بند (اى بست، که مضمون آن، چنانکه توسیدید گوید اسپارت معاهده

او بودند، در تحت اطاعت اند یا متعلّق باجداد تمام ممالک و شهرهائى، که در تصرّف شاه-1: بود
ها از این شاه و السدمونیها و متحدین آنها مانع خواهند شد از اینکه آتنى-2. او باقى خواهند ماند

شاه و -3. شهرها، که منبع عایدات آنها است، چیزى بهر اسم و رسم که باشد، دریافت دارند
جائز نخواهد بود، که شاه یا ها جنگ خواهند کرد والسدمونیها و متحدین آنان معا با آتنى

.ها صلح کنندرضایت یکدیگر با آتنىالسدمونیها و یا متحدین آنان بى

اگر کسانى از اتباع شاه بر ضد او باشند، دشمن السدمونیها و متحدین آنان نیز بشمار خواهند -4
محسوب خواهند اگر کسانى از اتباع السدمونیها بر ضد آنان قیام کنند، دشمن شاه نیز-5. رفت
).م. ق414(شد 



اند، متوحش گشتند، ولی کارى ها با ایران داخل مذاکره شدهدر آتن همینکه شنیدند اسپارتى
ها لت بر آتنىاتّحاد ایران با اسپارت باعث شد، که جزیره خیوس و شهر مى. نتوانستند بکنند

بعد . ه ساخلوى در آنجا گذاشتلت ساختشوریده به تیسافرن تسلیم شدند و تیسافرن ارگى در مى
ها نتوانستند کارى کنند، سپاهیان اجیر بحریه اسپارت حمله بجزیره یازس کرد و، چون آتنى

یونانى، که دور آمرگس جمع شده بودند، به تیسافرن اظهار انقیاد کردند، ولى سپاهیان ایرانى 
ذکر شد، بهر سرى یک در یک ها، چنانکه باالتربعد السدمونى. نسبت به آمرگس باوفا ماندند

جا گرفته آنها و سایر سکنه یازس را به تیسافرن واگذاردند و او آمرگس را بشوش فرستاد و در آن
پس از آن. گویا او را هم مانند پدرش کشتند

______________________________
)1(-�C�h�a�l�c�i�d�e�o�s.
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اى، که بین خالسیداس و تیسافرن منعقد شده، ناقص است و، چنانکه پنداشتند، معاهدهالسدمونیها 
یکى از رجال »1«این بود که از حضور ترامنس. بایست، بنفع اسپارت بسته نشدهشایست و مىمى

: مضمون معاهده این بود. استفاده کرده معاهده دیگرى منعقد کردند»2«خود در توریوم
):37ب هشتم، بند توسیدید کتا(

نظر بموافقتى که بین السدمونیها و متّحدین آنان از یک طرف و شاه داریوش و اوالد شاه مزبور و «
-1: تیسافرن از طرف دیگر بعمل آمده، بین آنها صلح و مودت بشرائط ذیل برقرار خواهد بود

او بود معرض جنگ یا تمام صفحات و شهرهائى، که متعلق بشاه است یا متعلّق به پدر و اجداد 
السدمونیها یا متّحدین آنان -2. خسارتى از طرف السدمونیها یا متحدین آنها واقع نخواهند شد

شاه داریوش یا تبعه او با السدمونیها و متحدین . گونه باجى از این ممالک نخواهند گرفتهیچ
سدمونیها و متّحدین آنها اگر ال-3. آنان در جنگ نخواهند شد و خسارتى بآنها وارد نخواهند کرد

از شاه خواهشى کنند یا شاه از السدمونیها و متّحدین آنان تقاضائى کند و تقاضاى طرفى را طرف 
ها و متحدین آنان طرفین معا با آتنى-4. دیگر بپذیرد، آنچه در نتیجه آن کنند صحیح خواهد بود

.با شرکت یکدیگر منعقد شوداگر بخواهند صلح کنند، عهد صلح باید -5. جنگ خواهند کرد



اگر . هر سپاهى، که بتقاضاى شاه در خاك او اقامت کند، مخارجش را باید شاه بپردازد-6
اى منعقد کرده، بر ضد حکومت او باشد، سایر شهرها مخالفت و از شهرى، که با شاه معاهده

اطاعت او است، اگر شهرى، که جزو مملکت شاه یا در تحت -7. حقوق شاه دفاع خواهند کرد
. »ها یا متحدین آنان تجاوز کند، شاه مخالفت و از حقوق آنان دفاع خواهد کردبخاك السدمونى

اند از از مقایسه این معاهده با معاهده اولى روشن است، که السدمونیها و متحدین آنان خواسته
جاوز بمستملکات شاه مسؤلیت خود بکاهند و با این نظر هر تعهدى که السدمونیها راجع بعدم ت

اند، نسبت بخودشان و متحدینشان است، نه نسبت به آتنیهاکرده

______________________________
)1(-�T�h�e�r�a�m�e�n�e�s.

)2(-�T�h�u�r�i�u�m.
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ها بخاك ایران و خسارات وارده ازها مسؤل تجاوزات آتنىبنابراین السدمونى. و متحدین آنان
اند و دیگر اینکه مخارج قشون السدمونى، که بمیل شاه داخل خاك ایران این جهت نشده

شود، بعهده شاه است و نیز طرفین حق دلتنگى یا رنجش از یکدیگر از بابت عواقب تقاضائى، مى
نفع العاده بعالوه بر این باید در نظر داشت، که در معاهده اولى بند اول فوق. اند، ندارندکه کرده

ایران بود و، چون نمیتوان گفت، که السدمونیها بمعنى آن پى نبرده معاهده را امضاء کرده بودند، 
.اندها احتیاج شدید بکمک ایران داشتهاین بند میرساند، که در آن موقع السدمونى

توضیح آنکه در بند یک معاهده اولى تصریح . در معاهده ثانوى این بند بشکل دیگر ابقاء شده
اند، در تحت اند یا متعلّق باجداد او بودهتمام ممالک و شهرهائى، که در حیطه اقتدار شاه«: شده

حکومت او باقى خواهند بود و، چون در زمان داریوش اول تراکیه و مقدونیه و جزائر بحر الجزائر 
ران بودند، این و در زمان خشیارشا چندى تسالى و تب و غیره، یعنى یونان شمالى و وسطى، جزو ای

در معاهده دوم السدمونیها و متحدین آنان . ماده بایران حقّ میداد، که این والیات را استرداد کند
متعهد میشوند، که ممالک شاه بهمان حدودى، که در معاهده اولى تصریح شده، معرض جنگ و 



اسپارت اصالح شده حذف و تا یک اندازه بنفع» باقى خواهد بود«خسارات واقع نگردد و عبارت 
.است

لت و جزیره خیوس تابع اى بمقصود خود رسید، یعنى شهر مىبارى، پس از آنکه تیسافرن تا اندازه
ایران شدند، جزیره یازس هم بتصرف ایران درآمد و آمرگس دستگیر گردید، از احتیاج او به 

آتنى در نزد »1«یادالسدمونیها کاست و نسبت بآنها سرد شد، بخصوص که در این موقع آلسیب
.تیسافرن بر ضد اسپارتیها کار میکرد

آلسیبیاد اصال آتنى و از شاگردان سقراط حکیم . در اینجا مقتضى است این شخص را معرفى کنیم
بعد او بواسطه لیاقت ذاتى و کفایتش رئیس حزب ملى گردید، ولى . و مورد محبت و توجه او بود

چون باعلى درجه خودخواه و جاه

______________________________
)1(-�A�l�e�i�b�i�a�d�e�s.
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طلب بود، پابند اصلى از اصول اخالقى نبود و ثبات قدم در مسلکى نداشت، چنانکه براى کسب 
بها، مثال سگى داشت گران. شهرت و جلب توجه عامه نسبت بخود از هیچ وسیله مضایقه نمیکرد

خریده بود و از حیث هوش و ) هزار ریال25تقریبا دوهزار و پانصد تومان یا (ار درهم هز6که به 
-)48(آلسیبیاد روزى دم چنین سگى را، . قشنگى و سایر صفات در آتن مثل و مانند نداشت

40سانت، عرض 48اي از روکوب درى در شوش طول قطعه

)لوور، نقّاشى سن الم گوتیه(

. تخت و باعث شهرت او گرددبود، برید، تا این قضیه نقل مجالس پاىکه در تمام آتن معروف 
این کار او ضرب المثل شد، چنانکه امروز هم، اگر در اروپا بخواهند کسى را چنین معرفى کنند، 

اینشخص دولت . »دم سگ را بریده«که طالب شهرت است نه خواهان نام و افتخار حقیقى، گویند 
ها تمام شد و او را ریک کرد، ولى سفر جنگى او بشکست فاحش آتنىآتن را بجنگ با سیسیل تح



. در این احوال او بطرف السدمونیها رفت و براى آنها کار کرد. مقصر دانسته از آتن بیرون کردند
پس از فوت خالسیداس مذکور السدمونیها از او ظنین ) 45کتاب هشتم، بند (بعد بقول توسیدید 

.دشده در صدد کشتنش برآمدن

وقت او براى حفظ جان خود نزد تیسافرن رفت و شروع بتحریکات بر ضددر این
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.قدر همراهى با اسپارت کندصالح ایران نیست، این: اسپارت کرده باو گفت

ك شما باید هر دو طرف را نگاه دارید، تا یکى بر دیگرى نچربد و بعدها، اگر طرفى تخطّى بخا
آتن براى شما بقدر اسپارت خطر ندارد، . شما کرد، شما بتوانید طرف دیگر را بر ضد آن برانگیزید

چه او دولت دریائى است و جزائر را میخواهد، ولى اسپارت، اگر قوى گردد، بقاره دست خواهد 
تن بیرون او امروز مستعمرات یونانى را در آسیاى صغیر بشما میدهد، تا آن را از چنگ آ. انداخت

آرد، ولى، همینکه رقیب خود را از میان برد، این مستعمرات را بطریق اولی در دست شما، که 
این حرفهاى آلسیبیاد در مزاج تیسافرن اثر کرد، زیرا سیاست او . خارجى هستید، نخواهد گذاشت
افرن به بر اثر این تحریکات تیس. کدام از طرفین قوى گرددنیز اقتضا میکرد، که نگذارد هیچ

اسپارتیها اعالم کرد، که خزانه ایران بعد از این بجاى یک درهم روزانه نیم درهم بهر سپاهى 
اى براى سردار اسپارتى فرستاد ها راضى باشند، هدیهاسپارتى خواهد داد و، براى اینکه اسپارتى

این قضیه ) سانتیم طال بود، که تقریبا چهار ریال و نیم میشود93درهم بپول امروز معادل (
ها را بعد تیساقرن دید موقع رسیده، که قدرى هم آتنى. اى برپا نکرد و بآرامى گذشتهنگامه

بنابراین به آلسیبیاد آتنى میدان داده . هاى اسپارت زیاد مأیوس نشوندرفتاستمالت کند، تا از پیش
که تیسافرن را از چون شخص مذکور هم تالش میکرد، . چنین وانمود، که در تحت نفوذ او رفته

اتّحاد با اسپارت منصرف سازد و از طرف دیگر روابط خود را با آتن اصالح کند، با این مقصود 
بسپاهیان آتنى در سامس رسانید، که او نزد تیسافرن خیلى مقرّب است و والى بحرفهاى او گوش 

ب ملّى آتن هاى مزبور از شنیدن این خبر قوت قلب یافته درصدد تخریب حزآتنى. میدهد
خواهد بوطن خود برگردد، فقط براى این برآمدند، زیرا آلسیبیاد صریحا اظهار میکرد، که اگر مى

است، که حکومت ملى یعنى حکومتى را، که او را بیرون کرده، براندازد و با حکومت عده قلیل 



موضوع شور قرار بالحاصل پیشنهاد آلسیبیاد را در میان قشون آتنى در جزیره سامس . همراهى کند
دادند و، بعد این خبر بشهر سرایت کرد و چند تن از معروفین سامس براى مذاکرات
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اگر میخواهید، حاال تیسافرن و بعد شاه دوستان شما باشند، باید : نزد آلسیبیاد رفتند و او گفت
ایست، که بوسیله آن جلب اعتماد شاه را خواهید وسیلهحکومت ملى را براندازید و این یگانه 

پس از آن اشخاص مزبور به سامس مراجعت کرده طرفداران زیاد یافتند و بعد در قشون آتن . کرد
ها گردیده پول اعالم کردند، که اگر آلسیبیاد برگردد و حکومت ملى ملغى شود، شاه دوست آتنى

.خواهد داد

خرج هاد رضایت نداشتند، ولى چون میدیدند، که باین وسیله از شاه کمکها از این پیشناکثر آتنى
.دریافت خواهند کرد، ساکت ماندند و این پیشنهاد قبول شد

ها رسوالنى به آتن فرستادند، تا در آنجا براى برگشتن آلسیبیاد و تغییر حکومت ملّى بعد، هم قسم
نام، که میدانست آلسیبیاد نه طرفدار »1«نیخوسدر قشون آتنى سردارى بود فرى. اقدام کنند

حکومت ملى است و نه خواهان حکومت عده قلیل، بلکه تمام مقصود او از این تشبثات این است، 
.که به آتن برگردد و متنفّذ شود

بنابراین او در نظر گرفت، که با نقشه آلسیبیاد مخالفت ورزد و، چون میترسید، که آلسیبیاد 
سردار قشون »2«تیوخوسهاى او را تالفى کند، محرمانه به آسبرسد و مخالفتبمقصود خود 

او هم . السدمونى اطّالع داد، که آلسیبیاد براى آتنیها کار میکند و تیسافرن را بطرف آتن میکشاند
قسمهاى سامس اطّالع داده توصیه کرد، قضیه را به آلسیبیاد گفت و این شخص فورا قضیه را به هم

اى بسردار السدمونى نوشته او سردار مزبور، چون خود را در خطر دید، نامه. نیخوس را بکشندفرى
اگر السدمونیها بخواهند موافق «: را از افشاء سرّى، که باو سپرده بود، مالمت کرد و گفت

خ راهنمائى من تمام قشون آتنى را ریزریز کنند، اشکالى ندارد و این پیشنهاد من هم مستوجب توبی
و مالمت نیست، چه جان من بواسطه دوستى با السدمون در خطر است و دیگر برترى السدمون را 

تیوخوس مضمون این نامه آس. »ترجیح میدهم باین که قربانى بدترین دشمن خود گردم



نیخوس رسید، او فورا وقتى که این خبر هم به فرى. نیخوس را هم به آلسیبیاد اطّالع دادفرى
ها هم نمیتوانندحفاظ است و تمام کشتىنى را جمع کرده، گفت شهر ما بىسپاهیان آت

______________________________
)1(-�P�h�r�y�n�i�c�h�o�s.

)2(-�A�s�t�y�o�c�h�o�s.
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جا حمله کنند، بس الزم است دیوار شهر را ببندر درآیند و، چون السدمونیها میخواهند باین
نیخوس نتیجه پاهیان جد کرده دیوار را ساختند و نیرنگ آلسیبیاد در مقصر کردن فرىس. بسازیم

نبخشید، چه سپاهیان آتن باور نکردند، که سردار آنها سردار السدمونى را براى تسخیر شهر 
. دعوت کرده باشد و پیش خود گفتند، اگر چنین میبود، خود او پیشقدم در ساختن دیوار نمیشد

ال آلسیبیاد همواره تیسافرن را تحریک میکرد، به آتن نزدیک شود و در تحریکات در این احو
ها بواسطه تقویت ایران در دریا مند بود، توضیح آنکه، چون تیسافرن دید، السدمونىخود بهره

اندازى بمستعمرات یونانى در آسیاى صغیر کنند و اند، ترسید که مبادا دستها شدهتر از آتنىقوى
مقارن این زمان . انمود، که در تحت نفوذ آلسیبیاد است و دوستى آتن را ترجیح میدهدچنین و

بعض زعماى آتنى، که . نمایندگان سامس وارد آتن شده در مجمع ملّى بیانات خود را کردند
طرفدار حکومت ملّى بودند، فریاد برآورده گفتند، چگونه آلسیبیاد را به آتن راه دهیم، و حال 

زمانى که آلسیبیاد در سیسیل بود، هیکل (وانین ما را نقض کرده و مردود مذهب است که او قآن
).خداى جنگ ناقص شد و این قضیه را تقصیر او دانستند

یکى از نمایندگان سامس مخالفین را دور خود جمع کرده از هر یک جداگانه »1«زاندروسپى
ه آتن نیست و عده شهرهائى، که متّحدین در صورتى که بحریه السدمون کمتر از بحری: پرسید

ها هستند، بیشتر است و از شاه و تیسافرن هم پول میگیرند، شما چگونه میخواهید السدمونى
جمهورى را نجات دهید؟ ولى، اگر آلسیبیاد را اجازه دهید بیاید و حکومت را تغییر دهید، این 

حاال این کار باید بشود، بعد که از خطر .رفتار باعث اعتماد شاه شده پول دریافت خواهیم کرد



توانیم باز تغییرى، که مقتضى باشد، بدهیم، اشخاصى که طرفدار حکومت ملّى بودند، جستیم، مى
نتوانستند باین سؤال جواب بدهند و باالخره، باوجود آنکه از حکومت عده قلیل تنفّر داشتند، از 

دترس خطر راضى شدند، که حکومت ملّى ملغى گرد

______________________________
)1(-�P�i�s�a�n�d�r�o�s.
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زاندروس پى. و ده نفر انتخاب شدند، که نزد تیسافرن بروند و با آلسیبیاد نیز داخل مذاکره گردند
را بر و رفقاى او مطالب خود را به تیسافرن گفتند و آلسیبیاد نیز از مذاکرات مطلع شده مشى خود 

ها هم بفهماند، که تیسافرن از او شنوائى این قرار داد، که تیسافرن را از خود نرنجاند و به آتنى
بنابراین و نیز چون میدانست، که اتّحاد ایران با آتن سر نخواهد گرفت، زیرا تیسافرن از آتن . دارد

گفت شرائط اتّحاد را ناك بود و غلبه هیچیک را نمیخواست، به تیسافرنبیم-هر دو-و اسپارت
اگر : ها رفته آنها را چنین تهدید کردپس از آن نزد آتنى. ها زیر بار نروندسخت کن، تا آتنى

پافشارى در قبول نکردن بعض شرائط تیسافرن کنید و موفّق نشوید، خودتان مقصرید، زیرا من 
حضور تیسافرن تکالیف زیاد به با این نقشه آلسیبیاد در. امنفوذ خود را در نزد تیسافرن بکار برده

ها کرد، از قبیل اینکه باید تمام والیات ینیانى را بایران واگذارند و جزائر همجوار را بایران آتنى
.بدهند و غیره و غیره

ها، این آتنى: این شرائط، باوجود اینکه سخت بود، پذیرفته شد، بعد در جلسه دیگر آلسیبیاد گفت
.میخواهد یک بحریه قوى تشکیل دهدرا هم بدانید، که شاه 

این بحریه حق خواهد داشت، که در سواحل مستملکات ایران، هرجا که بخواهد، برود و شما نباید 
ها عنان بردبارى را از دست در این موقع آتنى. ها هم بسته بنظر شاه استعده کشتى. مانع شوید

سامس برگشته دانستند، که آلسیبیاد آنها را داده این شرط را رد کردند و بعد مأیوسانه بجزیره
.فریب داده، او نه فقط نفوذى در مزاج تیسافرن ندارد، بلکه آلت دست او است



ها چگونه بود، یعنى در حین اکنون باید دید، که روابط تیسافرن در خالل این احوال با السدمونى
شد، که این والى جیره روزانه سپاهیان باالتر گفته . ها چه میکردها، با السدمونىبازى با آتنى

اسپارت را از یک درهم مبدل به نیم درهم کرد، بعد وقتى که خواست ظاهرا به آتن نزدیک شود، 
این نیم درهم را هم به این بهانه، که پول نرسیده، منظّما نپرداخت و پس از چندى صریحا گفت، 

بر خود پیچید و،»1«تى لیخاسسردار اسپار. که دیگر جیره سپاهیان را نخواهم داد

______________________________
)1(-�L�i�c�h�a�s.
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چون میخواست تیسافرن را نرم کند، در این موقع بخاطر آورد، که معاهده السدمون با ایران 
ه تمام سواحل آسیاى در صالح یونان بسته نشده، زیرا بایران حقّ میدهد، ک) معاهده خالسیداس(

بنابراین . اوسى و غیره را مطالبه کندصغیر و جزائر بحر الجزائر و تراکیه و مقدونیه و تسالی و ب
اى را مجددا امضاء نخواهد کرد و مانع از تجدید معاهده شده گفت، اسپارت هرگز چنین معاهده

ر کار بود و باطنا لیخاس ها ظاهاین حرف. نظر کنیمبهتر است، که ما از پول ایران صرف
میخواست تیسافرن را بترساند و پول بگیرد، ولى این تهدید در مزاج تیسافرن اثر نکرد، سردار 

اسپارتى به السدمون رفت و روابط اسپارت با ایران، اگرچه قدرى کدر شد، ولی باز در مجراى 
ا آتن اتّحاد کند، روابط خودشان ها، از ترس اینکه مبادا تیسافرن بسابق جریان یافت، زیرا اسپارتى

خاطر از نزد تیسافرن رفتند و ها آزردهبعد، وقتى که آتنى. را با او، بهرنحو که بود، حفظ میکردند
اند و روابط با اسپارت هم کدر است، اندیشناك گردیده صالح خود را او دید، که اینها رنجیده

تیسافرن : جهات این تصمیم چنین بود. کندها باز چندى بازىچنین تشخیص داد، که با اسپارتى
فکر میکرد، اگر جیره سپاهیان اسپارت را نرسانم، ممکن است، که بحریه اسپارت مغلوب بحریه 

) در این وقت بحریه السدمونى بواسطه نرسیدن پول بیکار در جزیره ردس مانده بود. (آتنى گردد
، بناى ضدیت را با من بگذارند و شاید هم کمک من بمقصود خود نائل شوندها چون بىو آتنى

رفت و »1«بنابراین بشهر کونس. وتاز گردندبواسطه کمى آذوقه در شهرهاى ینیانى مشغول تاخت
لت آمده عهدى ببندند و وعده کرد، ها هدایائى فرستاده آنها را طلبید، که به مىبراى السدمونى



»3«افور»2«پیداسثر این پیشنهاد، در زمانى که آلسىبرا. که جیره سپاهیان السدمونى را بپردازد
نمایندگان شاه »4«یرامن و پسران فارناسساسپارت بود، بین نمایندگان آن دولت و تیسافرن و هى

آندر عهدى بدینمضمون منعقد شددر م

______________________________
)1(-�C�a�u�n�o�s.

)2(-�A�l�c�i�p�i�d�d�a�s.

مشاوره با آنها پادشاهان چنانکه باالتر گفته شد، رجال درجه اول اسپارت بودند و بىافورها، -)3(
.کردنداسپارت در کارهاى دولتى اقدامى نمى

)4(-�P�h�a�r�n�a�e�e�s.
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تمام مملکت شاه، که در آسیا است در تحت اقتدار شاه -1«): 58توسیدید، کتاب هشتم، بند (
السدمونیها و متحدین آنان بمملکت -2. خواهد ماند و آنرا چنانکه بخواهد اداره خواهد کردباقى

شاه با نیت بد داخل نخواهند شد و شاه هم با نیت بد بمملکت السدمونیها و متحدین آنان تجاوز 
، اگر کسى از السدمونیها یا متحدین آنان بخاك ممالک شاه با نیت بد برود-3. نخواهد کرد

السدمونیها و متحدین آنان ممانعت خواهند کرد و، اگر کسى از مملکتى، که در تحت اقتدار شاه 
تیسافرن ببحریه -4. است، بر السدمونیها یا متحدین آنان قیام کند، شاه با او مخالفت خواهد ورزید

اه، پس از ورود بحریه ش-5. کنونى کمک پولى خواهد رسانید، تا بحریه شاه وارد شود
یعنى جیره سپاهیان را (ها یا متحدین آنها مختار خواهند بود بحریه خود را نگاهدارند السدمونى

و اگر بخواهند کمک پولى از تیسافرن دریافت کنند، او خواهد ) پرداخته نگذارند متفرّق شوند
اند، ردهها و متحدین آنان پولى را که دریافت کپرداخت، ولى همینکه جنگ تمام شد، السدمونى

ها و متحدین آنان وقتى که بحریه شاه آمد بحریه مزبوره و بحریه السدمونى-6. پس خواهند داد
.متفقا جنگ خواهند کرد



این مطلب منوط بنظر تیسافرن و السدمونیها و متحدین آنان است و، اگر بخواهند با آتن صلح 
.»کنند، با موافقت یکدیگر خواهند کرد

بین این معاهده و معاهده اولى و ثانوى دیده میشود، در بند اول است و معلوم تفاوت بینى، که
اند، که شامل مستملکات است، که بر اثر اعتراض لیخاس السدمونیها طورى این بند را انشاء کرده

سال (سلطنت داریوش بسته شد 13این معاهده بقول توسیدید در سال . سابق ایران در اروپا نگردد
).جنگهاى پلوپونسبیستم 

تیسافرن پس از عقد این معاهده جیره را میرسانید و مانند سابق همواره وعده میداد، که بحریه ایران 
ها ها میخواستند مجددا با آتنىقریبا خواهد رسید، و حال آنکه از آن خبرى نبود، زیرا نه فینیقى

تیسافرن هم میدانست، که . کوره بودنددست و گریبان شوند و نه سرداران ایران، که در بحریه مذ
هائى برخالف حقیقت میدهد و، اگر هم بحریه برسد، آنرا بکار نخواهد انداخت، زیرا شکى وعده

نداشت، که بحریه آتن در مقابل بحریه ایران و السدمون مضمحل خواهد شد و چنین
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هاى باوجود این از دادن وعده. د، برخالف سیاست او بودآمد، که بجنگ خاتمه میداپیش
.اساس باکى نداشت، چه سران قشون السدمون را با هدایا یا پول خریده بودبى

زاندروس از نزد تیسافرن مأیوسانه به سامس برگشت، اهالى این جزیره تصمیم بر پس از اینکه پى
زاندروس را به آتن اشتند و بعد پىایجاد حکومت عده قلیل کرده حکومت ملى را ملغى د

بنابراین . فرستادند، تا این شکل حکومت را در آتن و تمام شهرهاى متحدین آن هم برقرار کند
حکومت بدست چهارصد نفر برگزیده افتاد و عقیده آنها بر این شد، که با اسپارت صلح کرده 

یاد نداشت، چه او نتوانسته بود این حکومت نظر خوبى نسبت به آلسیب. بدشمنان داخلى بپردازند
بنابراین، همینکه آلسیبیاد اوضاع جدید را با خود مساعد . مسئله معاهده آتن و ایران را حلّ کند

. ندید، طرفدار حکومت ملّى گردید و به ملّیون وعده داد، که ایران را با سیاست آنها همراه کند
از بحریه پارس تشویش نداشته باشید، : فتاینها مشعوف شده بجزیره سامس رفتند و آلسیبیاد گ

باوجود قرارداد ایران و اسپارت من میتوانم بحریه مزبور را بمنافع آتن بکار اندازم، ولى در ازاى 



توضیح آنکه در زمان اخراج او از آتن . آن باید حقوقى، که از من سلب شده است، برگردد
اى ملّیون این شرط را قبول کرده مشعوف شدند، هنماینده. حقوق مدنى را از او سلب کرده بودند

در این احوال . مندى آنها خاتمه خواهد یافتکه کار روش خوبى یافته و تقریبا جنگ ببهره
ها تیسافرن بحریه اسپارتى را بکار انداخت و بتوسط آن آبیدس و یکى دو جاى دیگر را از آتنى

مهر شد و نیم درهم ده باز نسبت به اسپارتیها بىانتزاع کرد، ولی بعد این محل را خیلی کوچک دی
.جیره روزانه را برید

پونت برخالف تیسافرن صالح دید، سپاهیان اسپارتى گرسنه ماندند و فرناباذ والى شهرهاى هلّس
این بود، . که آنها را از این حال بیرون آرد، زیرا باین اندازه مأیوس کردن آنها را مقتضى نمیدید

بعد نرسیدن . ها گرفتندها بیزانس و خرسونس را از آتنىخواست و نواخت و اسپارتىکه آنها را 
لت هم روزى نیم درهم و گرسنگى سپاهیان باعث شد، که آنها شوریدند و شورش بشهر مى

تیسافرن. سرایت کرد
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اسپارتیها . کشتى بود140رسید و داراى واقعا هم بحریه. در این موقع گفت، بحریه ایران رسید
.فرمان بده، تا حرکت کنیم: مشعوف شده به تیسافرن گفتند

تأمل کنید، تا عده . اى حرکت بدهدنه، موافق شأن شاه نیست، که چنین بحریه: او جواب داد
.ها به سیصد برسد و مطمئن باشید، که بزودى چنین خواهد شدکشتى

رفت و در آنجا »1«دسپنید، که در این کار عجله دارد، شخصا به آسسپس براى اینکه بنما
.هاى ملّى شده بود، با سیزده کشتى آتنى رسیدآلسیبیاد، که سردار یونانى

ها است و، همینکه بحریه ایران او همواره بملّیون آتنى اطمینان میداد، که تیسافرن باطنا با آتنى
خواب خود را بفروشد، پول ملّیون خواهد گذارد و، اگر هم شده تختتکمیل شود، آنرا باختیار 

بعد او میگفت، تنها چیزى که الزم میباشد این است، که آتن مورد . ها خواهد رسانیدبه آتنى
چنین . انداعتماد تیسافرن گردد و این هم وقتى صورت خواهد گرفت، که او ببیند مرا بآتن خواسته

هاى ملّى و اسپارتیها دیدند، بحریه ایران لنگرها را هر دو طرف، یعنى آتنىبود احوال، که ناگاه 



امیر البحر اسپارتى از این قضیه برافروخت و قهر »3«دارمین. »2«کشیده بطرف فینیقیه رهسپار شد
دیودور گوید، که تیسافرن باین عذر متعذّر. کرده نزد فرناباذ رفت و او از اسپارتیها دلجوئى کرد

شد، که، چون پادشاه اعراب و مصریها میخواهند اغتشاشى را در فینیقیه باعث شوند، مراجعت 
دیودور در اینجا و جاهاى دیگر اسم ). 44، بند 13کتاب (بحریه پارسى بمملکت مزبوره الزم بود 

تس و سها در نزدیکى سپس از آن جنگى بین اسپارتیها و آتنى. تیسافرن را اشتباها فرناباذ نوشته
شعف آنها را حدى نبود، چه مدتها بود، که فتحى . مندى یافتندها بهرهآبیدس روى داد و آتنى

ها قوى گردند و باسپارتیها پول و در این احوال فرناباذ نگران شد، که مبادا آتنى. نکرده بودند
.آذوقه رسانید

قریبا در زمینهچون ذکرى از فرناباذ شد، الزم است بگوئیم، که سیاست او هم ت

______________________________
)1(-�A�s�p�e�n�d�e�s.

.یک از طرفین بکار بردخواهد بحریه را براى هیچیعنی معلوم شد، که تیسافرن اصال نمی-)2(

)3(-�M�i�n�d�a�r�e.

978: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

زیرا قوت هر یک را مضرّ سیاست تیسافرن بود، یعنى باطنا نمیخواست آتن یا اسپارت قوى شود،
براى خود و منافع ایران در آسیاى صغیر میپنداشت و عقیده داشت، که با دوام جنگ هر دو 

گوتر از تیسافرن بود و مانند او شتابان باالخره بایران تسلیم خواهند شد، ولى در مواعید خود راست
افرن رقابت بود، ولى بنظر چنین اند، که بین او و تیسبعضى باین عقیده. از شاخى بشاخ نمیجست

اند، او میآید، که این رقابت هم ساختگى بوده، یعنى وقتى که اسپارتیها از تیسافرن سخت میرنجیده
.قدم پیش نهاده آنها را استمالت میکرده، تا بکلّى مأیوس و مغلوب آتنیها نگردند

خود نسبت باسپارتیها خیلى تند رفته اعتنائى ها در دریا تیسافرن دید، در بىبارى، پس از فتح آتنى
و باز فورا رویه خود را تغییر داده به داردانل شتافت، تا با امیر البحر اسپارت مالقات کرده او را از 



ها، چون فریب او را مکرّر خورده بودند، حرفهایش را باور اسپارتى. هاى خود مطمئن سازدکمک
آلسیبیاد را، که بسمت سردار ملّیون آتن با خانه والى نکردند و او براى اطمینان آنان حکم کرد 

مراوده داشت، توقیف کنند و انتشار داد، که جهت توقیف این است، که ایران با آتن در حال 
:پس از چندى این خبر بدربار ایران رسید و از او پرسیدند. جنگ میباشد

در . »اید، که با آتن بجنگید؟کردهنه مگر تصمیم «او جواب داد . »اى؟مگر با آتن در جنگ شده«
از طرف . دربار مقصود او را فهمیدند و کسى باور نکرد، که او واقعا با آتن در جنگ شده باشد

گاه خود فهمید، که آنچه در این مدت با تیسافرن میرشته باصطالح دیگر آلسیبیاد هم در توقیف
هائى، که از دریاى س را گرفته از کشتىپس از چندى او از محبس فرار کرد و خرسون. »پنبه شده«

ها بدین اى قوت یافته بودند، اسپارتىها تا اندازهدر این احوال که آتنى. سیاه میآمدند باج گرفت
آورى قشون و عقیده شدند، که با آتن صلح کنند، ولى فرناباذ صالح ایران را در آن ندید و بجمع

.ا آن را از خیال صلح بازداردهائى براى اسپارت پرداخت، تساختن کشتى

23ها و سپاهیان فرناباذ روى داد و باالخره در سال پس از آن زدوخوردهاى کوچکى بین آتنى
آلسیبیاد باین خیال افتاد، که بیزانس) م. ق408(ها جنگ
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.نتوانست ممانعت کنداو موفّق شد و فرناباذ . و کالسدون را از اسپارتیها بگیرد

پس از آن در موقع مذاکره راجع باین شهر قرار شد، که سفراى آتن مستقیما بدربار ایران رجوع 
ها حمله بجاهائى، کرده مطالب خود را بگویند و داخل مذاکره شوند، ولى با این شرط، که آتنى

میکردند، که از ها خوشوقت شدند، چه تصور آتنى. که جزو مستملکات ایران است، نکنند
از طرف دیگر، وقتى که این خبر به اسپارتیها . مذاکرات مستقیم با دربار نتیجه خواهند گرفت

رسید، در تشویش شده باالخره تصمیم کردند، که آنها هم سفرائى بدربار شوش بفرستند، تا 
و دو نفر از اهالى فرناباذ اشکالى نکرد و بنابراین پنجنفر آتنى . ها تنها بقاضى نرفته باشندآتنى

.بدربار ایران روانه شدند»1«آرگس و چند نفر از اسپارت و اهالى سیراکوز



واقع در فریگیه ماندند و بعد در راه بسواره نظامى ممتاز »2«بواسطه زمستان سفراء درگرد
ى برخوردند، که از ایران میآمد و معلوم شد، که کوروش پسر شاه بسمت فرمانفرمائى تمام آسیا

هائى که در قلمرو حکمرانى تیسافرن و فرناباذ بود، معین شده و بمقرّ صغیر، غیر از قسمت
تمام . کوروش سفراء را برگردانیده گفت، بیهوده این راه دور را نپیمائید. حکمرانى خود میرود

هر حرفى دارید، بمن بزنید و ضمنا گفت من بیش از پیش باسپارت . اختیارات بمن داده شده
.ک خواهم کردکم

بعد، براى اینکه عمال این نیت خود را نشان بدهد، حکم کرد نگذارند، سفراى آتن با آتن مکاتبه 
ام، که آنها کنند و حتّى میخواست حکم توقیف آنها را بدهد، ولى فرناباذ گفت، من قول داده

نظر تو در تحتکوروش در حال ملتفت نکته شده گفت بسیار خوب، ولى باید . آزاد خواهند بود
.اینها سه سال در کاپادوکیه ماندند و پس از تسخیر آتن بدست اسپارتیها بدانجا برگشتند. باشند

سیاست کوروش، خاتمه جنگ پلوپونس

او برعکس تیسافرن . با ورود کوروش سیاست ایران نسبت بیونان در مرحله جدیدى داخل شد
.دو ورود روشن کردمطالب خود را واضح گفت و سیاست خود را از ب

توضیح آنکه پس از ورود بآسیاى صغیر با امیر البحر اسپارت موسوم به لیزاندر که شخصى

______________________________
)1(-�S�y�r�a�c�u�s�e(سیلتخت سىپاى.(

)2(-�G�o�r�d�e.
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بسیار او را نواخت، امیر البحر از طمع و سردارى الیق بود، روابط گرمى یافت ومجرّب و بى
بعد جیره و آذوقه بحریه اسپارت را تیسافرن شکوه کرد و کوروش او را مطمئن ساخت، که من

دارم، پس از آنکه این مبلغ تمام شد، »1«اآلن من پانصد تاالن«: بعد گفت. مرتبا خواهد رسانید
ت زرین خود را هم فروخته بمخارج این عایدات دیگر در اختیار من است و، اگر الزم باشد، تخ



اسپارتیها از این اظهارات کوروش خوشنود شده خواستند، . »آتن باید خراب شود. رسانمجنگ مى
کوروش جواب داد، که چون در قرارداد روزى نیم . که جیره سپاهیان روزى یک درهم باشد

در سر سفره بسالمتى امیر البحر درهم معین شده، بیش از آن نمیتوانم بدهم، ولى بعد که کوروش
نیم درهم دیگر براى هر «: باده نوشیده باو گفت، اگر خواهشى دارى بکن، امیر البحر جواب داد

این اصرار امیر البحر و اینکه از براى سپاهیان خود کوشش میکرد، کوروش را . »یک سپاهى
اسپارتى و حقوق یک ماهه پس از آن بقایاى جیره سپاهیان. خوش آمد و خواهش او را پذیرفت

از طرف دیگر در آتن دسته . ها مشغول تدارکات جنگى گردیدندآنها را پرداختند و اسپارتى
این بود، . ملیون قوت گرفت و آلسیبیاد، که اکنون با ملیون بود، خواست انتقامى از تیسافرن بکشد

. د تاالن گرفت و بعد بآتن رفتکه بساحل کاریه درآمده خراج و عوارضى از اهالى آن بمقدار ص
در آتن او نوید میداد، که . از وقتى که او را از آتن اخراج کرده بودند، این شهر را ندیده بود

.اندسفراى آتن در دربار ایران نتیجه خواهند گرفت و نمیدانست، که آنها در کاپادوکیه مانده

از قضیه مطلع شده فهمید، که مذاکرات پس از چندى، که آلسیبیاد بجزیره سامس رفت و در آنجا 
بر اثر این خبر توسط تیسافرن به کوروش پیغام داد، که . آتن با دربار ایران بجائى نخواهد رسید

ها یکدیگر را ها و اسپارتىصالح او نیست همراهى با یکى از طرفین کند و باید بگذارد آتنى
سلیقه او بود و خودش مدتها این سیاست را اعمال تیسافرن از این پیغام، که موافق ذوق و . بخورند

وقتى که این خبر در سامس. میکرد، خوشنود شد، ولى کوروش با نفرت این پیشنهاد را رد کرد

______________________________
.شش میلیون ریال تقریبا-)1(
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.ها فرار کردنداى از ملّاحان کشتىعدهها رسید، چنانکه کزنفون گوید،بآتنى

، که مطیع آتن بود، رفت و آنرا غارت »1«آلسیبیاد براى اینکه سپاهیان خود را مشغول کند به کوم
.کرد، ولى اهالى او را تعقیب کردند و اموال غارتى را پس گرفتند



ده کشتى آتنى بدست ها در افس شکست خورد و کشته شد و پانزپس از آن نایب او از اسپارتى
ها با او بددل شدند و سپاهیان آلسیبیاد او را متهم کردند، بر اثر این احوال باز آتنى. اسپارتیها افتاد

پس از آن گفتند، که او با فرناباذ در مذاکره است، که . که عیاش است و در فکر کارش نیست
را معزول کردند و او پس از آن به آتنیها بر اثر این اخبار او. بحریه آتن را باو تسلیم کند

خرسونس رفته در جاهاى محکمى که براى خود ساخته بود، تا آخر جنگ بماند، زیرا فهمید، که 
.آمد لیزاندر بقتل رسانیدبعدها فرناباذ او را براى خوش. زمان او سپرى شده است

سپارت لیزاندر را احضار احوال بحریه اسپارت چنان بود، که ذکر شد، ولى در این احوال دولت ا
کوروش را این عزل و نصب خوش نیامد و بدین سبب . و بجاى او امیر البحر دیگرى معین کرد

در این موقع باریک امیر . امیر البحر جدید را نپذیرفت و حقوق سپاهیان را نداد»2«کراتیدلیکال
ى از آنها گرفت و پس از آن لت و جزائر رجوع کرده، بهر زبانى که بود، پولالبحر باهالى مى

نن نام بطرف جزائر حرکت کرده پیشرفتهائى حاصل کرد و باالخره بامیر البحر آتنى، که ك
هاى آتنى هفتاد بود امیر البحر آتن و عده کشتى140ها داشت، برخورد چون عده سفاین اسپارتى

.ش خوردلن درآمد و در اینجا شکستى فاحتىاز جنگ احتراز کرده ببندر مى

امیر البحر خبر شکست خود را . اسپارتیها سى کشتى گرفته و مابقى را در بندر محاصره کردند
انگیزى بروز داده فورا یکصدو پنجاه کشتى بکمک او جا جد حیرتبآتن رسانید و در آن

و دولت ) م. ق406(شکست خورده کشته شد »3«نوزبعد امیر البحر اسپارت در آرگى. فرستادند
با ورود لیزاندر اوضاع . پذیرفتاسپارت باز لیزاندر را امیر البحر کرد، چه کوروش دیگرى را نمى

جیره و آذوقه فراوان رسید، شهرهاى ینیانى کمک کردند و از همه بیشتر کوروش . تغییر کرد
.مساعدت کرد

______________________________
)1(-�C�u�m�e�s� �)�C�y�m�e�s ).

)2(-�C�a�l�l�i�c�r�a�t�i�d�a�s.

)3(-�A�r�g�i�n�u�s�e.
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پیشانی اصلی قصر که بشکل سابقش از نو ساخته شده فالندن و کست، ایران -فیروزآباد-)49(
)40قدیم، گراوور 

چون نزدیکى جهت آن ظاهرا این بود، که داریوش، . در این احوال کوروش بدربار احضار شد
مرگ را احساس کرد، خواست او را، که کوچکترین پسرش بود، ببیند، ولى چنین بنظر میآید، که 

که کوروش از بدو ورود بآسیاى صغیر براى این احضار باطنا جهت دیگر داشت، توضیح آن
منصبان محکم کردن مقام خود حاال و مآال چنین تشخیص داد، که قشونى در تحت تعلیم صاحب

با این مقصود الزم دانست بیونان نزدیک شود و در میان دول یونانى توجه . نانى ترتیب دهدیو
خود را باسپارت متوجه داشت، زیرا چنین تشخیص داده بود، که طرز حکومت اسپارت و اوضاع 

این بود، که . آن دولت با مقاصد او بهتر از اوضاع آتن، که دولت دریائى است، موافقت میکند
تیسافرن از . هاى زیاد به اسپارت کردف رویه تیسافرن سیاست خود را روشن و کمکبرخال

. خیاالت او مطلع شده دربار را آگاه ساخت و داریوش او را براى دادن توضیحاتى احضار کرد
تر جهت این شاید در احضار او پروشات هم براى اجراى مقاصد خود دست داشته، چنانکه پائین

من میروم و خزانه «: بهرحال کوروش لیزاندر را بسارد خواسته باو گفت. بودحدس روشن خواهد 
جنگ را بآخر برسان و هر آنچه براى فتح الزم است . را با اموال شخصى و هرچه دارم بتو میسپارم

پس از آن او را بسمت مأمور ایران براى جنگ با» از خزانه بردار
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بعد از چندى یک جنگ دریائى بین اسپارتیها و آتنیها . ن کرده بمالقات پدر شتافتآتن معی
تس این محل در باالى سس(میباشد »1«تامسدرگرفت، که در تاریخ موسوم بجنگ اگس پ

:ها شکستى فاحش خوردنددر این جنگ آتنى) واقع بود

نن که فرار کرده تن، باستثناى كسفینه فرار کرد و تمام سرداران آ12کشتى آتن فقط 180از 
پس از آن امیر البحر اسپارت سامس را گرفته مردم آنجا را . بجزیره قبرس پناه برد، گرفتار شدند



مجبور کرد بآتن فرار کنند، با این نقشه که سکنه آتن زیاد شود و آذوقه نداشته باشند، چه امیر 
.بریده بودالبحر راه حمل آذوقه را به آتن از طرف دریاى سیاه

احوال آتن

تاریخ یونان، کتاب (بار بود و کزنفون آن را چنین توصیف کرده در این وقت احوال آتن فالکت
نه بحریه داشتند و . ها که از خشکى و دریا در محاصره بودند، نمیدانستند چه کنندآتنى): 2، بند 2

تحمل کنند، که خود آتنیها نسبت بمتحدین ها منتظر بودند بلیاتى را این. نه متحدینى و نه آذوقه
از . انداسپارت روا داشته بودند، فقط از این جهت، که چرا این دول کوچک متحدین اسپارت شده

ها آمدها، باوجود قحطى و گرسنگى و با اینکه کسان زیاد تلف میشدند، آتنىترس چنین پیش
در این دیدند، که سفرائى نزد السدمونیها نمیخواستند تسلیم شوند، ولى گندم تمام شد و چاره را 

پیره بندر آتن بود، (خراب نشود »2«فرستاده درخواست صلح کنند، باین شرط که دیوارهاى پیره
هاى ایران و یونان بسعى و اهتمام تمیستوکل ساخته بودند و این بندر را آتنیها پس از جنگ

اسپارتى بآنها جواب داد، که چون »3«لى آژیسو) دیوارهائى ممتد آن را به آتن اتّصال داده بود
ها راضى شدند، که سفرا باسپارت بروند، ولى پس آتنى. اختیاراتى ندارد، سفرا باید باسپارت بروند

نهاد آنها همان دانستند، که پیش) رجال درجه اول اسپارت(، همینکه افورها »4«از ورود به سلّاسى
حاصل است، مگر اینکه آمدن شما به اسپارت بى: آنها پیغام دادنداند، بهاست، که به آژیس کرده

برگردید و پس از

______________________________
)1(-�A�e�g�o�s�-�P�o�t�a�m�o�s.

)2(-�P�i�r�e�e.

)3(-�A�g�i�s.

)4(-�S�e�l�l�a�s�i�e(الکونى بود این شهر در سرحد.(
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سفرا این جواب را بمردم ابالغ کردند و بر .). م. شرایط را بپذیریدیعنى تمام (شور صحیح بیائید 
وار مردم آتن تصور میکردند، که آنها را برده. جا حکمفرما شداثر این جواب یأسى شدید در همه

اى زیاد از مردم از گرسنگى خواهند فروخت و نیز میدیدند، که تا سفیر دیگرى بفرستند، عده
دیگر کسى جرئت نمیکرد پیشنهاد خراب شدن دیوار آتن و پیره را بکند، از طرف . خواهند مرد

ها را قبول کرد، بمحبس افتاده بود و که گفته بود، باید شرایط اسپارتى»1«زیرا آریستوکرات،
این بندر را دو دیوار با آتن اتصال (شرایط اسپارتیها این بود، که دیوار آتن و پیره از هر طرف 

ها قرار داده بودند، اینکه سهل است آتنى. خراب شود) ذرع1850تقریبا (ده استاد بمسافت ) میداد
اظهار کرد، که اگر »2«احوال چنین بود، تا اینکه ترامن. که این مسئله موضوع مشورتى واقع نشود

ها بخواهند او را نزد لیزاندر امیر البحر اسپارت بفرستند، خواهد توانست بفهمد، که مقصود اسپارتى
. از خراب کردن دیوارها اسارت آتن است یا میخواهند اجراى مقاصد خودشان را تأمین کنند

ها او را نزد امیر البحر اسپارتى فرستادند و او بیش از سه ماه نزد لیزاندر بماند، زیرا تصور آتنى
رم ترامن در ماه چها. میکرد، که قحطى آتنیها را بقبول تمام شرایط اسپارت مجبور خواهد کرد

برگشت و گفت، که لیزاندر مرا نگاهداشته بود و باالخره بمن جواب داد، که او اختیاراتى براى 
پس از این جواب مردم آتن سفارتى . مذاکره صلح ندارد و باید ترامن باسپارت نزد افورها برود

را، »3«ریستوتمرکّب از ده نفر، که دهمینش همان ترامن بود، باسپارت فرستادند و لیزاندر هم آ
ام، که فقط شما ها گفتهمن بآتنى: که از آتن اخراج کرده بودند، نزد افورها فرستاده پیغام داد

پس از ورود ترامن و سایر سفرا به سلّاسى . میتوانید حکم صلح یا جنگ واقع شوید) یعنى افورها(
. راى عقد عهد صلح داریمافورها پرسیدند، قصد شما چیست و آنها جواب دادند، که اختیاراتى ب

ها و سایر یونانیها ها، تبىپس از آن افورها مجلسى از یونانیهاى متحد تشکیل کردند و کرنتى
اى با آتن شد، بل باید آن را از بیخ و بن خراب جواب دادند، که نباید داخل هیچ نوع مذاکره

السدمونیها. کرد

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�c�r�a�t�e.

)2(-�T�h�e�r�a�m�e�n�e.



)3(-�A�r�i�s�t�o�t�e.
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خواهند شهرى را، که در مواقع خطرناك خدماتى بزرگ بیونان کرده، باسارت گفتند، که نمى
دیوارهاى ممتد آتن و استحکامات پیره خراب : پس از آن عهد صلح بدین شرایط بسته شد. افکنند

دوستان و . دوازده کشتى تمام بحریه خودشان را تسلیم خواهند کردها بجز آتنى. خواهد شد
ها از دنبال آنان دشمنان اسپارت دوستان و دشمنان آتن خواهند بود، بهرجا السدمونیها بروند، آتنى

ترامن و رفقاى او به آتن . خواهند رفت و تبعیدشدگان آتن مجاز خواهند بود بشهر مزبور برگردند
در بدو ورود انبوه مردم آنها را احاطه کرده بودند، زیرا میترسیدند، . اعالم کردندبرگشته نتیجه را

روز دیگر سفرا نتیجه مأموریت را بمردم اظهار داشتند و، . عقد عهد صلح برگشته باشندکه سفرا بى
ربود، گفتند، که باید این شرایط را قبول چون قحطى آذوقه آخرین رمق را از دست سکنه مى

چند نفر مخالفت کردند، ولى اکثر مردم این پیشنهاد را پذیرفتند و فرمانى صادر شد، که . کرد
.شرایط پذیرفته گردد

»»1«واى بر مغلوبین«

پس از آن امیر البحر اسپارت وارد شهرى گردید، که از . چنان بود توصیف کزنفون که ذکر شد
ها یا اشخاصیکه جان پر بود از مردههاى آنگرسنگى آخرین رمق خود را از دست میداد و کوچه

.ها را خراب کنندخانهسردار فاتح بمحض ورود امر کرد اسلحه. میکندند

هائى را، که میساختند، بسوزند و دیوارهاى آتن را تا پیره و استحکامات این بندر را از کشتى
گروه کودکان آتنى گروهزنان اسپارتى مینواختند و زنان و بر اثر این حکم نى. وبن برافکنندبیخ

هاى رنگارنگ زینت داده میرقصیدند و دیوارها خراب برحسب اجبار سرهاشان را با تاج گل
-431(سال طول کشید 27چنین بود عاقبت جنگ پلوپونس یا جنگهاى داخلى یونان که . میشد
).م. ق404(و باالخره آتن و متحدین آن را از پاى درآورد ) م. ق404

حکومت آتن از طرف اسپارتیها به لیزاندر محول شد و سى نفر ازپس از آن 



______________________________
اگرچه این عبارت را برن نیوس سردار گالى نسبت برومیها استعمال کرده، ولى معناى آن با -)1(

.این مورد هم صدق میکرد
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اینها ظلم و تعدى زیاد . اسپارت انتخاب شدند، که امور آتن را اداره کنندها بتصویب دولت آتنى
از جمله آلسیبیاد بود، که فرار . بمردم آتن کردند و بعد خواستند دشمنان خودشان را نابود کنند

کرد تا بدربار ایران رود، ولى در عرض راه او را یافته منزلش را آتش زدند و در این حریق او هم 
ها داده بود اطالع صحیحى در دست نیست، راجع بمقدار پولى، که دربار ایران باسپارتى. بسوخت

ولى کزنفون گوید، لیزاندر از وجوهى که کوروش باختیار او گذارده بود و میبایست بمخارج 
زیاد آورد و آن را با غنائم و عالمات فتح بدولت »1«جنگ برسد، مبلغ یکصد و هفتاد تاالن نقره

).3، فصل 2تاریخ یونان، کتاب (ت تسلیم کرد اسپار

ها به آتن و کارهائى، که در آنجا کردند، یکنفر سپاهى ایران نبود، ولى در موقع ورود اسپارتى
معلوم است، که سیاست کوروش و پول وافرى، که او بامیر البحر اسپارت داد، فتح را نصیب 

طورى یونانى تشکیل دهد و اول دولت بحرى ها کرد و آتن را، که میخواست یک امپراالسدمونى
باین سؤال، که فتح . عالم آن زمان گردیده بود، باین حال پرمالل افکنده از هستى ساقط ساخت

اسپارت و این حال آتن از نظر منافع ایران صحیح بوده یا نه، وقایعى، که ذکرش بیاید، جواب 
اسپارتیها تالفى کارهائى را کرد، که از ولى این نکته مسلم است، که ایران بدست. خواهد داد

زمان مراجعت خشیارشا از اروپا بآسیا تا صلح سیمون آتنیها در مستملکات ایران در آسیاى صغیر و 
.قبرس و مصر مرتکب شده بودند

اند، مثال هاى پلوپونس را دیگران هم نوشتهدر خاتمه مقتضى است گفته شود، که شرح جنگ
و ژوستن ) 13-12کتاب (، دیودور )3-1، کتاب اول و از کتاب دوم فصل تاریخ یونان(کزنفون 

ها و روابط ایران و یونان را در این مدت مدید مانند ، ولى هیچکدام وقایع این جنگ)5کتاب (
سال از ابتداى 21نظر، که توسیدید خودش در مدت بنابراین ونیز از این. اندتوسیدید روشن نکرده

توسیدید(ها شرکت داشته یا شاهد قضایا بوده این جنگاین جنگ در 



______________________________
.هزار فرانک طال952-)1(
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راتاریوش مریامناین-)50(

)از کتاب، راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(عنوان داریوش دوم بخطّ مصرى 

از . ایمهاى او را متابعت کردهنویسى است، ما نوشتهمورخ درستو بعالوه) 109، بند 8کتاب 
کتاب مذکور کزنفون هم استفاده شده است، زیرا او هم از مورخین معاصر بوده، و حال آنکه 

هاى آنها تقریبا در نوشته. انددیودور و ژوستن چهار یا شش قرن بعد وقایع این جنگ را نوشته
این هم معلوم است، که مقصود ما نوشتن . د، ولى مختصرتر میباشدهمان زمینه است، که ذکر ش

ایم وقایعى را، که بتاریخ ایران مربوط است، هاى درونى یونان نبوده، بل خواستهتاریخ این جنگ
ایم، براى روشن کردن جهات شرح دهیم و، اگر هم در مواردى از این مقصود قدرى دور شده

.بودهاى یا تفهیم موضوع اصلىواقعه

کارهاى دیگر داریوش، فوت او-مبحث پنجم

بناي معبد یهود در اورشلیم

: ذکرى از داریوش دوم شده، که مفادش این است) کتاب عزرا، باب پنجم و ششم(در توریۀ 
چون فرمانى، که در زمان کوروش راجع بساختن خانه خدا صادر شده بود، بواسطه دسائس 

معاندین القاء شبهه ) مقصود اردشیر اول است(خشثتاهم زمان ارتمعاندین یهود، اجرا نشد و در
کرده نگذاردند فرمان کوروش راجع بساختن این معبد اجرا گردد، در زمان داریوش ملّت یهود 

فرمان کوروش را تذکّر داده خواستار شد امر شود فرمان مزبور را در خزانه شاه، که در بابل است، 
داریوش فرمود چنین کنند و در کتابخانه بابل، که . جراى آن صادر کنندبیابند و فرمانى براى ا

ها در آنجا بود، تفحص کردند و در قصر احمنا، که در والیت مادیان است، طومارى یافتند خزانه
در سال اول کوروش پادشاه، همین«: اى در آن بدین مضمون مکتوب بودو تذکره
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کوروش پادشاه درباره خانه خدا در اورشلیم فرمان داد، که آن خانه بنا شود و بنیادش تعمیر گردد 
قدر باشد با سه صف سنگهاى بزرگ و یک صف چوب و بلندیش شصت ذراع و عرضش همان

نو و خرجش از خزانه پادشاه داده شود و نیز ظروف طال و نقره خانه خدا را، که نبوکدنصر از 
پس از . »شلیم گرفته ببابل آورده بود، پس بدهند و آنها را بازبرند و بخانه خدا گذارندهیکل اور

شتربوزناى»1«نهرپس حال اى تتناى والى ماوراى«: آن داریوش فرمانى صادر کرد بدین مضمون
خدا جا دور شوید و بکار این خانهاز آن»3«طرف نهر میباشیدو رفقاى شما و افر سکیانیکه آن»2«

اما حاکم یهود و مشایخ یهودیان این خانه خدا را در جایش بنا کنند و فرمانى نیز . متعرّض نباشید
از . از من صادر شده، که شما با این مشایخ یهود براى بنا کردن این خانه خدا چگونه رفتار کنید

ده شود، تا معطل نباشند نهر خرج باین مردمان بال تأخیر دامال خاص پادشاه یعنى از مالیات ماوراى
ها بجهت قربانى و سوختن براى خداى آسمان و گندم ها و برّهو ما یحتاج ایشان را از گاوان و قوچ

کم و و نمک و شراب و روغن برحسب قول کاهنانى، که در اورشلیم هستند، روزبروز بایشان بى
و براى عمر پادشاه و پسرانش بو براى خداى آسمان بگذارند زیاد بدهند، تا آنکه هدایائى خوش

دعا کنند و دیگر فرمانى از من صادر شد، که هرکه این حکم را تبدیل کند از خانه او تیرى گرفته 
شود و او بر آن آویخته و مصلوب گردد و خانه او بواسطه این عمل مزبله گردد و آن خدا، که نام 

ه دست خود را براى تغییر این امر و خرابى خود را در آنجا ساکن گردانیده، هر پادشاه یا قوم را، ک
من داریوش این حکم را صادر . این خانه خدا که در اورشلیم است دراز کند، هالك سازد

بعد عزرا گوید، که این معبد در سوم آزار، سال ششم . »فرمودم، پس این عمل بالتأخیر انجام شود
ائیکه از اسارت برگشته بودند این خانه خدا سلطنت داریوش، بانجام رسید و کاهنان و الویان و آنه

جا معلوم است، که فرمان کوروش بزرگ بواسطه مخالفت از این. را با شادى تبریک گفتند
ها با یکدیگریهودى

______________________________
.حاکم ایران در فلسطین-)1(

).مصحف خشثرپوان است(والى سوریه -)2(



.امره سکنى داشتندطوایفى، که در س-)3(
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).رجوع شود951-945بصفحات (در زمان داریوش دوم اجرا شده 

هاشورش کردوخ

چنین استنباط میشود، ) 5، فصل 3کتاب »1«هزار نفر،نشینى دهعقب(هاى کزنفون از فحواى نوشته
این مردم در . ها بودهها یا کردوكکه یکى از وقایع آخر سلطنت داریوش دوم شورش کردوخ

کوههاى نواحى علیاى دجله از طرف دست چپ میزیستند و بعض نویسندگان آنها را با نیاکان 
هزار سپاهى براى 120ارس با بهرحال کزنفون گوید، که شاه پ. اندکردهاى کنونى تطبیق کرده

ها و صعوبت عملیات در تدمیر شورشیان حرکت کرد، ولى از جهت مواقع محکم کردوخ
چون اردشیر دوم پس از جلوس . معلوم نیست، که شاه پارس کیست. مندى نیافتها بهرهگردنه

ش بتخت بجنگ کوروش کوچک اشتغال داشت، باید گفت، که مقصود نویسنده مزبور داریو
.دوم بوده

فوت داریوش دوم، صفات او

ولی ) م. ق404-424(سال بود 20یا 19م درگذشت و مدت سلطنتش . ق404این شاه در 
در . داریوش دوم از هیچ حیث بپدر جد خود داریوش اول شباهت نداشت. سال نوشته37کتزیاس 

درپى در ایاالت نشان هاى پىشورشهاى متعدد در خانواده سلطنت و زمان این شاه، چنانکه قتل
از . رفتمیدهد، خاندان هخامنشى و دربار در انحطاط کامل افتاد و با سرعت رو بانقراض مى

سرایان بامور دولتى است، که باالتر خصائص سلطنت این شاه یکى دخالت زنها و خواجه
دربارى، . سپاه ایرانهائى از آن ذکر شد و دیگرى عدم توجه بامور لشکرى و خراب شدننمونه

خوش بوالهوسیها و سرایان و زنان در آن میدان یافته بودند، دربارى که دستکه خواجه
.ورزیهاى پروشات بود، درخشندگى و استحکام و ابهت سابق را از دست دادکینه



کاران یا طالبان منافع شخصى کمتر مورد توجه گردید و پاداش خدمتگذاران و مجازات مسامحه
» هاى انار مگابیز میخواهمبقدر دانه«: انضباط زمان داریوش اول، که بقول هرودوت میگفت

براى ترقّى و تعالى، ابراز لیاقت و فداکارى لزومى نداشت، بل کافى بود، که هریک . فراموش شد
سرائىاز والت یا سرداران زن یا خواجه

______________________________
)1(-�A�n�a�b�a�s�e� �,�I�I�I�,�c�h� �.�5.
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چون و چرا خم گردد، تا بتمام را در دربار حامى خود قرار دهد و در مقابل اوامر پروشات بى
اما قشون، چون قسمت اعظم آن چریکى بود و سپاهیان چریکى بیشتر مطیع . آرزوهاى خود برسد

قیدى شاه و دربارش، در فداکارى یا بىرؤساء خود میباشند، رضامندى یا عدم رضایت آنان از
دخالتى تام داشت و، چون اوضاع دربار چنان بود، که نه رؤساء سپاه وفادارى سابق را داشتند و نه 
شاه میتوانست بآنها اعتماد کند، تمامى این جهات بهم دست داده باعث شد، که شاه، بجاى اعمال 

که جنگ پلوپونس پیش آمد، والت ایران در بعد،. قوه، پول خرج کند و این و آن را بخرد
آسیاى صغیر نیز همین رویه را تعقیب کردند و بالنّتیجه قشون مورد احتیاج و طرف توجه نشد و 

.عاطل و باطل مانده خراب گردید

ها بقوت و اقتدار خود باقى ماند و، چنانکه بیاید، در سلطنت پس از فوت داریوش پروشات مدت
هاى خود مداومت داد و با این رویه میشوم بیش از دوم همواره بدسائس و جنایتپسرش اردشیر 

چه در باب وقایع سلطنت داریوش دوم گفته شد، از آن. پیش از ابهت دربار هخامنشى کاست
.تر از آنکه باو رسیده بود، گذاشت و درگذشتمعلوم است، که او ایران را، ضعیف

چنانکه گذشت، کتزیاس گوید، که پروشات . اطالعات ما کم استراجع بخانواده داریوش دوم 
از اوالد داریوش، . اندزن داریوش باو میگفته، که سیزده نفر اوالد داشته، ولى اکثر آنها درگذشته

:اشخاصى، که اسمشان در تاریخ مانده، اینهایند

.دشیر شدارشک، که پسر بزرگتر بود و، بعد از اینکه بتخت نشست، موسوم به ار-1



تریس، که شوهر آمس-3. کوروش، که در تاریخ معروف به کوروش کوچک است-2
بنابراین باید . »4«استانس-6). »3«یا اکساندرس(»2«اکزاثرس-5. »1«آرتستس-4. تخم بودترى

پلوتارك، چنانکه بیاید، اسامى. گفت، که هفت نفر دیگر در حیات داریوش دوم درگذشته بودند
.کندچهار پسر را ذکر مى

______________________________
)1(-�A�r�t�o�s�t�e�s.

)2(-�O�x�a�t�h�r�e�s.

)3(-�O�x�a�n�d�r�e�s.

)4(-�O�s�t�a�n�e�s.
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سلطنت اردشیر دوم-فصل نهم

نام و نسب-مبحث اول

نام

کتاب (خشثر، در توریۀ ارت-بپارسى قدیمهاى هخامنشى در کتیبه: انداسم این شاه را چنین نوشته
-ینخشثنا، نویسندگان یونانى مانند دیودور، آریان، سترابون و پولىارت-)عزرا و کتاب نحمیا

ابن الندیم : سس، از نویسندگان قرون اسالمىکسركآرت-سس، کتزیاسآرتاکسرك»1«
ارطخشثت و اردشیر بن دار -رونى، ابو ریحان بی»2«ارطخشثت-الوراق، صاحب کتاب الفهرست

اند و از سه شاه فقط اسم هاى ما این اردشیر با اردشیر اول و سوم یک نفر شدهدر داستان. الثانى
از نویسندگان قرون اسالمى، آنهائیکه از مدارك شرقى . باقى مانده) درازدست(اردشیر اول 

ى و ثعالبى و غیره مانند داستانها فقط اسم اند، یعنى طبرى و مسعودى و حمزه اصفهاناستفاده کرده
.انداردشیر درازدست را ذکر کرده



اند، که بمعنى باحافظه است، گفته»3«مونها براى امتیاز این اردشیر از اردشیر اول او را منیونانى
بعضى گمان میکنند، که این لقب را . زیرا، چنانکه پلوتارك نوشته حافظه خوبى داشته است

پلوتارك . ابو الفرج اسم او را ارطحشثت الثانى ضبط کرده. اندمیگفته»4«تاكیهسى قدیم ابىبپار
. اول اردشیر، که بزرگتر از همه بود: داریوش از پروشات چهار پسر داشت«) 1اردشیر، بند (گوید 

نن او را ىاگرچه د. اردشیر در ابتداء آرزیکاس نام داشت. »6«و اگزاثر»5«بعد کوروش، أستان
هاى سخیف و مضحک پر کرده، مینامد و، هرچند کتزیاس تاریخ خود را از افسانه»7«اآرتس

باوجود این باور کردنى نیست تصور کنیم، که کتزیاس حتّى اسم شاهى را، که در دربارش طبیب 
باه کرده و نن اشتمقصود پلوتارك این است، که دى» خود او، زن، مادر و اوالدش بوده، نمیدانسته

قول کتزیاس صحیح است، ولى وقتى که

______________________________
)1(-�P�o�l�y�e�n�e.

)2(-�I�r�a�n� �.�N�a�m� �.�M�a�r�b�u�r�g� �,�1�8�9�5� �p� �.�3�4.

)3(-�M�n�e�m�o�n.

)4(-�A�b�i�a�t�a�k�a بنابر تفسیر)فیوسهسى ( ر کرده، کهر تصواپ)مون است ترجمه من) تاكیهابى
).229مادیها، صفحه (

)5(-�O�s�t�a�n�e.

)6(-�O�x�a�t�h�r�e.

)7(-�O�a�r�t�e�s.
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کا، پرسى(نوشته »1«بینیم، که او اسم اردشیر را آرزاکسهاى کتزیاس رجوع میکنیم، مىبنوشته
پس بهمان دلیل، که پلوتارك ذکر کرده، باید گفت، که آرزیکاس . نه آرزیکاس) 19کتاب 



یونانیها ارشکهاى سلسله اشکانى را ) چنانکه بیاید(چون پلوتارك مصحف آرزاکس است و،
آرزاکس مینامیدند، پس شکى نیست، که اسم این شاه در ابتداء، یعنى قبل از جلوس بتخت، 

.ارشک بوده و آرزاکس یونانى شده آن است

نسب

چنانکه (چنانکه باالتر گفته شد، پدر او داریوش دوم بود و مادرش پروشات خواهر همان داریوش 
).گذشت، کتزیاس پروشات را خاله داریوش دانسته

وقایع بدو سلطنت-مبحث دوم

سوء قصد نسبت به اردشیر

کوروش از طفولیت تندخو و شدید العمل بود، اما اردشیر ): 2-1اردشیر، بند (پلوتارك گوید 
زیبا ازدواج کرد و او بحکم شاه و ملکه زنى خردمند و . رفتارى مالیم و حسیاتى معتدل داشت

).تخم استمقصود قضیه ترى(بعدها برخالف میل آنان این زن را نگاه داشت 

پروشات کوروش را بیش از اردشیر دوست میداشت و میخواست تخت و تاج شاهى پس از فوت 
بنابراین، همینکه شاه ناخوش شد، ملکه او را از ایالت سواحل دریاها . داریوش نصیب او گردد

. د و کوروش، بامید اینکه مادرش او را ولیعهد خواهد کرد، بمقرّ سلطنت پدر شتافتاحضار کر
پروشات براى اجراى خیال خود بهمان دلیل متشبث شد، که وقتى خشیارشا بتحریک دمارات 

من ارشک را وقتى زائیدم، که تو یک شخص : متمسک شده بود، توضیح آنکه ملکه بشاه گفت
این دلیل در مزاج شاه اثر نکرد، زیرا . ا زمانى، که من ملکه بودمعادى بودى، ولى کوروش ر

بعد کوروش را والى لیدیه . اعالم کرد، که ارشک جانشین او است و موسوم به اردشیر خواهد بود
ها و اى بوده، که داریوش در مقابل نیرنگشاید این یگانه دفعه(و صفحات دریائى و سردار کرد 

بعد از). کردهاصرار پروشات مقاومت 

______________________________
)1(-�A�r�z�a�k�e�s.
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)646، ص 5پیه، ج پرووشی(زمانى که برپا بوده -فیروزآباد، آتشکده-)51(

جا بوسیله کاهنان آداب تاجگذارى را بعمل فوت داریوش اردشیر به پاسارگاد رفت، تا در آن
هر معبدى هست، که متعلق به ربۀ النّوع جنگ است و باید حدس زد، که معبد در این ش. آرد
معبد . ها ربۀ النّوع عقل و جنگ بودنرو، چنانکه باالتر ذکر شده، در نزد یونانىمى(نرو میباشد مى

سخن در از اناهیتا. نرو تطبیق میکردندبوده و یونانیها این یزت را با مى) ناهید(پاسارگاد معبد اناهیتا 
بایست داخل معبد شده و لباس خود را کنده لباسى را، که موافق آداب، شاه مى.) م. پیش است

که بشاهى رسیده باشد، میپوشید در بر ، قبل از این)مقصود کوروش بزرگ است(کوروش قدیم 
را بجود و مشروبى بیاشامد، که »1«کند و، پس از اینکه قدرى انجیر خشک خورد، برگ تربنت

اگر آداب دیگرى برحسب قانون مقرّر است، فقط معلوم کاهنان . از سرکه و شیر ترکیب شده
در حینى که اردشیر میخواست آداب مذهبى را بجا آرد، تیسافرن او را آگاه کرد، که . میباشد

ابقا مربى کوروش بود و کوروش سوءقصد نسبت باو دارد و براى تأیید این خبر کاهنى را، که س
او شهادت داد، که کوروش. متأسف از اینکه او شاه نشده، نزد اردشیر آورد

______________________________
تربنت درخت عصیر یا ضمع سقزّى است، ولى چنین بنظر میاید، که پلوتارك اشتباه کرده و -)1(

دیده میشود، زرتشتیان در موقع آداب بوده، که چنانکه در قرون بعد) هئومه(این برگ گیاه 
.مذهبى استعمال میکردند و درست معلوم نیست چه گیاهی بوده
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بعضى گویند، که بمجرّد این . قصد دارد در حین اجراى آداب مذهبى بشاه حمله کرده او را بکشد
روش داخل معبد شده پنهان گردید و اند، که کوبرخى باین عقیده. اسناد کوروش توقیف شد

بهرحال پس از آن اردشیر حکم اعدام کوروش را داد و، . کاهن مزبور قصد او را آشکار کرد
همینکه این خبر به پروشات رسید، دوان آمد و پسر خود را در آغوش کشیده بدن او را با گیسوان 

ر گرفت، که جلّاد نمیتوانست خود پوشید، گردن خود را بگردن او چسباند و چنان او را در ب



پس از اینکار ملکه . اینکه آن ضربت به پروشات هم اصابت کندضربتى به کوروش وارد آورد، بى
ها کرد و چندان عجز و الحاح نمود و قسم داد و قسم خورد، تا باالخره شاه فریادها برآورد، شیون

.گردداز تقصیر کوروش درگذشت و حکم کرد، که فورا بایالت خود بر

.کوروش پس از آن بطرف لیدیه حرکت کرد و، چنانکه بیاید، در آنجا یاغى شد

. اى از اردشیر و احوال او بگوئیمگرى کوروش بپردازیم، الزم است شمهقبل از اینکه بشرح یاغى
در مزاج شاه یک کندى طبیعى بود، که مردم آن را بمالطفت ) 5-4اردشیر، بند (پلوتارك گوید 

اسم خود اردشیر درازدست رشک میبرد و اردشیر بنام و رفتار هم. مت تعبیر میکردندو مالی
.میخواست مانند او رفتار کند

ها رسى داشتند، پاداشهائى، که میداد عالى و موافق لیاقت اشخاص بود، در مجازاتهمه باو دست
هدایائى که باو . تکاساز حد اعتدال تجاوز نمیکرد و آنچه باعث وهن بود از مجازاتها مى

پذیرفت و بشاشت او در این موقع مقابلى میکرد با مسرّت اشخاصى، که میدادند، با روى خوش مى
.باو هدیه میدادند یا از او هدیه میگرفتند

. نمود، بر نیکى فطرت و کردارش گواهى میداداطوار خوشى، که در موقع دادن هدیه بکسى، مى
العاده نام انار فوق»1«یک روز شخصى امیزوس. پذیرفتت مىترین هدیه را با مسرّاو کوچک

، که اگر شهر کوچکى را باین شخص )مهر(قسم به میثر «: درشتى باو هدیه کرد و اردشیر گفت
.»بسپارند، او میتواند آن را بزرگ کند

هاى او، وقتى که همه باو تقدیمى میدادند، کاسب فقیرى،در یکى از مسافرت

______________________________
)1(-�O�m�i�s�u�s.
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. چون چیزى نداشت بدهد، بطرف رودى دوید و دو دست خود را پر از آب کرده نزد او آورد
. »1«اردشیر را این کار او بسیار خوش آمد و جامى براى او فرستاد، که پر از هزار در یک طال بود



نامى از اهل السدمون نسبت باو حرفى زده، که جسارت »2«ر شنید، که اوکلیداسروزى اردشی
تو مختارى بر علیه شاه آنچه خواهى «: منصبان را فرمود، باو بگویدبر اثر آن یکى از صاحب. است

روزى در شکارگاه بشاه نشان »3«باذتیرى. »بگوئى و شاه هم میتواند آنچه خواهد بگوید و بکند
باذ گفت، لباسى دیگر بپوش و این او در جواب گفت، چه کنم؟ تیرى. داد، که لباسش پاره شده

اردشیر جواب داد، این لباس را بتو میدهم، ولى اجازه نمیدهم، . لباس را، که در تن دارى بمن ده
باس را پوشید و خود را با مغز بود، فورا لباذ، که شخصى سبکتیرى. که آن را در برکنى

باذ، که همه از رفتار تیرى. هائى از زر، که فقط ملکه حق استعمال آن را داشت، آراستزینت
باذ این تزیینات را بتو تیرى«: برخالف قانون بود، خشمناك شدند، ولى اردشیر خندیده گفت

رسم دربار پارسى . »اى بپوشىانهدادم، تا آن را مانند زنى استعمال کنى و این لباس را هم مانند دیو
تر از او و چنین بود، که کسى در سر میز شاه، بجز مادر و زنش، غذا نمیخورد و زن شاه پائین

از . اردشیر، استان و اگزاثر، دو برادر جوان خود را نیز بر سر میزش نشاند. مادرش باالتر مینشست
پرده این ملکه در تخت روان باز و بى:ها را خوش آمدهمه بیشتر این حرکت استاتیرا پارسى

.حرکت میکرد و باشخاصى از زنان اتباع خود اجازه میداد، که باو نزدیک شده درودش گویند

یاغیگرى کوروش، جنگ او با اردشیر-مبحث سوم

تدارکات او

کوروش پس از ورود به آسیاى صغیر تصمیم کرد، که با اردشیر بجنگد و نظر باین مقصود با 
ها سپاهیان اجیر خواست و وعده کرد باشخاصى، که پیاده هستند، از آن: ها مربوط شدمونىالسد

اسب بدهد،

______________________________
.ریال92500فرنگ طال یا 18500تقریبا -)1(

)2(-�E�u�c�l�i�d�a�s.

)3(-�T�i�r�i�b�a�z�e.
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کند، بکسانى که زمین دارند، دهاتى و بآنهائى که ده دارند، شهرهائى هائى تهیه براى سواران ارابه
، در مکاتباتش )6اردشیر، بند (چنانکه پلوتارك گوید . ببخشد و جیره افراد را بقدر کفایت بپردازد

خودستائى کرده میگفت، دل او از دل برادرش بزرگتر است و خود او در فلسفه و در سحر از 
اردشیر بعکس . یش از برادر خود مینوشد و بهتر تحمل اثرات آن را میکندشراب ب. برادر داناتر

بقدرى لطیف و نرم است، که نه میتواند در موقع شکار کردن بر اسب نشیند و نه در جنگ بر 
عالوه بر سپاه السدمونى، کوروش بتوسط طرفداران خود، که زیاد بودند، . اى قرار گیردگردونه

ز ممالک ایران تهیه میکرد، با پروشات سرا در مکاتبه بود و طرفداران شاه در نهان سپاهى بزرگ ا
اگر سؤالى از او میشد، جواب میداد و مینمود، که این تجهیزات . را میترسانید، که خبرى باو ندهند

طلب اردشیر راحت. هاى این والی اندیشناك استرا بواسطه ضدیت تیسافرن میکند، چه از نیرنگ
قیدى بکارهاى او مینگریست و نیز باید در نظر داشت، که اوضاع دربار اغماض و بىهم با نظر

رویه داریوش دوم و سستى و ضعف چند شاه اخیر، نجباء و مردم را هخامنشى از جهت کارهاى بى
ناراضى کرده بود و اکثر درباریان و مردم میخواستند، شخصى پیدا شود، که داراى اراده قوى و 

.ها را مرمت کندبوده اوضاع را اصالح و خرابىفکر باز 

اشخاصى، که عاشق تجدد بودند و نیز کسانى، که ): اردشیر، بند ششم(مثال پلوتارك گوید 
اوضاع مملکت پادشاهى را اقتضاء میکند، که مانند کوروش : توانند راحت بنشینند، میگفتندنمى

طلب ت بزرگ را باید شاهى پرجرئت و جاهطلب، رزمى و سخى باشد و چنین دولممتاز، آزادى
پروشات از این افکار استفاده کرده توسط طرفداران و همدستان خود در میان مردم . اداره کند

انتشار میداد، که چنین شخصى کوروش است و حرفهاى او مؤثر میافتاد، چه تصور میکردند، که 
از طرف دیگر استاتیرا زن اردشیر، . بودکوروش دردها را آشکار کرده درپى یافتن درمان خواهد 

ها حرکت کرده زنهاى اند، براى جذب قلوب در کوچهچون میدید مردم از اوضاع ناراضى
.رهگذر را میطلبید و درباره آنها مالطفت میداشت
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بل از اینکه بدربار کوروش هم، هرکسى را که اردشیر نزد او میفرستاد، رو بخود میکرد و، ق
اش راضى ساخت و نیز میکوشید، که اهالى ایالت او از حسن ادارهبرگردند، طرفدار خود مى

جد او مخصوصا معطوف بجمع کردن سپاه بود، بهمه توصیه میکرد، که از سپاهیان . باشند
یسافرن نگران جا انتشار میداد، که چون از طرف تپلوپونس تا بتوانند بیشتر اجیر کنند و در همه

.است، این قشون را تهیه میکند

شهرهاى ینیانى، که بحکم شاه جزو ایالت تیسافرن بودند، در این موقع شوریده، باستثناى شهر 
از اینجا روشن است، که مستعمرات ینیانى در آسیاى صغیر در این . (لت، بطرف کوروش رفتندمى

خواست همان کار کند، ولى تیسافرن بموقع آگاه شد لت هم میشهر مى.). م. زمان تابع ایران بودند
اینها را کوروش بطرف خود طلبید . و چند نفر سردسته شورش طلبان را معدوم و باقى را تبعید کرد

و، پس از اینکه قشونى تهیه شد، این شهر را از خشکى و دریا در محاصره گذاشته خواست 
.ا باز بهانه قرار داد، تا باز سپاهیانى بگیردآمد رتبعیدشدگان را بشهر وارد کند و این پیش

آرکادى با چهارهزار »1«کسنیاس: زمانیکه کوروش هنوز در سارد بود، قشون یونانى او در رسید
با هزاروپانصد نفر سنگین اسلحه و پانصد نفر »2«نفر سپاهى سنگین اسلحه وارد شد، پروکسن

هر »5«و پاسیون مگارى»4«ن اسلحه، سقراط آخائىبا هزار نفر سنگی»3«نتسبک اسلحه، سوف
وقتى که تیسافرن دانست، که ) 1، فصل 1کزنفون، سفر جنگى کوروش، کتاب (یک با پانصد نفر 

منصب یونانى وارد سارد شده، براى او تردیدى باقى نماند، که این تهیه براى جنگ اینقدر صاحب
کوروش جنگ را با این قوم بهانه قرار داده بود و میگفت، (خیلى زیاد است »6«دیانسىبا قوم پى

و در حال بطرف پایتخت حرکت کرد، تا .) م. خواهد آنها را از مساکنشان خارج کندکه مى
پروشات همواره بشاه میگفت،. اردشیر را از وقایع آگاه گرداند

______________________________
)1(-�X�e�n�i�a�s.

)2(-�P�r�o�x�e�n�e.

)3(-�S�o�p�h�e�n�e�t�e� �d�e� �S�t�y�m�p�h�a�l�e� �d�'�A�r�c�a�d�i�e.



)4(-�S�o�c�r�a�t�e� �d�'�A�c�h�a�i�e.

)5(-�P�a�s�i�o�n� �d�e� �M�e�g�a�r�e.

)6(-�P�i�s�i�d�i�e�n�s.
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.اخباریکه تیسافرن میدهد، مبنى بر غرض است و این والى دشمن کوروش میباشد

گردید و همه تقصیر عمده را پس از ورود تیسافرن اطّالعات او باعث تشویش و اضطراب دربار 
به پروشات و طرفداران او متوجه کردند، ولى حرف کسى به پروشات بقدر توبیخ و مالمت 

العاده از یاغیگرى کوروش اندوهناك بود، اثر نکرد، زیرا این ملکه باالخره استاتیرا، که فوق
که شما به پسرتان کجا است قولهائى، «: پروا به پروشات گفتسو نهاده بىمالحظه را بیک

میدادید، عجز و الحاح شما براى خالصى کوروش در موقعى، که او سوء قصد بحیات برادر خود 
» ایداید و شما ما را دوچار این سختى کردهکرد، چه نتیجه داد؟ آتش جنگ را شما افروخته

).7پلوتارك، کتاب اردشیر، بند (

و او تصمیم بر هالك استاتیرا کرده منتظر این سخنان آتش کینه را در دل پروشات برافروخت
کتزیاس گوید، که این قضیه پس از جنگ . فرصت شد، تا نقشه میشوم خود را اجراء کند

نن عقیده داشت، که این زن نقشه خود را راجع بکشتن ملکه کوروش با اردشیر روى داد، ولى دى
باوجود اینکه کتزیاس از «: کندپلوتارك در این باب چنین قضاوت می. در موقع جنگ اجراء کرد

توان انگیز در تاریخ خود داخلى کند، باز نمىها یا حکایات حزنحقائق دور میشود، تا افسانه
تصور کرد، که او تاریخ واقعه را نمیدانسته، زیرا او خود شاهد قضایا بوده و موجبى هم نداشته، که 

).7اردشیر، بند (» تاریخ را پس و پیش کند

م. ق401وروش بجنگ اردشیر عزیمت ک



و پلوتارك از این جهت، »1«وقایع این جنگ را کزنفون آتنى، که در قشون کوروش بود، نوشته
هاى او را صحیح میدانسته، بشرح کیفیات این جنگ نپرداخته و فقط نظریاتى اظهار که نوشته

یکى کتزیاس : عالوه بر این دو مورخ، دو نفر دیگر هم وقایع این جنگ را نوشته بودند. کرده
نن از یاس و دىاز چهار نفر مذکور سه نفرشان، یعنى کزنفون، کتز. نناست و دیگرى دى

اند، ولى کزنفون وقایع را نویسندگان معاصراند و حتّى دو نفر اولى در جنگ شرکت داشته
تر نوشتهمشروح

______________________________
.را نوشته» تربیت کوروش«این همان کزنفون است، که سیروپدى، یا -)1(
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کشى کوروش بقصد اردشیر تا برگشتن یونانیهاى سپاه او بیونان ا از ابتداى قشونو کیفیات جنگ ر
اما پلوتارك کتاب خود را راجع به اردشیر تقریبا چهارصد و هشتاد سال پس از این . ذکر کرده

هاى مورخین و نویسندگان عهد قدیم بهرحال، سعى خواهیم کرد، که مضامین نوشته. واقعه نوشته
.مبحث ذکر کنیمرا در این 

هاى کزنفونمضامین نوشته

از سارد تا کیلیکیه

):2، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب (چنانکه کزنفون گوید 

سپس در سه . قشون کوروش، که ترکیب آن باالتر ذکر شد، حرکت کرده از لیدیه بیرون آمد
.آندر رسیدروز بیست فرسنگ راه پیموده به رود م

پس از عبور از رود مزبور . بود و بر آن پلى از هفت قایق ساخته بودند»1«طرعرض این رود دو پل
درآمد و در این منزل »2«کوروش در یک روز هشت فرسنگ راه رفته بمحلّى موسوم به کلس

با هزار نفر یونانى سنگین اسلحه و پانصد نفر »3«نن تسالیانىدر اینجا م. هفت روز اقامت کرد
بعد کوروش در سه روز بیست . پرهاشان از ترکه بید بافته بود، به کوروش ملحق شدیونانى، که س



، که از اسپارت رانده شده بود، با هزار نفر »5«آرخکل. رسید»4«فرسنگ دیگر پیموده به سلن
جا به کوروش یونانى سنگین اسلحه و هشتصد نفر سبک اسلحه و دویست تیرانداز کرتى در این

آرکادى، هرکدام هزار نفر سنگین اسلحه با خود و سوف نت»6«س سیراکوزىسوسیا. رسید
عده نفرات . هاى آن را دیدسان قشون یونانى و قسمتدر اینجا کوروش در پارکى. آورده بودند

هزار نفر سنگین اسلحه و دوهزار نفر سبک اسلحه بود و عده سپاه غیریونانى او، یونانى بالغ بر یازده
.ردمان تابع ایران ترکیب شده بود، بصدهزار نفر میرسیدکه از م

.درآمد و سه روز در آنجا توقّف کرد»7«از این محلّ کوروش ده فرسنگ راه رفته به پلت

نام داشت و آخرین »8«بعد دوازده فرسنگ راه در دو روز پیموده بشهرى رسید، که بازار سرامیان
»9«پس از آن او سى فرسنگ راه رفته به کایستروپدیوم. شهر میسیه بود

______________________________
.مطر است30/ 78معادل ( �P�l�e�t�h�r�e)پلطر-)1(

)2(-�C�o�l�o�s�s�e.

)3(-�M�e�n�o�n� �d�e� �T�h�e�s�s�a�l�i�e.

)4(-�C�e�l�e�n�e.

)5(-�C�l�e�a�r�q�u�e.

)6(-�S�o�c�i�a�s� �d�e� �S�y�r�a�c�u�s�e.

)7(-�P�e�l�t�e�s.

)8(-�M�a�r�c�h�e� �d�e�s� �C�e�r�a�m�i�e�n�s.

)9(-�C�a�y�s�t�r�o�p�e�d�i�u�m.
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که جیره قشون پرداخته نشده و . در این وقت سه ماه بود. روز در آنجا توقّف کرد5رسید و 
کردند و ها سخت مطالبه جیره در اینجا یونانى. کوروش تا این زمان تأدیه آن را بتعلّل گذرانده بود

پادشاه کیلیکیه بمالقات کوروش رفته وجه معتنابهى باو داد »1«زیسنهیندر این حال زن سى
پس از آن کوروش جیره چهار ماهه قشون را پرداخت ). نشانده ایران بودپادشاه کیلیکیه دست(
و چنین باید در نظر داشت که قشون او نمیدانستند، که کوروش بجنگ اردشیر میرود، زیرا ا(

پس از آن کوروش ده فرسنگ راه .). م. سیدیانها استوانموده بود، که مقصودش جنگ با پى
.اى بود معروف بچشمه فریگیهدر اینجا چشمه. رسید»2«رفته به تمبریوم

.درآمد و سه روز در این محل بماند»3«اومریهجا او ده فرسنگ راه رفته به تىاز این

کوروش خواهش کرد، که قشون خود را در حال جنگ باو نشان دهد و او براى ملکه کیلیکیه از 
هاى خاطر ملکه در دشتى سان قشون ایرانى و یونانى خود را دید و بگردونه نشسته از پیش گروهان

وقتى که گردونه کوروش . اى از دنبال او حرکت میکردملکه کیلیکیه در کالسکه. یونانى گذشت
بسرداران یونانى گفت، که نفرات قشون را بحال حمله درآورند و، همینکه بوسط صف رسید، او 

ها را پیش برده پیش رفتند و بعد تندتر حرکت کرده فریادزنان ها نیزهصداى شیپور برآمد، یونانى
اى زیاد از پارسیها ترسیدند، ملکه کیلیکیه از گردونه عده. مستقیما بطرف چادرهاى پارسى دویدند

ها پس از آن یونانى. ها امتعه خود را گذاشته گریختندن آمده فرار کرد و اردو بازارىخود پائی
کنان بچادرهاى خود برگشتند و کوروش از اینجا بیست فرسنگ در سه روز پیموده به خنده

آخرین شهر فریگیه رسید و پس از سه روز توقّف سى فرسنگ طى کرده از والیت »4«کونیوماى
ها اجازه داد، که آن را غارت گذشت و، چون این والیت جزو ایالت او نبود، بیونانى»5«کاانىلى

نن یونانى و سپاهى،ملکه کیلیکیه را با م»6«جا کوروش اپیاکسااز این. کنند

______________________________
)1(-�S�i�e�n�n�e�s�i�s.

)2(-�T�i�m�b�r�i�u�m.

)3(-�T�y�r�i�e�u�m.



)4(-�I�c�o�n�i�u�m( کنونىقوتیه.(

)5(-�L�y�c�a�o�n�i�e.

)6(-�E�p�y�a�x�a.
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فرسنگ 25بعد قشون از کاپادوکیه گذشته و . که در تحت فرماندهى او بود، بمملکتش روانه کرد
جا در این. پیموده بشهر دانا، که شهرى بزرگ و پرجمعیت بود، درآمد و سه روز در آنجا بماند

نام داشت، با یک صاحبمنصب جزو، از جهت »1«دار او را، که مگافرنبیرقکوروش امر کرد
جا، کوروش سعى کرد، که پس از حرکت از این. خیانت بزرگى که کرده بودند، اعدام کنند

گذرد و براى این راه بقدرى تنگ است، که فقط یک ارابه از آن مى. داخل کیلیکیه گردد
گفتند، که مى. ابل عبور استقشونى، که در مقابل خود اندك مقاومتى بیند، بسیار سخت و غیرق

زیس پادشاه کیلیکیه در این معبر براى دفاع کیلیکیه حاضر شده و کوروش بر اثر این خبر نهینسى
نن از راه دیگر وارد یک روز در جلگه بماند، ولى روز بعد خبر رسید، که چون پادشاه شنیده، م

است، از سواحل یونیه »2«ندهى تاموسکیلیکیه گردیده و سفاین کوروش و السدمونى، که بفرما
توضیح آنکه کوروش ببهانه اینکه میخواهد ملکه را با . بطرف کیلیکیه میآید، عقب نشسته

نن را مأمور کرد، که از بیراهه به کیلیکیه برود و سردار مستحفظین بکرسى کیلیکیه برساند، م
بر اثر این کار، کوروش از . ین مملکت گشودرسیده راه کوروش را با»3«مانع به تارسیونانى بى

 فرسخ به تارس رسید25کوهستان سرازیر شده پس از طى.

»4«از کیلیکیه تا ایسوس

گذرد، قصرى داشت، ولى او و مردم تارس، پادشاه کیلیکیه در این شهر، که رودى از میان آن مى
چون . بجاهاى محکم کوهستانى رفته بودنددار بودند، فرار کردهباستثناى آنهائى که میهمان خانه

نن در موقع عبور از کوهها بدست اهالى کیلیکیه کشته شده بودند، سپاهیان یکصد نفر از قشون م
همینکه کوروش وارد . این سردار براى کشیدن انتقام شهر تارس و قصر پادشاه را غارت کردند

گاه بکسى، که از کوروش هم داد، که هیچزیس را نزد خود طلبید و او جوابنهینشهر شد، سى



مقتدرتر بوده، تسلیم نشده است و نزد او نخواهد آمد، مگر آنکه کوروش قبال بزن او اپیاکسا، که 
پنج روز قبل از کوروش

______________________________
)1(-�M�e�g�a�p�h�e�r�n�e.

)2(-�T�a�m�u�s.

)3(-�T�a�r�s�e(هکرسى کیلیکی.(

)4(-�I�s�s�u�s.

1002: ، ص2ایران باستان، جتاریخ 

)40فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (فیروزآباد، جبهه عمارت وقتى که آباد بوده -)52(

بعد کوروش داخل مذاکره . به تارس وارد شده بود، قول امنیت بدهد و ملکه او را دعوت کند
زیس مبلغ زیادى به کوروش نهینسىدوستانه با پادشاه کیلیکیه شد و در مالقاتى، که باهم کردند، 

تقدیم کرد و او هم هدایائى، که مرسوم است، شاهان ایران در مقام مرحمت باشخاص بدهند، به 
هدایاى مزبور عبارت بود از اسبى، که دهنه زرین داشت، یک طوق، دو یاره، . پادشاه کیلیکیه داد

داد، که مملکت او دیگر دستخوش بعد کوروش باو قول. یک قمه طال و یک دست لباس پارسى
زیس، هرجا که غالمان خود را نهینچپاول نخواهد شد و امر کرد، غالمان او را پس دهند و سى

).3، فصل 1جا، کتاب همان(بیابد، آنها را تصاحب کند 

کوروش در تارس بیست روز ماند، زیرا سربازان او در اینجا استنباط کردند، که میخواهند آنها را 
آرخ، که رئیس قشون یونانى کل. اندبجنگ شاه برند و میگفتند، که براى این کار استخدام نشده

بود، خواست آنها را بحرکت مجبور کند، ولى نتیجه نگرفت و، در حینیکه میخواست خودش 
تواند بعد، چون او دید، با زور نمى. حرکت کند، باو سنگ پراندند و نزدیک بود سنگسار گردد

سرداران با . ند، قشون را جمع کرده در ابتدا اشک ریخت و مدتى در حال سکوت بماندکارى ک
از حال من «: آرخ بسربازان چنین گفتپس از آن کل. حیرت در او نگریسته نیز ساکت ماندند



هزار در یک داد و من حیرت مکنید، کوروش میزبان من است، او مرا با احترام پذیرفت، بمن ده
بعد، . ها را از خرسونس راندممصارف شخصى نرسانیدم، بل خرج شما کردم و تراکىاین پول را ب

وقتى که کوروش مرا
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اکنون که نمیخواهید . شناسى حرکت کردم و شما را هم همراه خود آوردمطلبید، از جهت حق
خیانت کرده بطرف کوروش بروم یا با بشما: مرا پیروى کنید، پس باید یکى از دو کار را بکنم

دانم، ولى ماندن را اختیار تر است؟ نمىکدام تصمیم عادالنه. شما مانده به کوروش دروغ بگویم
ها را نزد کسى نخواهد توانست بگوید، که من یونانى. میکنم و حاضرم از دنبال شما بیایم

خواهید مرا چون نمى. نها ترجیح دادمها برده بآنها خیانت کردم و دوستى خارجى را بر آخارجى
پیروى کنید، من از دنبال شما خواهم آمد و هرچه پیش آمد، تحمل خواهم کرد، زیرا من شما را 

شما من بى. با شما بهرجا که روم، محترم خواهم بود. وطن، دوستان و رفقاى جنگى خود میدانم
پس یقین بدارید که بهرجا روید، من . نمنخواهم توانست نه دوستى را یارى و نه دشمنى را دفع ک

.»هم خواهم آمد

سربازان او و دیگران، چون این نطق بشنیدند، تصور کردند، که او قصد ندارد با شاه بجنگد و 
او . آرخ را طلبیدبعد کوروش، که از این قضیه نگران بود، کس فرستاده کل. مشعوف گشتند

ى در نهان پیغام داد، که کارها روش خوبى خواهد ظاهرا عذر خواست و نزد کوروش نرفت، ول
آرخ سربازان را جمع کرده بعد کل. داشت و الزم است، که او دوباره کسى را فرستاده او را بطلبد

کوروش با ما چنان رفتار میکند، که ما با او رفتار کردیم، او جیره قشون را نمیدهد، زیرا ما «: گفت
مرا طلبید و من از رفتن نزد او ابا کردم، زیرا اوال خجالت میکشم او. نمیخواهیم با او حرکت کنیم

ام و دیگر اینکه میترسم، که او در ازاى تقصیرى که دارم، حکم از اینکه او را کامال فریب داده
اگر میخواهیم از اینجا . پس در این حال الزم است در فکر خودمان باشیم. توقیف مرا بدهد

کوروش شخص . خواهیم بمانیم، باز امنیت الزم استست و هرگاه مىبرگردیم، امنیت الزم ا
نازنینى است، وقتى که کسى دوست او باشد و دشمنى است مهیب، اگر بخواهد با کسى خصومت 

.ورزد



نظام و آذوقه سردار و سرباز در حکم واحدند و نمیتوانند کارى بکنند، قواى او را هم از سوارهبى
.»با این حال بگوئید، که چه باید کرد؟. بیندها مىپیاده و کشتى
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آرخ درس گرفته بعضى، که از کل: هاى گوناگون کردندها در جواب سردارشان نطقیونانى
شخصى که در . رضایت کوروش اشکاالت زیاد داردبودند، اظهار داشتند، که ماندن یا رفتن بى

اگر : خواهد زودتر بیونان برگردد و گفتآرخ بود، چنین وانمود، که مىباطن طرفدار نظر کل
ها آذوقه را از اردوى خارجى. آرخ نمیخواهد ما را برگرداند، پس سردار دیگرى انتخاب کنیمکل

هرگاه نخواهد راهنمائى هم بدهد، یک . میخریم و نزد کوروش رفته کشتى یا راهنمائى میگیریم
دیگرى جواب داد، که . آئیمها برمىمیجنگیم و از عهده کوروش و کیلیکىبلندى را اشغال کرده

.نهادى را بموقع عمل گذاردلوح بود، که چنین پیشباید ساده. نهاد عملى نیستاین پیش

راهنما چه . بر فرض اینکه کوروش کشتى بما داد، آیا اطمینان خواهیم داشت، که ما را غرق نکنند
هرگاه از او آذوقه خواهیم خواست، پس خوب است از او . نداشته باشیمثمرى دارد، اگر آذوقه

بعقیده من بهتر است با او داخل . نیز بخواهیم، که یک بلندى را هم خودش براى ما اشغال کند
اگر براى جنگى میخواهد، که مخاطرات و . خواهد ما را چه کندمذاکره شده بدانیم، که مى
را راضى بدارد و، اگر پیشنهاد ما را نپذیرفت، راه بازگشت ما را تأمین مشقّات زیاد دارد، باید ما 

آرخ در جواب شخص اولى گفته بود، او حاضر همه این رأى را پسندیدند، بخصوص که کل. کند
.نیست بدین ترتیب یونانیها را برگرداند، ولى هرکس را انتخاب کنند، او تابع خواهد بود

، »1«آرخ نزد کوروش فرستادند و او گفت، چون آبروکوماسا کلبعد چند نفر انتخاب کرده ب
خواهم او را تعقیب و مجازات کنم ام، در دوازده منزلى فرات است، مىدشمن من، چنانکه شنیده

.بینم، که چه باید کردو، اگر فرار کرد، در آنوقت مى

با شاه بجنگد و خواستند، یونانیها پس از شنیدن این جواب استنباط کردند، که کوروش میخواهد
کوروش قبول کرد، که همه ماهه بجاى دو نیم دریک سه نیم . که جیره سربازان را زیاد کند

.).م. ریال135فرنگ طال یا 27معادل (دریک بآنها بدهد 



جا، همان(پس از آن قشون حرکت کرد، ولى محقّقا کسى نیت واقعى کوروش را نمیدانست 
وکوماس والى سوریه و سردار بود و از طرفآبر). 3، فصل 1کتاب 

______________________________
)1(-�A�b�r�o�c�o�m�a�s.
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.اردشیر مأموریت داشت بمصر حمله کند

آرخ اسپارتى رئیس قشون یونانى کوروش باید گفت، که او سابقا حاکم شهر بیزانس، راجع به کل
بعدها از جهۀ خشونتیکه داشت و نیز بواسطه نافرمانى، از . یونانى، در تراکیه بودیکى از مستعمرات

شاهزاده . کار خارجش کردند و او به سارد آمده از کوروش تمنّى کرد، خدمتى باو رجوع کند
اى از سپاهیان اجیر دور خود جمع و شهر خرسونس را از آرخ عدههزار دریک باو داد و کلده

آرخ اشخاصى دیگر نیز در خدمت کوروش بودند، که غیر از کل. ه انتزاع کرداهالى تراکی
تیپپس از رئیس قشون اشخاص معروف قشون یونانى یکى موسوم به آریس. اسامیشان ذکر شد

بودند و این خانواده را در یونان از »3«آدو هر دو از خانواده آله»2«ننبود و دیگرى به م»1«
.ان میدانستندهواخواهان ایر

.ها اشخاص دیگرى نیز بودند، مانند کزنفون و غیره، که ذکرشان در جاى خود بیایدپس از این

فرسنگ دیگر 5رسید و بعد »4«کوروش از تارس ده فرسنگ در دو روز پیموده برود پساروس
ن رود پانزده از ای. بود) مطر185(عرض این رود یک استاد . گذشت»5«راه رفته از رود پیراموس

ایسوس در کنار (آخرین شهر کیلیکیه درآمد »6«فرسنگ راه را در دو روز پیموده به ایسوس
جا کوروش سه روز ماند و این). خلیج اسکندرون، که بدریاى مغرب اتّصال دارد واقع بود

کشتى خود کوروش بفرماندهى 25و »7«تا گراس السدمونىوپنج کشتى بفرماندهى پىسى
ها هفتصد نفر السدمونى سنگین اسلحه بسرکردگى در این کشتى. باو ملحق شدند»8«امست

ها در ساحل و در نزدیکى خیمه کوروش لنگر انداختند کشتى. السدمونى بودند»9«سوفرىخى



و چهارصد نفر یونانى سنگین اسلحه، که خدمت آبروکوماس را ترك کرده بودند، در اینجا بسپاه 
.وستندکوروش پی

از ایسوس تا فرات

از ایسوس کوروش یک منزل طى کرده «): 4، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب (کزنفون گوید 
بدربندهاى کیلیکیه

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�i�p�p�e.

)2(-�M�e�n�o�n..

)3(-�A�l�e�a�d�e�s.

)4(-�P�s�a�r�u�s..

)5(-�P�y�r�a�m�u�s.

)6(-�I�s�s�u�s.

)7(-�P�y�t�h�a�g�o�r�a�s�L�a�c�e�d�e�m�o�n�i�e�n.

)8(-�T�a�m�o�s.

)9(-�C�h�i�r�i�s�o�p�h�e.
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آنکه در اینطرف، یعنى در جلو کیلیکیه، است بواسطه : اینجا دو دیوار است. و سوریه رسید
ها حفظ میشد و مدافع دیگرى، که در آنطرف یعنى بطرف سوریه است، زیس و کیلیکىنهینسى

نام جارى است و »1«در وسط این دو تنگ رودى کارسوس. میگفتند، شخص شاه بودچنانکه 



عبور از اینجاها مشکل است، ) تقریبا پانصد و پنجاه ذرع(مسافت بین این دو دیوار سه استاد است 
مقصود (زیرا دیوارها تا دریا فرود میآید و در هرکدام از دو دیوار مزبور دربندى باز میشود 

دیوارها کوههاى بلند است و براى فهم مطلب باید گفت، که دو تنگ سوریه را از کزنفون از
مینامیدند و دیگرى »2«کیلیکیه جدا میکند، یکى را که از دریاى مغرب دورتر است، دربند آمان

هاى مذکور معبرهاى بسیار باریکى است، که چهار نفر پهلوى هم بصعوبت تنگ. را دربند سوریه
کلیۀ باید در نظر . ها عبور کردچنانکه بیاید اسکندر نیز از این تنگ. از آن عبور کنندمیتوانند

چون نمیشد .). م. ها استفاده کردداشت، که اسکندر راه کوروش را پیمود و از تجربیات یونانى
طرف طرف و آندربندها را گرفت، کوروش بحریه را احضار کرد، تا سپاهیان سنگین اسلحه این

کوروش تصور میکرد، که آبروکوماس، چون قوه زیاد دارد، . بند سوریه را گرفته عبور کننددر
سخت ممانعت خواهد کرد، ولى، او همینکه خبر ورود کوروش را به کیلیکیه شنید، از فینیقیه 

بعد کوروش از دربند سوریه . قوه او را سیصدهزار نفر تخمین کردند. حرکت کرده نزد شاه رفت
نیاس در این محلّ کس. جا هفت روز بماندنام فینیقى رسید و در این»3«ریاندرذشته بشهر مىگ

اشیاء و اسباب قیمتى خود را برداشته و بکشتى نشسته فرار »5«و پاسیون مگارى»4«آرکادى
: کوروش نخواست آنها را تعقیب کند، لیکن سرداران یونانى را خواسته چنین گفت. کردند

اند، زیرا اطّالع من فرار نکردهنیاس و پاسیون ما را رها کرده رفتند، ولى باید بدانند، که بىکس«
هاى آنها کشتى) هاى جنگىکشتى(ها رممن میدانم کجا میروند و براى من سهل است، که با ترى

را تعقیب کنم، اما خدا

______________________________
)1(-�K�a�r�s�n�s.

)2(-�P�y�l�e�s� �A�m�a�n�i�q�u�e.

)3(-�M�y�r�i�a�n�d�r�e.

)4(-�X�e�n�i�a�s� �d�'�A�r�c�a�d�i�e.

)5(-�P�a�s�i�o�n� �d�e� �M�e�g�a�r�e.
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میداند، که من چنین نیتى ندارم و کسى نمیتواند بگوید، من از شخصى که با من است استفاده 
اش را از دستش دارائىمیکنم یا اگر بخواهد خدمت مرا ترك کند، او را آزار و اذیت کرده 

. بروند هرکجا که میخواهند، ولی بدانند، که با من بدتر از آن کردند، که من با آنها کردم. میگیرم
من آنها را نزد ایشان روانه خواهم کرد، . اندو در تحت تسلط من»1«زنان و کودکان آنها در ترالّ

هائى، پس از این نطق یونانى» من نمودندشان باشد از رشادتى، که قبل از این در خدمتتا جائزه
بعد . که رغبت نداشتند در قشون کوروش بمانند، با مسرّت حاضر شدند از او پیروى کنند

دهاتى، که قشون او در آن اردو زد، به . رسید»2«کوروش بیست فرسنگ راه پیموده به خالوس
پس از آن . وروش واگذارده بودپروشات تعلّق داشت و ملکه این دهات را براى استفاده به ک

والى »4«بلزیس. رسید»3«کوروش در پنج روز سى فرسنگ راه پیموده بسرچشمه رود داردس
.سوریه در اینجا قصرى با پارك عالى داشت

از اینجا قشون کوروش براه افتاده و . درختان پارك را بامر کوروش انداختند و قصر را آتش زدند
، که در کنار فرات واقع »5«ساكرسنگ راه پیموده بشهر بزرگ و غنى تاپدر سه روز پانزده ف

جا پنج روز اطراق قشون در این. استمطر740عرض فرات در اینجا چهار استاد . بود، رسید
من میخواهم با شاه جنگ کنم و باید این خبر را «: کرد و کوروش سرداران یونانى را طلبیده گفت

سرداران چنین کردند و سپاهیان یونانى بآنها با . »را براى این کار حاضر کنیدبسپاهیان داده آنها
.کردیدشما قصد کوروش را میدانستید و از ما پنهان مى: خشونت گفتند

ما با کوروش نخواهیم آمد، مگر اینکه جیره ما را بهمان مقدار، که در موقع مسافرت بدربار 
برد نه براى جنگ با زمان او ما را براى قراولى با خود مىداد، بدهد، و حال آنکه آنداریوش مى

براى فهم مطلب باید در نظر داشت، که زمانى که کوروش ببالین پدرش داریوش دوم احضار شاه 
ها را هاى زیاد تقریبا تمام یونانىکوروش با وعده.)م. اى مستحفظ یونانى با خود داشتشد، عده

.راضى کرد

______________________________
1-Tralles.
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)2(-�C�h�a�l�u�s.

)3(-�D�a�r�d�e�s.

)4(-�B�e�l�e�s�i�s.

)5(-�T�a�p�s�a�q�u�e.
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از فرات تا کارماند

.آمدبعد قشون کوروش از فرات گذشت و آب تا سینه آنها مى

اهالى . کوروش معطّل شودها را سوزانیده بود، تا نشینى تمام کشتىآبروکوماس در موقع عقب
آمد را یک ساك نقل میکردند، که از فرات هیچگاه بدون کشتى نمیشد گذشت و این پیشتاپ

گفتند، که فرات بشاه آتیه خود مطیع گشت بعد کوروش در سوریه تفضّل آسمانى دانسته مى
. متعددى بوددر اینجا دهات . حرکت کرده و پنجاه فرسنگ در نه روز طى کرده به آراکس رسید

توصیف (قشون، غلّه و شراب زیاد از این دهات تحصیل کرد و سه روز مانده آذوقه برگرفت، 
جا گنگ است، اگر قشون کوروش از فرات گذشت چگونه پنجاه فرسنگ کزنفون از راه در این

از در سوریه راه پیمود و دیگر لفظ آراکس چه معنى دارد، باید استنباط کرد، که مقصود کزنفون
بعد .). م. سوریه قسمت غربى بین النهرین بوده و از آراکس رودى مانند خابور که بفرات میریزد

کوروش داخل عربستان شد و، در حالى ) 5، فصل 1سفر جنگى کوروش، کتاب (کزنفون گوید 
هاى لم وپنج فرسنگ راه در بیابانروز سى5که فرات را از طرف دست راست داشت، در مدت 

شود، زیرا تمام ایست صاف مانند دریا و درختى در اینجا دیده نمىاین صفحه جلگه. پیمودیزرع 
از حیوانات در . جا میروید، معطّر است ولى سایه نداردصحرا پر است از افسنتین و هرچه در این

.این صفحه گورخر، غزال و شترمرغ زیاد است



کردند و این حیوان بچه ار گورخر مىکزنفون توصیف میکند، که سوارهاى یونانى چگونه شک
شترمرغ . تر استگوشت گورخر طعم گوشت گوزن را دارد، ولى از آن لطیف. سرعت میدوید

ها با پا چنان میدود، که سوار بآن نمیرسد و از این جهت سپاهیان یونانى بزودى از تعقیب شترمرغ
این شهر بزرگ در کنار . رسید»1«پس از عبور از این جلگه قشون به کرست. نظر کردندصرف

سپاه در اینجا سه روز اقامت . واقع است ورود شهر را از هر طرف احاطه دارد»2«کاسرود ماس
درآمد و در تمام این راه سپاه »3«کرد، بعد در مدت سیزده روز نود فرسنگ راه پیموده بشهر پیل

در موقع. کوروش فرات را از طرف دست راست داشت

______________________________
1-Corsote.

2-Mascas.

3-Pyles.
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بنه بواسطه نبودن علیق تلف شد، زیرا این صحرا بکلّى عارى اى زیاد از مالعبور از این صفحه عده
استخراج کرده به هاى بزرگ سکنه این صحراها از معادن سنگ سنگ. از علف و درخت است

در اینجا گندم و جو بدست نیامد و سپاهیان . برند و از فروش آن معاش خود را تهیه میکنندبابل مى
گاهى سپاهیان مجبور بودند خیلى راه بروند، تا به آب و علیق . مجبور شدند فقط گوشت بخورند

ن کوروش بچه اندازه او را جا کزنفون حکایتى ذکر میکند، تا نشان دهد، که اطرافیابرسند در این
ها در گل قشون بمعبرى رسید، که پر از گل بود و ارابه: محترم شمرده اوامرش را اطاعت میکردند

ها را از گل بیرون آرند و چون آنها با تأنّى کار کوروش بسپاهیان ایرانى امر کرد ارابه. فرو رفت
ودشان این کار را کنند و آنها لباس میکردند، کوروش ببزرگانى که با او بودند، امر کرد خ

ها در گل جستند و ها و یارهارغوانى را کنده با قباهاى عالى و شلوارهاى زردوز و بعضى با طوق
چنان با تندى و چابکى این کار را انجام دادند، که هیچ انتظار نمیرفت، زیرا اینها از بزرگان بودند 

وروش عجله در حرکت داشت و اگر توقّف میکرد، کلیۀ ک. و عادت باین گونه کارها نداشتند
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شتافت تا به اردشیر مهلت براى او مى. فقط براى صرف غذا و تحصیل آذوقه یا کار الزم دیگر بود
.آورى قشون ندهدجمع

بعد کزنفون گوید، حقّ با کوروش بود، زیرا وسعت و نیز زیادى نفوس، که باعث قدرت و 
طرف در آن. اى نداشتترین نتیجهک حمله ناگهانى کوچکزورمندى پارس بود، در مقابل ی

سپاهیان بدان جا براى خرید . فرات در مقابل اردوگاه شهر بزرگى بود، که کارماند نام داشت
توضیح آنکه . آذوقه میرفتند و براى گذشتن از فرات پوستهاى چادرهاى خود را بکار میبردند

دوختند، که آب به ینجه سرایت آن را چنان محکم مىدرون پوستها را پر از ینجه کرده درزهاى 
بدین نحو از رود میگذشتند و بعد با خرما، شراب و ارزن، که در این صفحه زیاد بود، . نمیکرد

جا حرکت کرد در راه جاى پاى اسب و پهن آن که قشون کوروش از اینپس از آن. گشتندبرمى
اردشیر بود، کهنظاماین آثار یک دسته از سواره. مشاهده شد
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بعده دوهزار نفر پیشاپیش قشون او حرکت میکرد و علیق و علوفه و آنچه را، که براى قشون 
جا کزنفون شرح حرکت کوروش را قطع کرده قضیه در این. زدکوروش مفید بود، آتش مى

).6کتاب اول، فصل (را بیان میکند »1«تاسارن

تاسقضیه ارن

او خواست به کوروش . تاس شخصى بود از خانواده هخامنشى و یکى از بهترین سردار ایرانارن
نظام خیانت کند و با این مقصود به او پیشنهاد کرد هزار نفر سوار باو بدهد، تا او بدسته سواره

اى و او پس از آن نامهکوروش پذیرفت. کرد، ناگهان بتازداردشیر، که آذوقه و علیق را معدوم مى
نظام خود امر کند، او بشاه نوشته خدمات سابق خود را یادآور شد و خواهش کرد، که شاه بسواره

تاس را او ارن. شخصى که مأمور رسانیدن نامه بود، آن را نزد کوروش برد. را مانند دوست بپذیرند
اول خود تشکیل داده فرمود بعد مجلس مشورتى از هفت نفر رجال درجه . احضار و توقیف کرد

. وقت بسرداران یونانى گفت سپاهیان یونانى را تحت اسلحه درآرنداو را محاکمه کنند و در همان
. تاس محکوم باعدام گردید و تمام حضار و حتّى اقرباى او برخاسته کمربند او را گرفتندارن



بر اینکه متّهم محکوم باعدام شده کزنفون گوید، که موافق عادات پارسى این اقدام داللت میکرد، 
یعنى پاى او را بایست در پیش او بخاك افتند اشخاصى که مى. و حکم را اجراء خواهند کرد

در تاس نمیدانست، که میخواهند او را بکشند موقع نیز بخاك افتادند، اگرچه ارن، در اینببوسند
.مت اعدام بود، چگونه نمیدانست؟اگر گرفتن کمربند عال. اینجا سخنان کزنفون متناقض است

تاس را بچادر آرتاپارت، که باوفاترین مستحفظ کوروش بود، بردند و از این ببعد دیگر بعد ارن
.کسى او را ندید و کسى از روى یقین ندانست، که چگونه او را کشتند

وروش روز سوم ک. قشون کوروش پس از آن بایالت بابل وارد شده دوازده فرسنگ راه رفت
هاى زیاد بسپاهیان خود داد، زیرا تصور میکرد، که قشون ایرانى و یونانى خود را سان دید و وعده

چنین است . 7، فصل 1همانجا کتاباردشیر روز دیگر در طلیعه آفتاب حمله خواهد کرد 
کشىروایت کزنفون راجع بقشون

______________________________
1-Oroutas.
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.حاال باید دید، که اردشیر براى جنگ با کوروش چه میکرد. کوروش تا نزدیکى بابل

تدارکات اردشیر

وقتى که خبر عزیمت کوروش بایران رسید، دوستان دربارى اردشیر باین عقیده بودند، که شاه 
زیرا اردشیر، براى اینکه از حرکت حق هم با آنها بود، . حمله نخواهد کرد، مگر در وهله واپسین

هاى بین النّهرین خندقى بکنند، که عرضش قشون کوروش ممانعت کند، امر کرده بود، در جلگه
باشد، ولى پس از )تقریبا سه فرسنگ و نیمده ارش و عمقش بهمان اندازه و طولش صد استاد 

از عبور او نکرد و سپاه کوروش اینکه کوروش بخندق مزبور رسید، چنانکه بیاید، اردشیر ممانعت 
از این رفتار اردشیر چنین بنظر میآید، که شاه میخواسته از ایاالت غربى ایران . به بابل نزدیک شد

عقب نشسته کوروش را بداخله مملکت بکشاند و در مشرق ایران با او مواجه شود، چه اردشیر 
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»1«رق ایران، که بحقّ و مشروعیتهاى مشسلطنت را حقّ خود میدانست و تصور میکرد، ایرانى
باذ یکى از سرداران حال بدین منوال بود، تا آنکه تیرى. معتقدند، جدا با او همراهى خواهند کرد

حال اردشیر باو گفت، که این نقشه بد است، زیرا سپاه او کمتر از سپاه کوروش نیست و با این
.استحمله نکردن و ماد و بابل را بدست دشمن دادن خطا

.حرف او مؤثّر افتاد، اردشیر از جنگ دفاعى منصرف شده تصمیم کرد حمله برد

میلیون و دویست هزار نفر سپاهى عده قشون اردشیر را کزنفون یک). 8پلوتارك، اردشیر، بند (
دار نوشته، ولى اغراق است، زیرا کتزیاس، که خودش هزار سوار و دویست عرّابه داسپیاده، شش

پلوتارك و . هزار تجاوز نمیکرد400اردشیر بوده، میگوید عده نفرات قشون اردشیر از در قشون 
هزار نفر سوار خود کزنفون هم بعد گوید، شش. اندلى هم همین عده را ذکر کردهدیودورسى سى

باقى قشون . بودند»2«زبده، که در جلو شاه حرکت میکردند، در تحت فرماندهى آرتاگرس
ولى، »3«آبروکوماس، تیسافرن، گبریاس و آرباس: هار سردار میبایست اداره کننداردشیر را چ

چون آبروکوماس پنج روز بعد از جنگ رسید و سیصدهزار نفر ابواب جمعى او در جنگ نبودند، 
عده قشون اردشیر در موقع جنگ به نهصدهزار سپاهى

______________________________
)1(-�L�e�g�i�t�i�m�i�s�m�e.

)2(-�A�r�t�a�g�e�r�s�e.

)3(-�A�b�r�o�c�o�m�a�s� �,�T�i�s�s�a�p�h�e�r�n�e� �,�G�o�b�r�i�a�s� �,�A�r�b�a�c�e.

1012: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

راجع به آبروکوماس باالتر گفته شد، که او . دار میرسید این ارقام هم اغراق استارابه داس150و 
شود، که وم مىمعل. مأمور بود لشکرى براى حمله کردن بمصر تهیه کند و در سوریه توقف داشت

.چون اردشیر از عزیمت کوروش بایران مطلع شده، او را از سوریه بکمک خود طلبیده

»1«جنگ کونّاکسا



کونّاکسا محلّى بود در یازده فرسخى بابل از طرف شمال و تصور میکنند، که در نزدیکى 
جا جنگى در این. و حاال این محلّ را خان اسکندریه گویند»2«هائى است موسوم به کونیشخرابه

این جنگ یکى از وقایع مهم تاریخ بشمار میرود . بین کوروش و اردشیر روى داد، که قطعى بود
نن کیفیات جنگ را مورخین یونانى، یعنى کزنفون، کتزیاس و دى). جهت آن در ذیل بیاید(

:هاى آنها این است، که ذکر میشودن نوشتهباوجود این مضامی. اندمختلف نوشته

روایت کزنفون

سفر جنگى (مورخ مذکور، که خودش در این جنگ در اردوى کوروش بود، چنین گوید 
بعد از دخول بایالت بابل، چون کوروش تصور میکرد، که روز دیگر ). 8، فصل 1کوروش، کتاب 

نن را به میسره آن میمنه قشون یونانى و مآرخ را بدر طلیعه صبح اردشیر حمله خواهد کرد، کل
.گماشت و خود به تنظیم قشون ایرانى پرداخت

پس . صبح زود چند نفر فرارى، که از قشون اردشیر آمده بودند، خبرهائى براى کوروش آوردند
از آن کوروش سرداران و سرکردگان یونانى را خواسته در باب جدالى، که در پیش بود، شور و 

هنگامى که سپاهیان یونانى اسلحه برمیداشتند، عده آنها را . اى بزرگ آنها را تشویق کردهبا وعده
هزار و چهارصد نفر سنگین اسلحه و شمردند و معلوم گردید، که سپاه یونانى مرکب است از ده

سپاه ایرانى کوروش مرکب بود از صدهزار نفر و بیست ارابه . دوهزار و چهارصد نفر سبک اسلحه
حاضر «چون کوروش در هر آن انتظار حمله دشمن را داشت، با تمام سپاهش باحوال . دارداس

در این روز بیش از سه فرسنگ راه. حرکت میکرد» جنگ

______________________________
)1(-�C�u�n�n�a�x�a.

)2(-�K�u�n�i�s�c�h.
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)876، ص 5پیه، ج پرّووشی(کارى شوش، کاشى-)53(
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در همین ) باالتر ذکرى از آن شده(نپیمود، زیرا برخورد بخندقى، که بحکم اردشیر کنده بودند 
و روى این نهرها ) تقریبا سى ذرع میرسید(جلگه نیز چهار نهر بود، که عرض هر یک بیک پلطر 

اتّصال میدادند و هریک بفاصله یک فرسخ از این نهرها فرات را به دجله . پلى ساخته بودند
قشون . در کنار فرات بین فرات و خندق معبرى است بعرض بیست پا. دیگرى حفر شده بود

کوروش از این معبر بآن طرف گذشت و بعد، چون کوروش دید خبرى از قشون اردشیر نیست، 
بیرون » حاضر جنگ«احوال جاها جنگ کند و قشون خود را از خواهد در اینپنداشت، که او نمى

روز سوم کوروش بر گردونه خود سوار بود، قسمت اعظم قشون او غیرمنظّم حرکت میکرد . آورد
وقت، که تقریبا ساعت نه در این. ها یا مالهاى بنه گذارده بودندو سپاهیان اسلحشان را روى ارابه

، نزدیک میشد، ناگاه پاتاگیاسصبح بود و قشون کوروش بمحلّى، که میبایست در آنجا اردو بزند
، یکى از معتمدین کوروش، به تاخت در رسید و فریاد زد، که شاه با قشون خود باحوال »1«
پس از شنیدن این خبر، کوروش در حال از . حرکت میکند و بزودى خواهد رسید» حاضر جنگ«

ه سپاهیان اسلحه گردونه بزیر جست، جوشن خود را در بر کرده بر اسب نشست و فرمان داد، ک
:یونانیها هم فورا بجاى خود ایستادند. بردارند

نن با دسته خود در میسره و هزار سوار پافالگونى در آرخ در میمنه، پروکسن پس از او، مکل
ئوس ایرانى یهاما قشون کوروش بسردارى آرى. هاى سبک اسلحهآرخ و یونانىمیمنه نزدیک کل

سوار زبده، که تماما سنگین اسلحه بودند و حتّى 600وش با خود کور. در میسره جا گرفت
ظهر شد و هنوز قشون اردشیر نرسیده . اسبهایشان هم سالح دفاعى داشتند، در قلب قشون ایستاد

بود، ولى سه ساعت بعد گرد و غبارى بزرگ برخاست و تمام جلگه را چنان فرو گرفت، که روز 
وقتى، که قشون اردشیر «: زنفون چنین توصیف کردهحرکت قشون اردشیر را ک. مانند شب شد

هاى سپاهیان نزدیک شد، چشم از برق اسلحه فلزّى خیره میگشت و بخوبى صفوف سپاه و زوبین
نظاماى از سوارهدر طرف چپ دسته. دیده میشد

______________________________
)1(-�P�a�t�a�g�y�a�s.
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نظامى میآمد، که سپرهایشان از ترکه بید هاى سفید دربر داشت و از عقب آنها پیادهکه جوشنبود، 
سپرهاى اینها چوبین و بقدرى بلند بود، . هاى سنگین اسلحه میآمدندپس از آنها مصرى. بافته بود

ا هم سپرهاى مصریه» تربیت کوروش«شایان توجه است، که کزنفون در . (که به پاهایشان میرسید
تمام این سپاه نظر بملیت . نظام و تیراندازان حرکت میکردندبعد سواره) را چنین توصیف کرده

در پیشاپیش . هاى جداگانه تقسیم شده و مربعاتى مستطیل تشکیل کرده بودندسپاهیان بقسمت
.هاى مسلّح به داس، یکى بفاصله زیاد از دیگرى حرکت میکردقشون ارابه

.ها در طرفین ارابه و برخى زیر آن بودبعض داس. بسته بودندها را به محورداس

. ها را عمدا بطرف قشون یونانى فرستادند، با این مقصود، که صفوف آنها را درهم شکنداین ارابه
ها را قبال آگاه کرده بود، که دشمن فریادزنان حمله خواهد کرد و نباید از این کوروش یونانى

.معلوم شد، که اشتباه کردهجهت بترسند، ولی بعد 

کوروش، که با مترجم خود . هاى مساوى و کند پیش میآمدقشون اردشیر با سکوت عمیق و با قدم
آرخ گفت، با سپاهیان خود بقلب ها حرکت میکرد، به کلنام از جلو صفوف گروهان»1«پیگرس

که قشون شاه بقدرى زیاد آرخ میدید، ام، بیا، ولى چون کلقشون، یعنى بجائى که من ایستاده
است، که فقط یکى از جناحین آن نصف جبهه قشون کوروش را میپوشاند، از ترس اینکه مبادا 

مراقب خواهم بود، که : محصور شود، نخواست کنار فرات را ترك کند و به کوروش جواب داد
.»چه باید بشود، انجام یابدآن

او چه مقصودى داشت و چه . آرخ صحیح نبودکه این کار کل) 9اردشیر، بند (پلوتارك گوید 
مقتضى بود، که این راه دور و دراز را بپیماید، جز اینکه به کوروش خدمت کرده او را بر تخت 

چون او حقوق و جیره خود و سپاهیان یونانى را از کوروش دریافت میکرد، شایسته بود، که . نشاند
ن اردشیر حمله برد، نه اینکه در جائى قرار گیرد، فداکارى کرده در جائى بایستد، که بتواند بقشو

او میبایست منافع عمومى را بر خطر حال ترجیح. که نتواند جان سردار خود را نجات دهد



______________________________
)1(-�P�i�g�r�e�s.
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ها تاب آرد و، در مقابل حمالت یونانىهیچکدام از قسمتهاى قشون اردشیر نمیتوانست. داده باشد
همینکه قشون اردشیر متزلزل میگشت، شاه کشته میشد یا فرار میکرد و در هر دو صورت کوروش 

بنابراین شکست کوروش بعقیده پلوتارك بیشتر از این جهت . موفّق میبود و تاج بر سر میگذاشت
بود، که کوروش نصیحت او را گوش آرخ کوتاهى کرد و کوتاهى او نه از این حیثبود، که کل

که نکرده در جاى خطرناك، یعنى در پیش قلب قشون خود، ایستاد و جنگ کرد، بلکه از این
اگر شاه میخواست قشون یونانى در جائى . آرخ نخواست در قلب قشون کوروش قرار گیردکل

آرخ برگزیده بود، ضررتر از هرجاى دیگر باشد، همین موقع را که کلبایستد، که براى او بى
آرخ، چون میدانست، که براى فهم مطلب باید عالوه کنیم، که بقول پلوتارك کل. انتخاب میکرد

پروا است، باو گفته بود، در جائى که مخاطره زیاد است، نایست و او جواب کوروش شجاع و بى
طنت دارم و باوجود این چه نصیحتى است، که بمن میدهى؟ تو میدانى، که من داعیه سل«: داده بود

).9اردشیر، بند (» این میخواهى من نشان دهم، که الیق آن نیستم؟

:پس از ذکر نظرى، که پلوتارك اظهار کرده روایت کزنفون را دنبال میکنم

آمد و کوروش بفاصله کمى از جبهه قشون خود حرکت هاى مساوى پیش مىقشون اردشیر با قدم
در این موقع کزنفون از او پرسید، آیا فرمانى . تماشا میکردکرده قواى دشمن و سپاه خود را 

ها معلوم شده، که هاى قربانىدارید؟ کوروش جواب داد بتمام قشون اطّالع دهید، از روده
ها بود، که قبل از جنگ قربانى میکردند چنان که گذشت، این عادت یونانى(مندى با ما است بهره

گفتند نتیجه جنگ گوهاى آنان داشتند، مىاعدى، که غیبهاى حیوان موافق قوو نظر بروده
در این موقع کوروش چنین گفته، تا موافق آداب مذهبى یونانیان دل آنها را . مساعد است یا نه
باالخره وقتى رسید، که فاصله بین دو قشون متحارب بیش از سه یا چهار .). م. قوى کرده باشد

ها خواندن لحن جنگى را شروع کرده از جا ن موقع یونانىدر ای. نبود) ذرع تقریبا740(استاد 
آنهائى، که عقب. کندند، تا بدشمن حمله برند
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مانده بودند، با قدمهاى سریع میرفتند، تا برفقاى خود، که مقدم بودند، برسند و همگى فریادزنان 
ها ها بمسافت تیررسى از دشمن باشند، ایرانىیونانىبطرف دشمن میدویدند، ولى، قبل از اینکه

هاى شاهى را رانها گردونهبرگشته گریختند و یونانیها آنها را سخت تعقیب کردند و، چون ارابه
ها را برداشته باین طرف و آنطرف کشیدند و در نتیجه بعض رها کرده نیز فرار کردند، اسبها ارابه

اند کوروش چون دید، که یونانیها فاتح. ادم کرد و برخى با قشون یونانىها با قشون اردشیر تصارابه
و دشمن را تعقیب میکنند، شاد گردید و اشخاصى، که در اطراف او بودند، بخاك افتاده او را شاه 

اش را با خود نگاهداشت و او بجاى اینکه فراریها را تعقیب کند، ششصد سوار زبده. دانستند
اما فرماندهان قشون ایرانى کوروش، . یر، که در قلب قشون خود بود، گردیدمتوجه حرکات اردش

جهت این بود، که از . هاى خود قرار گرفته از آنجا فرمان میدادندبقول کزنفون، در وسط دسته
جا بهتر میتوانستند سپاه را بجائى که الزم است، برسانند و دیگر در وسط سپاه از خطر محفوظتر این

دشیر، چون دید دشمن از جبهه بسواره نظامى، که در قلب قرار گرفته و او در وسط آن ار. بودند
کوروش از این . است حمله نمیکند، حرکتى کرد، مانند آنکه بخواهد پشت سر یونانیها را بگیرد

سواران مزبور رو بفرار نهادند و . نفر سوار خود حمله بقواى او برد600حرکت نگران شده با 
همینکه سواران آرتاگرس فرار کردند، سواران . رمانده آنها بدست کوروش کشته شدآرتاگرس ف

در این حال کوروش شاه را دید و، . کوروش بتعقیب پرداخته در دنبال آنها باطراف بپراکندند
و زوبینى بسینه او انداخت، که از » من مرد را دیدم«چون نتوانست خوددارى کند، فریاد زد 

.تى وارد کردجوشنش گذشته جراح

در همین موقع شخصى بطرف کوروش زوبینى پرتاب کرد، که در نزدیکى شقیقه بزیر چشم او 
بعد شاه و کوروش بیکدیگر حمله کردند و از مردان طرفین هر یک بدفاع آقاى خود . آمد

اش نیز در سر نعش او در این حین کوروش کشته شد و هشت نفر از دوستان عمده. پرداخت
سفر(بعد کزنفون گوید . کشته شدند
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سر و دست کوروش را بریدند و سپاه اردشیر قشون ): 10، فصل 1جنگى کوروش، کتاب 
فرمانده سپاه ایرانى، چون اردشیر را »1«یهآرى. کوروش را تعقیب کرده باردوى او داخل شد
ب جمعى خود بمسافت چهار فرسنگ از دشت نبرد فاتح دید، دیگر مخالفت نکرد و با قشون ابوا

سپاهیان اردشیر اردوى کوروش را . دور شده در جائى، که شب قبل را بسر برده بود، اردو زد
ها بقدر سى وقت اردشیر از یونانىدر این. نام اسیر شد»2«غارت کردند و زن غیرعقدى او میرتو

.اندقیب میکردند و پنداشته بودند، که فاتحآنها فراریان قشون شاهى را تع. استاد دور بود

بعد بیونانیها خبر رسید، . از طرف دیگر قشون اردشیر اردوى دشمن را مانند فاتحى غارت میکرد
منصبان خود شور کرد، که با تمام آرخ با صاحبکه قشون شاه اردوى آنان را غارت میکند و کل

شاه نیز، چون بوسیله تیسافرن . اى را بفرستدستهقشون یونانى براى حفظ اردو حرکت کند یا فقط د
مطلّع شد، که فراریهاى لشکر او را یونانیان تعقیب میکنند، سپاهیان خود را جمع کرده هریک را 

.بصف خود گماشت

بعد شاه پیش رفت، مثل اینکه میخواست حمله به پس قراول یونانى کند یونانیها ملتفت گردیده 
. ى شاه برگشت و دسته سپاهیان تیسافرن را برداشته با خود بردبراى جنگ حاضر شدند، ول

کارهاى دسته این سردار چنین بود، که در حمله اولى یونانیها فرار نکرد و بعد تیسافرن با 
نظام خود بطول رود فرات حرکت کرده داخل منطقه سپاهیان سبک اسلحه یونانى شد و سواره

. اینکه بیک نفر هم آسیبى رسانیده باشندر بر او بباریدند، بىیونانیها باو راه داده سپس تگرگ تی
پس از آن، چون تیسافرن دید، که نمیتواند از نو حمله کند، برگشته بطرف اردوگاه یونانى رفت و 

ها بجناح وقتى، که این. جا قواى خود را بقواى شاه ضمیمه کرد و هر دو باهم پیش رفتنددر این
ها ترسیدند، که مبادا این قوه از پهلو حمله کند و براى احتراز از یونانىچپ یونانى نزدیک شدند،

بعد، که دیدند شاه با گروهانى، . خطر صالح دیدند جناح خود را کشانیده تکیه برود فرات دهند
قشون شاه فرار . که آماده جنگ است، بطرف آنها پیش میآید، منتظر نشده با حرارت حمله کردند

کرد و

______________________________
)1(-�A�r�i�e�e.



)2(-�M�y�r�t�o.
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اى بود، تعقیب کردند و روى تپه قشون شاهى جبهه را تغییر ها آن را تا دهى، که در آن تپهیونانى
نتوانستند ها نظام نداشت، ولی روى تپه بقدرى سوار بود، که یونانىجا پیادهاردشیر در این. داد

جا چه میشود، ولى همینقدر ملتفت شدند، که بیرق شاه عقابى است از طال، که بالهاى بدانند، این
این دفعه دوم است، که منبع یونانى کیفیت بیرق . (اى قرار گرفتهخود را گشوده و بر نوك نیزه

ت عقابى بوده با سلطنتى ایران را توصیف میکند و معلوم میشود، که در این زمان عالمت سلطن
دسته از تپه باطراف نظام دستهها بطرف تپه پیش رفتند، سوارهوقتى، که یونانى). »1«بالهاى گشاده

ها منصبى فرستاد برود و در این محلّآرخ صاحبکل. رفت و تپه بکلّى از سپاهیان خالی گردید
قشون شاهى فرار منصب برگشت و گفت این صاحب. تحقیقاتى کرده راپورت خود را بدهد

هاى مسلّح در پاى تپه توقّف کرده تعجب آفتاب در شرف غروب کردن بود و یونانى. میکند
ها از که، چرا نه خود کوروش دیده میشود و نه از طرف او کسى میآید، زیرا یونانىداشتند از این

.کشته شدن او خبر نداشتند و تصور میکردند، که او مشغول تعقیب دشمن است

رأى ببرگشتن به اردو شد . جا آرند یا باردو برگردندعد آنها مشورت کردند، که بار و بنه را بدینب
هاى آنها و تمام آذوقه، آرد و شرابى، که و، وقتى که وارد اردو شدند، دیدند قسمت اعظم اسب

.»ها بدهد، غارت شدهکوروش ذخیره کرده بود، تا در موقع ضرورت به یونانى

اى آنچه کزنفون راجع بجنگ کونّاکسا نوشته و، اگرچه کیفیات جنگ تا اندازهاین است 
بخشد، که جناح چپ قشون اردشیر از حمله وبرهم است، باز رویهمرفته این معنى را مىدرهم
اند، ولى قلب ها آنرا تعقیب کردهها یا جناح راست قشون کوروش عقب نشسته و یونانىیونانى

کشته شدن کوروش فائق آمده و پس از آن قشون ایرانى کوروش، که در قشون اردشیر بواسطه
جناح چپ و در تحت فرماندهى آرى به ایرانى بوده، جنگ را بیهوده دانسته و عقب نشسته و، 

ها، که در تعقیب میسره قشون اردشیر بعد یونانى. چهار فرسنگ دورتر از دشت نبرد اردو زده
خیلى



______________________________
.دفعه اول در ضمن وقایع سلطنت کوروش بروایت کزنفون گذشت-)1(
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اند، که قشون اردشیر، پس از غلبه بر دور رفته بودند، حوالى غروب به اردوى خود برگشته دیده
.قلب قشون کوروش، باردوگاه قشون کوروش ریخته و آنرا غارت کرده

ننتزیاس و دىروایت ک

اند، که پنداشتهسپاهیان کوروش مى: اند، چنین استکیفیاتى، که مورخین دیگر یونانى ذکر کرده
اردشیر حمله نخواهد کرد و با نظر حقارت بدشمن خود مینگریستند، ولى وقتى که خبر رسید، که 

رسید و دیدند، که سپاهیان اردشیر با سپاه زیاد قصد کوروش را کرده و نیز چون لشکر اردشیر در 
ها نخواستند از ساحل فرات در هاى محکم پیش میآیند، در ابتداء خود را باختند و یونانىاو با قدم

نزدیکى دهى موسوم به کونّاکسا حرکت کنند، باین بهانه، که چون سپاه طرف از حیث عده زیاد 
ش مجبور شد، کارى بکند که در این احوال کورو. است احتمال قوى میرود، که محصور شوند

دل سپاهش قوى گردد و، برخالف عقیده سردار یونانى، در صف پیش جاى گرفته با سپاهیان 
ها به رئیس کادوسى»1«گرسوقتى که دو سپاه بهم افتادند، ارته. اسپارتى خود داخل کارزار شد

ترین تر و دیوانهظالماى«): 10اردشیر، بند : (کوروش برخورد و بقول پلوتارك باو چنین گفت
هاى اى، براى چه سفر شومى این یونانىدار کردهرا لکه-بهترین نام پارسى-مرد، که نام کوروش

اى؟پست را بخدمت خود درآورده

ها را غارت کنند و کسى را، که آقا و برادر تو است، بکشى، و حال آنکه براى اینکه ثروت پارسى
.دهدرشیدتراند، فرمان مىاو بیک میلیون مرد، که از تو

در حال بتو این نکته مسلّم خواهد شد، چه قبل از اینکه روى شاه را ببینى، سرت بباد فنا خواهد 
این بگفت و زوبینى بطرف کوروش پرتاب کرد، که بسینه او آمد، ولى بواسطه خوبى » رفت

.جوشن کوروش اثر نکرد و فقط او را تکان داد



ن اسب خود را برگردانید، کوروش پیکانى بطرف او انداخت، که گرس، چوپس از آن ارته
.بیشتر مورخین عقیده دارند، که او بدست کوروش کشته شده. بگردن او آمد

چون کزنفون) 10اردشیر، بند (بعد پلوتارك در باب کشته شدن کوروش چنین گوید 

______________________________
)1(-�A�r�t�a�g�e�r�s�e.
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در موقعى، که کوروش کشته شد، حاضر نبود، شرح این واقعه را مختصر نوشته و بنابراین مانعى 
گرس اولى گوید، که کوروش، چون دید ارته. نن و کتزیاس را بیان کنیمنیست، که ما قول دى

اردشیر . اسب شاه زخم زدافتاد، اسب خود را رانده به گروهانى رسید، که دور اردشیر بودند و به 
شاها، این روز «: باذ با عجله او را بر اسب دیگر سوار کرده گفتحال از اسب افتاد و تیرىدر این

کوروش در دفعه دوم بخود او ضربتى زد » را بخاطر دارید، زیرا چنین روزى فراموش شدنى نیست
مرگ از این «: خود کرده گفتو، چون میخواست ضربت سوم را وارد کند، اردشیر رو بهمراهان 

پروا بطرف دشمن میرفت، و حال او سر را بزیر افکنده بى. و به کوروش حمله برد» وضع بهتر است
.آنکه از هر طرف تیر میبارید

. در این موقع اردشیر بطرف او زوبینى پرتاب کرد و دیگران نیز تیرهائى انداختند و او افتاد و مرد
دست یک نفر از اهالى کاریه افتاد و شاه براى پاداش او مقرّر داشت، بروایت دیگران کوروش از 

اش دارد، زیرا ها در پیشاپیش قشون برود و سر خروسى را از طال بر سر نیزهکه در تمام جنگ
پارسیها اهالى کاریه را بدین سبب، که چیزى مانند تاج خروس بر خودهاى خود دارند، خروس 

گرس کوروش پس از کشتن ارته: شرح قضیه را چنین نوشته) کتزیاسیعنى (دومى . مینامیدند
یه دوست آرى. راست بطرف شاه پیش رفت و شاه هم باستقبال او آمد و هردو خاموش بودند

اردشیر زوبین خود را انداخت و این . اینکه او را زخمى کرده باشدکوروش ضربتى بشاه زد، بى
معلوم (دوست کوروش خورد و او در حال افتاد و مرد زوبین از کوروش رد شده به تیسافرن

بود، ) هادرنس یونانىهى(است، که این تیسافرن غیر از تیسافرن معروف است، که پسر ویدرن 



اند، اسم شخصى، که کشته شده بعضى تصور کرده. زیرا این تیسافرن دوست کوروش نبود
بعد کوروش زوبینى بطرف شاه انداخت، .). م. یدهساتیفرن بوده و کتزیاس اشتباها او را تیسافرن نام
حال سپاهیان در این. اش فرو رفت و از اسب افتادکه جوشن او را دریده بقدر دو انگشت در سینه

شاه ترسیده فرار کردند، اردشیر برخاسته از میدان جنگ خارج شد
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. اى دور از میدان جنگ رفته در آنجا توقّف کردزیاس بطرف تپهو با عده قلیلى از همراهانش و کت
کوروش با اینکه دشمنانش او را احاطه کرده بودند، بواسطه حرارت اسبش خیلى دور شد و شب 

.مانع گردید از اینکه دشمنانش را بشناسد

کارزار جا در جستجوى او بودند و او بواسطه فتحى، که کرده بود گرم صاحبمنصبان کوروش همه
و چون » بدبختان راه دهید«: بود، با رشادت در میان سپاهیان شاه اسب خود را میراند و فریاد میکرد

حال تیارى، این جمله را بزبان پارسى میگفت، اغلب سپاهیان با احترام باو راه میدادند، ولى در این
پهلوى او میگذشت، دات نام داشت و ازکه بر سر داشت، افتاد و یک جوان پارسى، که میترى

بر اثر این ضربت چندان . کوروش را نشناخت و ضربتى بشقیقه او در حوالى چشمش وارد کرد
خون از کوروش رفت، که او افتاد و بیهوش شد و اسبش آزاد مانده بناى دویدن را در جلگه 

کوروش پس از آن. دات آن را برداشتجل اسب، که پر از خون بود افتاد و غالم میترى. گذاشت
چند خواجه، که نزد او بودند، خواستند او را بلند کرده بر اسب دیگر بنشانند و، چون . بهوش آمد

او نتوانست بر اسب قرار گیرد، خواست زیر بازوهایش را بگیرند و پیاده راه رود، ولى چنان از 
اتح شده، زیرا اما میدانست، که ف. ضربت گیج شده بود، که نمیتوانست حرکت کند و بزانو میرفت

.شنید، که فراریان سپاه اردشیر او را شاه خود خوانده امان میخواستندمى

، واقع در کاریه، که از مردم فقیر و پست بودند و از پس قشون »1«حال چند نفر از اهل کندر این
سرایان کوروش را از دوستان خودترین شغلى بیابند، خواجهاردشیر حرکت میکردند، تا پست

داخل جرگه آنها شدند، ولى از جوشن سرخ رنگ آنها ) یعنى از طرفداران اردشیر دانسته(شمرده 
ها از طرفداران شاه نیستند، چه سپاهیان شاه جوشن سفید در بر داشتند، بعد یکى دریافتند، که این

.و را بریداینکه کوروش را شناخته باشد، زوبینى بطرف او انداخت و عصب زیر زانوى ااز آنها، بى



.کوروش در حال افتاد و شقیقه مجروح او بسنگى خورد و فورا درگذشت

مصنوعى. هاى کتزیاس راجع به کشته شدن کوروشاین است مضمون نوشته

______________________________
)1(-�C�a�u�n�e.
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)گویتهنقّاشی سن الم (شوش، فرش عمارت از کاشى -)54(
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این «اند، زیرا پلوتارك راجع بروایت کتزیاس گوید بودن آنرا در عهد قدیم هم حس کرده
» حکایت را میتوان تشبیه کرد بچاقوى کندى، که بوسیله آن کتزیاس با زحمت کوروش را میکشد

کوروش در میان گیرودار جنگ این فى الواقع طبیعى نیست، که کشته شدن ). 12اردشیر، بند (
.همه طول و تفصیل داشته باشد

مورخ مذکور گوید، پس از آنکه کوروش مرد . بهرحال حکایت کتزیاس را دنبال میکنیم
، سواره از نزدیک نعش کوروش گذشت و دید »بچشم شاه بود«سیراس، که ملقّب ارته

بینى، که کوروش ست، گفتند مگر نمىپرسید، این مقتول کی. هائى نشسته گریه میکنندخواجه
ها را تسلّى داد، بآنها سپرد نعش را حفظ کنند و خود تاخته سیراس تعجب کرده خواجهارته. است

سیراس به اردشیر رسید، او وقتى که ارته. به اردشیر رسید و مژده کشته شدن کوروش را باو داد
د، ولى پس از آن خواست خودش حال افتاده از تشنگى و شدت درد زخم در ضعف بوبى

ها را ها فرارىبعد، چون شایع شده بود، که یونانى. برخاسته و بر سر نعش کوروش رفته او را ببیند
بزرن سپس ساتى. ها فرستاد، تا حقیقت قضیه را بفهمندتعقیب و کشتار میکنند، چند نفر را با مشعل

و باینطرف و آنطرف دوید، تا مگر آبى خواجه دید، که اردشیر از تشنگى دارد هالك میشود
باالخره او . آمدگاهى یافته بود، یک قطره آب هم بدست نمىبیابد، زیرا، در جائى که اردشیر پناه

در مشگ کثیفى داشت برخورد و »1«بیکى از اهالى کن که آب متعفّنى تقریبا بقدر هشت کتیل



او جواب . خواجه از شاه پرسید، که آب چگونه بود. آب را گرفته نزد اردشیر برد و او آنرا آشامید
داد، که در عمرم هیچ شراب عالى و هیچ آب زاللى را با این لذّت نیاشامیده بودم و، اگر نتوانم 

باو دهم، از خدایان خواهانم، که او را شخصى را که این آب بتو داده است، بیابم، تا پاداشى 
.مند و غنى بداردسعادت

حال سى نفر، که براى دیدن نعش کوروش رفته بودند، برگشته مژده قتل کوروش را تأیید در این
مقارن این احوال در اطراف اردشیر سپاهیان زیاد جمع شده بودند و اردشیر بواسطه حضور . کردند

ائین آمد و باآنان جرئت یافته از تپه پ

______________________________
صدیک لیطر بوده، یعنى بیست و هشت سیر و 16تقریبا دو لیطر و ( �C�o�t�y�l�e)هشت کتیل-)1(

.اندى
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وقتى، که بسر نعش رسید، موافق قانون پارسى امر کرد، سر و . ها بطرف نعش کوروش رفتمشعل
کوروش را بریده سر را نزد او آرند و بعد سر کوروش را بلند کرده به فراریهائى، دست راست

ها بستایش شاه پرداخته بعد بقشون او فرارى. که هنوز از کشته شدن او در تردید بودند، نشان داد
.هزار نفر جمع شدند، او بطرف اردوگاه رفت60ملحق شدند و، چون بزودى در اطراف شاه 

رروایت دیودو

هاى این مورخ در زمینه چیزهائى است، که مورخین قرون قبل، بخصوص کزنفون، ذکر نوشته
دهد، که پیشینیان قبل از او در آن باب باوجود این دیودور بعضى اطّالعات مى. اندکرده

چون کوروش مساعدت دولت اسپارت را خواست، ): 19، بند 13کتاب (اند، مثال گوید ساکت
»2«کشتى به افس25امیر البحر خود را باختیار او گذاشتند و او با »1«یوسامىها سالسدمونى

هاى پارسى بعد دیودور گوید، که امیر البحر تمام کشتى. رفت، تا بامیر البحر کوروش ملحق شود
ها بحریه کوروش، که نامى بود و پس از رسیدن السدمونى»3«تامس) هاى کوروشیعنى کشتى(

راجع بمعبر تنگ کیلیکیه مورخ مذکور . مرکّب از پنجاه کشتى بود، بطرف کیلیکیه روانه شد



یابد و کوههاى غیرقابل عبور آنرا امتداد مى) مطر3700(این تنگ بمسافت بیست استاد : نوشته
.انداى ساختهجا دروازهتا وسط راه پائین میآید و در ایناین کوهها با شیب تند. احاطه دارد

، که چون او قوه کوروش )20جا، بند همان(زیس پادشاه کیلیکیه دیودور میگوید نهینراجع به سى
را دید، نتوانست مخالفت کند و با او همراه شده یکى از پسرهایش را رهنماى قشون کوروش 

ادا اقبال با او همراه نباشد، پسر دیگر خود را بدربار فرستاد، تا کرد، ولى چون میترسید، که مب
اردشیر را از کثرت سپاهیان کوروش آگاه کند و نیز بگوید، که تمکین پادشاه از کوروش از راه 

.اضطرار است و، همینکه موقع مساعد در رسد، از کوروش جدا شده بقواى شاه خواهد پیوست

______________________________
)1(-�S�a�m�i�u�s.

)2(-�E�p�h�e�s�e.

)3(-�T�a�m�o�s.
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نفر السدمونى، که در ایسوس بقشون کوروش پیوستند، دیودور نوشته، که این 800راجع به 
فرستاده بودند، ولى چنان وانمودند، که این سپاهیان از پیش خود ) رجال اسپارت(نفرات را افورها 

خواستند آشکارا با اردشیر جنگ کنند، جهت این بود، که السدمونیها نمى. اندفتهنزد کوروش ر
تنگ سوریه را مورخ . بل مایل بودند، که قصدشان را تا معلوم شدن نتیجه منازعه پنهان دارند

این محلّ بین دو کوهى واقع است، که بهم خیلى نزدیک میشوند : مذکور چنین توصیف کرده
.هاى گوناگون استوه مانند دیوارى پائین آمده و پر از درهیکى از این دو ک

است، تا »1«این کوه، که موسوم به لیبان. دیگرى مبدء یگانه راهى است، که قابل عبور میباشد
است، که با دیوارهاى محکم ) مطر555(فاصله بین دو کوه مذکور سه استاد . یابدفینیقیه امتداد مى

ها را از قول مورخین قدیم این تنگ. (انداى ساختهترین جاى آن دروازهسد شده و در باریک
ها گذشته بایران حمله کرد و در آن زمان هم توصیف میکنیم، زیرا اسکندر هم از همین تنگ



، بند 14کتاب (بعد دیودور گوید .). م. جاهاى سخت جلو قشون اسکندر را نگرفتکسى در این
او . گفته، عده آن به چهارصدهزار میرسید»2«ن بود و، چنانکه اوفورمعسکر اردشیر در همدا) 22

ها را مانند ارابه. پا بود10و عمقش 60تا کنار فرات پیش رفت و خندقى کند، که عرض آن 
فایده را در محوطه گذاشت، تا سبکبار دیوارى دور این خندق جا داد و تمام باروبنه و چیزهاى بى

.بمیدان جنگ برود

سپاهیان یونانى بواسطه جنگ طویل : هاى مورخ این استراجع بجدال کونّاکسا مضامین نوشته
ها اسلحشان سبک و خودشان هم تجربه پلوپونس ورزیده و سنگین اسلحه بودند، ولى ایرانى

ها بودند، زود فرار کردند بنابراین از سپاهیان اردشیر، آنهائیکه در مقابل یونانى. جنگى نداشتند
سربازانى، . ون جنگ شروع شد، کوروش زوبینى انداخت، که به اردشیر آمد و او از اسب افتادچ

تیسافرن در غیاب شاه فرماندهى . که در اطراف او بودند، بلندش کرده از میدان جنگ بیرون بردند
اى زیاد از دشمن بکشتاو عده. را بعهده گرفت و در رأس سپاهیان زبده حمله کرد

______________________________
)1(-�L�y�b�a�n.

)2(-�E�u�P�h�o�r�e.
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مندى خود مغرور شده کوروش، که از بهره. و اثر بدى را، که از افتادن شاه حاصل بود، ترمیم کرد
دست یک اى را بخاك انداخت، ولى در این احوال ببود، خود را بمیان گیرودار انداخت و عده

، که جناح چپ قشون کوروش را فرمان میداد در ابتدا »1«دهآرى. نفر پارسى ناشناس کشته شد
مقاومت کرد، ولى بعد، که دید دشمن میخواهد پشت سرش را بگیرد، از این جهت و نیز بواسطه 

پس از آن . توانست از حمله دشمن ایمن باشدکشته شدن کوروش بجائى پناه برد، که مى
ها را تعقیب میکرد، چون دید، که قلب قشون کوروش و سپاهیان اجیر دیگر رخ، که پارسىآکل

ها را جمع کرد، زیرا ترسید از اینکه سپاه اردشیر یونانیها را اند، ایستاد و یونانىشکست خورده
را سپاهیان فاتح اردشیر به اردوى یونانیها ریخته آن. احاطه و تمامى آنها را نیست و نابود کند



ها پا فشردند و این. ها حمله کنندغارت کردند و فقط در حوالى غروب جمع شدند، تا بیونانى
.ها فرار کردندخارجى

اى زیاد از دشمن کشتند، چون شب دررسید ستونى برپا و اسلحه زیاد بر ها عدهپس از اینکه یونانى
کتاب (اس دوم شب برگشتند و بعد باردوى خودشان در پ) مندىعالمت بهره(آن نصب کردند 

این است روایت دیودور و باید گفت، که باوجود اختصار ساده و روشن شرح این ). 24، بند 14
بنابراین . شودهاى کزنفون و کتزیاس در روایت او دیده نمىهاى نوشتهوخمجدال را نوشته و پیچ

ریخ خود را چهار قرن بعد باید حدس زد، که هرچند دیودور از معاصرین این واقعه نبود و تا
.هاى کزنفون و کتزیاس نبودهنوشته، ولى مدارك او منحصر بنوشته

روایت ژوستن

هاى مورخین دیگر، که ذکر شد، هاى این نویسنده خیلى مختصر است و نسبت به گفتهنوشته
).11، بند 5کتاب (گذریم این است، که مى. افزایدچیزى بر اطّالعات ما نمى

______________________________
)1(-�A�r�i�d�e�e(اندیه نوشتهدیگران، چنانکه گذشت، آرى.(
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کشتگان جنگ کونّاکسا

کتزیاس نوشته، که شاه ). 14اردشیر، بند (پلوتارك گوید : در این باب روایات مختلف است
هزار نفر 9ون او را بشمارد و او اطالع داد، که منصبى را مأمور کرد، عده کشتگان قشصاحب

هزار است، ولى این مورخ، که خودش مقتولین را دیده بود، عقیده داشت، که عده آنها به بیست
هاى کتزیاس را پلوتارك نوشته(بعد پلوتارك گوید، که این گفته هم قابل تردید است . میرسیده

15، که عده مقتولین قشون اردشیر )24، بند 14کتاب (ید دیودور گو). غالبا باتردید تلقّى میکند
ها یکنفر هم کشته نشده بود و فقط اما از یونانى. هزار نفر بودهزار و کشتگان قشون کوروش سه

).پذیرفتن این روایت مشکل است(عده کمى زخم برداشته بودند 



خالصه جنگ کونّاکسا و اثرات آن

نن، پلوتارك کزنفون، کتزیاس، دى. ونانى چنان است، که ذکر شدهاى مورخین یمضامین نوشته
هاى کزنفون و اند، ولى جاهائى از نوشتهو دیودور هر یک چیزهائى نوشته یا روایتى را ذکر کرده

.کتزیاس گنگ و گاهى هم پیچیده و مندمج است

نانى، پس از اینکه آرخ فرمانده قشون یوکل: از این روایات چیزى، که مسلّم میباشد، این است
فزونى عده سپاهیان اردشیر را دیده، از ترس اینکه محصور نگردد، ترجیح داده در ساحل فرات 

ها گذشته پشت سر آنها را مانده تکیه به رود مزبور دهد، یعنى نگذارد دشمن از جناحین یونانى
.بگیرد

لوم است، که آنها را فریب داده اند و معکلیۀ سپاهیان یونانى مایل باین سفر دور و دراز نبوده
اند، چنانکه دیودور اند و بعد، براى اینکه متفرّق نشوند، جیره و حقوق گزاف بآنها دادهآورده

خواستند او را پیروى کنند، وعده گوید، که چون کوروش نقشه خود را آشکار کرد و یونانیها نمى
آرخ سردار آنها هم در خود کل. بدهد»1«داد، که پس از تسخیر بابل بهریک از سربازان پنج مین

خالصه پس از اینکه . ها مانده در این جنگ داخل نمیشدیمموقع جنگ میگفته، اى کاش در خانه
ها موقعى را گرفته از آن حرکت نمیکنند،جنگ شروع شده، چون کوروش دیده، که یونانى

______________________________
.طالفرنگ 500تقریبا -)1(
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پس . پروا پیش رفته و کشته شدهبراى بدست آوردن فتح خود را در گیرودار معرکه انداخته و بى
. یه عقب نشسته و بعد پراکندهاز آن، چون موضوع از میان رفته، قشون ایرانى او بسردارى آرى

ندان مورد اعتماد نیست، زیرا پلوتارك در روایت کتزیاس، با اینکه خودش شاهد قضایا بوده، چ
آمیز دانسته و راجع به کیفیات این جنگ هم هاى افسانهچند جاى کتاب خود او را جاعل حکایت

:گوید



اى راجع به کتزیاس بنابر تاریخش داشته باشیم، نمیتوانیم او را عارى از اگر بخواهیم عقیده«
این است، که آخرى را . آرخ نظر خوب داشتها و کلهاو نسبت به السدمونى. طلبى بدانیمجاه

ها را بطور شایان آرخ و السدمونىمند شناسانده و از هر موقع استفاده کرده، تا کلمردى شرافت
).14اردشیر، بند (» جلوه دهد

چه از جنگ کونّاکسا استنباط میشود و باید گفت، که هرچند اردشیر فاتح شد، این است آن
. نشینى قشون یونانى به تمام ایران هخامنشى لطمه بزرگى زدنگ مذکور و عقبباوجود این ج

عقیده اکثر مورخین این است، که جنگ را قشون کوروش باخت، ولی نه بسبب رشادت قشون 
یکى بواسطه کشته شدن کوروش، چه موضوع از میان رفت و قشون : اردشیر، بلکه از دو جهت

آرخ، سردار یونانى ارى نمیدید و دیگر از جهت اینکه کلآسیائى او دیگر جهتى براى فداک
هاى کزنفون هم پیدا است، که اوامر کوروش را اجرا نکرده و از نوشته. کوروش، سردار بدى بود

بهرحال این جنگ براى دولت هخامنشى خیلى مضرّ بود، زیرا نشان داد، که . در ساحل فرات مانده
.اقد استقشون عظیم ایران اهمیت جنگى را ف

کشى اسکندر این نکته بعدها باعث آمدن آژزیالس به آسیاى صغیر و مخصوصا موجب قشون
کشى بایران و در مواقع سخت همیشه این بایران شد، زیرا، چنانکه بیاید، اسکندر در موقع قشون

.ردهزار نفر یونانى را بخاطر سرداران خود میآورد و دل آنها را قوى میکنشینى دهجنگ و عقب

. اما جهت سستى قشون اردشیر، چنانکه از این جنگ دیده میشود، همان است، که باالتر گفته شد
افتاد، قشون ایران از دیرگاهى و مخصوصا از زمان داریوش دوم نه مورد توجه بود و نه بکار مى

زیرا شاه مزبور سیره خود را بر این
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بود، که با پول و قشون اجیر یونانى مقاصد خود را حاصل کند و بر اثر این سیاست قشون قرار داده
در خاتمه الزم است گفته شود، که این کوروش . ایران خراب و فاقد قوت و قدرت گردیده بود

.در تاریخ موسوم به کوروش کوچک شده



شد، مند مىالعاده و، اگر بهرهفوقاند، که شخصى بودهدرباره او تقریبا تمام مورخین باین عقیده
اى راسخ، که باصالحات مملکت و برگردانیدن ایران بابهت بواسطه عزم قوى، افکار منور و عقیده

زمان کوروش بزرگ و داریوش اول داشت، میتوانست دولت هخامنشى را جوان و از نو نیرومند 
ردشیر دوم ایران هخامنشى بیش از پیش چون چنین نشد، چنانکه بیاید، در سلطنت طوالنى ا. کند

.رو بانحطاط رفت

راهى، : بنابراین میتوان گفت، که در جنگ کونّاکسا ایران هخامنشى در سر یک دو راهه واقع شد
کشته شدن کوروش آنرا در همان راهى، که . پیمود و راه اصالحات اساسى و تجدید قواءکه مى

.سکندر استقاللش زائل گشتپیمود نگاه داشت، تا اینکه بدست امى

تمجید کزنفون از کوروش کوچک-مبحث چهارم

) 9، فصل 1هزار نفر، کتاب نشینى دهعقب(مورخ مذکور راجع به کوروش کوچک چنین گوید 
چنین بود عاقبت کوروش، که، باقرار و اعتراف تمام اشخاصى، که با او مراوده داشتند، از تمام «

بدنیا آمدند، بیش از همه قلب شاهى ) یعنى کوروش بزرگ(وروش قدیم هائى، که بعد از کپارسى
او از کودکى نسبت بتمام اطفال دیگر، که در دربار تربیت . داشت و بیش از همه الیق سلطنت بود

میشدند، برترى داشت، زیرا رسم است، که پسران بزرگان پارسى در دربار تربیت میشوند، در 
این . شودآور باشد، در میان آنها دیده و شنیده نمىزى، که شرمآموزند و چیجا متانت مىآن

اند و اشخاصى مورد بینند یا میشنوند، که کسانى مورد عنایت شاه شدهکودکان همواره مى
گى کوروش از بچه. گى یاد میگیرند، که حکم کنند و اطاعت ورزندالتفاتى او و بنابراین از بچهبى

تر اشخاصى، که از حیث خانواده پست. عداد براى معرفت نشان میدادسالگان خود استبیش از هم
از او بودند، مانند او

1031: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

او اسب را زیاد دوست میداشت، با تردستى آنرا اداره میکرد و . اطاعت پیرمردان را نمیکردند
چون به . و هیچگاه خسته نمیشدبورزشهاى جنگى، تیراندازى و افکندن زوبین میل مفرط مینمود

سنّى رسید، که میتوانست شکار کند، عشقى سرشار باین کار پیدا کرد و بمخاطراتى، که از دنبال 



روزى چنین اتّفاق افتاد، که خرسى باو حمله کرد . کردن جانوران درنده روى میدهد، حریص بود
بزمین افکند و او جراحتى خرس او را از اسب. و او هیچ نترسید و براى مجادله حاضر شد

باوجود این خرس را کشت و باشخاصى، که زودتر از همه . برداشت، که جاى آن باقى ماند
وقتى که او به امر پدر والى لیدیه، فریگیه و کاپادوکیه گردید و . بکمک او شتافتند، مالطفت کرد

و شد، نشان داد، که وظیفه جمع شوند، با ا»1«فرماندهى تمام قشونى، که میبایست در کاستل
جهت تمام از این. اى را نقض نکندمقدس خود میداند، هیچگاه معاهده یا قرارداد و یا قول ساده

شهرهائى، که تابع او بودند، و تمام اشخاص باو اعتماد داشتند و بنابراین دشمنانى، که با او داخل 
جهت، وقتى از این. رفتارى بد نخواهد شدها معاهده میشدند، یقین داشتند، که از طرف او با آن

لت کوروش را بر تیسافرن ترجیح دادند و که او با تیسافرن در جنگ شد، تمام شهرها باستثناى مى
جا بود، که او نخواست تبعیدشدگان را بخودشان لت هم، اگر از او میترسیدند، از ایناهالى مى

.....واگذارد و تا آخر با آنها همراهى کرد 

خورد، زیرا آنها را سخت مجازات نمیتوان گفت، که او فریب اشخاص بدذات و متقلّب را مى.... .
. ها اشخاصى دیده میشدند، که پاها یا دستهایشان قطع شده بود و یا چشم نداشتندراهدر شاه. میکرد

ترس ست بىبنابراین در ایاالت کوروش یونانى یا غیریونانى، اگر آزارى بکسى نمیرسانید، میتوان
مسلّم بود، که او بیش از همه . مسافرت کند، هرجا میخواهد برود و هرچه میخواهد با خود بردارد
اولین. اشخاصى را محترم میداشت، که در جنگ بیش از همه رشید بودند

______________________________
)1(-�C�a�s�t�o�l�e.
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در این جنگ خود کوروش فرمان میداد و باشخاصى، که از . سیدیان بودا پىجنگى، که کرد، ب
بنابراین زیردستان او . بخشیدمخاطرات نمیترسیدند، حکومت والیات مسخّره یا هدایاى دیگر مى

بختى، ترس را عنوان بندگى میدانستند و هرکه میخواست طرف توجه شجاعت را وسیله خوش
اما از حیث عدالت، اگر . رى کند و خود را به مخاطره اندازدکوروش شود، میبایست فداکا

کس را تشویق میکرد، تا از کوروش میدید، که کسى میخواهد بواسطه عدالت امتیازى بیابد، آن



از این جهت در تمام ادارات او انصاف . تر گرددعدالتى استفاده میکند، غنىکسى، که از بى
منصبان یونانى، که از ماوراء دریا سرداران و صاحب. ودفرما و قشون او قشون واقعى بحکم

بخدمت او داخل میشدند، نه از این جهت بود، که حقوقى دریافت کنند، بلکه براى اینکه شجاعانه 
این بود، . پاداش نمیماندندباو اطاعت ورزند، زیرا وقتى که صحیحا اوامر او را اجراء میکردند، بى

........ر بهترین اشخاص را دارد که میگفتند کوروش در هر کا

او بدارائى آشکار کسى طمع نداشت، ولى سعى داشت، که خزائن مخفى را : بعد کزنفون گوید
کشى دریافت دارد، ولى او این هدایا کسى نبود، که بقدر کوروش هدایا و پیش... تصاحب کند 

وقتى که در جائى حضور .. .را، نظر بسلیقه و حاجت دوستان خود، در میان آنها تقسیم میکرد 
طلبید و با آنها بامتانت حرف میزد، تا مییافت و تمام انظار متوجه او میشد، او دوستان خود را مى

من تصور میکنم که در میان مردمان یونانى و . نشان دهد، چه اشخاصى مورد احترام او میباشند
هرچند کوروش از اتباع شاه : ین استیکى از دالئل ا. غیریونانى کسى بقدر او مورد محبت نبود

تاس خواست چنین فقط ارن. بود، باوجود این کسى او را رها نکرد، براى اینکه بطرف اردشیر رود
کند و بزودى ملتفت شد، شخصى را، که او معتمد خود دانسته بود، نسبت به کوروش بیشتر صادق 

بعض . یاد بطرف کوروش رفتندبعکس وقتى که کوروش با اردشیر دشمن شد، اشخاصى ز. بوده
این اشخاص مورد محبت مخصوص شاه بودند، ولى آنها تصور میکردند، که شجاعت آنها 

خریدار بهترى در شخص کوروش
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مرگ کوروش یک دفعه دیگر نشان داد، که او در انتخاب دوستان خود نظرى . خواهد داشت
. کنان کشته شدندمام اشخاصى، که با او غذا میخوردند، در پهلوى او جنگصائب داشت، زیرا ت

نظام میسره را فرمان میداد و، همینکه شنید، که یه پس از او زنده ماند، زیرا سوارهفقط آرى
.»کوروش کشته شده، با تمام قشون غیریونانى، که در تحت امر او بود، فرار کرد

کوروش کوچک و، اگر بخواهیم آنرا خالصه کنیم، باید این است تمجیدات کزنفون درباره
نواخت خوب را مى. کردارگو و درستپرور، راستکوروش کوچک مردى بوده عدالت: بگوئیم

.بد را سیاست میکرد. و پاداش میداد



از کسانى میگرفت و . امنیت را در ایاالت خود محفوظ، شجاعت و فداکارى را محترم میداشت
.اندیشیدبراى رسیدن بمقصود از خطر نمى. ددابکسانى مى

اى از ادوار دیده این صفات همان است، که در شاهان خوب ایران با تفاوتهاى جزئى در هر دوره
میشود، چنانکه در کوروش بزرگ و داریوش اول و بعض شاهان ساسانى و غیره همین صفات را 

کوروش کوچک صفات شاهان خوب بنابراین میتوان گفت، که کزنفون در شخص . یابیممى
نلدکه گوید، از اشخاصى، که پس از داریوش اول جانشین او شدند، . ایران قدیم را ستوده

بختى یونان بود، که او خوش. کوروش بیش از همه الیق است، که او را با این شاه مقایسه کنند
ر مکتب لیزاندر آموخته بود، هاى زیادى را تابع خود میکرد، بخصوص، که دشاه نشد، و الّا یونانى

).99تتبعات تاریخى الخ، صفحه (که چگونه باید باین کار دست زد 

رفتار اردشیر پس از جنگ-مبحث پنجم

پس از ذکر وقایع جنگ کونّاکسا مقتضى بود، بالفاصله بشرح احوال قسمت یونانى کوروش 
مناسبت اوضاع ایران آن روز بىنشینى آن سخن رانیم، ولى براى نمودن کوچک پرداخته از عقب

نیست، که قبال حکایاتى را، که مورخین یونانى راجع برفتار اردشیر، پروشات و غیره بعد از جنگ 
.اند، ذکر کنیمضبط کرده

اردشیر پس از جنگ هدایاى عالى براى): 19-15اردشیر، بند (پلوتارك گوید 
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گرس که بدست کوروش کشته شده بود، فرستاد، پاداشى خوب به کتزیاس و سایر پسران ارته
، که آب براى اردشیر داده بود، چندان بنواخت و »1«همراهان خود داد و شخصى را از اهل کن

اردشیر در تنبیه . نامى بیرون آمده غنى و مردى مقتدر شداش عطاها کرد، که او از گمدرباره
را پیمود، مثال رفتار ارباس مادى را، که از قشون اردشیر بطرف کوروش فرار مقصرین راه اعتدال

کرده و پس از کشته شدن او مجددا بقشون اردشیر برگشته بود، اردشیر حمل بر خیانت نکرد و 
گفت، این شخص ترسو است، بعد براى مجازات فرمود، که این مادى یک زن فاحشه را برهنه 

هاى شهر و معابر اند و با این وضع تمام روز را از صبح تا شب در میدانکرده بر دوشهاى خود بنش



گفت دو درباره شخصى دیگر، که نیز فرار کرده بود و پس از جنگ بخود بالیده مى. عام بگردد
شخص . نفر از دشمنان را کشته، اردشیر حکم کرد، با درفش سه دفعه زبانش را سوراخ کنند

وش را بریده بود، نیز از شاه انعامى خواست و او انعامى فرستاده سپرد کاریانى، که زیر زانوى کور
شاه این انعام را بتو میدهد در ازاى اینکه تو دوم کسى بودى، که مژده براى من «: باو بگویند

. »سیراس اول شخصى بود، که مژده مردن کوروش را آورد و تو بعد از او آمدىآوردى، زیرا ارته
آنکه طرف توجه شد، پنداشت پاداشى، که شاه بعنوان آوردن مژده داده، این شخص، پس از 

کافى نیست و بناى بدحرفى را گذاشته روزى در حضور شاه گفت، کسى بجز من کوروش را 
آقا، «پروشات، که حاضر بود، گفت . شاه در خشم شده امر کرد سرش را از بدن جدا کنند. نکشته

او را بمن واگذار، تا پاداش صحیحى . ن مرگ مالیم نمیکشنداین شخص حقیر کاریانى را با چنی
اردشیر گفت او را به پروشات تسلیم کنند . »در ازاى کارى، که از آن بخود میبالد، در کنارش نهم

و این زن جلّادان را خواسته سپرد، که او را در مدت ده روز زجر دهند، بعد زبانش را بکشند و فلزّ 
ملکه قسى القلب خواسته بدین بهانه از قاتل پسر (بریزند، تا هالك شود، داغ چندان در گوشهایش

.).م. خود انتقام بکشد و بشاه هم منّت بگذارد، که در ازاى جسارت او چنین مجازاتى باو داده

______________________________
)1(-�C�a�u�n�e.
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)29فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (ت وقتى که آباد بوده سروستان، جبهه عمار-)55(

چنین دانند چون اردشیر یقین داشت، که کوروش بدست او کشته شده و میخواست، تمام مردم هم
و گویند، براى مهرداد، که ضربت اولى را به کوروش وارد کرده بود، هدایائى فرستاد و به حاملین 

. »اىاین هدایا در ازاى جل اسب کوروش است، که براى من آوردهبه مهرداد بگوئید،«: آن گفت
وقتى، که هدایاى شاهى را با پیغامى، که اردشیر داده بود، به مهرداد رسانیدند، او بسیار اندوهناك 

توضیح آنکه، روزى . احتیاطى خود بهالکت رسیدشد، ولى شکوه نکرد و چندى بعد بواسطه بى
. هاى شاه و ملکه مادر شاه هم در آنجا مدعو بودندعوت شد و خواجهاى دبراى صرف غذا بخانه

وقتى که در . مهرداد لباسى را، که شاه باو داده بود، پوشید و جواهرات اعطائى را استعمال کرد



هاى پروشات خطاب به مهرداد ترین خواجهپایان صرف غذا میگسارى شروع شد، یکى از مقرّب
کسى نیست، . اىها و چه قمهها، چه طوقبى شاه بتو داده، چه یارهوه، چه لباس خو: کرده گفت

:مهرداد، که از ابخره شراب مست بود، جواب داد. که با حیرت بتو ننگرد و بتو رشگ نبرد

سپار اسیکس مهربان، در مقابل پاداشى، که روز جنگ من لیاقت آنرا یافتم
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مهرداد، من رشگ بتو نمیبرم، ولى چون بمثل : قدر قیمت دارد؟ خواجه گفتچهاین هدایا 
اى، آیا جز این است، معروف یونانى حقیقت در شراب است، این کار بزرگ، که تو انجام داده

اى؟ وقتى که خواجه چنین میگفت، بر حقیقت امر آگاه بود، ولى که جل اسبى را براى شاه آورده
د را میدانست، میخواست او را در این موقع، که قادر بحفظ زبان خود مغزى مهرداچون سبک

معنى دیگر هرچه شما در باب جل اسب یا چیزهاى بى: مهرداد جواب داد. نبود، بحرف بیاورد
خواهید بگوئید، ولى من اعالم میکنم، که کوروش از این دست هالك شد و بدست خود مى

اثر باشد، وارد نکردم، من بشقیقه او ، که بیهوده یا بىگرس ضربتىمن مانند ارته. اشاره کرد
مدعوین، . نزدیک چشمش زدم و، چون سرش را شکافتم، او بزمین افتاد و از این زخم درگذشت

.چون این حرف مهرداد را شنیدند، دانستند، چه عاقبتى در پیش دارد و چشمانشانرا بزیر افکندند

شاه را تصدیق ) ژنى(مهرداد، بهتر است بخوریم، بیاشامیم، دها : حال میزبان چنین گفتدر این
پس از آن خواجه، همین که از سر . کنیم و این سخنان را، که گفتن آن بما نمیرسد، بیک سو نهیم

اردشیر در . هاى مهرداد را باو رسانید و ملکه آنرا بشاه گفتمیز برخاست، نزد پروشات رفته گفته
ه تمام مردم غیریونانى و یونانى یقین داشته باشند، که او درگیرو دار خشم شد، چه میخواست، ک

زخمى از ضربت کوروش برداشت، ولى در ازاى آن ضربتى به برادرش زد، که او از آن 
بنابراین بر اثر خشم، مهرداد را بمرگى که پر از زجر و عذاب بود محکوم کرد و . درگذشت

پلوتارك کیفیات مرگ مهرداد را نوشته، ولى چون (د روز جان کند تا بمر17مهرداد در مدت 
پروشات پس از اینکه انتقام خود را .). م. انگیز است، از شرح آن قلم بازداشتیمعملیات جلّاد نفرت

از شخص کاریانى و مهرداد کشید، به مسابات خواجه، که سر و دست کوروش را بریده بود، 



. دست ملکه نمیداد، باالخره او بدین وسیله متشبث شداى بپرداخت، ولى چون این خواجه بهانه
پروشات بازى طاس را خوب میدانست و قبل از جنگ با
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بعد از جنگ هم، پس از اینکه باز طرف عنایت و توجه شاه شد، همواره با شاه . شاه بازى میکرد
. از او پنهان نمیکرد و حتّى او را در این راه بکار میبردببازى مشغول بود، معاشقه خود را با دیگران

گاه از شاه جدا نمیشد و بنا براین استاتیرا بزحمت میتوانست شاه را ببیند و با او پروشات هیچ
جهت چنین رفتار پروشات از اینجا بود، که نسبت بملکه، یعنى زن شاه، سخت کینه . صحبت کند

روزى پروشات دید، که شاه کارى ندارد و . نزد شاه مقرّب باشدمیورزید و دیگر اینکه میخواست
شاه دعوت را . بازى کنیم»1«میخواهد تفریح کند، موقع را مغتنم دانسته بشاه گفت بهزار دریک

بعد بطور ساختگى غمگین شد و، . پذیرفت و پروشات عمدا بازى را باخت و هزار دریک داد
. رد، پروشات پیشنهاد کرد، که سر یک خواجه بازى کنندچون شاه میخواست دل او را بدست آ

اردشیر پذیرفت، ولى باین شرط، که هرکدام از طرفین پنج نفر خواجه امین خود را مستثنى دارد و 
پس از آن ملکه . ها هریک را، که برنده بازى بخواهد، میتواند انتخاب کنداز میان باقى خواجه

برد و مسابات خواجه را انتخاب کرد و، همینکه خواجه را مهارت خود را بکار برده بازى را 
اینکه فرصت دهد، که شاه از قصد او آگاه شود، جلّادان را خواسته امر کرد، زنده بدست آورد، بى

وقتى . پوست او را کندند و پس از آن او را روى سه صلیب خوابانیده پوستش را بسه میخ کشیدند
و دردناك گردیده تنفّر خود را نسبت به پروشات اظهار کرد، که شاه از این وحشیگرى آگاه شد

واقعا خیلى غریب است، که شما براى یک خواجه بدذات پیر «: او خندیده بطور مزاح جواب داد
شاه مغموم » ام و هیچ نمیگویماید، و حال آنکه من هزار دریک باختهباین اندازه در خشم شده

چیز برخالف اما استاتیرا، که در همه. اند، ولى اقدامى نکردهکه او را فریب دادگردید، از این
پروشات براى کشیدن انتقام کوروش «پروشات و مخصوصا از درندگى او متأذّى بود، بشاه گفت، 

.»سازدوار هالك مىخدمتگزاران تو را یکایک مزورانه و وحشى

______________________________
.ریال92500فرنگ طال یا 18500-)1(
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نشینى یونانیهاعقب-مبحث ششم

احوال یونانیها پس از جنگ

در طلیعه صبح سرداران یونانى در جائى جمع ): 1، فصل 2نشینى، کتاب عقب(کزنفون گوید 
فرمان شدند و، چون دیدند، که کوروش نه خودش باردوى آنها آمد و نه کسى را براى رسانیدن 
فرستاد، تصمیم کردند، باروبنه خود را بسته پیش روند، ولى مقارن طلوع آفتاب، وقتى که 

، که از اعقاب دمارات السدمونى بود، با »2«حاکم تترانى»1«میخواستند حرکت کنند، پرکلس
یه با قشونش بمحلى، دررسید و خبر داد، که کوروش کشته شده، آرى»4«پسر تامس»3«گلوس

ها خواهد بود، زیرا که در آنجا دو روز قبل اردو زده بود، عقب نشسته و تمام روز را منتظر یونانى
. سرداران یونانى از این خبر بسیار مغموم گشتند. روز دیگر میخواهد بوالیت ینیانها برگردد

یه روانه کرده گفت، به نن تسالی نزد آرىسف السدمونى و مرىا خىآرخ رسوالن را بکل
یه را بر یه بگوئید، که ما نسبت به شاه فاتحیم و، حاال که کوروش نیست، ما حاضریم آرىآرى

آرخ منتظر رسوالن حرکت کردند و کل. تخت ایران نشانیم، زیرا این مملکت از آن فاتح است
.جواب شد

آذوقه بدست آوردند، گاوها و نیز االغهاى بنه را سر بریدند و چون هیزم نداشتند، سربازان یونانى 
تیرها و سپرهاى چوبین مصریها و سپرهاى ایرانیان را، که از ترکه بید بافته بودند و در میدان جنگ 

.فراوان بود، جمع کرده بجاى هیزم بکار بردند

در میان فرستادگان یک نفر . وارد شدندصبح رسوالنى از طرف شاه و تیسافرن9مقارن ساعت 
نام، که تیسافرن او را محترم میداشت، فرستادگان سرداران را طلبیده از »5«نوسیونانى بود فالى

شان را باو، که فاتح است، بدهند و بعد بدربار رفته ها باید اسلحهطرف شاه اعالم کردند، که یونانى
ها از این تکلیف خشمگین گشتند و یونانى. ها داده شودخواهش کنند، قرار مساعدى درباره آن

:سپس او رو بسرداران یونانى کرده گفت. آرخ گفت، که تسلیم اسلحه کار فاتح نیستکل

بعد بیرون رفت،. »مندانه بدهید من اآلن میآیمشما جوابى شرافت«



______________________________
)1(-�P�r�o�c�l�e�s.

)2(-�T�e�u�t�h�r�a�n�i�e.

)3(-�G�l�u�s.

)4(-�T�a�m�o�s.

)5(-�P�h�a�l�y�n�u�s� �d�e� �Z�a�c�y�n�t�h�e.
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هاى حیوانى را، که در همین موقع قربان آرخ او را صدا کرده بود، تا رودهچه یکى از خدمه کل
نوس کرده در غیاب او پروکسن تبى رو به فالى). یعنى نتیجه تفأل را بداند(کرده بودند، ببیند 

اگر شقّ اول است، چرا . اىآیا شاه مانند فاتحى اسلحه را میخواهد یا دوستانه و بسان هدیه: گفت
هرگاه شقّ دوم است، بما بگوید، که در ازاى این سخاوت سربازها بآنها چه . میخواهد؟ بیاید بگیرد

.میدهد

کسى نیست، که مدعى نوس جواب داد، که شاه خود را فاتح میداند، زیرا کوروش را کشته و فالى
از این نکته گذشته، شما اکنون در درون مملکت او بین رودهائى هستید، که محال . سلطنت باشد

است از آن عبور کنید و او آنقدر سپاهى دارد، که اگر آنها را باختیار شما واگذارد، شما از عهده 
نوس، تو خودت میدانى براى در این موقع گفت فالى»1«کشتن آنها هم برنمیآئید، کزنفون آتنى

اگر . ما چیزى جز اسلحه و رشادت ما نمانده و، تا اسلحه داریم، شجاعت هم خواهیم داشت
ایم و گمان مکن، که این یگانه مان را بدهیم، مانند آن خواهد بود، که خودمان را دادهاسلحه

:نوس خندیده گفتفالى. چیزى را، که براى ما مانده، تسلیم کنیم

جوان، تو مانند فیلسوفى حرف میزنى، ولى بدان، که اگر تصور میکنى، شجاعت شما بر قواى اى 
:بعد کزنفون گوید. اىشاه غلبه خواهد کرد، تو دیوانه



گویند بعضى نرم شده اظهار داشتند، که چنانکه نسبت به کوروش باوفا بودند، میتوانند حاال هم 
آنها را براى سفر جنگى بمصر یا جاى دیگر اجیر کند، او بشاه خدمت کنند، و اگر اردشیر بخواهد 

آیا جواب شاه را دادید؟ : آرخ برگشت و پرسیددر این احوال کل. را پیروى خواهند کرد
آرخ، چون میخواست کل. ات چیستنوس گفت، هرکس چیزى میگوید، تو بگو، عقیدهفالى

نوس، تو یونانى هستى فالى: د، چنین گفتتان را ندهینوس بگوید، اسلحهچنان کند، که خود فالی
نصیحتى بما . در این موقعى که هستیم، ما عقیده تو را میپرسیم، که چه کنیم. و ما هم از همان ملّتیم

مندانه باشد و این را هم بدان، هر نصیحتى که بما دهى، حتما بعدها در ده، که خوب و شرافت
نوسفالى. یونان منتشر خواهد شد

______________________________
.هزار نفرنشینى دهیعنى خود نویسنده تاریخ سفر جنگى کوروش و عقب-)1(
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اگر در هزار احتمال یک احتمال : آرخ را فهمیده از آن منحرف شد و چنین گفتمقصود کل
چون در مخالفت با شاه هیچ امید گفتم اسلحه را ندهید، ولى مندى براى شما بود، مىبهره
پس از این جواب . مندى نیست، نصیحت میکنم بهرنحو، که بتوانید خودتان را نجات دهیدبهره
اگر ما باید دوستان شاه باشیم، اعتبار ما با «: آرخ گفت، حاال که چنین است، برو بشاه بگوکل

با شاه بجنگیم، پس بهتر است، که داشتن اسلحه بیش از آن است، که فاقد آن باشیم و، اگر باید
نوس گفت، این جواب را بشاه ابالغ میکنم، ولى فالى. »این جنگ را قبل از دادن اسلحه بکنیم

:شاه میگوید. مطلب دیگرى هم هست، که باید جواب آنرا بدهید

.اگر در اینجا بمانید، بین او و شما متارکه است و، اگر پیش یا پس روید، جنگ است

چیز را نوس پرسید چهفالى. جواب داد، بسیار خوب، این پیشنهاد را ما میپذیریمآرخکل
آرخ باز جواب داد، اگر در اینجا باشیم متارکه را و هرگاه پیش کل. پذیرید، متارکه یا جنگ رامى

نوس حاصل نشد، چه او میخواست بداند، که با این جواب مقصود فالى. یا پس رویم جنگ را
نوس با رسوالن شاه فالى. جا میمانند یا حرکت خواهند کردچه خواهند کرد، در همانها یونانى



در »1«ننیه فرستاده بودند، وارد شدند، ولى مبرگشت و بعد رسوالنى، که یونانیها نزد آرى
یه میگوید، من نمیتوانم دعوى سلطنت نمایم، فرستادگان گفتند، آرى. یه مانده بوداردوى آرى

.هاى زیادى هستند، که بر من اولویت دارند و هرگز زیر بار من نروندارسىزیرا پ

گاه من بیایند، و الّا صبح زود نشینى کنند، شبانه به توقّفها میخواهند، با من عقباگر یونانى
آرخ جواب داد، اگر ما بشما ملحق شدیم، چنانکه گفتید بکنید، و الّا کل. حرکت خواهم کرد

ها را پس از این جواب حوالى غروب او یونانى. ه صالح خودتان را در آن دانیدچنان کنید، ک
هاى قربانى مساعد با ستیزه کردن ما با دوستان من، من قربانى کردم و روده«: خواسته بآنها گفت

یکعده کشتى نمیتوان گذشت و ما کشتى شاه نیست، زیرا از دجله، که بین ما و شاه است، بى
.نداریم

______________________________
)1(-�M�e�n�o�n.
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هاى قربانى مساعد است، که، ما نزد دوستان اینجا هم نمیتوان ماند، زیرا آذوقه نداریم و روده
، 2نشینى، کتاب عقب(جا کزنفون گوید در این. بنابراین باید امشب حرکت کرد. کوروش رویم

ها از افس واقع در والیت ینیانها تا دشت نبرد پیموده بودند، به را، که یونانىراهى ): 2فصل 
از . وپنج فرسنگ و یا شانزده هزار و پنجاه استادنودوسه منزل یا پانصدوسى: حساب آنها چنین بود

بعد . است) تقریبا یازده فرسنگ(دشت نبرد هم تا بابل، چنانکه میگفتند، سیصد و شصت استاد 
تراکى با چهل نفر سوار »1«چون شب شد میلتوسیت: ذکور حکایت خود را دنبال میکندمورخ م

ها حرکت کرده آرخ با بقیه یونانىو تقریبا سیصد نفر پیاده تراکى گریخته بطرف شاه رفت و کل
ها یونانیها صفوف خود را آراسته اسلحه را در پیش صف. یه رسیدنصف شب به اردوگاه آرى

در این مالقات . یه رفتندمنصبان و سرداران بهیئت اجتماع نزد آرىند و صاحبزمین گذاشت
ها و منصبان ایرانى عهدى منعقد داشته قرار دادند، که یونانىسرکردگان یونانى با سردار و صاحب

قبل از انعقاد معاهده یک . ها گردندها رهبران یونانىها باهم دوست و متّحد باشند و ایرانىایرانى
گراز، یک گاو نر، یک گرگ و یک قوچ قربان کردند و خون این حیوانها را در سپرى ریختند، 



یه در باب راه آرخ با آرىسپس کل. اى در آن فرو بردندها نیزهبعد یونانیها شمشیرى و ایرانى
. ایم، برگردیم، آذوقه نخواهیم یافتیه گفت، که، اگر از همان راه که آمدهمذاکره کرد و آرى

پس باید راهى دیگر پیش گیریم و چنان با سرعت حرکت کنیم، که قشون شاه بما نرسد، یعنى 
.فرار کرده باشیم

بعد از ظهر بنظر سپاهیان آمد، که قشون شاه . در طلیعه صبح قشون ایرانى و یونانى حرکت کردند
شدند و هائى، که خارج از صف حرکت میکردند، داخل صفوف خود یونانى. از دور میآید

یه، که بواسطه زخمش روى گردونه بود، پیاده شده جوشن دربر کرد، ولى بزودى مفتشین آرى
نظام شاه نیست، بل از مالهاى بنه است، که در برگشته خبر دادند، که این گردوخاك از سواره

واراز این خبر استنباط کردند، که اردوى شاه نباید دور باشد، زیرا از دهات همج. اندچراگاه

______________________________
)1(-�M�i�l�t�o�c�y�t�h�e.
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چون قشون یونانى بعالوه خستگى در تمام روز چیزى نخورده بود و دیر هم . هم دود برمیخاست
آرخ صالح ندانست، حمله بدشمن کند، ولى از راه هم دور نشد، تا تصور نرود، که فرار بود، کل

قراول خود در دهاتى توقّف کرد، که قشون شاه حتّى مقارن غروب آفتاب، او با پیش. ردهک
.هاى آنرا غارت کرده بودچوبهاى خانه

آرخ بآنها فهماند، که او سالم است و خطرى ها زیاد بود، تا آنکه کلباوجود این وحشت یونانى
.نیست

متارکه

مقارن طلوع آفتاب رسوالنى از طرف اردشیر ): 3، فصل2نشینى، کتاب عقب(بعد بقول کزنفون 
آمدند و به پیشقراوالن گفتند، که میخواهند با سرداران یونانى در باب متارکه مذاکره کرده اوامر 

آرخ گفت بشاه بگوئید، که چون ما آذوقه کل. ها را براى شاه ببرندشاه را برسانند و جواب یونانى



رسوالن این جواب را رسانیده برگشتند و گفتند، که . سنگى کنیمنداریم، باید بجنگیم، تا رفع گر
اند، تا اگر متارکه انجام شد، شاه این تقاضاى آنها را صحیح میداند و بلدهائى با خود آورده

.ها را بجاهائى برند، که آذوقه در آنجا زیاد استیونانى

کرده گفتند، که میتوانید آذوقه ها را به دهاتى راهنمائىپس از آن متارکه منعقد شد و یونانى
گى وحشت آنها آذوقهها را حدى نبود، زیرا سابقا عالوه بر بىحال شعف یونانىدر این. برگیرید

این محل . اى که برمیخوردند، میلرزیدند و از عاقبت آن نگران میشدندبهر حادثه: هم زیاد بود
کزنفون تمجید زیاد از . فراوان داشتگندم، نبیذ و مشروب ترشى، که از میوه درست میکنند 

خرماى اینجا کرده گوید، که خرماى یونان را در اینجا نوکرها میخورند و خرماى اینجاها مانند 
جا براى اولین دفعه سپاهیان ما مغز درخت بعد او گوید در این. کهرباى زرد و خیلى درشت است

ولى اشخاصى، که آنرا خوردند، به شکل آن زیبا و طعمش بسیار گوارا است،. خرما خوردند
.برند، تمام درخت خشک میشودوقتى که سر درخت خرما را مى. سردرد شدید مبتال گشتند

هاقرارداد تیسافرن با یونانى

ها سه روز در این محل ماندند و یونانى) 3، فصل 2نشینى، کتاب عقب(هاى کزنفون برحسب نوشته
اه، سه نفر پارسى دیگر و غالمانجا تیسافرن با برادرزن شدر این
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سرداران یونانى به استقبال او رفتند و . ها وارد شدزیاد از طرف شاه بزرگ براى مذاکرات با یونانى
یونانیها، من در مملکتى مسکن دارم، که در همسایگى : تیسافرن بتوسط مترجمش بآنها چنین گفت

اى ندارید، از شاه درخواست کردم، چون دیدم شما دوچار بدبختى شده و چاره. ستیونان واقع ا
ناشناسى تولید گمان میکنم، که این رفتار من نه در شما حق. اجازه دهد شما را سالما بیونان برسانم

با این نیت عریضه بشاه داده اظهار کردم، که از طرف شاه عین عدالت. کند و نه در جائى از یونان
خواهد بود، که این عنایت را درباره من بکند، زیرا من اول شخصى بودم، که خبر کشته شدن 

کوروش را باو دادم و پس از این خبر او را کمک کردم و از تمام اشخاصى، که مأمور جنگ با 
ها بودند، تنها من فرار نکردم و، پس از اینکه راهى براى خود باز کردم، بشاه، که پس ازیونانى



کشته شدن کوروش باردوى شما حمله کرده بود، ملحق شدم و با سپاهى، که در تحت فرماندهى 
شاه در . باشد، قشون غیریونانى کوروش را تعقیب کردممن است و نسبت بشاه کامال باوفا مى

جواب بمن وعده داد در این باب شور کند و مرا مأمور کرد از شما بپرسم، که چرا بر ضد او 
از شما میخواهم، که جواب مالیمى بدهید، تا براى من اجراى منظورى، که دارم . رداشتیداسلحه ب

آرخ یونانیها براى مشورت دور شدند و پس از شور بتوسط کل. و در نفع شما است، سهلتر گردد
کوروش هزار . اجتماع ما براى جنگ با شاه نبود، ما بر ضد او براه نیفتادیم: چنین جواب دادند

نه یافت براى اینکه ناگهان بر شما بتازد و ما را بدینجا بکشاند، ولى، وقتى، که او را در خطر بها
ها، که از او دیده بودیم، دیدیم، در مقابل خدایان و خلق شرم داشتیم، که پس از آن همه خوبى

ریم و نیز اى با شاه در سر سلطنت ندااز زمانى، که کوروش مرد، ما دیگر منازعه. باو خیانت کنیم
اگر کسى ما را آزار . جهت ندارد، که ممالک او را غارت کنیم و در قصد حیات او هم نیستیم

نکند، حاضریم بمملکت خود برگردیم، ولی اگر در قصد آزار ما باشند، ما بکمک خدایان از 
.خود دفاع خواهیم کرد

حیث هم بر ماهرگاه نسبت بما فتوت نشان دهند، ما سعى خواهیم کرد، که از این 

1044: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

پس از شنیدن این سخنان تیسافرن گفت، من مفاد این نطق را بشاه ابالغ خواهم کرد و . فایق نیایند
جواب او را بعد بشما میرسانم، ولی تا مراجعت من متارکه باید برقرار باشد و ما بشما آذوقه 

روز سوم تیسافرن وارد شده گفت، . ها باز دوچار نگرانى شدندروز دیگر نیامد و یونانى. میرسانیم
ها ها را تحصیل کردم، و حال آنکه عده کثیرى از پارسىمن از شاه اجازه نجات دادن یونانى

اند، مخالف آن بوده میگفتند، موافق حیثیت شاه نیست اشخاصى را، که اسلحه بر ضد او برداشته
وانید مطمئن باشید، ممالک ما خصومت با شما نخواهند ورزید و ما حاال شما میت. بگذارد بروند

آذوقه شما را هم میرسانیم، ولى شما هم باید . شما را صحیح و سالم بمملکت خودتان برمیگردانیم
.ممالکى را، که از آن عبور میکنید، غارت نکنید

ارید، بخرید و، اگر اگر پول آذوقه شما را رسانیدیم، آنچه براى خوردن و آشامیدن الزم د
.ها تحصیل کنیدنرسانیدیم، بقدرى که آذوقه الزم دارید از محل



.ها پذیرفتند و طرفین قسم یاد کرده دست بیکدیگر دادنداین شرائط را یونانى

.پس از آن تیسافرن گفت، حاال من باید بحضور شاه روم، تا باین مسئله خاتمه دهم

و ) تیسافرن والى ایاالت کوروش بود(بایالت خود مراجعت کنم بعد برمیگردم، که حرکت کرده 
.شما را هم به یونان برگردانم

یه، که در مقابل ها و آرىپس از آن یونانى) 4، فصل 1نشینى، کتاب عقب(کزنفون گوید 
در این . بیست روز گذشت و او نیامد. یکدیگر اردو زده بودند، منتظر مراجعت تیسافرن شدند

یه نزد او آمده اظهار داشتند، که شاه حاضر است، او را عفو و از دران و سایر اقرباى آرىمدت برا
ها کمتر شده یه و سپاهیان او از یونانىاز این زمان مالحظه آرى. نظر کندها صرفگذشته
براى چه : آرخ رفته چنین گفتندها گردید و آنها نزد کلاى رسید، که باعث دلتنگى یونانىبدرجه

ایم؟ مگر نمیدانیم، که شاه حاضر است بقیمت گزاف هم که باشد ما را بهالکت در اینجا مانده
شاه میخواهد، . کشى را بر ضد شاه بزرگ نداشته باشندها جرئت قشونبرساند، تا بار دیگر یونانى

د و شاید جا بمانیم، تا او فرصت یافته قشون پراکنده خود را جمع کند، بعد بر ما بتازما در این
.نهرهائى میکند و دیوارهائى میکشد، تا راه ما را سد کند
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مان او را در درب هرگز او راضى نخواهد شد، که ما به یونان برگشته بگوئیم باوجود کمى عده
رخ جواب داد، آکل. اش شکست دادیم و بعد اعتنا بقواى او نکرده به یونان مراجعت کردیمخانه

جا حرکت کنیم، خواهند گفت، که ما من تمام این نکات را در نظر دارم، ولى اگر ما از این
حال نه کسى آذوقه خواهد داد و نه راهنمائى در این. متارکه را بهم زده درصدد جنگ هستیم

.خواهد کرد

یگرى هم عبور کنیم یا نه این مسئله، که آیا ما باید از رود د. یه هم از ما دورى خواهد جستآرى
توانیم از این رود اى از عبور ما ممانعت کند، ما نمىمعلوم نیست، ولى من میدانم، که اگر قوه

نظام متحدى نداریم، و حال آنکه بگذریم و دیگر اینکه، اگر بخواهیم جنگ کنیم، سواره
.نظام دشمن زیاد و خوب مجهز استسواره



نظام نداریم، تعقیب یعنى چون سواره(نخواهیم توانست کسى را بکشیم بنابراین، اگر غالب شویم، 
.یک از ما جان بدر نبردو، اگر مغلوب گردیم، هیچ) ممکن نیست

اگر شاه بخواهد ما را بهالکت برساند، آنقدر وسایل در : باالخره من این نکته را نمیتوانم بفهمم
دهد، بعد قول خود را نقض کند و در میان دست دارد، که محتاج نیست قسم یاد کند، بما دست 

.مردمان یونانى و غیریونانى بشکستن عهد معروف گردد

، که دختر شاه را تازه ازدواج کرده بود، »1«تاسدر این احوال تیسافرن با قشونى وارد شد و ارن
بودند، گفت من ها از دیر کردن او نگران تیسافرن، چون دید که یونانى. نیز با لشکرى همراه او بود

بایست بتدارکات این بنابراین مى. ام و بعالوه دختر شاه در اردوى من استوالى لیدیه شده
.مسافرت بپردازم و این مدت براى چنین مسافرتى زیاد نیست

روانه شدن یونانیها با تیسافرن

یه و قشون او با آرى. ها حرکت کردند و بحکم تیسافرن آذوقه یافته میخریدندپس از آن یونانى
ها، چون از آنها ظنین بودند، با یونانى. تاس حرکت میکردند و با آنها اردو میزدندتیسافرن و ارن

ها اردو راهنمایان خود از طرف دیگر حرکت میکردند و بفاصله یک فرسنگ یا بیشتر از ایرانى
باالخره دو اردو بیکدیگر با. زدندمى

______________________________
)1(-�O�r�o�n�t�a�s.
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)180فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (نقش رستم، آتشکده -)56(

در سر تحصیل هیزم و علوفه یکدیگر را میزدند و از این حرکات کینه در : نظر خصومت نگریستند
.سیدندپس از سه روز طى مسافت بدیوار ماد ر. میان آنها تولید میشد



پهناى دیوار بیست پا، ارتفاع آن صد پا و . این دیوار را بقول کزنفون از آجر و قیر ساخته بودند
دیوار مزبور، چنانکه در تاریخ ماد گفته شد، در زمان (طولش، چنانکه میگفتند، بیست فرسنگ بود 

هشت فرسنگ از اینجا ) 193النّصر براى حفظ بابل از طرف شمال ساخته شده بود، صفحه بخت
بر این دو نهر دو پل . در دو منزل پیموده و از دو نهر، که از دجله جدا میشد، گذشته بدجله رسیدند

.زده بودند

ها در نزدیکى آن و پارك نام و یونانى»1«تاساستاد از دجله شهر بزرگى بود سى15بفاصله 
پروکسن و کزنفون گردش پس از شام . گونه درخت بود، اردو زدندزیبائى، که پر از همه

آرخ کجا میکردند؟ در این حین شنیدند، که شخصى از پیش قراول میپرسید، پروکسن و کل
یه آمده بود و او میزبان نن سئوالى نکرد، و حال آنکه این شخص از طرف آرىراجع به م. هستند

پروکسن گفت،. نن بودم

______________________________
)1(-�S�i�t�a�c�e.
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ام، تا باذ بدینجا آمدهیه و ارتهآن شخص گفت، من از طرف آرى. کسى را، که شما میطلبید، منم
اى بشما بگویم، که بیدار کار خود باشید، چه در این پارك تیسافرن سپاهیان زیاد دارد و نیز دسته

دارد، این پل را شبانه براندازد، تا شما نتوانید از بفرستید پل دجله را حفظ کند، زیرا تیسافرن قصد
آرخ بردند و او از این شخص مذکور را نزد کل. آن بگذرید و در میان دجله و نهر آن بمانید

سخنان متوحش شد، ولى یک نفر جوان، که حضور داشت، گفت بین حمله و قطع پل تضادى 
ایده براى آنها دارد، زیرا چند پل دیگر هم، اگر حمله کردند و فاتح شدند، قطع پل چه ف: هست

ثمر است و ما نخواهیم دانست از کدام سمت اگر وجود داشته باشد، براى ما در حال شکست بى
اما اگر ما فاتح شدیم، قطع پل براى آنها مضرّ است، زیرا قشون زیادى، که در آن . باید فرار کنیم

آرخ از آن شخص پرسید، پس از آن کل. دتواند بکمک آنها بشتابطرف دجله است، نمى
او جواب داد، که خیلى وسیع است، . باشداى، که بین دجله و شهر است بچه وسعت مىصفحه

ها پنداشتند، که این شخص را خود پس از این جواب یونانى. دهات زیاد و شهرهاى بزرگ دارد



قعشان را بین دجله و نهر محکم کرده باعث ها پل را خراب و مواند، تا مبادا یونانىها فرستادهایرانى
اى براى محافظت پل فرستادند، ولى بعد باوجود این پس از صرف غذا، دسته. نگرانى شاه گردند

ها از دجله روز دیگر یونانى. ها بعمل آمد و نه کسى در سر پل دیده شداى از طرف ایرانىنه حمله
ها از کنار دجله بیست فرسنگ در بعد یونانى. دندکشتى ساخته بو37پل این رود را از . گذشتند

در اینجا شهر : کزنفون گوید. رسیدند) ادرنه امروزى(»1«کوسچهار روز پیموده به رود فیس
در این محلّ ) شهرى، که در زمان سلوکیها انطاکیه نام داشت(»2«بزرگى است موسوم به اپیس

او قشونى بکمک شاه از همدان میآورد و . یر برخوردندکوروش و اردش»3«یونانیها ببرادر طبیعى
آرخ، براى اینکه قشون یونانى را زیادتر از آنچه هست کل. در اینجا بسپاه خود استراحت داده بود

نمایش دهد، امر کرد سپاهیان یونانى دوبدو از پیش سپاه ایرانى

______________________________
)1(-�P�h�y�s�c�u�s.

)2(-�O�p�i�s.

.یعنى برادر صلبى، از مادرى که زن غیرعقدى بوده-)3(
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کند، که مترجم کزنفون گمان مى(ها شد ها باعث حیرت ایرانىگذشتند و زیادى عده یونانى
آرخ جاى کتاب او تحریف شده، زیرا در نزدیکى قشون ایران بى احتیاطى بزرگى بود، که کلاین

هاى یونانى را بترتیبى درآورد، که پهلوى آن در مقابل قشون ایران باشد و دیگر اینکه ایرانىقشون
پس ). آرخ را بخورندآن زمان لشکرهاى بزرگ زیاد دیده بودند و ممکن نبود فریب عملیات کل

سکنه گذشته بدهات پروشات ها شش منزل یا سى فرسنگ پیموده و از صحراهاى بىاز آن یونانى
در اینجا . توزى امر کرد، دهات را بچاپند، ولى مردم را برده نکنندتیسافرن از جهت کینه. سیدندر

سکنه پیمودند و بعد بیست فرسنگ دیگر در صحراهاى بى. گندم، حشم و غنائم زیاد بدست آمد
نام داشت و اهل آن روى »1«طرف رود دجله شهر بزرگى پدیدار شد، که سنادر منزل اول در آن

.ها نان و پنیر و شراب آوردندها از آب گذشته براى یونانىپوست



ها به رود زهابرسیدن یونانى

در . بود) مطر127تقریبا (پلطر 4عرض آن . رسیدند) زهاب کنونى(ها به رود زابات بعد یونانى
ها ظنین بودند، ولى نمیدیدند، که دامى ها از ایرانىجا آنها چهار روز ماندند و، اگرچه یونانىاین

آرخ الزم دانست، که با تیسافرن مذاکره کند و اگر سوءتفاهمى حال کلدر این. گسترده باشند
باشد، قبل از اینکه جنگى بشود، مرتفع دارد با این مقصود از او درخواست مالقات کرد و، همینکه 

ایم بیکدیگر آزارى نرسانیم، ه قسم یاد کردهمن میدانم، ک«: بمنزل تیسافرن درآمد، چنین گفت
توان بود و در نتیجه ما هم نسبت بینم، که تو از ما بدگمان هستى، چنانکه از دشمنى مىولى مى

من هرقدر کاوش میکنم، نمیتوانم بیابم، که تو خواسته باشى نسبت بما بدى . بشما سوءظن داریم
.بشما نداریمکنى و مطمئن هستم، که ما هم سوءقصدى نسبت 

بنابراین، از طرف خود میگویم، که . اعتمادى را برطرف کنممن این مالقات را خواستم، تا این بى
.ایم، نسبت بشما دوست باشیمما در پیشگاه خدایان قسم یاد کرده

______________________________
)1(-�C�a�e�n�a.
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اى نیست، که ى داشته باشد، که قسم را بشکند، بدترین شخص است و قوهاگر کسى چنین وجدان
پس از این نکته، اگر به اسباب دنیوى بگذریم، من تو را . او را در مقابل غضب آلهى حفظ کند

با تو تمام راهها براى ما باز است، هر رودى قابل عبور است و : بزرگترین نعمت براى خود میدانم
شناسیم، تمام راهها براى ما تیره و تاریک، تو، چون جائى را نمىقه نیست، بىنقصانى از حیث آذو

بدتر از وحشت تنهائى ما این نکته است، که . هر رود غیرقابل عبور و هر جمعیت موحش است
داشت، که تو را هالك سازیم، با اگر غیظ و خشم ما را بر آن مى. همه ما را ترك خواهند کرد

د چه میتوانستیم بکنیم، جز اینکه با شاه ستیزه کرده دوچار غضب موحش او نعمت خوکشتن ولى
راجع . گردیم و دیگر، اگر میخواستم بر ضد تو اقدام کنم، از چه امیدهائى خود را محروم میکردم

:باین امیدها الزم است بتو بگویم



ى است، که من خواستم دوست کوروش باشم، زیرا من گمان کردم، که او در زمان خود شخص
بینم، که تو صاحب اقتدارات و حاال مى. میتواند بیش از همه، بهرکس که بخواهد، خوبى کند

بینم، که این قدرت اینکه حکمرانى ایالت خود را فاقد باشى و نیز مىایاالت کوروش هستى، بى
بنابراین کى است آن کس، که . سلطنتى، که مخالف کوروش بود، مساعد و متّحد تو است

خواهم بتو بگویم، که امید ما در قدر دیوانه باشد، که نخواهد دوست تو باشد؟ باالتر از آن، مىینا
سیان باعث نگرانى شما هستند و من میدانم، که مى. اینکه تو دوست ما خواهى بود، مبنایش چیست

.امیدوارم با قوائى، که دارم، آنها را مطیع شما کنم

مان نیز امیدوارم، چنان کنم، که خیال شما را مشوب نکنند، راجع سیدیان و سائر مرددرباره پى
اى جز قوه من براى تنبیه اند، نیز تصور میکنم، شما قوهبمصریها، که آنقدر شما را عصبانى کرده

باالخره در میان مردمانى، که تو را احاطه دارند، اگر مردمى باشد، که . آنان نمیتوانید بکار برید
آنها باشى، مقتدرتر از تو دوستى نخواهند یافت و، اگر بخواهند تو را اذیت کنند، خواهى دوست 

خدمت ما بتو فقط از این جهت . اختیار مطلق براى افناى آنها خواهى بودتو بوسیله ما صاحب
اى دریافت خواهیم کرد، بلکه از این نظر نیزنخواهد بود، که جیره
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.شناسى در ازاى آن وظیفه ما استایم و حقّهاى تو نجات یافتهکه بواسطه نیکى

افتم، که وقتى، که من تمام این مطالب را در نظر میگیرم، بقدرى از عدم اطمینان تو در حیرت مى
حاضرم با کمال مسرّت بدانم، چه کسى است آن کسى، که چنین ماهرانه حرف میزند و تو را از ما 

من بسیار مشعوفم از اینکه از زبان تو این سخنان بامغز را «: تیسافرن جواب داد. »کندظنین می
قدر دشمن اى بکشى، میگفتم، تو همانبا این عقاید، اگر تو میخواستى بر ضد من نقشه. میشنوم

تو نیز سخنان مرا گوش کن، تا کامال مطمئن شوى، که اگر . منافع خود هستى، که دشمن منى
اگر ما میخواستیم شما را هالك . اىر ضد شاه یا من بکنى، ببدترین کارى اقدام کردهاقدامى ب

نظام و اسلحه نداشتیم، تا این کار را نظام، پیادهکنیم، تصور میکنى، که ما بقدر کفایت سواره
ن اندك خطرى انجام دهیم، یا جائى، که براى اینکار مساعد باشد، در اختیار ما نبود؟ آیا چنیبى

اى را طى میکنید، هاى پهناور، که متّحدین مایند و شما با کمال صعوبت جلگهاست؟ این جلگه



آیا در اقتدار ما نبود، که -این کوهها، که در مقابل شما بلند شده و شما مجبورید از آنها بگذرید
بینید، که یا نمىاما این رودها، آ. این صفحات و این کوهها را اشغال و راه عبور شما را سد کنیم

خانه است و هرچه بخواهیم، براى جنگ با در میان آنها رودهائى هست، که براى ما مانند اسلحه
هر سپاه، میتوانیم از آن بیرون کشیم و نیز رودهائى هست، که، اگر ما شما را از آن عبور نمیدادیم، 

کار بردن تمام این وسائل ما تصور کنیم، که در ب. ها بگذریدشما نمیتوانستید بهیچوجه از آن
تر از ثمرات زمین نیست؟ آیا ما نمیتوانستیم، این ثمرات را آتش آیا آتش قوى. مغلوب میشدیم

زده شما را دوچار چنان گرسنگى کنیم، که رشادت شما در مقابل آن بکلّى ناتوان باشد؟

نیست، چگونه میشود، با این همه وسائل، که براى جنگ داریم و خطرى از آن براى ما متصور 
. شرفى استدینى و کفر و در انظار مردم بىگاه خدایان بىاى انتخاب کنیم، که در پیشوسیله

چنین وسیله وسیله اشخاص مستأصل و کسانى است، که راهى ندارند و احتیاج آنها را در فشار 
یا از سوءنیت خود میگذارد، یا کار اشخاصى فاسد، که میخواهند از نقض قسم در پیشگاه خدایان

نسبت به مردم
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باوجود اینکه ما میتوانستیم . عقل و دیوانه نخواهیم بودگاه ما باین درجه بىنه، هیچ. استفاده کنند
ایم؟ بدان، جهت نجات شما این است، که من میخواهم ارادت شما را معدود کنیم، چرا نکرده

ها نشان دهم، زیرا، اگر کوروش هنگام صعود بممالک علیا، باین قشون خارجه از انىخود را به یون
آن جهت اطمینان داشت، که جیره آنها را میرسانید، من میخواهم، وقتى که از این ممالک پائین 

.گاه خود قرار دهمکنم، تکیههائى، که نسبت بآن مىآیم، همین سپاه را بوسیله خوبىمى

بمزایائى، که شما میتوانید براى من داشته باشید، تو از بعض مزایا سخن راندى، ولى اما راجع 
فقط شاه میتواند تیار راست بر سر نهد، ولى ممکن : بزرگترین مزیت آن است، که من میدانم

. جا یک کس دیگر هم بتواند در قلبش تیار راست بر سر گذارداست، که با بودن شما در این
بنابراین، اگر گفته . هاى مورخین یونانى فقط شاه میتوانست کاله راست بر سر گذاردموافق نوشته(

ها او میتواند فکر سلطنت را در کزنفون صحیح باشد، تیسافرن میخواهد بگوید، که با تقویت یونانى
آرخ از این عبارت تیسافرن تصور کرد، که راست میگوید و گفت، باوجود کل). مغز خود بپرورد



ن چنین جهاتى براى دوستى بین ما، آیا اشخاصى، که با تهمت و افتراء میخواهند این دوستى را بود
مبدل بدشمنى کنند، الیق بدترین عقوبتى نیستند؟ تیسافرن جواب داد، اگر شما با سرداران و 

ها بمن اطالع میدهند، که صاحبمنصبان بخواهید، روز روشن نزد من آئید، من بشما میگویم، کى
آرخ گفت، من تمام آنها را نزد تو میآورم و کل. تو کنگاشى بر ضد من و قشونم ترتیب میدهى

پس از این صحبت، تیسافرن . من هم بتو خواهم گفت، از چه کسانى چیزهائى راجع بتو میدانم
، 2نشینى، کتاب عقب(آرخ بسیار محبت نمود و او را دعوت کرد، که براى شام بماند نسبت به کل

).5صل ف

کشته شدن صاحبمنصبان یونانى

آرخ باردوى خود برگشت، یقین روز بعد، که کل) 5، فصل 2نشینى، کتاب عقب(بقول کزنفون 
کرده بود، که تیسافرن نیات بد نسبت به یونانیها ندارد و مذاکرات او را باطالع یونانیها رسانیده 

محقّقگفت، الزم است رؤساء نزد تیسافرن بروند و اگر 
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ها مجازات شود، که کسانى از یونانیها با اقترا تولید دشمنى میکنند، مانند خائنان و دشمنان یونانى
اند، او یه با تیسافرن مذاکره کردهنن ظنین بود، زیرا میدانست، که او و آرىآرخ از مکل. شوند

شکیل کند و تمام قشون یونانى را بطرف خود کشیده دوست آرخ تاى بر ضد کلمیخواهد دسته
.تیسافرن گردد

آرخ نیز میخواست قشون را بطرف خود جلب کرده اشخاصى را، که مخلّ او بودند، از میان کل
بعض سپاهیان یونانى عقیده داشتند، که تمام سرکردگان و صاحبمنصبان را نباید نزد . بردارد

آرخ بقدرى ابرام و اصرار کرد، تا باالخره قرار شد، برحذر بود، ولى کلتیسافرن برد و باید از او 
دویست نفر سپاهى هم، باین عنوان که . که پنج سرکرده و بیست صاحبمنصب با خود ببرد

وقتیکه یونانیها بدرب منزل تیسافرن رسیدند، پنج نفر . میخواهند آذوقه بخرند، با اینها رفتند
آرخ نن تسالى، آژیاس آرکادى، کلاسى، مد از پروکسن بهسرکرده را، که عبارت بودن
.بدرون منزل خواندند و صاحبمنصبان دم درماندند»1«السدمونى و سقراط آخائى



چند لحظه بعد بعالمتى، که معهود بود، سرکردگان را توقیف کردند و آنهائى را، که دم در مانده 
. جلگه تاخته، هر یونانى آزاد یا برده را که یافت، کشتنظام ایران دربعد سواره. بودند، سر بریدند

یونانیهائى که در اردو بودند، این حرکت سوارها را از دور مشاهده کرده تعجب کردند، که چه 
هاى آرکادى، که شکمش را دریده بودند و روده»2«کاركدر اینحال نى. اى روى دادهحادثه

حال خود را باردو رسانیده قضیه را بیان کرد و یونانیها با اینخود را بدست گرفته فرار کرده بود، 
.فورا اسلحه برداشتند، زیرا با کمال وحشت منتظر بودند، که ایرانیها بر آنها حمله کنند

با برادر تیسافرن و سیصد نفر سوار ) مهرداد(باذ و میتریدات یه، ارتهبعد طولى نکشید، که آرى
ها نزدیک شده یک سرکرده و یک صاحبمنصب یونانى را طلبیدند، تا دار باردوى یونانىجوشن

یونانیها دو نفر فرستادند و کزنفون آتنى از عقب آنها رفت، تا از . بآنها حکم شاه را ابالغ کنند
.احوال پروکسن اطالعى یابد

______________________________
)1(-

�P�r�o�x�e�n�e� �d�e� �B�e�o�t�i�e�,� �M�e�n�o�n� �d�e� �T�h�e�s�s�a�l�i�e�,� �A�g�i�a�s�d�'�A�r�c�a�d�i�e�,� �S�o�c�r�a�t�e

�d�'�A�c�h�a�i�e.

)2(-�N�i�c�a�r�q�u�e.
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:یه چنین گفتوقتى که دو نفر مزبور بقدرى نزدیک شدند، که صدا میرسید، آرى

آرخ نقض قسم کرده و متارکه را بهم زده، مجازات خود را یونانیها، چون محقّق گردید، که کل
نن، که توطئه را آشکار کرده غدارى او را اطالع دادند، مورد مپرکسن و. دید و کشته شد
آنچه راجع بشما میباشد، این است، که شاه اسلحه شما را میخواهد و میگوید، این . مرحمت شدند

، که یکى »1«منىانر ارخیونانیها بتوسط کل. اسلحه از آن او است، زیرا از آن کوروش بنده او بود
ترین آدمى هستى و اى شما، که دوستان یه، که بدذاتاى آرى«: جواب دادنداز سرکردگان بود،



گاه خدایان و در انظار مردم قسم یاد کوروش بودید، آیا شرم ندارید، که پس از آنکه در پیش
ترین آدمى و دینکردید، با دوستان ما دوست و با دشمنان ما دشمن باشید، ما را به تیسافرن، که بى

قسم خود را کشتید، با دشمنان ما ن است، تسلیم میکنید؟ شما، پس از اینکه خائنانه همبدترین خائ
:یه جواب دادآرى» اید؟بر ضد ما شده

. تاس و ما کنگاش میکردآرخ ثابت شد، که از مدتى قبل بر ضد تیسافرن و ارنبر خود کل
مجازات خود رسید و این عین آرخ نقض قسم کرد و متارکه را بهم زد، باگر کل«: کزنفون گفت

اند و نن را، که نسبت بشما خوبیها کردهعدالت است، که خائن هالك شود، ولى پروکسن و م
.سرکردگان ما هستند، چرا پس نفرستادید

البتّه معلوم است، که چون آنها دوستان ما و شما هستند، سعى خواهند کرد بما و شما نصایح خوبى 
. اینکه چیزى بگویند، رفتندها مدتى باهم مشورت کردند، و، بىپارسىپس از این سخن . »بدهند

. آرخ را نزد شاه برده بحکم او سرش را از تن جدا کردندکزنفون بطور اختصار گوید، که کل
:پلوتارك شرح قضیه را چنین نوشته

آرخ بروایت پلوتاركکشته شدن کل

آرخ که تیسافرن، برخالف قولى که داده بود، کلپس از آن): 20اردشیر، بند (مورخ مذکور گوید 
و سایر صاحبمنصبان یونانى را فریب داد و آنها را توقیف و در زنجیر کرده نزد شاه فرستاد، 

آرخ از کتزیاس، چنانکه خود مورخ مذکور گوید، خواهشکل

______________________________
)1(-�C�l�e�o�n�o�r� �d�'�O�r�c�h�o�m�e�n�e.
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شناسى مهر خود را اى باو بدهد و، چون از داشتن آن خیلى مسرور شد، براى اظهار حقّکرد، شانه
باو داده گفت، اگر روزى به السدمون رفتى، این مهر مرا باقرباء و دوستان من نشان ده، تا بدانند 

آرخ اسیر شده بودند، یونانى، که با کلکتزیاس نیز گوید، سپاهیان . دوستى ما بچه اندازه بوده



جوئى او خواهش کرد، که جیره در مقام چاره. خوردند و چیز کمى براى او میماندآذوقه او را مى
کتزیاس این خواهش او را با رضایت و بل موافق . او را بیشتر و جداگانه از جیره سایر اسراء دهند

آرخ میبردند، او روزى از خوك براى کلچون همه روزه یک ران. میل پروشات انجام داد
کتزیاس خواهش کرد، که کارد کوچکى در میان آن پنهان دارد، تا او دوچار زجر و عقاب از 

ولى کتزیاس از ترس ) آرخ میخواسته خودکشى کندمقصود این است، که کل(طرف شاه نگردد 
آرخ را نکشد و بود، که کلپروشات از اردشیر خواهش کرده. اردشیر از انجام آن خوددارى کرد

او بقید قسم وعده داده بود از اعدام او دست بازدارد، ولى بعد باصرار استاتیرا تمام اسراى یونانى را 
بعد . نن کشت و پروشات از این زمان کینه استاتیرا را در دل جا داده بعدها او را زهر دادباستثناى م

.تپلوتارك گوید، این روایت کتزیاس صحیح نیس

معلوم . قدر خطرناك بودآرخ اقدام بکارى کند، که آنپروشات داعى نداشت، که براى خاطر کل
انگیزى آرخ از این قسمت تاریخ خود افسانه حزناست، که کتزیاس براى بزرگ کردن نام کل

ها و طیور درنده دریدند، ولى گردبادى نعش صاحبمنصبان یونانى را سگ: ساخته، چنانکه گوید
در اطراف . آرخ را در زیر ماسه و ریگ روان پوشیده قبرى براى او ساختست و نعش کلبرخا

این قبر درختان خرما روئید و چندان زیاد شد، که در اندك مدتى جنگلى از درختان مزبور پدید 
بعد مورخ مذکور از . آرخ، محبوب خدایان را، نابود کردآمد و شاه مغموم گشت، که چرا کل

پروشات نسبت به استاتیرا سخن رانده میگوید جهت آن رشکى بود، که او به استاتیرا ورزىکینه
.عجالۀ میگذریم) 1096صفحه (چون این قضیه در جاى خود ذکر خواهد شد، . بردمى
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آرختمجید کزنفون از کل

ه او واقعا سرباز بود، جنگ را دوست آرخ را بسیار ستوده و بدین عقیده است، ککزنفون کل
حال در پروا بود، ولى با اینها بىدر جدال. یافت، بمصرف جنگ میرسانیدمیداشت و هرچه مى

او میگفت، قشونى که اطاعت نظامى ندارد، بهیچ درد . مواقع خطر احتیاط را از دست نمیداد
او سخت و سبع بود و در موقع . دشمننمیخورد و باید سرباز از فرمانده خود بیشتر بترسد، تا از 

جنگ یا مخاطره همه با میل سخنان او را میشنیدند، ولى، همینکه خطر میگذشت، همه از او فرار 



زیردستان او نسبت بوى همان حسیات را . میکردند، زیرا روى مالطفت و عنایت نداشت
چگاه کسى را نداشت، که بنابراین او هی. میپروردند، که یک شاگرد مکتب نسبت بمعلّم دارد

بواسطه دوستى یا وفا او را پیروى کند، ولى اشخاصى را، که وطن یا احتیاج و یا ضرورت دیگر 
.در تحت فرمان او قرار میداد، خوب میتوانست مطیع کند

:هاى او شروع شد، دو وسیله بزرگ او را سرباز عالى کردمندىاز زمانى، که بهره

ثانیا ترس مجازات، که سربازها . هاى امتحان گذشتکه از تمام محکاوال دالورى و شجاعت او،
.آرخ، وقتى که فرماندهى داشتچنین بود کل. را باطاعت نظامى درآورد

.او هیچگاه، چنانکه گویند، زیر فرمان کسى نرفت و تقریبا در سنّ پنجاه سالگى درگذشت

ولى پلوتارك شکست ) 6، فصل 2هزار نفر، کتاب نشینى دهعقب(این است عقیده کزنفون 
آرخ سردار خوبى نبود و، اگر بجاى اینکه در لب کوروش را باو منتسب داشته گوید، که کل

.بردفرات بماند، در قلب قشون کوروش جا میگرفت، جنگ را یقینا مى

ننتکذیب کزنفون از م

هان نمیکرد فرماندهى نن تسالیانى حرص خود را نسبت بجمع کردن مال پنم: مورخ مذکور گوید
همیشه درصدد بود، که دوست . را براى گرد آوردن مال و شرف را براى استفاده میخواست

براى رسیدن بمقاصدى که داشت، . مجازات بمانداشخاص مقتدر باشد، تا تعدیات او بى
.گوئى و تقلّب میدانستترین راه را در شکستن قسم، دروغکوتاه
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اشخاصى را دوستان . صداقت و دیانت را بهیچ میشمرد و روشن بود، که کسى را دوست ندارد
هیچگاه دشمن را استهزاء نمیکرد، ولى . خواند و در همان حال براى آنها دام میگستردخود مى

مال دشمن او نمیخواست . هیچگاه هم با اطرافیان خود حرف نمیزد، مگر آنکه آنها را استهزاء کند
را برباید، زیرا ربودن چیزى، که خوب حفظ میشد، دشوار بود، ولى او یگانه کسى بود، که ربودن 



از تمام اشخاص بدقول و .. مال دوستى را، از این جهت که محفوظ نبود، خیلى سهل میدانست 
دار و فاسد میترسید، چنانکه از اشخاص جنگ آزموده میترسند و، بعکس تمام کسانى را که دین

او عقیده داشت، . راست بودند، مورد استفاده قرار میداد، زیرا تصور میکرد، که اینها آدمى نیستند
وقتى که میخواست در نزد کسى شخص اول باشد، افترا . اندکار بد تربیت شدهکه اشخاص درست

م نیست، میتوان در امورى، که چندان معلو. میزد بکسانى، که مقام اول را قبل از او حائز بودند
فرماندهى قشون »1«نن از آریستیپوقتى که م: اشتباه کرد، ولى آنچه همه میدانند، این است

یه خارجى داشت، خارجه را گرفت، جوانى بود خوشگل و صبیح و، زمانیکه سروسرّى با آرى
دوست یه جوانانى را، که صباحت منظر داشتند،طراوت جوانى را هنوز فاقد نشده بود و آرى

. نام، که خارجى بود»2«پاسخود او هم زمانى، که ریش نداشت، جوانى داشت تارى. میداشت
سرداران یونانى کشته شدند از این جهت، که بر ضد شاه قیام کردند، ولى او کشته نشد، و حال 

د سرداران بعدها شاه او را هم معدوم کرد، ولى نه مانن. آنکه همان کار سرداران دیگر را کرده بود
گویند، که او را با زجرهائى کشتند، که . دیگر یونانى، زیرا بریدن سر قتلى نجیبانه بشمار میرفت

آژیاس آرکادى و سقراط ). اند، که دست و پاى او را قطع کردندبعضى نوشته(یکسال طول کشید 
هر دو . ئنآخائى هم کشته شدند، ولى این دو نفر نه در جنگ ترسو بودند و نه در دوستى خا

).6، فصل 2نشینى، کتاب عقب(وپنج سال داشتند تقریبا سى

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�i�p�p�e.

)2(-�T�h�a�r�i�p�a�s.
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)94ستولز، گراور (کان بزرگ صفّه جمشید، پلّهتخت-)57(
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هاه یونانىحزن و اندو



وقتى که بسپاهیان یونانى خبر گرفتار شدن ) 1، فصل 3نشینى، کتاب عقب(بعد کزنفون گوید 
پایان فرو رفتند، چه میگفتند، ما دم دربار منصبان آنها رسید، در غم و اندوه بىسرداران و صاحب

بین ما و اوطانمان هزار استاد شاه هستیم، از هرطرف دشمن ما را احاطه کرده، مسافتى بیش از ده
ایم، نه جائى هست، که بما آذوقه جدائى انداخته، در وسط راه بین رودهاى غیرقابل عبور درمانده

اگر در جنگى فاتح شویم، یک . نشینى ما را تأمین کندنظامى، که خطّ عقببفروشند و نه سواره
در نبرد و همه حتّى نفر را هم نمیتوانیم بکشیم و، اگر مغلوب گردیم، یکنفر از ما جان ب

اى بود، که ها باندازهحزن و اندوه یونانى. اندغیریونانیهائى، که با کوروش بودند، ما را رها کرده
آن شب بیشتر یونانیان شام نخوردند و هرکس هرجا میتوانست بخوابد خوابید، ولى چشم کسى 

فالى، که امید دیدن روى آنها را نوائى خود بودند و در خیال عیال و اطبهم نیامد، چه همه بفکر بى
. منصب و نه سربازدر قشون یونانى شخصى بود کزنفون نام، که نه سردار بود، نه صاحب. نداشتند

میزبان او پروکسن مدتها او را دعوت میکرد، که وطن خود را ترك کرده بخدمت کوروش 
د و او گفت، که چون از قرار استشاره کر»1«کزنفون نامه او را خوانده از سقراط آتنى. درآید

ها ارتباطى نزدیک دارد، ممکن است، که اهالى آتن از معلوم کوروش با السدمونیها بر ضد آتنى
. پس بهتر است به دلف رفته از خدا در این باب استشاره کنى. رفتن تو نزد کوروش ظنین شوند

سالم برگردد و نتیجه مسافرت کزنفون چنین کرده از آپلّن پرسید، براى اینکه از این مسافرت 
براى خدایانى که «: آپلّن جواب داد. یک از خدایان باید قربانى کندخیلى خوب باشد، براى کدام

کزنفون این جواب را به سقراط اطّالع داد و او گفت، سؤال را . »قربانى کردن براى آنها الزم است
قّ بهتر است، بمانى یا بروى و، وقتى یک از دو شبایست پرسیده باشى، کداماى، مىخوب نکرده

که تصمیم بر مسافرت کردى، بپرسى، که بهترین وسیله براى انجام اینکار چیست و، چون تو طور 
اى، حاال باید هرچهدیگر سؤال کرده

______________________________
.این همان فیلسوف معروف است و کزنفون از شاگردان او بود-)1(
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هاى الزم را کرده براه افتاد و در سارد به کوروش، در حینى که او کزنفون قربانى. خدا گفته بکنى
بنا بمیل پروکسن کوروش او را دعوت کرد . میخواست بطرف ممالک علیا عازم شود، معرّفى شد

وقت در این. روانه خواهد کردنزد وى بماند و گفت، همینکه سفر جنگى خاتمه یافت، او را بیونان 
.سیدیان استبه کزنفون میگفتند، که این سفر جنگى بر ضد پى

آرخ، فریب خورد و فقط در کیلیکیه منصبان یونانى، بجز کلبنابراین کزنفون مانند سایر صاحب
حیا ها بواسطه شرم ودر این حال بیشتر یونانى. فهمید، که این سفر جنگى بر ضد شاه تهیه شده

ها بارى، از مشکالتى، که براى یونانى. کوروش را پیروى کردند و کزنفون هم یکى از آنها بود
پس از گرفتار شدن صاحبمنصبان یونانى حاصل شده بود، کزنفون هم در شب مذکور نمیتوانست 

بخوابد، ولى بعد بخواب رفت و در خواب دید، که رعد غرّیدن گرفت و برقى بخانه پدرى او 
کزنفون از وحشت بیدار شده سراسیمه از جا جست و در ابتداء . اده تمام خانه را مشتعل کردافت

بنظرش آمد، که این خواب عالمت خوبى است، زیرا در میان مخاطرات و مشکالت نور بزرگى از 
طرف زوس، که خداى بزرگ است، بخانه او تابیده، ولى بعد ترسى بر او مستولى شد، چه تصور 

چون این خواب از طرف زوس شاه خدایان است و آتش او را از هرطرف احاطه کرده، کرد، که 
پس تعبیر این خواب چنین است، که او از ممالک شاه بیرون نخواهد رفت و مشکالتى او را از 

پس از قدرى تأمل بفکرش آمد، که همینکه صبح دررسد، . هرطرف احاطه خواهد داشت
.ها را گرفته ببدترین نحوى خواهند کشتونانىها حمله خواهند کرد و یپارسى

پس اندیشید، که نباید منتظر شد، تا بیایند و ما را بگیرند و باید آنچه از ما برمیآید، براى نجات 
منصبان دسته پروکسن را دور خود جمع کرده گفت، این بود، که برخاسته صاحب. خود بکنیم

نمود، و حال این من خود را علنا بما چنین نمىاگر دشمن تدارکات خود را ندیده بود، خصومت
بینم، کسى در فکر دفاع از دشمن باشد اگر ما اسیر شویم، سرنوشت ما بدست کسى است، که نمى

بیند و حکم میکند سرودست او را ببرند و آنرا روى صلیبىبرادر تنى خود را کشته مى
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هم نباید انتظارى از او داشته باشیم، چه ما همان کسانى هستیم، که میخواستیم او را ما . گستراندمى
منصبان همه صاحب. اش کنیم و حتّى، اگر میتوانستیم، او را بکشیماز تخت شاهى پائین آورده بنده



نام گفت، باید راهى پیدا »1«پروکسن حرفهاى او را تصدیق کردند و فقط یک نفر آپولّونیدس
در ازاى این پیشنهاد، کزنفون و دیگران بر او تاخته بیرونش کردند و بعد . د و با شاه کنار آمدکر

درنگ سردار و سرکردگانى بجاى آنهائیکه منصبان جمع شده قرار دادند، که بىشبانه تمام صاحب
ن بجاى اند، انتخاب کنند، تا نظم و اطاعت نظامى قشون مختلّ نشود و از جمله کزنفوگرفتار شده

.پروکسن انتخاب شد

نطق صاحبمنصبان یونانى

همینکه سپیده صبح دمید، صاحبمنصبانى، که تازه انتخاب شده بودند، در مرکز اردو جمع شده 
انر و کزنفون سف و کلسپاهیان یونانى را جمع کردند و هرکدام از سه نفر رئیس، یعنى خیرى

یه ما را ها و آرىپارسى: ها این بودمضمون نطق. هاى مهیج خطاب بسربازان کردندبرخاسته نطق
دیگر اطمینانى بآنها . هاى شداد، نقض قول و عهد کردندفریب دادند و، باوجود معاهده و قسم

نیست و ما باید سعى کنیم، که مقاومت کرده فاتح شویم و، اگر هم فاتح نشدیم، تماما بمیریم، 
یریم، ولى با شکنجه و زجرهائى، که خدایان نصیب زیرا اگر بدست دشمن افتیم، باز باید بم

کزنفون براى تحریک سربازان یونانى جنگهاى خشیارشا را با یونان و رشادت . دشمنان ما هم نکند
ها نسبت بمیسره قشون اردشیر ها را بخاطر آنها آورد و سپس از جنگ کونّاکسا و فتح یونانىیونانى

نظام دشمن را نداریم، ولى فقط از این است، که ما سوارهسخن رانده گفت، مزایاى دشمن بر ما 
باالخره . هیچ شنیده نشده است، که کسى در جنگ از گزیدن اسب یا لگد زدنش مرده باشد

اهمیت در مردى است، که بر روى اسب نشسته و، چون او بر اسب قرار گرفته و ما بر زمین 
اما این نکته، که تیسافرن با ما نخواهد بود، نباید . استواریم، باز شجاعت ما کار خود را خواهد کرد

باعث دغدغه شما گردد، زیرا نبودن چنین شخصى، که همواره

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�n�i�d�e�s.
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پیدا کرده حرکت براى ما چاه میکند، آیا بهتر از بودن او نیست؟ حاال ما خودمان راه خود را
در باب آذوقه هم نگرانى نداشته باشید، زیرا تا حال ما بقیمت گزاف آذوقه خود را . خواهیم کرد

ها بنا بحقّ میخریدیم، ولى بعد از این، چون پول نداریم، هرقدر آذوقه الزم داشته باشیم، از محلّ
را اگر در جائى نتوانیم از رودها هم نباید باعث تشویش خاطر شما شود، زی. فاتح خواهیم گرفت

ما نباید . رودها عبور کنیم، میتوانیم باال رفته جائى را بیابیم، که آب تا زانوى ما باشد و بگذریم
ایم حتما بیونان مراجعت کنیم، زیرا ممکن است جائى را یافته نشان دهیم، که بر خود مخمر کرده
سیان برخالف میل شاه بینید، که مىنمىآیا . اى بنا کنیمو در آن محل متوطن شده مستعمره

»1«)کااونیانلى(باشند و سیدیان نیز داراى چنین وضعى مىشهرهاى بزرگ و با ثروت دارند، پى
ما از آنها کمتر . جاهاى محکمى را گرفته محصول جلگه حاصلخیز را، که متعلّق بشاه است، میبرند

باید بنمائیم، که میخواهیم در جائى بمانیم، . بمانیمنیستیم و ما هم میتوانیم جائى را اشغال کرده 
. زیرا اگر شاه این نیت ما را بداند، تمام وسائل رفتن ما را تدارك خواهد کرد، تا ما زودتر برویم

این مطالب را گفتم، تا شما مأیوس و افسرده نشوید، ولى ما باید بکوشیم، تا بیونان برگردیم، زیرا 
کارى و زیستن با زنان اى حاصلخیز رحل اقامت افکنیم، نعم فراوان، بىمیترسم، که اگر در جاه

بلندقامت و زیباى ماد و پارس یا دختران آنها ما را به ناز و نعمت عادت دهد و ما راه وطن را 
ها فقیراند، میتوانند تمام ها بگوئیم، که اگر آنپس ما باید بیونان برگردیم و بیونانى. فراموش کنیم

چیز را باین جاها آورده غنى کنند، زیرا، اى سربازان، بدانید که تمام این مال و منال و ىاشخاص ب
ما باید : پس از آن کزنفون ترتیب و طرز قشون را چنین بیان کرد. ثروت در انتظار فاتحین است

.باشدهاى خود نباشیم و حرکت ما آزاد و در صالح قشون ها و خیمهچنان کنیم، که مقید به ارابه

هاى خود را بسوزانیم و حتّى از بنه خود، آنچه را که بیش از خوردن و ها و خیمهبنابراین باید ارابه
مهمتر از هرچیز این است، که این. آشامیدن است، نیز نابود کنیم

______________________________
)1(-�L�y�c�a�o�u�i�e�n�s.
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تا سردارانمان با ما بودند، دشمن نتوانست با ما ستیزه کند، زیرا از : ظر داشته باشیدنکته را در ن
اطاعت نظامى ما میترسید، ولى حاال تصور میکند، که نافرمانى در قشون یونانى حکمفرما است و 

بردارى نشان دهیم،بنابراین باید حاال بیش از سابق اطاعت و فرمان. باعث اضمحالل آن خواهد شد
پس از آن بپیشنهاد کزنفون با بلند کردن دست رأى گرفتند . تا دشمن بداند، که خیال واهى کرده

.و قبول شد

جا دهات خوبى در بیست استادى این. بعد او گفت، ما باید بجائى رویم، که آذوقه زیاد داشته باشد
گ را دارد، که است و، اگر دشمن بما حمله کند، نباید باعث حیرت گردد، زیرا دشمن حال س

بنابراین باید ترتیب قشون . همواره برهگذر حمله میکند، ولى، همینکه باو حمله کردند، میگریزد
اسلحه ستونى بسازیم، که وسط آن خالى بماند و از سپاهیان سنگین: در موقع حرکت چنین باشد

که بجبهه ستون اگر ما اآلن اشخاصى را معین کنیم،. باروبنه خود را در وسط ستون جمع کنیم
فرمان دهند و بر رأس آن ناظر باشند و نیز اگر اشخاصى را، که باید پهلوهاى قشون را حفظ و در 

دنبال آن حرکت کنند، برگزینیم، در موقع نزدیک شدن دشمن، بمشورت محتاج نشویم و تمام 
شد، دو نفر از سف، چون السدمونى است، باید فرمانده جبهه بابعقیده من خیرى. قشون بکار افتد

پس از این . قراول را اداره کنیمماسیون و من پسترین سرکردگان پهلوها را حفظ کنند و تىمسنّ
بعد کزنفون . نهاد پذیرفته شدنطق، چون کسى حرف نزد، با بلند کردن دست رأى گرفتند و پیش

.ید دلیر باشیدگفت هان اى کسانیکه میخواهید عیال و اطفال خود را ببینید، بدانید، که با

اگر مال . اگر فاتحید میکشید و، اگر مغلوبید، میکشند. براى رسیدن بمقصود این یگانه وسیله است
را دوست دارید، باید فاتح باشید، چه فاتح دارائى خود را حفظ میکند و مغلوب آنرا براى دیگرى 

).2، فصل 3نشینى، کتاب عقب(میگذارد 

هاحمالت مهرداد بیونانى

در این حین مهرداد با . ها و زیادى بار وبنه ناهار خوردندها و خیمهها پس از سوزانیدن ارابهیونانى
ها مذاکره کند و گفت، منهم از دوستان کوروش بودم و سى نفر سوار دررسیده خواست با یونانى

این است،. حاال میخواهم آن کنم، که شما خواهید کرد
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هاى خود برگردیم و، اگر مانع یونانیها گفتند ما میخواهیم، بخانه. ام قصد شما را بدانمکه آمده
از این حرف او . مهرداد گفت، اگر شاه بخواهد، شما جان بدر نخواهید برد. شوید، جنگ میکنیم

یکان تیسافرن ها است، بخصوص که یکى از نزدها استنباط کردند، که او فرستاده پارسىیونانى
سرکردگان بین خودشان قطع کردند، که بهترین کار جنگ کردن است، بهرجا که . همراه او بود

کارك ها احوال روحى سربازان را خراب میکند، چنانکه نىبکشد، زیرا مذاکرات با پارسى
شتند و ها حرکت کرده از رود زابات گذیونانى. با بیست نفر سپاهى شبانه فرار کرد»1«آرکادى

دار، که هنوز دور نرفته بودند، که مهرداد با دویست نفر سوار و چهارصد نفر تیرانداز یا فالخن
سبک و چست و چاالك بودند، باز پیدا شد و در ابتداء وانمود که دوست است، ولى همینکه 

ها زیاد از یونانىاى داران باران تیر و سنگ بیونانیها باریدند و عدهنزدیک آمد، تیراندازان و فالخن
شان در مرکز تیراندازان کریتى نمیتوانستند جواب بدهند، زیرا بواسطه سبکى اسلحه. زخمى شدند

ها نمیرسید و نیز اشخاصى، که زوبین داشتند، قرار گرفته بودند و دیگر آنکه تیرهاى آنها بایرانى
اسلحه پس قراول بتعقیب ه و سبکاسلحکزنفون با سپاهیان سنگین. دارها برسندنمیتوانستند بفالخن

ها نمیرسید، نظام آنها هم بپارسىنظام نداشتند و پیادهدشمن پرداخت، ولى، چون یونانیها سواره
ها در حال فرار هم برگشته تیر میانداختند و نتوانستند یک نفر پارسى را هم بگیرند و پارسى

از راهى، که در تعقیب دشمن پیموده بودند، یونانیها مجبور شدند، . ها را مجروح میساختندیونانى
. راه رفته عصر بدهاتى رسیدند) کمتر از یک فرسنگ(استاد 25روز فقط برگردند و بنابراین آن

سف کزنفون را مالمت کرد، که چرا خیرى. ها پدید آمددر اینجا باز افسردگى و یأس در یونانى
کزنفون . ضرر جزئى هم بدشمن رسانیده باشداینکه بتعقیب دشمن پرداخت و آنقدر دور شد، بى

ما باید یکدسته . اعتراف کرد، که کار خوبى نکرده و گفت این حمله دشمن بما یک چیز آموخت
اىچون این رأى پسند آمد، شبانه دسته. نظامى تشکیل کنیمدار ترتیب بدهیم و سوارهفالخن

______________________________
)1(-�N�i�c�a�r�q�u�e� �.�d�'�A�r�c�a�d�i�e.
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اى از پنجاه نفر سوار تشکیل و لیسیوس آتنى را رئیس دار و نیز دستهاز دویست نفر فالخن
اى گذشتند و بیش از هشت استاد از آن دور روز دیگر یونانیها راه افتاده از دره. نظام کردندسواره

دار از دره مذکور بقصد و چهار هزار تیرانداز و فالخننشده بودند، که مهرداد با هزار نفر سوار 
اسلحه را بقصد مهرداد اسلحه و سبکیونانیها قسمتى از سپاهیان سنگین. ها گذشتیونانى

ها، همینکه حال را بدین منوال دیدند، نظام خود حمله کردند و پارسىها با سوارهاین. فرستادند
اجازه آنها را ناقص کرده بعد کشتند، تا من گرفته و بىها هیجده نفر از دشیونانى. گریختند

بعد یونانیها حرکت کرده و باقى روز را راه رفته بکنار . وحشتى در دل دشمن ایجاد کرده باشند
جا شهر بزرگ و خرابى است، که آنرا این): 4، فصل 3کتاب (کزنفون گوید »1«.دجله رسیدند

پا، ارتفاعش صد پا و 25قطر دیوار آن . ن شهر مادیها بودندوقتى سکنه ای. نامندمى»2«الریسا
پا از سنگ 20اش ببلندى این دیوار از خشت ساخته شده، ولى پایه. محیطش دو فرسنگ است

ها دولت ماد را منقرض کردند، شاه پارس این شهر را محاصره تراشیده است، وقتى که پارسى
...... آفتاب را پوشید و محصورین از ترس تسلیم گشتند بعد ابرى. کرد، ولى نتوانست آن را بگیرد

پس از آن، قشون یک منزل شش فرسنگى پیموده بدیوار متروکى در نزدیکى شهرى، که موسوم 
پایه دیوار آنرا از سنگ صیقلى . وقتى این شهر از مادیها مسکون بود. است، رسید»3«پیالبه مس

اند، که روى این بنا دیوارى گذارده. قدر ارتفاع استاند و داراى پنجاه پا قطر و همانمنبت ساخته
ها صاحب دولت ماد گشتند، زن گویند، وقتى که پارسى. پا و ارتفاعش صد پا است25قطر آن 

اینکه بتواند آنرا با قهر و غلبه اد بدین شهر پناه برد و شاه پارس این شهر را محاصره کرد، بىشاه م
.باالخره زوس محصورین را بوحشت انداخت و شهر بتصرّف آمد. یا محاصره تسخیر کند

پس از آن یونانیها چهار فرسنگ راه رفتند و در بین راه قشون عظیم تیسافرن، که مرکّب بود از 
یان خود او و سپاهیان کوروش و قشونى، که برادر شاهسپاه

______________________________
)1(-�L�y�c�i�u�s� �.�d�'�A�t�h�e�n�e�s.

)2(-�L�a�r�i�s�s�a.

)3(-�M�e�s�p�i�l�a.



1065: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

قراول و پهلوهاى قشون یونانى تیسافرن خواست بر ضد پس. بکمک او آورده بود، نمودار شد
داران کریتى و تیراندازان یونانى، که بطرز سکائى مسلّح بودند، دفاع کند، ولى فالخنعملیاتى 

در این احوال تیسافرن . کردند و چنان خوب بنشانه زدند، که یک تیر یا سنگ آنان بخطا نرفت
ها را جمع ها تیرهاى پارسىها خارج باشد و یونانىقشون خود را عقب کشید، تا از تیررس یونانى

ها بدهاتى رسیدند و آذوقه زیاد پس از این زدوخورد یونانى. ند، تا در موقع جنگ بکار برندکرد
ها تیسافرن از دنبال یونانى. اى بگذرندبایست از جلگهروز بعد مى. از گندم و غیره برگرفتند

).3، فصل 3نشینى، کتاب عقب(حرکت میکرد و زدوخوردهاى مختصر روى میداد 

ب قشونتغییرات در ترتی

ها پس از زدوخوردهاى مذکور ملتفت شدند، که ترتیب گروهان مربع، یونانى) 5جا، فصل همان(
با اینکه دشمن درپى آنها است، براى حرکت مناسب نیست، زیرا در موقع عبور از راهى یا گردنه 

فشار یکدیگر اسلحه در و یا پلى جناحین باید بیکدیگر نزدیک شوند و بر اثر آن سپاهیان سنگین
بنابراین بواسطه ازدحام یکدیگر را در زیر پا گرفته باهم . توانند حرکت کنندواقع شده بسختى مى

هم معلوم است، که از این. مخلوط میشوند و دشمن میتواند از این وضع استفاده و حمله کند
بمسافت اولیه وبرهم سپاهیان نمیتوان نتیجه خوبى گرفت و دیگر، وقتى که جناحین صفوف درهم

خود برمیگردند، جاى خالى در قلب قشون پدید آمده موجب یأس و دلباختگى سرباز میگردد، 
.بیند، که دشمن درپى او استچه او مى

ترتیب دادند، که هرکدام »1«شش لخ: براى رفع این معایب سرداران بدین وسیله متشبث شدند
، که با صاحبمنصبان جزو دیگر »2«سوم به لخاژمرکّب از یکصد نفر بود و صاحبمنصبى داشت مو

بایست بهم نزدیک شوند، لخاژها وقتى که جناحین قشون در موقع حرکت مى. بدسته فرمان میداد
. عقب میماندند، تا بجناحین مزاحمتى وارد نیاید و بعد از پهلوهاى قشون حرکت کرده باال میرفتند

وقتى که بعکس



______________________________
)1(-�L�o�c�h�e�s.
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این . ها آنرا پر میکردندپهلوهاى قشون از هم دور میشدند و در قلب جاهاى خالى پدید میآمد، لخ
نظمى روى نمیداد، ترتیب حسن دیگرى نیز داشت، توضیح آنکه در موقع عبور از معبر یا پلى، بى

از پس دیگرى عبور میکردند و بنابراین همینکه الزم میآمد، که فاالنژ تشکیل زیرا لخاژها یکى
روز پنجم قصرى . ها بهمین ترتیب راه رفتندچهار روز یونانى. یابد هرکس در صف خود بود

یونانیها تپه اول . هائى میگذشتمشاهده کردند، که در اطراف آن دهاتى بود و راه این قصر از تپه
موقع صعود بتپه دوم بقشون دشمن، که بلندى را اشغال کرده بود؛ برخوردند و را پیموده در

اسلحه بعد سپاهیان سبک. اى زیاد مجروح کردندها باران تیر و سنگ بر آنها باریده عدهپارسى
یونانى را شکست داده و عقب رانده بسپاهیان سنگین اسلحه یونانى حمله بردند و چنان شد، که از 

. داران یونانى، که مواظب باروبنه بودند، در این روز نتیجه گرفته نشداندازان و فالخنوجود تیر
هاى خود ها بصعوبت خود را بدهات رسانیده سه روز در آنجا ماندند و بمداواى زخمىیونانى

ها وارد جلگه شدند، ولى تیسافرن روز چهارم یونانى. آذوقه در اینجا فراوان بود. پرداختند
بعضى : ها نمیتوانستند بجنگنداى زیاد از یونانىآنها از ده اولى تجاوز کنند، زیرا عدهنگذاشت

پس از . اى اسلحه حاملین مجروحین رامجروح بودند، برخى مجروحین را حمل میکردند و عده
مندى داشتند، طرف عصر پارسیها رفتند، زیرا شب زدوخورد مختصرى که در آن یونانیها بهره

ها ید و آنها از ترس شبیخون زدن یونانیها عادت کرده بودند، اردوى خود را دور از یونانىدرمیرس
جا کزنفون گوید، که قشون در این. نبود) تقریبا دو فرسنگ(استاد 60بزنند و این مسافت کمتر از 

د، تا اگر بندند و غالب اوقات پاهاى آنها را زنجیر میکننسواران اسبها را مى: پارس از شب میترسد
اى از طرف دشمن بعمل آید، الزم است، که سوار بنابراین، اگر شب حمله. باز شدند نگریزند

پارسى اسب خود را زین کند، بسر اسب دهنه بزند و جوشن پوشیده سوار شود و این کارها شب 



اردو این است، که سپاهیان پارسى دور از یونانیها. در موقع تنگنائى و اضطراب سخت دشوار است
ها میخواهند بطرفوقتى که یونانیها دیدند، که پارسى. میزنند
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اردوگاه خود روند، یکى از جارچیها را گفتند بصداى بلند جار زند، که همه براى حرکت کردن 
چون دیدند، که پارسیها، همینکه این جار را شنیدند، قدرى توقّف کردند، ولى بعد، . حاضر باشند

ها ها، همینکه از رفتن پارسىشب در میرسد و حرکت در شب خطرناك است رفتند، اما یونانى
مطمئن شدند، حرکت کرده قریب شصت استاد راه پیمودند و مسافت بین دو قشون بقدرى شد، 

ش افتاد و که روز بعد و روز دیگر قشون پارسى به یونانیها نرسید، ولى روز چهارم از یونانیها پی
سف کزنفون را مأمور در این احوال خیرى. یک بلندى را، که براه یونانیها مشرف بود، اشغال کرد

ها را از قلّه این بلندى براند و او، چون مشاهده کرد، که از قله کوهى، که بر قشون کرد، پارسى
ها ، همینکه پارسىیونانى مشرف است، راهى ببلندى مذکور میرود، با عجله بطرف این راه رفت و

دیدند، کزنفون بطرف کوهى میرود، که بر موقع آنها مشرف است، آنها هم بطرف آن کوه 
.ها براى تشویق سربازان فریاد میزدند، سپاهیان تیسافرن نیز همین کار میکردندیونانى. شتافتند

یها کرده رفتند و تیسافرن ها پشت بیونانها زودتر بقلّه کوه رسیدند و در نتیجه پارسىباالخره یونانى
سف وارد جلگه شد و پس از آن خیرى. یه با قشون خود دور شده راه دیگر اختیار کردندو آرى

ها در اینجا آذوقه زیاد یافتند، زیرا در این جلگه دهات متعددى هست، یونانى. در دیهى اردو زد
.اندکه همه آباد و در کنار دجله واقع

عبور از کوههاى کردوك

.اندرا بعض محققین با کردها تطبیق کرده»1«هاکردوك

ها پیدا شده چند نفر حوالى شب ناگهان پارسى) 2-1، فصل 4نشینى، کتاب عقب: (کزنفون گوید
ها چند گلّه را، که شبانان میخواستند از یونانى. یونانى را، که مشغول غارت بودند، ریزریز کردند

بعد در موقع مشکلى واقع شدند، زیرا از یکطرف کوههاى بلند و از رود بگذرانند، گرفتند، ولى
بنابراین. طرف دیگر رود عمیقى آنها را احاطه کرده بود



______________________________
)1(-�C�a�r�d�u�q�u�e�s( این لغت فرانسوى شده کردوخ است، زیرا، چون در زبان فرانسوى صداى
).استعمال میکنند( �c�h)یا( �q�u�e)نیست، بجاي آن) خ(
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)از زمان خشیارشا است(جمشید، قسمتى از مدخل عمارت بحال کنونى تخت-)58(
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از این راه یونانیها بدهاتى رسیدند، . قشون یونانى مجبور شد برگشته براهى بیفتد، که ببابل میرفت
سرداران یونانى اسرا را خواسته تحقیقاتى در باب راه کردند و آنها . نشده بودکه طعمه آتش

گفتند، راهى در طرف جنوب هست، که به بابل و ماد میرود و قشون یونانى هنگام آمدن آن را 
در مغرب راهى است، که . در طرف مشرق راهى است، که بشوش و همدان منتهى میشود. پیموده

ینیان هدایت میکند و راه شمالى از کوههائى میگذرد، که سکنه آن به لیدیه و والیات 
.اندکردوك

ها را بعد، براى اینکه یونانى. انداین مردم بسیار رشید میباشند و هنوز تابع شاهان پارس نشده
هزار نفر داخل والیت آنان شد و بترسانند عالوه کردند، که شاه با قشونى مرکب از یکصد و بیست

ها با والى جلگه در حال ها یکنفر از آنها برنگشت، ولى، زمانى که کردوكسختى محلّبواسطه 
گفته شد، معلوم 989چنانکه در صفحه (ها تجارت و مراوده میشود اند، بین آنها و پارسىصلح

ها جنگ کرده کى بوده، ظنّ قوى میرود، که مقصود داریوش دوم نیست، این شاه، که با کردوك
سرداران یونانى امر کردند اسرا را در جائى جدا نگهدارند، تا از اطّالعات کامل آنها .) م. است

ها قرار اند، بعد یونانىاستفاده شود و نگذارند آنها بفهمند، که چه راهى را سرداران انتخاب کرده
ا دادند، که از کوههاى کردوك بگذرند، زیرا اسراء گفته بودند، که بعد از عبور از این کوهه

آن مملکت وسیع و حاصلخیز است و از آنجا میتوانند، بهرجا که . ها بارمنستان خواهند رسیدیونانى
.بخواهند بروند



ها مطلع نشوند از اینکه آنها قصد دارند بوالیت آنها ها میخواستند کردوكپس از آن، چون یونانى
حوالى : ها بگیرند، چنین کردندردوكها را قبل از کها بلندىداخل شوند، و نیز، براى اینکه یونانى

ها حرکت کرده بکوه آخرین پاس شب، یعنى وقتى که هنوز خیلى از شب باقى مانده بود، یونانى
اولى بقلّه کوه رسید، . سف در رأس قشون حرکت میکرد و کزنفون در پس قراولخیرى. رسیدند

، تا بدهاتى که در دره واقع بود، ها او را دیده باشند و همچنان پیش رفتقبل از اینکه کردوك
هاى خود را ترك کرده با عیال و اطفالشان بباالى کوهها ها در این احوال خانهکردوك. درآمد
ها در منازل آنها آذوقه وافر و ظروف مسین زیادیونانى. رفتند
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نیز نپرداختند، زیرا خوشنود بودند از اینکه، یافتند، ولى ظروف را غارت نکردند و بتعقیب اهالى
ها ها از والیت آنها بگذرند، ولى کردوكاند، مانع نخواهند شد، که یونانىچون اهالى دشمن شاه

ها جوابى ندادند و، وقتى که پس قراول یونانى از کوه بدره سرازیر میشد و شب بپیشنهادات یونانى
ها چون یونانى. ند نفر یونانى را با تیر و سنگ کشتندها حمله کرده چدررسیده بود، کردوك

کنندگان کم بود، و الّا عده زیادى از ها شده بودند، عده حملههاى کردوكناگهان داخل محلّ
ها باالى کوه جا گرفته ها شب را در دهات گذرانیدند و کردوكیونانى. ها تلف میشدیونانى
ها حرکت کردند کدیگر بودند و، چون روز شد، یونانىطرفین مواظب ی. هائى روشن کردندآتش

.و تمام روز را مجبور بودند جنگ یا توقّف کنند

ها مجبور شدند پیش روند، زیرا آذوقه روز دیگر رعدوبرق سختى روى داد و باوجود این یونانى
کرده باران ها از موقع استفاده ها از معبر تنگ میگذشتند، کردوكدر موقعى که یونانى. نداشتند

بعد چون یونانیها بجائى رسیدند، که میبایست اردو بزنند، سردار آنها . تیر و سنگ بر آنها باریدند
بیک پرسید، که آیا راه دیگرى جز آنکه دیده میشود هست؟ یکى از اسرا را خواسته از آنها یک

توانستند از او اطّالعى ها نآنها باوجود تهدید بقتل گفت از راه دیگر اطّالعى ندارد چون یونانى
این یکى گفت مقتول حقیقت را پنهان کرد، . تحصیل کنند، او را در پیش چشم رفیقش سر بریدند

زیرا یکى از دختران او شوهر کرده و مسکن شوهرش در نزدیکى راهى است، که چهارپایان 
ت کند، ولى چون راه ها بخواهند، او میتواند آنها را هدایمیتوانند از آن بگذرند و، اگر یونانى



چند نفر داوطلب شدند، که . صعب العبور است، باید جاى بلندى را در تصرّف خود داشته باشند
دوهزار نفر از این راه . هاى بلد را بسته براه افتادندچنین کنند و غذاى خودشان را برداشته و دست

پیمود، تا توجه قراول راهى را، که در پیش داشت،حرکت کردند و کزنفون در رأس پس
چون . ها را بخود جلب کند و حرکت دوهزار نفر مزبور را بقدر امکان پنهان بداردکردوك

ها سنگهاى زیاد، که بعضى بزرگ اى شد، تا از آن بباالى بلندى رود، کردوكکزنفون وارد دره
این. و برخى کوچک بود از باال بزیر غلطانیدند
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هاى آنها باطراف ها بزیر آمده با چنان قوتى بسنگهاى ضخیم برمیخورد و خرد شده پارچهسنگ
قراول براه نزدیک حال ممکن نبود پسبا این. جست، که گوئى سنگها را از فالخن میانداختندمى

ها حرکت هائى، که با بلدها تمام شب را باینکار اشتغال داشتند، تا اینکه یونانىشود و کردوك
در طلیعه . ها را کشته برخى را بدره راندندمیکردند، رسیده بلندى را گرفتند و بعض کردوك

صبح یونانیها بطور مرتّب و با سکوت بطرف دشمن، که بلندى دیگرى را اشغال کرده بود، هجوم 
ه ها رسیدند، پیش از آنکه حملبردند و، چون مه غلیظ اطراف را فرو گرفته بود، به کردوك

ها فریادزنان حمله حال شیپورچى یونانى شیپور کشید و یونانىدر این. یونانیها را دریافته باشند
ها تاب ضربت را نیاورده گریختند و چون خیلی چست و چاالك بودند، عده کردوك. کردند

ر کرده ها درآمد و، چون راهى را که بلد اختیادر نتیجه راه بتصرّف یونانى. کمى از آنها کشته شد
قراول از این راه رفت، ولى بزودى بیک بلندى، بود، براى مالهاى بنه مساعد بود، کزنفون با پس

.که براه مشرف بود، برخورد

وار باین بلندى ها آنرا اشغال کرده بودند، یونانیها یکدیگر را تشویق کرده ستونچون کردوك
ها کردوکها، چون دیدند یونانى. ذاشتندنشینى دشمن باز گحمله بردند، ولى راهى هم براى عقب

ها تپه دیگر را، که نیز اهالى اینکه تیر یا سنگى اندازند، فرار کردند و یونانىنزدیک میشوند، بى
یک تپه باقى مانده بود و این تپه سوم بر محلى مشرف بود، که شب . اشغال کرده بودند، گرفتند

وقتى که یونانیها به تپه مزبور هجوم . ون زده بودندقبل یونانیها بقراول کردوکها ناگهان شبیخ
در بادى امر چنین بنظر میآمد، که این اقدام . ها آن را تخلیه کرده پس نشستندبردند، کردوك



ها از باالى کردوك: ها از این جهت بود، که محصور نشوند، ولى حقیقت امر این استکردوك
قراول قشون یونانى حمله خواستند شتابان به پسمىتپه میدیدند، که در عقب قشون چه میشود و 

منصبان دیگر، که عقب کزنفون با سربازهاى جوان بقلّه یک بلندى درآمد، تا آنکه صاحب. کنند
ها با تأنى از عقب او مانده بودند، فرصت یافته باو ملحق شوند و فرمان داد، که سایر قسمت

.است، براى جنگ حاضر شوندحرکت کرده در محلّى، که صاف و نزدیک راه 
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. اندها را از تپه اولى با تلفاتى راندهها یونانىهمینکه این فرمان داده شد، خبر رسید، که کردوك
کزنفون بآنها . اى را، که محاذى تپه کزنفون بود، گرفتندها تپهمندى، کردوكپس از این بهره

ها این تکلیف را قبول کردند کردوك. رد و اجساد مقتولین یونانى را خواستپیشنهاد متارکه ک
ها حرکت کردند، تا از تپه بزیر بعد، وقتى که یونانى. باین شرط، که یونانیها دهات را نسوزانند

نظم پیش ها با جمعیت زیاد و بىهائى، که حاضر جنگ بودند، ملحق شوند، کردوكآمده بیونانى
اى، که کزنفون تخلیه کرده بود، رسیدند، بغلطانیدن سنگ مشغول ینکه بباالى تپهرفتند و، هم

.شدند و در این موقع پاى یکى از یونانیها شکست

. هاى خوب منزل کردند و آذوقه فراوان یافتندیونانیها پس از آن همه در یکجا جمع شده در خانه
روز . انبارهاى ساروجى ریخته بودندآبجا بقدرى زیاد بود، که اهالى آن را در شراب در این

دستى کرده معابر تنگ را میگرفتند و کنان پیشبلد براه افتادند و کردوکها جنگدیگر یونانیها بى
ها معبر را میگرفتند، کزنفون از وقتى که کردوك. کوشیدند، که مانع از پیشرفتن یونانیها گردندمى

ها اشغال کرده بودند، ید، که بر محلّى که کردوكعقب کوه باال میرفت، تا بیک بلندى میرس
سف قراول میکردند، خیرىها حمله به پسباین ترتیب معبر باز میشد و، اگر کردوك. مشرف بود

ها در گاهى کردوکها زحمات زیاد بیونانى. ها صعود و مانع را برطرف کندمیکوشید، که ببلندى
نها مردمى هستند چست و چاالك و، اگر هم بیونانیها موقع فرود آمدن آنها میرسانیدند، زیرا ای

اسلحه آنها فقط کمان و فالخن است، اما . خیلى نزدیک میشدند، میتوانستند بآسانى فرار کنند
وقتى که . کمان آنان باندازه سه ارش است و بلندى تیرهایشان دو ارش. تیراندازان ماهرى هستند



کشند و پاى چپ را پیش میگذارند، تا بر زمین استوارتر قرار میخواهند تیر اندازند، زه کمان را می
.ها سپر و جوشن را سوراخ میکندتیرهاى کردوك. گیرند

.ها را از دستشان میربودند، تا آن را بسان خشت بکار برندیونانیها تیرهاى کردوك

ممتد است»1«تسترىاین روز را یونانیها در دهاتى، که باالى جلگه واقع و تا رود سان

______________________________
)1(-�C�e�n�t�r�i�t�e�s.
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اند، ولى باید دانست، که این خابور غیراز این رود را بعضى با رود خابور تطبیق کرده(بسر بردند 
) ت ذرعتقریبا شص(رود مذکور، که عرضش دو پلطر .). م. خابورى است، که داخل فرات میشود

) ذرع1295تقریبا (ها را از ارمنستان جدا میکند، بمسافت هفت استاد باشد و والیت کردوكمى
ها را طى کرد و قشون یونانى در هفت روز والیت کردوك. در کوههاى این صفحه جارى است

بعد کزنفون گوید، که حمالت شاه و تیسافرن نسبت . کنان پیش رفتدر تمام این مدت جنگ
.هاى عبور از این صفحه چیزى نبودرات و خستگىبخط

یونانیها در سرحد ارمنستان

اند، خواب راحتى کردند، ولى، حد خالصى یافتهها، همینکه فهمیدند، که از رنج و تعب بىیونانى
نظامى است، که از سر تا پا مسلّح است و در طرف رود سوارهچون روز شد، دیدند، که در آن

این قشون از ارامنه و میگدنیان. نظامى است، که براى جنگ حاضر شدهنظام پیادهعقب این سواره
جائى که در یک بلندى واقع و قشون مزبور آنرا اشغال کرده . ترکیب یافته بود»2«هاو کلدانى»1«

از رود فاصله داشت و تنها یک راه بباالى این ) ذرع تقریبا120-90(بود، فقط سه یا چهار پلطر 
.بلندى هدایت میکرد

یونانیها امتحان کردند، که از رود مزبور، در جائى که محاذى این راه است، بگذرند، ولى معلوم 
شد، که آب تا باالى سینه آنها میرسد، ته رود هم ناهموار و پر از سنگهاى بسیار لغزنده است و 



خواستند چنین کنند، جریان آب اشخاصى که . یونانیها نمیتوانند اسلحه خود را در آب داشته باشند
ها بنابراین یونانى. آنها را غلطاند، کسانیکه اسلحه را روى سر گذاردند، برهنه مانده هدف تیر شدند

ها باالى کوههاى اى زیاد از کردوكوقت عدهدر این. از رود خارج شده در کنار آن اردو زدند
ند، زیرا میدیدند در پیش رودى دارند، که ها بسیار مأیوس و نگران بودخود جمع شدند و یونانى

ها، که حاضراند حمله اى زیاد از کردوكعبور از آن بواسطه قشونى ممانعت میشود و در پس عده
بنابراین این روز و شب را در اضطراب. کنند

______________________________
)1(-�M�y�g�d�o�n�i�e�n�s.

)2(-�C�h�a�l�d�e�e�n�s( باشدباید مقصود مردم خالد.(
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در این شب در خواب دید، که پاهاى او در کنده ) 3، فصل 4کتاب (کزنفون گوید . گذرانیدند
در طلیعه صبح او . است و ناگهان کنده پاره و او آزاد شد، چنانکه میتوانست بهرجا که خواهد برود

بعد . د و سردار مزبور مشعوف گشتسف رفته خواب خود را براى او بیان کرنزد خیرى
سپس سرداران و . منصبان جمع شده قربانى کردند و نتیجه قربانى از ابتداء مساعد بودصاحب

هنگامیکه کزنفون مشغول . صاحبمنصبان بقسمتهاى خود رفته بسپاهیان گفتند غذا صرف کنند
ول جمع کردن هیزم بودیم، تا صرف غذا بود، دو نفر جوان دوان نزد او رفته گفتند، وقتیکه ما مشغ

آتشى روشن کنیم، در آنطرف رود مشاهده کردیم که پیر مردى با زن و خدمه در درون سنگى 
.اى پنهان میکنند، که ظاهرا پر از لباس استکیسه

بعد آنها، در حالى که لباس نداشتند، خنجرهاى خود را در دست گرفته در آب فرو رفتند و آب تا 
جا میتوان استنباط کرد، که در این محلّ گدارى هست، که از این. نمیرسیدکمر آنها هم 

کزنفون پس از استماع این خبر بشکرانه اینکه خدایان . رسى نداردنظام دشمن بدان دستسواره
اند، قدرى شراب بزمین ریخت و گفت شرابى هم بدو نفر جوان گدارى براى آنها کشف کرده

پس از آن . سف برد، تا باو هم همان خبر را بدهندرا نزد خیرىبعد جوانان . مزبور بدهند



منصبان را جمع کرده سف و کزنفون امر کردند، که سربازان باروبنه خود را ببندند و صاحبخیرى
سف نصف قشون را بگذراند و نصف قرار شد، که خیرى. در باب گذشتن از رود بشور پرداختند

پس از آن سپاه . بماند و باروبنه پس از نصف اول قشون بگذردطرف رود دیگر با کزنفون در این
در تحت هدایت دو نفر جوان مذکور بطول ساحل رود از طرف چپ حرکت کرد، تا به گدارى 

.که بفاصله چهار استاد بود، برسد

نظام ارمنى در ساحل مقابل نیز بهمان اندازه ها بطول رود حرکت میکردند، سوارهوقتى که یونانى
کاهنان . ها به گدار رسیدند، بستونهائى تقسیم شدند و عبور شروع شدیش میرفت همین که یونانىپ

کنار رود مشغول قربان کردن بودند و سربازان در آب حرکت میکردند و بسر آنها باران تیر و 
اینکهسنگ میبارید، بى
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ترین سپاهیان سف وارد رود شد، کزنفون چابکخیرىهنگامى که . یکى هم کارگر افتد
قراول را برداشته دوان بطرف معبرى رفت، که محاذى راهى بود و این راه بکوههاى ارمنستان پس

نظام ارمنى، چون مشاهده سواره. او چنین وانمود، که میخواهد از این معبر بگذرد. منتهى میشد
کزنفون با سپاهیان خود بعقب میدود، خیال کرد، سف بسهولت از رود گذشت و کرد، که خیرى

آمد روى ها میخواهند پشت ارامنه را گرفته آنها را محاصره کنند و از بیم این پیشکه یونانى
سوارها به . یافتبهزیمت گذارده بطرف راهى رفتند، که از کنار رود بدرون ارمنستان امتداد مى

سف این سوارها را تعقیب نکرد و بطرف سپاهیانى ا خیرىراه مزبور رسیده از کوه باال رفتند، ام
نظام آنها فرار اینها، چون دیدند سواره. متوجه شد، که در بلندیها در نزدیکى رود جا گرفته بودند

اى را، که مشرف برود بود، تخلیه اسلحه یونانى میخواهند حمله کنند، تپهکرد و سپاهیان سنگین
طرف رود کارها بر وفق مرام است، بطرف سپاهیان ه دید در آنبعد کزنفون، همینک. کردند

ها از کوه سرازیر میشوند، تا به یونانى، که از رود میگذشتند، برگشت، زیرا دریافت، که کردوك
ها با خدمه هنوز کامال از رود نگذشته بود، که باروبنه یونانى. ها حمله کنندقراول یونانىپس

نفرى تقسیم 25هاى خودشان را بدو قسمت امر کرد؛ هر یک دستهمنصبان خودکزنفون بصاحب
قراول براى اى از سپاهیان پسها، چون دیدند عدهاین. ها حمله کنندو بدین ترتیب به کردوك



سف حفاظت باروبنه رفته و بدین جهت از عده آن کاسته، آوازخوانان هجوم آوردند، ولى خیرى
اران و تیراندازان را بکمک کزنفون فرستاده امر کرد فرمان او را داسلحه و فالخنسپاهیان سبک

آیند، کس فرستاد بآنها بگوید، که در اجراء کنند و کزنفون، همینکه دید، آنها از کوه پائین مى
کنار رود مانده باین طرف نگذرند و منتظر باشند، تا موقعى که او بخواهد از رود بگذرد و در 

را روى نوك زوبین گذارده و تیر را روى کمان نهاده بعضى از طرف اینوقت آنها دست خود 
کردوکها، چون دیدند، که . راست و برخى از طرف چپ باستقبال او بیایند، ولى خیلى پیش نیایند

طرف رود عدهاند و در اینها از رود گذشتهتقریبا تمام یونانى
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ها بطرف آنها دویدند، با فالخن و تیر و کمان حمله آوردند، ولى، همینکه یونانىکمى باقى مانده،
نشینى ناگهان در آنها نتوانستند مصادمه را تحمل کنند، زیرا هرچند اسلحه آنها براى حمله و عقب

ها این پس از هزیمت کردوك. کوهها مساعد بود، ولى براى جنگ تن بتن مناسبت نداشت
.ز رود گذشتندها هم ایونانى

عبور از ارمنستان

پنج فرسنگ در » حاضر جنگ«پس از آن قشون یونانى بحال ) 4، فصل 4جا، کتاب همان(
.هاى ارمنستان پیمودجلگه

. اندها اتّصاال باهم در جنگها و کردوكدهاتى نیست، زیرا پارسى»1«تریتدر حوالى رود سن
هاى آن باالخره قشون بقصبه بزرگى رسید، که در آن والى این ایالت قصرى داشت و تمام خانه

هاى دجله جا یونانیها آذوقه زیاد یافتند و بعد، از باالى سرچشمهدر این. تقریبا داراى برجهائى بود
این رود را بعضى از محقّقین با رود ارزانیاس پلوتارك و (رسیدند »2«آسبلگذشته برود ت

.اندپلین و تاسیت تطبیق کرده

.).م. ارزانیاس هم باید همان ارزن قرون بعد باشد



این صفحه را ارمنستان غربى مینامند . رود مزبور کوچک و در کنار آن دهات متعددى واقع است
.رد محبت مخصوص اردشیر استباذ، موو والى آن، تیرى

.کردوقتى که او در دربار بود، کسى جز او اردشیر را در موقع سوار شدن کمک نمى

نظام خود بطرف قشون یونانى رانده بتوسط مترجمى گفت، میخواهد با باذ با سوارهتیرى
اى درآمد، که هسرداران پیشنهاد او را پذیرفتند و، وقتى که او بنقط. سرکردگان یونانى حرف بزند

ها ببندد، باین شرایط، که او گفت، میخواهد عهدى با یونانى. صدا میرسید، پرسیدند چه میخواهد
ها را آتش نزنند و آذوقه هم، بقدرى که الزم دارند ها نرساند و آنها هم خانهاو آزارى بیونانى

ها در جلگه حرکت کردند و یونانى. سرداران این شرائط را پذیرفتند و معاهده بسته شد. برگیرند
بعد قشون یونانى بقصرى رسید، که اطراف آن چند ده . باذ با قواى خود از پس آنها میرفتتیرى

در این . ها آذوقه فراوان و شراب کهنه اعلى و کشمش و سبزى زیاد یافتنددر اینجا یونانى. بود
احوال بعض سربازها، که از جاهاى خود دور

______________________________
)1(-�C�e�n�t�r�i�t�e.

)2(-�T�e�l�e�b�o�a�s.
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. هاى زیاد روشن شده استرفته بودند، خبر دادند، که قشونى از دور دیده میشود و شب آتش
سرداران پس از رسیدن این خبر چنین صالح دیدند، که سپاهیان را از دهات جمع کنند و آنها 

هاى مال. شان پوشیدشب برف زیادى افتاد و سپاهیان را با اسلحه. مان بگذرانندشب را در زیر آس
کزنفون گوید از این وضع افسردگى . بنه بقدرى سنگین شدند، که با صعوبت آنها را بلند میکردند

.زیاد براى او دست داد

آمد سردار لباس رو شروع بشکستن هیزم کرد و بزودى بعض سپاهیان براى خوشاو برخاست و بى
سربازان دیگر نیز بمرور برخاستند و آتشى روشن کرده تن خود . خود برخاسته باو کمک کردند



از این مواد در اینجا زیاد است . را با پیه خوك، روغن کنجد، بادام تلخ و صمغ سقزى مالش دادند
سرداران قرار دادند، پس از آن . و بعد مالیدنى گوارائى یافتند، که تمام این مواد در آن داخل بود

ها سکنى کنند و آنها شاد و فریادزنان بمنازلشان خود برگشتند، که سپاهیان بدهات برگشته در خانه
ها را از سپاهیان آنهائیکه، هنگام بیرون رفتن از منازل خانه. چه در آنجاها آذوقه زیاد یافته بودند

ازاى این حرکت در بیابان بمانند و آتش زده بودند، سخت تنبیه شدند، یعنى قرار شد، که در
اى را مأمور کردند بمحلى، که میگفتند قشونى در آنجا در همان شب دسته. سختى سرما را بچشند

رئیس دسته گفت، آتشى در آنجا ندیدم . دیده شده بروند و تحقیقاتى کرده اطّالعات صحیح آرند
ترکش و تبرزینش مانند ترکش و و اسیرى با خود آورد، که کمانش شبیه کمانهاى پارسى و 

این زنان سکائى جنگ و شکار را . راجع به آمازونها باالتر ذکرى شد(بود »2«آمازونها»1«تبرزین
در جواب سؤاالتى، که از .). م. حرفه خود میدانستند و پستان راست را میبریدند، تا بهتر تیر اندازند

بعد، که . اذ و براى یافتن آذوقه از قشون دور شدهباو کردند، گفت پارسى است، از سپاهیان تیرى
و »3«باذ پرسیدند، گفت این والى بجز قشون خود سپاهیانى نیز از مردم خالیباز عده قشون تیرى

پس از آن سرداران یونانى . ها حمله کنداجیر کرده و میخواهد در معبر تنگى به یونانى»4«تااوك
اى را در اردو براى محافظت آن گذاشته با اسیر مزبور، که در اینسپاه را جمع کرده و عده

______________________________
)1(-�S�a�g�a�r�i�s.

)2(-�A�m�a�z�o�n�e�s.

)3(-�C�h�a�l�y�b�e�s.

)4(-�T�a�o�q�u�e�s.
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قراول بودند، پس از عبور اسلحه یونانى، که پیشسپاهیان سبک. موقع بلد راه بود، حرکت کردند
اسلحه شوند، فریادزنان بطرف نظام سنگیناینکه منتظر پیادهاز کوه اردوى پارسى را دیدند و، بى

ها چند نفر را کشته ها را شنید، فرار کرد و یونانىیونانىباذ، همین که فریاد قشون تیرى. آن دویدند



هاى آن خوابى یافتند، که پایهدر خیمه والى تخت. باذ را ربودندبیست رأس اسب و نیز خیمه تیرى
اسرائى هم گرفتند، که خبازان و . هائى، که براى آشامیدن آب بکار میرفتاز نقره بود و نیز جام

باذ فرصت ندهند، که ها حرکت کردند، تا به تیرىروز دیگر یونانى. ودندباذ بداران تیرىشربت
حرکت یونانیها از میان برف عمیقى بود و همان روز قشون . قواى خود را جمع کرده معبر را بگیرد

ها در مدت سه روز بطول فرات حرکت بعد یونانى. یونانى از معبرى خطرناك گذشته اردو زد
ها نیافتند و، چون آب فرات فقط تا کمر سپاهیان میرسید، از رود مزبور کرده دهاتى در اینجا

هائى، که پر از برف بود در مدت پس از آن یونانیها پانزده فرسنگ راه در جلگه. بسهولت گذشتند
حرکت قشون در روز سوم خیلى سخت و مشکل بود، زیرا باد شمال بشدت . سه روز پیمودند

بینى کرد، که براى باد قربانى غیبگوئى مصلحت. العاده صدمه میزدان فوقمیوزید و سوز آن بسپاهی
عمق برف شش پا . کنند و، همینکه چنین کردند، همه دریافتند که از شدت وزش باد خیلى کاست

اى زیاد از غالمان، که با مالهاى بنه حرکت میکردند و نیز سى نفر سپاهى بود و از این جهت عده
. ه باردوگاه رسیدند، هیزم فراوان یافتند و آتشى بزرگ تمام شب مشتعل بودتلف شدند، بعد ک

سپاهیانى، که زودتر بمنزل رسیده و آتش روشن کرده بودند، نخواستند قسمت عقب مانده را 
در . اى، که یافته بودند، با آنها تقسیم کنندبطرف آتش راه دهند، مگر آنکه آنها گندم و آذوقه

.ه داشتند تقسیم کردندنتیجه سربازان آنچ

روز دیگر قشون یونانى تمام . برفى، که در اطراف آتش بود، آب شد و عمق برف معلوم گردید
.مبتال شدند»1«مىروز را راه رفت و از سربازان عده زیادى بمرض بولى

اى سستمریض باندازه. مى مرضى است، که باعث گرسنگى شدید میشودبولى(

______________________________
)1(-�B�o�u�l�i�m�i�e.
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)89فالندن و کست، ایران قدیم، گراور (جمشید، آثارى از طاالر بزرگ تخت-)59(
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ى کمى باو غذا هامیگردد، که حتّى نمیتواند جوارح خود را حرکت دهد و باید خردخرد بفاصله
. اند و نمیتوانند حرکت کنندقراول بود دید، سپاهیانى افتادهکزنفون، که در رأس پس.). م. برسانند

پس از تحقیقات در باب مرض آنان و دوائى که میبایست بکار برد، باو گفتند، که باید باین 
طرف . رکت کردنداو چنین کرد و پس از صرف غذا سپاهیان مزبور برخاسته ح. اشخاص غذا داد

آنها از . اندسف وارد دیهى شد و دید زنان و دخترانى در سرچشمه مشغول بردن آبعصر خیرى
ام و او توسط مترجم گفت، من با این قشون از طرف شاه آمده. سف پرسیدند، تو کیستىخیرى

سف و ىها با زنان داخل قلعه و در جستجوى کدخدا شدند، خیربعد یونانى. نزد والى میروم
ها آنهائیکه قوت حرکت کردن نداشتند، سربازان او در قلعه ده شب را گذرانیدند، ولى از یونانى

پارسیهائى که از عقب قشون یونانى حرکت میکردند، تا . منزل مانده غالبا تلف شدندغذا و بىبى
بعد در سر این چیزى بربایند، اسبهاى قشون یونانى را، که نمیتوانستند حرکت کنند، گرفتند و 

از سپاهیان یونانى بعضى از درخشندگى برف فاقد بینائى و برخى از . اسبها با هم منازعه کردند
براى . این نوع سپاهیان را در عقب قشون جا دادند. جهت سرماى شدید فاقد انگشتان پا شده بودند

ى از خطر دوم جلوگیرى از خطر اولى پارچه سیاهى در پیش چشم میگرفتند و وسائل جلوگیر
:چنین بود

ها را میکندند، و الّا چرم بپا فرو پاها را همواره حرکت میدادند و شب در موقع استراحت کفش
هاى سابق مندرس گشته و الزم شده بود از پوست میرفت و صندلها از سرما میخشگید، زیرا کفش

دیگر چند نفر از سپاهیان گاوهائى، که تازه کشته و پوستش را کنده بودند، کفش بسازند، روز 
نخواستند حرکت کنند و کزنفون تمام وسائل و حتّى خواهش و تمنّى را بکار برد، تا مگر آنها را 

اى زیاد از عقب یونانیها حرکت ها با عدهبراى حرکت حاضر کند و بآنها گفت، که پارسى
.میکنند

ها گفتند، ما را بکشى به از آن است، نىچون حرفهاى او مؤثر نیفتاد، باالخره او تند شد و این یونا
در این احوال او چاره را در این دید، که اگر ممکن . که حرکت دهى، زیرا طاقت راه رفتن نداریم

باشد پارسیها را بترساند، تا باین اشخاص
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پیش میآمدند و در سر غنیمت باهم ها با دادوفریادآن شب بسیار تاریک بود و پارسى. حمله نکنند
قراول بامر کزنفون بآنها حمله کردند و، کسانى که هاى سالم پسحال یونانىدر این. منازعه داشتند

ها براثر این حمله و پارسى. ها را به سپرها میزدند و فریاد میکردندنمیتوانستند حرکت کنند، نیزه
اى بعد کزنفون با عده. دیگر صدائى شنیده نشدفریاد عقب نشسته بطرف وادى کوچکى رفتند و

حرکت کرد و بکسانى که نمیتوانستند حرکت کنند، گفت، کمکى براى آنها خواهد فرستاد، ولى 
هنوز چهار استاد نرفته بود، که بسپاهیانى برخورد، که در بیابان افتاده بودند و برف آنها را پوشیده 

کزنفون اینها را مجبور کرد، که بلند شوند و آنها گفتند، . شیکىدر اینجا نه پاسبانى بود و نه ک. بود
اسلحه کزنفون راه افتاد و بچند سپاهى سبک. اند، مانع از حرکت اینها هستندسپاهیانى که در پیش

.امر کرد تندتر رفته ببینند، چه چیز مانع از حرکت است

اى که براثر این خبر، او تا اندازه. ابیدهآنها رفته خبر آوردند، که تمام قشون در بیابان در برف خو
روز دیگر کزنفون . آتش، و غذا گذرانیدجا بىمقدور بود، کشیکى معین کرده شب را در همان

در این احوال . ترین سپاهیان خود را نزد بیمارها فرستاد، تا آنها را مجبور کنند برخیزندجوان
از دیدن آنها . قراول خبر آرند، دررسیدندضع پسسف فرستاده بود، تا از واشخاصى را، که خیرى

پس از آن همه حرکت کرده . همه مشعوف شدند و مرضى را بآنها سپردند، تا باردو برسانند
سف در آن منزل کرده بود و وقتى که تمام سپاهیان جمع بزودى وارد دیهى شدند، که خیرى
).5صل ، ف4همانجا، کتاب (شدند، آنها را بدهاتى تقسیم کردند 

پولیکرات آتنى چند نفر سپاهى برداشته به دیهى، که بسهم کزنفون افتاده بود، درآمد و دید تمام 
ها را این کرّه. اسب یافتمنصب مزبور در اینجا هفده کرّهصاحب. اهل ده با کدخدایشان حاضراند

روز قبل شوهر کرده دختر کدخداى ده را هم، که نه. براى شاه تهیه میکردند و مالیات این ده بود
ها را اهالى در زیر زمین ساخته بودند و هر خانه مانند چاه خانه. بود، صاحبمنصب مزبور اسیر کرد

.اى بباال داشت و از این روزنه بوسیله نردبانى داخل خانه میشدندروزنه
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. ز، میش، گاو ماده و مرغ زیاد بدست آمددر این دهات ب. در مدخل خانه جائى بود براى حشم
آب . براى علوفه حشم یونجه استعمال میکردند و در اینجا گندم، جو، سبزى و آب جو فراوان بود



هائى بود بزرگ روى آب جو نى. هائى ریخته بودند بحدى، که تا لب آن میرسیدجو را در خمره
.و کوچک، که گره نداشت

آب جو بکار میبرند، بدین ترتیب، که ته نى را در آب جو فرو برده و ها را براى آشامیدناین نى
آب جو را اگر با آب مخلوط نمیکردند، خیلى تند و براى کسانى، . سر آنرا بدهان گرفته میمکند

کزنفون کدخدا را بشام خود دعوت کرده مطمئن ساخت، . که بدان عادت کرده بودند، گوارا بود
اند، از اى، که از او بردهند کرد و هنگام حرکت خانه او را بجبران آذوقهکه اطفالش را اسیر نخواه

آذوقه پر خواهند ساخت، ولى الزم است، که او خدمات نمایانى بقشون کرده رهبر آن تا والیت 
او وعده کرد چنین کند و براى اینکه حسن نیت خود را بنماید، محلّهائى را، . مردمى دیگر باشد
هاى مختلف شب را بسر برده سربازان در محلّه. پنهان کرده بودند، نشان دادکه در آن شراب 

.اینکه از کدخدا و اطفال او غافل باشنداستراحت کردند، بى

سف رفت و، چون از دهات میگذشت روز دیگر کزنفون کدخدا را با خود برداشته نزد خیرى
مه را، از اینکه غذاى خوب خورده ه. بسربازانى، که در آنجا سکنى گزیده بودند، سرکشى کرد

میزها از گوشت بره، بزغاله، خوك، گوساله، مرغهاى خانگى و نیز از نان : بودند، مشعوف میدید
وقتى که سربازى میخواست بسالمتى رفیقش بیاشامد، او را بسر خمره میبرد و، . گندم و جو پر بود

خدا پیشنهاد کردند، که از غنائم آنچه سربازان بکد. چنانکه گاو آب میخورد، آب جو را میبلعید
وقتى که . میخواهد بردارد، ولى او چیزى نخواست و فقط اقرباى خود را برداشته با خود برد

سف درآمد، دید، که این سردار در سر میز است، تاجى از یونجه بر سر دارد کزنفون بمنزل خیرى
بجوانان مزبور . سر میز خدمت میکننداند، درو چند نفر جوان ارمنى، که بلباس ارامنه ملبس

سف و کزنفون از کدخدا توسط خیرى. مطالب را با اشاره میفهماندند، چنانکه با کرها چنین کنند
او. مترجمى، که بزبان پارسى حرف میزد، پرسیدند، این محلّ جزو کدام مملکت است
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ها هستند و بعد او گفت، که سکنه مملکت همجوار خالیب. استجواب داد، که جزو ارمنستان 
اش کزنفون با کدخدا بده خود برگشت و او را بخانواده. راهى را، که بآن مملکت میرفت نشان داد

بعد اسبى را، که چندى قبل بغنیمت گرفته بود، بکدخدا داده گفت، چون پیر است او را . رسانید



این اسب را براى آفتاب نیاز کرده بودند و کزنفون میترسید، . ن کنندفربه کن، تا براى آفتاب قربا
از اسبهائى، که براى شاه تهیه میکردند، یکى را کزنفون . که این حیوان از شدت خستگى بمیرد

اسبهاى ارمنستان از اسبهاى پارسى . براى خود برداشت و بهرکدام از سرداران نیز اسبى داد
.حال حرارتشان بیشتر استتراند، ولى با اینکوچک

بست و گفت، که »1«کدخدا به کزنفون یاد داد، که بپاى اسبان و مالهاى بنه چگونه باید راکت
روز هشتم توقّف در این محلّ کدخدا را به . این وسیله اسبها و مالها تا شکم در برف فرو میروندبى

.سف دادند، تا براى او بلد باشدخیرى

چون . هاى پربرف هدایت میکردها را از راه بیابانحال یونانىنبسته بودند و او بدیندستهاى او را 
سف نسبت بکدخدا متغیر شد و او در جواب گفت، دهاتى در یونانیها بدهاتى نمیرسیدند، خیرى

در نتیجه، شب دیگر این . سف او را زد، ولى نخواست دستهاى او را ببنددخیرى. جاها نیستاین
.فرار کردارمنى 

ها به کلخید میروندیونانى

ها شش منزل، که هرکدام پنج فرسنگ راه بود، پیموده یونانى) 6، فصل 4نشینى، کتاب عقب(
گرلى جارى است و در مین. نامند»3«یوناین رود را حاال رى(درآمدند »2«بکنار رود فازیس

بعد یازده فرسنگ راه در دو روز.). م. بدریاى سیاه میریزد

______________________________
)1(-�R�a�q�u�e�t�t�eک، که دور آن را چوب گرفته آید، که راکت پارچهچنین بنظر میاى بوده مشب

بستند، تا در برف فرو اى اسبان مىافتاد، این آلت را بپاهبودند و، در مواقعى که برف زیاد مى
افتد، اشخاص چیزى شبیه در بعض والیات ایران، چنانکه گویند، وقتى که برف زیاد مى. نروند

بندند، تا در برف فرو نروند، یکى از رؤساء بختیارى میگفت، در هاى خود مىاین آلت بکفش
ها در این موارد آلتى نات گالشدر گیال. گسترندبختیارى در چنین مواقع گلیم در جلو اسب می

.گویند ولى چقته تلفّظ کنند) چوکده(بندند، که بزبان اهل محل بپاى خود مى

)2(-�P�h�a�s�i�s.



)3(-�R�i�o�n.
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اینها روى کوهها و در معبرى، . رسیدند»3«و فازیسیان»2«و تااوك»1«طى کرده بمردم خالیب
سف دانست، که این همینکه خیرى. که یونانیها میبایست از آن بگذرند، صف کشیده بودند

مردمان معبر را در تصرّف خود دارند، بفاصله سى استاد از آنها توقّف کرد و با سرداران و 
گفت، چنانکه دیده میشود، این کزنفون. صاحبمنصبان بشور پرداخت، که بچه نحو از معبر بگذرد

بنابراین باید معبرى را، که مدافع . یابد و فقط این معبر مدافعینى داردکوه تا شصت استاد امتداد مى
:سف کرده گفتبعد او رو به خیرى. ندارد، چابکانه بگیریم و از آنجا بدشمن نزدیک شویم

از طبقه آزادان، زیرا در پلوپونس یعنى(شما السدمونیها، که از طبقه مردم مساوى هستید، «
موافق قوانین شما آن . از کودکى بدزدى عادت میکنید.) م. ها آزاد نبودندمردمانى مانند ایلوت

دزدى، که با تردستى و بکلّى پنهان انجام یابد، مجازات ندارد، ولى اگر گیر افتادید، ضربتهاى 
نتیجه این تربیت السدمونى را بما نشان دهید، حاال موقع آن رسیده، که شما. شلّاق را باید بچشید

.»هاى دشمن را هم نکنیمیعنى کوه را بدزدیم و در حین ربودن گیر نیفتیم، تا تحمل ضربت

ها هم در زدن خزانه دولت خیلى چابک و ام، که شما آتنىبلى، من شنیده«: سف جواب دادخیرى
اقدام مالزم است، اگر شما کسانى را از زبردست هستید و، باوجود خطر بزرگى، که با این 

اشخاص ممتاز در رأس حکومت گذارده باشید، این بهترین اشخاص شما بهتر از همه مرتکب 
ترین مواقع است، که نتیجه بنابراین براى تو هم این موقع یکى از مناسب. ها میشوندچنین دزدى

همینکه شام خوردیم، من با کزنفون گفت، من حاضرم و . »تربیت آتنى خودت را نشان دهى
قراول را رها تو چرا بروى و پس: سف جواب دادخیرى. قراول میروم و کوه را تصرّف میکنمپس

ها بلندیها را اشغال اى از یونانىداوطلبى پیدا شد و بعد از شام دسته. کنى، کسان دیگر را بفرست
.کردند و باقى قشون استراحت کرد

ها بلندیها را در تصرّف خود دارند، تمام شب را بیدار مانده که یونانىاهالى والیت، چون دیدند،
ها حمله برده عدهروز دیگر یونانى. هائى روشن کردندآتش



______________________________
)1(-�C�h�a�l�y�b�e.

)2(-�T�a�o�q�u�e.

)3(-�P�h�a�s�i�c�i�e�n�s.
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پس از آن یونانیها وارد جلگه شده همه قسم آذوقه یافتند و بعد سى .زیادى از این مردم کشتند
.فرسنگ راه در پنج منزل پیموده بخاك مردم تااوك درآمدند

عده کمى از این مردم معبرى را، که میبایست یونانیها از آن گذشته آذوقه بیابند، اشغال کرده 
از باران سنگ که بر آنها میبارید، عقب قشون یونانى دو دفعه باین معبر حمله کرد، ولى . بودند

بعد دو نفر صاحبمنصب در پناه درختان کاج پیش رفته بمعبر درآمدند و، چون مدافعین . نشست
هاى خود را از باالى کوه بدره پرت کرده خودشان را معبر وضع را چنین دیدند، اول زنانشان بچه

آور این منظره وحشت. و زنان خود پیروى کردندهم در دره انداختند، بعد مردان آنها هم از اطفال 
منصبان یونانى دید، که شخصى از در این احوال یکى از صاحب. اثر غریبى در یونانیها کرد

ها با لباس فاخر میخواهد خود را بدره پرت کند و دوید تا او را بگیرد، ولى موفّق نگشت و تااوك
بنابراین یونانیها در اینجا نتوانستند ). 7، فصل 4اب همانجا، کت(با آن مرد بدره افتاد و خرد شد 

بعد یونانیها براه افتاده . اى االغ و گوسفندان زیاد بغنیمت بردنداسراى زیاد بدست آرند، ولى عده
این مردم از : کزنفون گوید. ها گذشتندو پنجاه فرسنگ در هفت منزل پیموده از والیت خالیب

اینها خفتانى دارند از کتان، که بلند است، . تراندآنها برخوردند، جنگىتمام مردمانى، که یونانیها ب
ها خودى بر خالیب. ها براى پوشانیدن رانها بکار میروداین قیطان. هاى زیاد از آن آویزانو قیطان

سر و نیز خنجرى بر کمربند دارند، که با آن اسرا را میکشند و پس از کشتن سر او را بریده 
عادت آنها چنین است، که هرگاه بدانند دشمن آنها را میبیند، آواز . با خود میبرندبعالمت فتح 

این مردم در . اى بکار میبرند، که پنج ارش طول آن استمیخوانند و رقص میکنند و در جنگ نیزه
اند، از قالع بیرون آمده با آنها ها گذشتهقالع خود میماندند و، همینکه میدیدند، که یونانى



از این جهت یونانیها . گیدند و گاهى جاهائى سنگر بسته آذوقه را در آن محلّ جمع میکردندمیجن
اى، که از مردم تااوك گرفته بودند، صرف نتوانستند، در این والیت آذوقه بدست آرند و آذوقه

پس از پیمودن بیست فرسنگ در چهار منزل یونانیها بشهرى بزرگ و آباد رسیدند، که. کردند
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رئیس این صفحه شخصى نزد یونانیها فرستاد، تا رهنما باشد و آنها را . بود»1«نیاسنامش گیم
بلد مزبور یونانیها را بوالیت دشمنان خود برد و، همینکه . بوالیت دشمنان این والیت هدایت کند

معلوم گردید، که رهنمائى او نه از . یدوارد شدند، بآنها گفت، این صفحه را بسوزید و غارت کن
روز پنجم یونانیها بکوه . جهت دوستى با یونانیها، بل بواسطه دشمنى با اهالى این صفحه بوده

وقتى که یونانیهاى دسته اول از کوه باال رفته بقلّه . است»2«نام این کوه تخس. مقدس رسیدند
کزنفون، ! دریا-دریا: ، فریاد برآوردند)سیاه استمقصود دریاى(رسیدند و دریا را مشاهده کردند 

چون فریاد . قراول بود و فریاد یونانیها را شنید، گمان کرد، که دشمنى بآنها حمله کردهکه در پس
شد، کزنفون بر اسب نشسته و لیسیوس را با خود برداشته تاخت، یونانیها همواره بیشتر و بلندتر مى

-دریا: تر شد، شنید که سربازان فریاد میزنندوقتى که نزدیک. دادهاى روى تا ببیند، چه حادثه
.بعد بزودى تمام یونانیها بقلّه کوه رسیده فریادهاى شادى و مسرّت برآوردند! دریا

خوشحالى و شعف آنها را حدى نبود، سربازان و صاحبمنصبان یکدیگر را در آغوش کشیده 
هاى زیاد جمع کرده تپه کوچکى عد سربازان سنگب. دیگر تهنیت میگفتندمیبوسیدند و بهم

ساختند و روى آن مقدارى سپرهاى چرمى، سپرهائى، که از ترکه بید بافته بود، و چوب جمع 
بعد یونانیها بلد را مرخّص کرده باو . انداینکه معلوم شود، بامر کى این کار را انجام دادهکردند، بى

هاى زیاد از او حلقه. ارسى و ده دریک هدیه دادندیک اسب و یک جام نقره و یکدست لباس پ
میرفت، نشان داده »3«سربازان گرفت و دیهى را براى اطراق و راهى را، که بوالیت ماکرونها

یونانیها ده فرسنگ راه در سه روز در والیت ماکرونها طى کردند و در ابتداء . شبانه حرکت کرد
اسلحه یونانى، که در آتن غالم ى از سپاهیان سبکماکرونها حاضر شدند، جنگ کنند، ولی یک

بود، نزد کزنفون رفته گفت، من زبان این مردم را دانم و گمان میکنم، که اینجا وطن من است، 
کزنفون گفت، مانعى نیست حرف بزن و بپرس، براى چه. اجازه بده با این مردم حرف بزنم



______________________________
)1(-�G�i�m�n�i�a�s.

)2(-�T�h�e�c�h�e�s.

)3(-�M�a�c�r�o�n�s.
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. ایدجهت، که شما وارد والیت ما شدهماکرونها جواب دادند، از این. میخواهند با ما جنگ کنند
خواهیم خودمان را بدریا رسانیده بوطنمان یونانیها گفتند، ما با شاه جنگ میکردیم و حاال مى

طرفین . واب دادند، که اگر گروى بدهید از رفتن شما ممانعت نخواهیم کردماکرونها ج. برگردیم
. بیکدیگر گروى دادند و آن عبارت بود از یک نیزه یونانى و ماکرونى، که بین طرفین مبادله شد

پس از آن ماکرونها بیونانیها در انداختن درختان کمک کرده در مدت سه روز بقدر مقدور آذوقه 
در اینجا ). 8، فصل 4همانجا، کتاب (رسانیدند »1«ا را هدایت کرده بکوههاى کلخدادند و یونانیه

در ابتداء . ها صف کشیده براى جنگ آماده بودندکوهى بود بلند و صعب العبور و روى آن کلخ
یونانیها خواستند حمله کنند، ولى سرداران، چون موقع را خطرناك دیدند، قرار دادند، که بدوا 

باید ستونهاى مستقیم . راى این جنگ مناسب نیستکزنفون گفت، ترتیب فاالنژ ب. بشور بپردازند
رأى او را سائرین پسندیده ستونهاى مذکور را تشکیل کردند و کزنفون . تشکیل داده حمله کنیم

اى سربازان، بدانید اشکالى را، که در پیش دارید، : بطرف راست و چپ دویده بسربازان گفت
بنابراین، اگر توانستیم، . است، خواهیم رسیدیگانه اشکال است و پس از آن بجائى، که مقصد ما 

.باید دشمن را، خام هم که باشد، بخوریم

):8، فصل 4کتاب (کزنفون عده قشون یونانى را در اینجا چنین شرح میدهد 

هاى مستقیم تشکیل یافت، تقریبا هشتاد لخ سنگین وقتى که هرکس بجاى خود ایستاد و ستون«
.تقریبا مرکب از یکصد نفر بوداسلحه بشمار آمد و هرکدام 



قسمت اول را بانتهاى جناح چپ، . اسلحه و تیراندازان را بسه قسمت تقسیم کردندسپاهیان سبک
هاى هرکدام از قسمت. دیگرى را بآخر جناح راست فرستادند و قسمت سوم را بمرکز گماشتند

نفر بوده و نسبت 9800ریبا ها تقبنابراین حساب عده یونانى» مزبور تقریبا ششصد نفر داشت
از این . هزار و دویست نفر کاسته بوداى، که از آسیاى صغیر با کوروش حرکت کردند، سهبعده

اىعده بعضى در نیمه راه از سپاه کوروش جدا شده رفته بودند، برخى بشاه تسلیم گشته و عده

______________________________
)1(-�C�o�l�q�u�e.
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ها حمله بردند و آنها ها بترتیب مذکور به کلخیونانى. نشینى تلف شده بودنددر موقع عقب
ها شتافتند، ولى بجاى اینکه صفوف خود را محکم حفظ کنند، بطرف جناح راست باستقبال یونانى

ور اینکه دشمن فرار میکند، ها، بتصدر نتیجه قلب خالى ماند و یونانى. ها حمله کردندو چپ یونانى
ها دهاتى را گرفته آذوقه پس از آن دشمن فرار کرد و یونانى. یورش برده بباالى کوه رسیدند

اگر کسى : کزنفون گوید، در اینجا کندوهاى زیاد یافتیم و خاصیت عسل چنین بود. فراوان یافتند
بایستد و، اگر زیاد میخورد، کم از آن میخورد، حال اشخاص مست را یافته نمیتوانست سر پا

باوجود این کسى از . هذیانى باو دست میداد و حال کسى را مییافت، که مشرف بموت است
روز . حال نمرد و روز دیگر، این هذیان تقریبا در همان ساعت، که شروع شده بود، رفع گردیداین

ت فرسنگ در دو منزل پیموده به پس از آن یونانیها هف. سوم یا چهارم مبتالیان باین حال برخاستند
در والیت کلخها واقع و »2«اکسناین شهر یونانى در کنار دریاى پنت. رسیدند»1«طرابوزن

اکسن بیونانى باشد و پنتمقصود از دریاى مذکور دریاى سیاه مى(است »3«نوپمستعمره سى
اردوى یونانى باز کرده شرایط اهالى طرابوزن بازارى در.). م. نواز استبمعنى دریاى میهمان

هاى همجوار کارى نداشته سپس از یونانیها خواستند، که به کلخ. نوازى را بجا آوردندمیهمان
نوازى دادند و ها هم هدایائى بعالمت میهمانکلخ. ها مسکن دارنداینها غالبا در جلگه. باشند
پس از آن یونانیها حاضر شدند، . آوردندها اى گاو و مقدارى آرد، گندم و شراب براى یونانىعده

که نذور خود را بجا آرند، زیرا عده گاوها بقدرى بود، که میتوانستند براى زوس و هرکول رهنما 



کزنفون . بعد جشن بازیهاى یونانى را، چنانکه معمولشان بود، گرفتند. و سائر خدایان قربانى کنند
.داده و شعف و شادى یونانیها را توصیف کردهها را شرحدر چند سطر این بازیها و مسابقه

ها به بیزانس و تراکیهرفتن یونانى

سف در یک کشتى کوچک نشسته بطرف از طرابوزن خیرى) 3، فصل 5نشینى، کتاب عقب(
.هائى براى حمل یونانیها بگیردکشتى»4«بیوسبیزانس رفت، تا از دوست خود آناکسى

______________________________
)1(-�T�r�a�p�e�z�o�n�t�e.

)2(-�P�o�n�t� �E�Q�x�i�n.

)3(-�S�i�n�o�p�e.

)4(-�A�n�a�x�i�b�i�u�s.
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در غیاب او سربازان دو کشتى کوچک گرفته بغارت کردن اهالى غیریونانى سواحل و دزدى 
یونانیها داشت تمام میشد، قرار چون آذوقه . سف برنگشتیک ماه گذشت و خیرى. پرداختند

.بروند»1«دادند، که از طرابوزن حرکت کرده به سرازونت

کنونى تطبیق میکنند »2«سرازونت را با کرسونت(نوپ بود این شهر یونانى از مستعمره اهالى سى
سردار رومى، که ذکرش در جاى خود بیاید، »3«و، گویند درخت گیالس را لوسیوس لوکولّوس

سریز. مینامیدند»4«و از این جهت گیالس را بزبان الطین سرازوس یا سرازوم. ز اینجا بایطالیا بردا
.).م. فرانسوى از این لغت الطین آمده»5«

ها با یکى از آنها متّحد یونانى. بدو فرقه تقسیم شده با هم در جنگ بودند»6«نکمردم موزى
.با سیصد قایق آمدندهانکگشتند و روز دیگر بزرگان موزى



یکى . ها فقط از یک تنه درخت ساخته شده بود و در هر یک سه نفر نشسته بودندهرکدام از قایق
بعد اینها بدو دسته صد نفرى تقسیم شده . از آنها در قایق ماند و دو نفر دیگر بخشکى درآمدند

اى میخواند و دسته. استشروع بخواندن کردند و خواندن آنان مانند خواندن دسته آوازخوانان 
.دسته دیگر جواب میدهد

سپرى، که از ترکه بید بافته و از پوست گاو سفید پوشیده : ها این اسلحه را داشتندنکموزى
هائى، که طول آن شش ذراع و یک سرش مدور و سر دیگرش بودند، بدست راست زوبین

ن مردم قباهاى کوتاهى است، که بزانو لباس ای. تیز بود و غیراز این اسلحه تبرزینى از آهننوك
. خودى بر سر داشتند از چرم که مانند خود مردم پافالگونیه بود. اندنمیرسد و از پارچه ضخیم بافته

دو دسته مذکور آوازخوانان از میان صفوف یونانیها، که مسلّح ایستاده بودند، گذشته بطرف یکى 
هاى خود را موافق آهنگ آوازى، که ند، قدماز قالع دشمن رفتند و، وقتى که حرکت میکرد

ها مخاصم از قلعه بیرون آمده چند نفر از نکموزى. گذاشتندداشتند و مىمیخواندند، برمى
کنندگان را کشتند و، بعد سر آنها را بریده آوازخوانان وحمله

______________________________
)1(-�C�e�r�a�s�o�n�t�e.

)2(-�K�e�r�e�s�u�n�t.

)3(-�L�u�c�i�u�s�L�u�c�u�l�l�u�s.

)4(-�C�e�r�a�s�u�s� �)�C�e�r�a�s�u�m. )

)5(-�C�e�r�i�s�e.

)6(-�M�o�s�y�n�e�q�u�s.
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)لوور، نقّاشى سن الم گوتیه(شوش، صورت قلعه شوش بر لباس کمانداران -)60(



پهلوى روز دیگر یونانیها یک قلعه و نیز شهرى را، که در . ها نشان دادندکنان سرها را بیونانىرقص
هرچه در . پادشاه در یک برج چوبین منزل داشت. قلعه و محلّ اقامت پادشاه این مردم بود، گرفتند

ها نان زیادى یافتند، که موافق معمول اهالى والیت، سال قبل پخته اینجا بود غارت شد و یونانى
وشت خوك اهالى در سبوهائى گ. محصول تازه را نکوبیده بودند و با کاه حفظ میشد. بودند

دریائى را نمک زده و ریزریز کرده نگاه میدارند و چربى این ماهیها را بجاى روغن استعمال 
شراب . بلوط درشت، که گاهى در اینجا بجاى نان صرف میشودانبارها پر بود از شاه. میکنند

مردان . خالص این محلّ ترش است، ولى وقتى که با آب مخلوط کنند شیرین و گوارا است
اغنیاى اینها پشت خود را با رنگهاى مختلف . ها خیلى سفیداند، زنان و اطفال آنها هم نیزنکموزى

کلیۀ قشون یونانى . نقّاشى میکنند، با چاقو گلهائى روى پوست میاندازند و جاى زخم میماند
یرا ها دور باشند، زها از یونانىنکمردمى را ندیده بود، که از حیث عادات و اخالق بقدر موزى

دارنداین مردم در مأل عام کارهائى میکنند، که مردمان دیگر در خلوت روا مى
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از خصائص دیگر این مردم آن است، که هنگامیکه تنها . و جرئت ندارند در انظار دیگران بکنند
:اندهستند، چنان رفتار میکنند، که گوئى در میان جمعیت

جا، همان(ند میخندند و میرقصند، مثل اینکه بخواهند هنر خود را بتماشاچیان نشان دهند هرجا باش
).4، فصل 5کتاب 

ها گذشته بوالیت همجوار، که از ها و خالیبنکها در مدت هشت روز از والیت موزىیونانى
نوپتعمره اهالی سىشهر یونانى و مس»2«یورتىبعد، از اینجا به ك. بود، رسیدند»1«بارنیانتى

وحوش پافالگونیه جا یونانیها پنجاه روز ماندند و براى بدست آوردن آذوقه حولدر این. رفتند»3«
، که مستعمره )ارگله کنونى(»4«نوپ و هراکلهبعد اهالى سى. و سایر مردمان را غارت میکردند

نوپ در این ناحیه شهر مهم و یکى سى(هاى مگار بود، براى این یونانیها کشتیهائى فرستادندیونانى
سف، که براى وقت خیرىدر این.). م. از بنادر معتبر ایران در کنار دریاى سیاه بشمار میرفت

نوپ و ها به بیزانس رفته بود، برگشت و معلوم شد، که موفّق نشده، ولى اهالى سىتحصیل کشتى
. راندند»5«نیهتىنیها در کشتى نشسته بطرف بىبعد یونا. ها خوب پذیرائى کردندهراکله از یونانى



بهم رسیدند »6«هاى قشون یونانى، که از راه دریا و خشگى روانه شده بودند، در بندر کالپهقسمت
. و چون فاقد آذوقه بودند، قرار دادند بدهات مجاور رفته بوسیله غارت و دزدى آذوقه بیابند

نظام فرناباذ بنابراین دوهزار نفر از اردو خارج شدند و، در حینى که مشغول غارت بودند، سواره
.از آنها کشتها کرده پانصد نفرنیان، یعنى اهالى محلّ آمده و حمله بیونانىتىبکمک بى

نیان را، که دو نفر سردار ایرانى از طرف فرناباذ با قشونى کمک میکردند، تىروز دیگر همین بى
. »8«بود و نام دیگرى راثین) سپهرداد(»7«داتاسم یکى از سرداران سپیترى. کزنفون شکست داد

درآمد »10«قع در کالسدونوا»9«نیه عبور کرده بشهر خریسوپولیستىبعد قشون یونانى از بى
).کوى استاکنون اسم این محلّ قاضى(

______________________________
)1(-�T�i�b�a�r�e�n�i�e�n�s.

)2(-�C�o�t�y�o�r�e.

)3(-�S�i�n�o�p�e.

)4(-�H�e�r�a�c�l�e�e.

)5(-�B�i�t�h�y�n�i�e.

)6(-�C�a�l�p�e.

)7(-�S�p�i�t�h�r�i�d�a�t�e.

)8(-�R�a�t�h�i�n�e.

)9(-�C�h�r�y�s�o�p�o�l�i�s.

)10(-�C�h�a�l�c�e�d�o�i�n�e.
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رئیس بحریه »1«بوسفرناباذ، براى اینکه از دخول یونانیها بایالت خود جلوگیرى بکند از آناکسى
رئیس بحریه . ها را از آسیا باروپا عبور دهدالسدمون، که در بیزانس بود، خواهش کرد یونانى

یونانیها حاضر شدند، که بگذرند و . اهد دادبیونانیها گفت، که اگر باروپا بگذرند، جیره بآنها خو
.اجیر گشتند) امیر تراکیه(نامى »2«بشهر بیزانس درآمده بخدمت سوتس

در اینجا الزم است گفته شود، . هانشینى یونانىهاى کزنفون راجع بعقبچنین است مضامین نوشته
دیکى یونان دید، سست گردید، که قشون یونانى از زمانیکه خود را در مستعمرات یونانى یا در نز

توضیح آنکه آن روح اتّحاد، که بین صاحبمنصبان بود و آن اطاعت نظامى، که از سربازان نسبت 
.برؤساء دیده میشد، متزلزل گردید

سف را یک دفعه از فرماندهى دو دفعه کزنفون را متّهم کردند و او تبرئه حاصل کرد، خیرى
. هائى تقسیم شده رؤسائى براى خود برمیگزیدندى بقسمتخارج کردند و افراد قشون هم گاه

عده یونانیها را زمانیکه . جهت معلوم است، زیرا از مخاطره جسته و بزندگانى عادى برگشته بودند
نفر نوشته، ولى دیودور 9800ها حاضر میشدند کزنفون چنانکه گذشت آنها براى جنگ با کلخ

هزار و هشتصد نفر به خریسوپولیسهزار نفر یونانى فقط سه، که از ده)31، بند 14کتاب (گوید 
.واقع در کالسدون رسید»3«

»4«هائى، که به بیزانس رفته بودند، باید گفت، که پس از چندى تمبرونراجع به کزنفون و یونانى
سردار السدمونى رسوالنى نزد یونانیها فرستاده آنها را بقشون خود براى جنگ با تیسافرن و فرناباذ 

ها این تکلیف را قبول کرده و با کزنفون بکشتیها دعوت کرد و، چون شرائط او خوب بود، یونانى
جلگه تب، که ب»7«و کوه ایدا»6«درآمدند و، پس از عبور از ترووا»5«ساكنشسته بشهر المپ

در اینجا کزنفون . رفتند»9«واقع در میسیه»8«جا به پرگامدر کیلیکیه واقع بود، رسیدند و از آن
نام در جلگه مسکن دارد و، اگر سیصد»10«شنید، که یک نفر پارسى آسیدات

______________________________
)1(-�A�n�a�x�i�b�u�s.

)2(-�S�e�u�t�h�e�s.



)3(-�C�h�r�y�s�o�p�o�l�i�s.

)4(-�T�h�i�m�b�r�o�n.

)5(-�L�a�m�p�s�a�q�u�e.

)6(-�T�r�o�i�e.

)7(-�I�d�a.

)8(-�P�e�r�g�a�m�e.

)9(-�M�y�s�i�e.

)10(-�A�s�i�d�a�t�e.
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نفر سپاهى با خود بردارد و شبانه ناگهان بر او بتازد، او را با عیال و اطفال و گنجش بدست خواهد 
.ب بقصر آسیدات رسیدشبنابراین ششصد نفر برداشته نصف. آورد

چون یونانیها نتوانستند داخل قلعه شوند، در دیوار قلعه، که بقطر هشت آجر بود سوراخى کردند و 
هائى، که محصورین روشن کردند، سپاهیان از آتش. محصورین بر محاصرین باران تیر بباریدند

اسلحه دررسیدند و، چون سبک، هشتاد نفر گرکانى و ششصد نفر سپاهى »1«اسلحه کمانىسنگین
بیونانیها هم کمکى رسید، توانستند دویست نفر اسیر کرده و چند رأس حشم برگرفته عقب 

پس از آن . کسى از یونانیها در این جدال کشته نشد، ولى نصف نفرات آنها زخمى گشت. بنشینند
وقتى که در آسیدات تصور کرد، که دیگر خطرى نیست و از قصر خارج شده بدهات رفت و،

بود، کزنفون ناگهان بر او تاخته خود او را با اسبها و »2«نیومیکى از دهات در همسایگى پارته
فصل هشتم از (کزنفون این قضیه را چنان شرح داده . اش را اسیر کردثروتش درربود و خانواده

او است، و حال آنکه که گوئى، تصور کرده، این یکى از کارهاى نمایان ) نشینىکتاب هفتم عقب



بارى، تیمبرون پس از ورود بآسیاى صغیر قوه کزنفون را بقواى خود . زنى نداشتهتفاوتى با راه
.ضمیمه کرد و، چنانکه بیاید، درصدد جنگ با تیسافرن و فرناباذ برآمد

هاى کزنفونکیفیت نوشته

ع ببعض ایاالت غربى ایران هاى مورخ مذکور، که، چون اطّالعاتى راجاین است مضامین نوشته
از مورخین دیگر یونانى دیودور . هخامنشى و عادات و اخالق اهالى آن میدهد، مشروحا ذکر شد

. و در زمینه روایت کزنفون است) 32-25، بند 14کتاب (نشینى را باختصار نوشته وقایع این عقب
ا نه، نمیتوان چیزى گفت، زیرا مدارك ها را میتوان موافق حقیقت دانست یاما اینکه تمام این نوشته

نشینى نیست، تا غیریونانى از براى یاغیگرى کوروش کوچک و جنگ کونّاکسا و وقایع عقب
هاى کزنفون را نشینى با چنین اسناد و مدارکى صحت یا سقم نوشتهبتوان از مقایسه کتاب عقب

آنچه از. استنباطهائى کردها را در نظر گرفتهبنابراین ناچار باید همین نوشته. فهمید

______________________________
)1(-�C�o�m�a�n�i�e.

)2(-�P�a�r�t�h�e�n�i�u�m.
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پس از جنگ کونّاکسا اردشیر خواسته : هاى مذکور و بین السطور آن بنظر میرسد این استنوشته
چون نتیجه جنگ با آنها معلوم نبوده یا اردشیر بعد، . اندها تسلیم شوند و آنها راضى نشدهیونانى

ها از ایران خارج شوند و با این مقصود تیسافرن قرارى با نخواسته تلفاتى بدهد، راضى شده، یونانى
در خالل این مسافرت بین صاحبمنصبان . اندآنها داده و تا زهاب این قرارداد را مجرى داشته

هرکدام . »2«ننبوده و رئیس دیگرى م»1«آرخلرئیس یکى ک. گى افتادهیونانى دودسته
نن موفّق گشته، تیسافرن را در نتیجه م. میخواسته تیسافرن را دوست خود کرده ریاست داشته باشد

اند با خود او آرخ بودهآرخ ظنین کند و باالخره تیسافرن صاحبمنصبانى را، که از دسته کلاز کل
البتّه دستگیر کردن آنها، چنانکه کزنفون نوشته، . اندتل رسیدهگرفته نزد شاه فرستاده و بعد بق



بعد، که تیسافرن بمقصود خود رسیده بدسته دیگر هم روى مساعدت . آور بودهنامردانه و شرم
.نن هم پس از چندى کشته شده استنشان نداده و معلوم نیست، که براى چه م

اند و بعد، ى بوده و در ابتداء او را آلت قرار دادهشاید، چنانکه کزنفون او را توصیف کرده، مرد بد
.اندکه مقصود حاصل شده، خطرناکش دانسته او را معدوم کرده

اند و، چون بهرحال پس از این قضایا یونانیها صاحبمنصبانى براى خود انتخاب کرده تسلیم نشده
مراقب یونانیها باشند، تا دربار دیده، که وضع چنین است، به تیسافرن و والت دیگر دستور داده 

اند، تا اى نگاه داشتهآنها از ایران خارج شوند و والت هم موافق دستور دربار در سر راه آنها قوه
جا روى نداده و اینکه کزنفون در چندجا میگوید، یونانیها در جائى نمانند، ولى جنگى در هیچ

آنها فرار کردند، موافق حقیقت بنظر پارسیها میخواستند جنگ کنند، ما چنین و چنان کردیم و 
نظام هاى بین النهرین، که براى سوارهنمیآید زیرا، اگر پارسیها میخواستند جنگ کنند، در دشت

ایران مساعد بود، این کار را میکردند، تا ضمنا از فزونى عده خود نیز استفاده کرده باشند، نه در 
صوصکوهستانهاى کردنشین یا ارمنستان و غیره، بخ

______________________________
)1(-�C�l�e�a�r�c�h�e.

)2(-�M�e�n�o�n.
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بارى یونانیها در تحت نظر قواء والت ایرانى طى . نظام نداشتندکه یونانیها بگفته کزنفون سواره
.اندمراحل کرده خودشان را بطرابوزن و از آنجا به بیزانس رسانیده

هاى کزنفون برمیآید و، اگر حقیقت امر چنین بوده، که است بطور خالصه آنچه از نوشتهاین 
دربار ایران : ها رفتار بسیار غلطى بودهکزنفون نوشته، باید گفت، که رفتار دربار ایران با این یونانى

:میبایست یکى از دو شقّ را انتخاب کرده باشد



سلیم شدن کند، یا آنها را در تحت حمایت خود گرفته یونانیها را قهرا مجبور بخلع اسلحه و ت
در صورت اولی معلوم است، که ابهت ایران محفوظ میماند، بخصوص اگر پس . باوطانشان برساند

در صورت دوم هم باز آنها با . از خلع اسلحه آنها را در جائى دور از حدود یونان مینشاندند
شدند و ممکن نبود تصور کنند، که بزور بازوان حمایت دربار ایران از خاك ایران خارج می

آرخ با اند، زیرا از مذاکره یونانیها بین خودشان و نیز از صحبت کلخودشان بیونان برگشته
حال باز ابهت ایران محفوظ میماند و تیسافرن این معنى روشن است و نیز معلوم است، که با این

اما دربار ایران شقّى را اختیار کرده، که بدترین . یداین رویه ضمنا فتوت اردشیر را هم میرسان
اى بزرگ زده و اثراتى بخشیده، که شرح آن در جاى خود روز لطمهشقوق بوده و بنام ایران آن

ما تقریبا از دم درب «: جا گفتنداجماال آنکه این یونانیها در تمام یونان بپراکندند و در همه. بیاید
ایران . بازوى خودمان راه را شکافتیم و کسى نتوانست از عهده ما برآیدقصر شاه تا یونان بقوت 

حال منتظر یک شاهنشاهى پرعرض و طولى است، که ثروت آنرا حدى نیست، ولى در همان
براثر این عقیده، که در یونان منتشر . »فاتحى است، که چند هزار سپاهى کارآزموده داشته باشد

آژزیالس پادشاه اسپارت بمیدان آمد، ولى سیاست دربار ایران در یونان شد، چنانکه بیاید، در ابتدا 
هم یک درس عبرت براى اسکندر شد، که تا وضع ثابتى در یونان کارهاى او را عقیم کرد و این

بنابراین . اثر نکرده، قدم باینطرف داردانل ننهدایجاد و سیاست دربار ایران را در آن مملکت بى
.نشینى یونانیها بوداسکندر بایران همین عقبیکى از جهات آمدن 
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اوضاع دربار-مبحث هفتم

مسموم کردن استاتیرا

پروشات، که از دیرگاهى قصد کشتن استاتیرا زن اردشیر را داشت، باالخره بدسائس و حیل نیت 
نام، که مورد اعتماد تام ملکه و بر »1«ژیساو زنى در خدمت خود داشت ژى. خود را اجراء کرد

شرح قضیه . نن آلت اجراى خیال فاسد پروشات گردیدوى بسیار مسلّط بود و همین زن بقول دى
با جزئى اختالفى چنین ) 21زندگانى اردشیر، فصل (نن، کتزیاس و پلوتارك هاى دىموافق نوشته

هاى نشان میدادند، که منازعات و سوء ظنّهر دو ملکه از چندى قبل آشتى کرده و ظاهرا : است



اند، زیرا بمنازل یکدیگر آمدوشد داشتند و باهم غذا صرف میکردند، ولى دیرینه را فراموش کرده
بعد . چون باطنا باز از یکدیگر بیمناك بودند، غذا را از یک ظرف و از همان خوراك میخوردند

بنابراین . هایش پر از چربى استرد و رودهدر پارس مرغى هست، که فضاله ندا: پلوتارك گوید
نامند، ولى »2«تاسساین مرغ را رین. نم استتصور میکنند، که غذاى این مرغ از باد و شب

پروشات در سر میز یکى از این مرغها را : داوس نامیده و چنین گویدکتزیاس این مرغ را رین
ند، بدو نیم تقسیم کرد، نیمى را، که مسموم برداشته با کاردى، که یکطرف آنرا مسموم کرده بود

.نشده بود، خودش برداشت و نیم مسموم را بملکه جوان داد

.نامى مرغ را بریده قسمت مسموم را به استاتیرا داد»3«تاسنن گوید، که مالندى

ه هائى، که بعد براى ملکه حاصل شد، او یقین کرد، که مسموم گشتبهرحال از درد شدید و تشنّج
شاه هم سوءظنّ نسبت به پروشات حاصل کرد، زیرا درجه . و بفاصله چند ساعت درگذشت

ورزى و شقاوت او را خوب میدانست و براى اینکه در این باب حقیقت مطلب را بداند، فرمود کینه
ژیس را مدتها در منصبان مادرش را توقیف و زجر کنند، ولى پروشات ژىتمام خدمه و صاحب

باالخره این زن روزى. گاه داشت و امتناع ورزید از اینکه او را بشاه تسلیم داردمنزل خود ن

______________________________
)1(-�G�i�g�i�s.

)2(-�R�h�y�n�t�a�c�e�s.

)3(-�M�e�l�a�n�t�a�s.
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که براى اش برود و قراوالن شاهى او را گرفته موافق قوانین پارسى، اجازه گرفت بخانه
زهردهندگان مقرّر است با زجر کشتند، یعنى سرش را روى سنگ پهنى گذارده با سنگى دیگر 

نن، ولى کتزیاس چنین است عقیده دى. چندان کوبیدند، تا خرد شد و صورتش مسطّح گردید
ژیس آلت اجراى قصد پروشات نبود و فقط برخالف میل خود از قضیه اطّالع گوید، که ژى



ال شاه بمادرش چیزى نگفت و نسبت باو کارى نکرد، جز اینکه او را از خود دور بهرح. داشت
.داشت

پروشات بابل را براى محلّ اقامت خود برگزید و در این موقع شاه بملکه گفت، مادامیکه او در 
بعد پروشات ببابل رفت و چندى در آنجا بماند، . این شهر خواهد بود، پا بدان شهر نخواهد نهاد

و کسى نبود، که دور از دربار راحت بنشیند و طولى نکشید، که شاه با او آشتى کرده بدربار ولى ا
گویند، اردشیر عقل و هوش این زن را همواره میستود و عقیده داشت، که مادرش . احضارش کرد

پروشات پس از مراجعت در هر چیز موافق میل شاه رفتار . براى رتق و فتق امور دولتى خلق شده
از اشخاصى، که بر ضد کوروش . تا دوباره نزد او مقرّب گردید و بنفوذ سابق خود برگشتکرد،

این زن بدسائس و حیل بکشتن او هم موفّق شد . بودند، فقط تیسافرن والى پیر لیدیه باقى مانده بود
رم بعد چون دیگر رقیبى نداشت، که در سر او با اردشیر ستیزه کند، با شاه گ). چنانکه بیاید(

گرفت و مورد اعتماد کامل او گردید و چندان در مزاج اردشیر نفوذ یافت، که هرچه میخواست، 
.شاه میپذیرفت

از . ملکه پیر هم چنان رفتار میکرد، که شاه میپنداشت، مادرش جز اجراى میل او منظورى ندارد
:ایست، که ذکر میکنیمجمله قضیه

سازواج اردشیر با آتس

شاه عاشق او شد و . اندسا ضبط کردهها اسم او را آتسشت، که یونانىاردشیر دخترى دا
اند، که در نهان میخواست او را ازدواج کند، ولى از پروشات مالحظه میکرد، اگرچه بعضى نوشته

سا بیش از سابق نزدیک شده بهرحال، همینکه ملکه قضیه را دریافت، به آتس. با او مراوده داشت
نزد اردشیر هموارهمحبت ورزید و در 
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خوئى او پرداخته باالخره گفت، که داشتن چنین زنى درخور مقام شاه بتوصیف زیبائى و خوش
است و باین هم اکتفا نکرده، براى اینکه شاه را از خود کامال راضى دارد، باو نصیحت داد، که 

راى تأیید و اجراى نظر خود، چنانکه پلوتارك گوید بعد ب. سا را بحباله نکاح درآوردآتس



ها قرار ده، خودت را فوق قانون و عقیده یونانى«: ، پروشات روزى باردشیر گفت)27اردشیر، بند (
.»داردتو را خدا بجاى قانون بپارسیها داده و رفتار تو مانند مصدرى افعال خوب یا بد را معین مى

، گویند، که اردشیر بعد از این دختر، »1«کلید کومى استبعض مورخین، که از جمله هرا
) 33اردشیر، بند (هاى پلوتارك دختر دیگر خود را نیز ازدواج کرد، ولى از نوشته»2«تریسآمس

بقول پلوتارك اردشیر . سا ازدواج کرده بودتریس را قبل از آتسچنین برمیآید، که اردشیر آمس
که حتّى، وقتیکه مرض جذام در این اوان در ایران منتشر و این سا را دوست داشت،بقدرى آتس

زن، سخت مبتالى این مرض گردید، او را از خود دور نکرد و همواره در معبد ژونن در مقابل 
»3«مقصود پلوتارك از ژونن(هیکل این ربۀ النّوع بزانو درآمده براى سالمتى زن خود دعا میکرد 

باشد، که در مذهب زرتشت یکى از ایزدان است و ایرانیهاى قدیم ) ناهید(ا در اینجا باز باید اناهیت
هاى این شاه معلوم است، اردشیر براى مهر و اناهیتا چنانکه از کتیبه. براى او پرستشى داشتند
والت و دوستان شاه براى این زن .) م. هاى آنها را در آن گذارده بودمعبدى ساخته و هیکل

) ذرع2900(استاد 16دند، که فضاى بین قصر و معبد، که از حیث وسعت به بقدرى هدایا فرستا
یکى از مترجمین پلوتارك پنداشته، که اسب در اینجا (میرسید، پر از زر و سیم و اسبها بود 

مناسبت ندارد و پیشنهاد کرده بجاى آن سنگهاى قیمتى نوشته شود، ولى بنظر مولّف اسب 
).تر استمناسب

______________________________
)1(-�H�e�r�a�c�l�i�d�e� �d�e� �C�u�m�e�s(این شخص تاریخ ایران را در پنج جلد نوشته بود.(

)2(-�A�m�e�s�t�r�i�s.

)3(-�J�u�n�o�n.
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مبحث هشتم مخاصمه اسپارت، جنگ ایران و السدمون، فرمان اردشیر

اوضاع آسیاى صغیر



تیسافرن در ازاى خدماتى، که به اردشیر ) 1، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (چنانکه کزنفون گوید 
این والى، . کرده بود، بایالت سابق خود برقرار گردید و ایاالت کوروش کوچک هم باو اعطا شد

. همینکه بآسیاى صغیر برگشت، بتمام شهرهاى یونانى امر کرد، که باید حکومت او را بشناسند
آزادى خود و نیز از این جهت، که کوروش را بر تیسافرن ترجیح داده شهرهاى مزبور براى حفظ

توزى او میترسیدند، رسوالنى به السدمون فرستاده کمک آنرا درخواست بودند و حاال از کینه
این سردار . را با پنجهزار پیاده و سیصد سوار بآسیا فرستاد»1«کردند و دولت اسپارت تیمبرون

انى را بقواى خود افزود و باوجود این، چون عده خود را براى جنگ با قواى تمام شهرهاى یون
احوال چنین بود، تا سربازان . ها براى نبرد نزول نکردتیسافرن کافى نمیدید، در بلندیها مانده بجلگه

نشستند، به بیزانس وارد شدند و کزنفون با قشون خود، چنانکه یونانى، که از کونّاکسا عقب مى
پس از آن این سردار السدمونى جنگ تعرّضى پیش . ر شد، بقواى تیمبرون ملحق گردیدباالتر ذک
در حدود (را تسخیر کرد »4«سارنو هالى»3«، تترانى»2«اشکال شهرهاى والیات پرگامگرفته بى

را در محاصره »5«بعد چند قلعه را، که ساخلو صحیح نداشت گرفت و شهر الریس). م. ق399
در «جا گفته خود را کزنفون در این(را مصرى مینامیدند واقع بود و آن»6«این شهر در االى. گذارد

شهر مزبور نخواست تسلیم شود و .) م. رجوع شود362تأیید کرده، بصفحه » تربیت کوروش
ه به کاریه حمله رفت، تا تدارك خود را دید»7«سردار السدمونى محاصره را ترك کرده به افس

سردار . را بجاى وى نصب کرد»8«برد، ولى در این احوال دولت اسپارت او را عزل و درسیلّیداس
مزبور،

______________________________
)1(-�T�i�m�b�r�o�n.

)2(-�P�e�r�g�a�m�e.

)3(-�T�e�u�t�r�a�n�i�e.

)4(-�H�a�l�i�s�a�r�n�e.

)5(-�L�a�r�i�s�s�e.



)6(-�E�o�l�i�e.

)7(-�E�p�h�e�s�e.

)8(-�D�e�r�c�i�l�l�i�d�a�s.
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چون میدانست دو والى ایران در آسیاى صغیر، یعنى تیسافرن و فرناباذ، باهم خوب نیستند، با 
این والیت . تیسافرن قرارداد متارکه بست و عملیات خود را متوجه دومى کرده تا االى پیش رفت

. بنام فرناباذ آنرا اداره میکرد»2«نامى از خانواده داردانیان»1«جزو ایالت فرناباذ بود، ولى زنیس
نام داشت، »3«پس از فوت نایب االیاله، زن او، که از خانواده شوهرش یعنى داردانیان بود و مانیا

با قواى مهمى حرکت کرده نزد فرناباذ آمد و هدایائى براى فرناباذ، زنان غیرعقدى و دوستان او 
. کرد، که حاضر است والیت شوهر متوفى را اداره کند و باج آنرا مرتّبا بپردازدآورده اظهار 

.فرناباذ راضى شد و هیچگاه جز صداقت چیزى از این زن ندید

مانیا قالع والیت خود را خوب نگاه میداشت، بگردونه مینشست و جدال یونانیهائى را، که 
او . یشتر امتیاز مییافتند، پاداشى از او میگرفتندبخدمت خود خوانده بود، تماشا میکرد و کسانى که ب

بحیطه تصرّف درآورد و باین »5«و کلن»4«شهرهاى کنار دریا را، مانند الریس، هاماکسیت
. سیدیان و میسیان یاغى شرکت مییافتکارها اکتفاء نکرده در سفرهاى جنگى فرناباذ بر ضد پى

نام خفه شد و قاتل »6«سالگى بدست دامادش میدیاسچنین بود احوال این زن، که در سنّ چهل 
میدیاس پس از این دو جنایت محلّهائى را، که . پس از آن پسر او را هم، که هفده ساله بود، کشت

.گنج مانیا در آنجا پنهان بود، گرفت، ولى سایر شهرها او را نشناختند

دمونى از اوضاع استفاده کرده به االى پس از آن بر اثر احوال این والیت، در سیلّیداس سردار الس
بعد او میدیاس را گرفت، ولى بهمین قانع شد، . تاخت و الریس، هاماکسیت و کلن تسلیم شدند

که او را از شئوناتش خلع کرده و اموالى را، که او پس از مرگ مانیا بتصرّف درآورده بود، بعنوان 
ید به در سیلّیداس برسد، از میدیاس گرفته باو اجازه اینکه اموال مانیا از آن فرناباذ بوده و حاال با



پس از اینکارها در سیلّیداس از فرناباذ . در خانه پدرى اقامت کند»7«سیسداد، که در سپ
فرناباذ، چون. پرسید، که آیا مایل است جنگ کند یا عهد متارکه ببندد

______________________________
)1(-�Z�e�n�i�s.

)2(-�D�a�r�d�a�n�i�a�n.

)3(-�M�a�n�i�a.

)4(-�H�a�m�a�x�i�t�e.

)5(-�C�o�l�o�n.

)6(-�M�i�d�i�a�s.

)7(-�S�c�e�p�s�i�s.
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بیمناك بود، از اینکه سردار السدمونى به فریگیه محلّ اقامت او برود، متارکه را ترجیح داد و در 
.رفت، تا زمستان را در آنجا بگذراند»1«نیهتىسیلّیداس بعد از انعقاد متارکه به تراس بى

تیسافرن و درسیلّیداس

تا این زمان بین سردار یونانى و تیسافرن مودت بود، ولى شهرهاى ینیانى رسوالنى باسپارت 
بر اثر . فرستاده اظهار کردند، که اگر تیسافرن مقتضى بداند، میتواند بشهرهاى مزبور آزادى دهد

دار خود امر کرد داخل کاریه شده آن والیت را غارت کند و بحریه این اظهار دولت اسپارت بسر
.هم در سواحل دریا بغارت و چپاول بپردازد



در این احوال تیسافرن والى تمام آسیاى صغیر شده ) 2، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (کزنفون گوید 
چون این خبر بآنها . هدو فرناباذ هم نزد او رفته بود، تا تمکین خود را نسبت بوالى کل نشان بد

ها حفظ برد السدمونىرسید، فرناباذ حاضر شد به تیسافرن کمک برساند، تا ایاالت شاه را از دست
.بنابراین هر دو به کاریه رفته و در قالع آن ساخلوهاى خوب گذاشته بوالیت ینیانها برگشتند. کنند

و پس از آن از این محلّ عبور کرده گذشتند»2«سردار السدمونى تأمل کرد، تا آنها از مآندر
پیشرفت و روزى، که قشون او بینظم حرکت میکرد، باالى بلندیها قراوالنى دید و معلوم کرد، که 

.قشونى در سر راه یونانیها براى جنگ آماده شده و صف بسته

فرناباذ گذارده نظام ایرانى، که دربار ایران باختیار تیسافرن واین قشون از سپاهیان کاریه و پیاده
تیسافرن جناح راست را . نظام زیاد ترکیب یافته بودبود، و چند دسته از سپاهیان یونانى و سواره

.فرمان میداد و فرناباذ جناح چپ را

هاى شهرهاى ینیانى در درآورد، ولى یونانى» حاضر جنگ«درسیلّیداس فورا قشون خود را بحال 
بنابراین سپاه . ى اسلحه خودشان را انداخته گریختنددخول بجنگ تردید کردند و حتّى بعض

فرناباذ میخواست : بعد مورخ مذکور گوید. پلوپونس تنها استقامت کرده در جاهاى خود بماند
جنگ کند، ولى تیسافرن، که رشادت یونانیها را در سفر جنگى کوروش کوچک دیده بود، از 

نتیجه جدال

______________________________
)1(-�T�h�r�a�c�e� �B�i�t�h�y�n�i�e�n�n�e.

)2(-�M�e�a�n�d�r�e.
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بر اثر . بنابراین او خواست درسیلّیداس را مالقات کند و طرفین بیکدیگر گروى دادند. بیمناك بود
عقب »2«کوفریسرفت و قشون یونانى بسمت له»1«آمد قشون پارسى بطرف ترالّاین پیش

. روز دیگر در جاى معهود سرداران یکدیگر را دیده راجع بشرائط صلح مذاکره کردند. نشست



درسیلّیداس میخواست، که بگذارند شهرهاى یونانى در آسیاى صغیر موافق قوانین خودشان اداره 
اهشوند، تیسافرن و فرناباذ میخواستند، که قشون یونانى از مستملکات شاه خارج شود و هارمست

پس از مذاکرات زیاد باالخره قرار شد طرفین . در اداره کردن والیات دخالت نداشته باشند»3«
. اى منعقد کنند، تا تیسافرن از شاه بزرگ دستور بخواهد و درسیلّیداس از جمهورى اسپارتمتارکه

تاریخ (» رعب تیسافرن از یونانیها درسیلّیداس را با قشونش نجات داد«کزنفون در اینجا گوید 
).2، فصل 3یونان، کتاب 

آمدن آژزیالس بآسیاى صغیر

):4، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (چنانکه کزنفون نوشته 

راکوزى و در یک نفر یونانى، که موسوم به هروداس سى) م. ق396تقریبا در (پس از چندى 
چون آگاه شد، که بعد . هاى زیاد تجهیز شده و سفاینى زیاد میسازندفینیقیه بود، دید، کشتى

. اى از سیصد فروند کشتى تشکیل میکنند، در حال به السدمون رفته قضیه را اطالع دادبحریه
مجلس مشورتى با متّحدین خود آراستند ) 1، فصل 1آژزیالس، کتاب (ها بقول کزنفون السدمونى

هزار نفر و شش»4«اودامودىو آژزیالس اعالن کرد، که اگر سیصد نفر اسپارتى و دوهزار نفر نه
از سپاهیان متحدین باو بدهند، او بآسیا رفته خارجیها را مجبور خواهد کرد، که با اسپارت صلح 

ها بخواهند جنگ کنند، آنقدر آنها را مشغول خواهد کرد، که فرصت کنند، یا، اگر خارجى
و حمله شود، مشعوف شدند، همه از این پیشنهاد، که بپارسى در خانه ا. نداشته باشند بیونان بپردازند

زیرا در یونان باین عقیده بودند، که با پارسى در خاك او

______________________________
)1(-�T�r�a�l�l�e�s.

)2(-�L�e�u�c�o�p�h�r�y�s.

)3(-�H�a�r�m�o�s�t�e�s(حکّام اسپارتی را در شهرهاى مغلوب چنین مینامیدند.(

)4(-�N�e�o�d�a�m�o�d�e�s.
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جنگ کردن به از آن است، که در انتظار باشند، تا او بیونان بیاید و، اگر اموال او را بربایند، 
باالخره براى یونانیها افتخارى است، که نه . تر از آن است، که باموال خودشان اکتفا کنندمناسب

.فقط براى یونان، بلکه براى تصرّف آسیا بجنگند

قبل . اى، که میتوانست جمع کند، عازم شهر افس شدبا قوهپس از آن آژزیالس پادشاه اسپارت،
ها با این ابرام و اصرار از اینکه شرح وقایع را دنبال کنیم، الزم است بدانیم، که چرا السدمونى

پلوتارك جهت . درپى باین مملکت میفرستادندمتوجه آسیاى صغیر بودند و سردارهاى خود را پى
ها پس از ما نص گفته او را ذکر میکنیم، تا معلوم شود، که یونانىرا در چند سطر بیان کرده و

.هزار نفر یونانى با چه نظر بقواى ایران این زمان مینگریستندنشینى دهجنگ کونّاکسا و عقب

پس از آنکه ) یعنى قشون یونانى(این قشون ...... «) 32زندگانى اردشیر، بند (مورخ مذکور گوید 
خالصى ) یعنى اردشیر(ر سرداران خود شد، میتوان گفت، که از وسط قصر او فاقد کوروش و سای

یافته با تجربیات خود بتمام یونان نشان داد، که عظمت پارسیها و شاه آنان فقط از حیث طال، 
بنابراین، بقدرى که یونان بقواى خود . آسانى و زنان آنها است، باقى همه نما و ظاهرسازى استتن

ها مخصوصا حس السدمونى. مان درجه با نظر حقارت بقواى خارجى نگریستمطمئن شد، به
ها آسیا را در تحت رقیت پارسیها بینند و موقع شرمسارى یونانىکردند، که دیگر نمیتوانند بى

حاال . این بود جهات آمدن سردارهاى اسپارتى بآسیاى صغیر. »رسیده، که باین خفّت خاتمه دهند
، تیسافرن پرسید، )م. ق396(همینکه آژزیالس وارد بندر افس شد . تیجه گرفتندباید دید، که چه ن

هاى آسیا همان آزادى را دهم، ام، تا بیونانىسردار السدمونى جواب داد آمده. اىبراى چه آمده
.که یونانیهاى اروپائى دارند

منعقد کنید، تا اىتیسافرن گفت، من ضامن پیشرفت مقصود شما میشوم، ولى الزم است متارکه
بعد، همینکه . آژزیالس راضى شد و عهدى بسته در افس نشست. من چاپارى بدربار بفرستم

درنگ اى، که اردشیر براى تیسافرن فرستاده بود، رسید، والى به آژزیالس پیغام داد، که باید بىقوه
): 4، فصل 3ب تاریخ یونان، کتا(کزنفون گوید . آسیا را ترك کند، و الّا جنگ خواهد کرد

یونانیها از این
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پیغام تیسافرن متوحش شدند، ولى آژزیالس جواب داد، از اینکه تو نقض قول کرده خدایان را 
و پس از آن داخل فریگیه شد ) کزنفون، همانجا(اى مشعوفم دشمنان خود و دوستان یونانیها ساخته

یت چنین انتظارى نداشتند، سردار السدمونى پیش رفته شهرهائى را، که در و، چون اهالى این وال
سپس سردار السدمونى چند روز راه پیمود و در . سر راه او بود، تصرّف کرد و غنائم زیاد برگرفت

اى نزدیک شد، سوارهاى او باالى تپه»1«لیومسىاى ندید، ولى وقتى که به داسمقابل خود قوه
حال بسوارهاى فرناباذ، که از طرف دیگر بتپه سعت این صفحه را مشاهده کنند و در اینرفتند، تا و

بودند و، از »3«و باژه»2«ایرانیها در تحت فرماندهى راثین. مزبور صعود میکردند، برخوردند
چون . جا که فاصله دو قشون بیش از چهارصد پا نبود، طرفین ایستادند و جنگ شروع شدآن

اى از هاى یونانى خرد گشت، عدههاى یونانى بود، در نتیجه زوبیناى ایرانى بهتر از زوبینهزوبین
یونانیها کشته شد و باقى فرار کردند، ولى بزودى کمکى بآنها رسید و برگشته قواى پارسى را 

ود در بهار آینده آژزیالس قواى خ. اینکه موفّق شده باشند یک نفر را هم بکشندعقب راندند، بى
.را جمع کرده انتشار داد، که بطرف لیدیه خواهد رفت

تیسافرن باور نکرد و پنداشت، که سردار السدمونى میخواهد او را فریب داده ناگهان بر او بتازد و 
نظام او در نظام خود را بطرف کاریه برد و سوارهاین بود، که پیاده. مقصد اصلى او کاریه است

اما آژزیالس، چنانکه گفته بود، به لیدیه رفت و داخل این مملکت . ردتوقّف ک»4«جلگه مآندر
.شده آذوقه زیاد برگرفت

باوجود این پارسیها چند نفر یونانى را، که براى تحصیل علوفه دور شده بودند، کشتند و 
ها، چونپارسى. ها فرستادنظام خود را بکمک یونانىآژزیالس، چون از قضیه مطّلع شد، سواره

سوارهاى یونانى را دیدند، جمع شده براى جنگ حاضر گشتند و سردار یونانى، همینکه دید 
. نظام ایران هنوز نرسیده، مهلت بپارسیها نداده با تمام قواى خود بسوارهاى ایرانى حمله کردپیاده

اینها در ابتداء پافشردند،

______________________________
)1(-�D�a�s�c�y�l�i�u�m.



)2(-�R�h�a�t�h�i�n�e.

)3(-�B�a�g�e�e.

)4(-�M�e�a�n�d�r�e.
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افتادند »1«بعد، که سردار یونانى تمام قواى خود را بکار انداخت، عقب نشسته بعضى برود پاکتول
394(پس از آن یونانیها اردوى آنها را بتصرّف درآورده غنائم زیاد ربودند . و برخى فرار کردند

روزى که این واقعه روى داد، تیسافرن در سارد بود و ایرانیها او را مقصر دانسته بدربار ).م. ق
پروشات، که از دیرگاهى منتظر چنین روزى بود، تا . رسانیدند، که تیسافرن بشاه خیانت کرده

انتقام خود را از تیسافرن دشمن سابق کوروش کوچک بکشد، موقع را مغتنم شمرده بقدرى از 
دستور داد، بآسیاى صغیر رفته و تیسافرن را »2«رستسن نزد شاه سعایت کرد، تا او به تیتتیسافر

-جاکزنفون، تاریخ یونان، همان(گرفته سرش را از بدن جدا کند و خودش بجاى او بنشیند 
ها از خبر او چنین کرد و یونانى) 1، بند 16، فصل 7ین، کتاب پولى-80، بند 14دیودور، کتاب 

. ته شدن تیسافرن غرق شعف و شادى شدند، زیرا دشمنى بدتر از او براى خود تصور نمیکردندکش
اردشیر با کشتن تیسافرن، که «): 26زندگانى اردشیر، بند (پلوتارك راجع باین قضیه گوید 

فى آشکارتر و بدترین دشمن یونانیها تا این زمان بود، هر مرارتى را، که بیونان وارد آورده بود، تال
با کشته شدن ) 1، فصل 1آژزیالس، کتاب (کزنفون اظهار شادى نمیکند، ولى میگوید . »کرد

. وبرهم شد و کار آژزیالس بعکس خیلى رونق یافتها بیشتر درهمتیسافرن کارهاى پارسى
تیسافرن، که بانى جنگ بود، تنبیه شد و : رستس پس از اجراى امر شاه به آژزیالس پیغام دادتیت

اند، باج خود را هاى آسیائى، که آزاد شدهقتضى میداند، که او بیونان برگردد و یونانىشاه م
بپادشاه اسپارت داد و او »3«تاالنجا رسید، که والى جدید سىباالخره مذاکرات بدین. بپردازند

نفون، کز(ملزم شد، که از ایالت والى مزبور خارج شده بایالت فرناباذ برود و بطرف فریگیه رفت 
).همانجا

رستساقدامات تیت



ها از تیسافرن و کارهاى او بهانه بوده و اصل رستس فهمید، که شکایت السدمونىپس از آن تیت
مقصود السدمونیها این است، که ممالک ایران یا الاقل آسیاى صغیر را تصرّف

______________________________
)1(-�P�a�c�t�o�l�e.

)2(-�T�i�t�h�r�a�u�s�t�e�s.

.هزار فرنگ طال تقریبا168-)3(
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این بود، که بدستور دربار ایران شخصى را از اهل ردس با پنجاه تاالن بیونان فرستاد، تا در . کنند
اسم این شخص را کزنفون . هر شهر رؤسا را خریده آنها را بجنگ با اسپارت تحریک کند

، ولى باید »2«و پلوتارك هرموکرات) 5، فصل 3تاریخ یونان، کتاب (نوشته »1«تیموکرات
در اول پائیز . تر باشد، زیرا او در این زمان میزیست و شاهد قضایا بودنوشته کزنفون صحیح

در این موقع . آژزیالس وارد فریگیه شده این والیت را غرق آتش و خون کرد و چند شهر گرفت
باو گفت، که اگر به پافالگونیه درآید، میتواند اتّحادى با پادشاه آن، که دست »3«سپیتریدات

العاده مایل بود، این مملکت را از ایران جدا نشانده ایران است، منعقد سازد آژزیالس، که فوق
پادشاه پافالگونیه باستقبال او آمده متّحد »4«کند، بدانجا شتافت و همینکه نزدیک شد، کوتیس

اردشیر کوتیس را بدربار خود احضار و او از رفتن امتناع کرد و بتحریک سپیتریدات . گردیدوى
.اسلحه بپادشاه اسپارت داددوهزار اسب و دوهزار نفر سپاهى سبک

رفتن آژزیالس بایالت فرناباذ

هر لیوم، که قصر فرناباذ در آنجا بود، رفت، زیرا اطراف این شسىپس از آن آژزیالس بطرف داس
.دهات آباد و آذوقه فراوان داشت

هائى هائى است محصور و جلگهجا پاركدر این): 1، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (کزنفون گوید 
یوم لىسىدر حوالى داس. وسیع و این سرزمین براى شکار خیلى مناسب و داراى طیور وافر است



یونانیها، . ا را قشالق قشون قرار دادآژزیالس اینج. »5«رودى جارى است، که همه قسم ماهى دارد
ها بپراکندند و منتظر ها با نظر حقارت مینگریستند، در جلگهمندى داشتند و بپارسىکه تا حال بهره

نفر 400دار و هیچگونه خطرى از طرف آنها نبودند، ولى در این احوال فرناباذ با دو ارابه داس
را دیدند، جمع شده صفوف خود را آراستند و فرناباذ ها، چون او یونانى. سوار ناگهان دررسید

ها را در جلودرنگ ارابهبى

______________________________
)1(-�T�i�m�o�c�r�a�t�e.

)2(-�H�e�r�m�o�c�r�a�t�e.

)3(-�S�p�i�t�h�r�i�d�a�t�e(سپهرداد.(

)4(-�C�o�t�y�s.

یا فریگیه سى لیوم کرسى ایالتى بود، که آنرا فریگیه سفلىچنانکه باالتر گفته شده داس-)5(
.نامیدندپونت مىهلّس
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هاى مزبور صفوف یونانیها را درهم شکست، سوارها صد ارابه. نظام داشته فرمان حمله دادسواره
.نفر یونانى را کشتند و باقى یونانیها فرار کرده نزد آژزیالس رفتند

باشد استاد مى160بمسافت »1«فرناباذ در محلّى موسوم به کاوهسه روز بعد سپیتریدات شنید، که 
اسلحه و همانقدر افراد آنها قرار دادند، که هزار سپاهى سنگین. ها رسانیدو این خبر را بیونانى

جا نظام سپیتریدات و پافالگونیان و آنچه یونانیها میتوانستند جمع کنند، بداناسلحه با سوارهسبک
ها در باوجود این یونانى. تى که شب دررسید، نصف این عده بمحلّ مزبور رسیده بودوق. بفرستند

قراول فرناباذ، که از میسیان ترکیب شده بود، معدوم پیش. طلیعه صبح باردوى فرناباذ حمله بردند
جا جامهاى زیاد و اشیاء دیگر، که شد، باقى سپاهیان او فرار کردند، اردو بیغما رفت و در این

بعد در سر غنائم بین سپیتریدات . تعلّق به فرناباذ بود و بنه و چهارپایان زیاد بتصرّف یونانیها درآمدم



طرف و یونانیها از طرف دیگر منازعه روى داد، توضیح آنکه آنها میخواستند و پافالگونیان از یک
در سر این مسئله و .ها سخت تفتیش کرده هرچه بود از کسان آنها گرفتندسهمى ببرند، ولى یونانى

کدورتى، که حاصل شده بود، سپیتریدات و پافالگونیان باروبنه خود را جمع کرده با تعرّض به 
یه است، که فرمانده قواى این همان آرى(یه، که مورد اطمینان آنان بود، رفتند سارد نزد آرى

عث اندوه آژزیالس قهر و تعرّض سپیتریدات و پافالگونیان با.) م. ایرانى کوروش کوچک بود
. اندها از راه خست چنین کردهشد، بخصوص که خوش نداشت بگویند خسیس است و یونانى

او . جهت اندوه این سردار چنین بود، ولى باطنا جهت دیگرى هم وجود داشت: پلوتارك گوید
و پسر سپیتریدات، که جوانى شکیل و رعنا بود، میورزید »2«مهرى مخصوص نسبت به مگابات

).13آژزیالس، بند (دورى این جوان بر وى خیلى مؤثر افتاد 

با این مقصود بتوسط آپولّوفان سیزیک. پس از چندى آژزیالس خواست فرناباذ را مالقات کند
وقتى که او وارد شد، دید پادشاه اسپارت با . اى منعقد شد و فرناباذ بمیعاد رفتمتارکه»3«

بودند، آمده روى» سى نفر«دوستانش، که معروف به 

______________________________
)1(-�C�a�v�e.

)2(-�M�e�g�a�b�a�t�e.

)3(-�A�p�o�l�l�o�p�h�a�n�e� �d�e� �C�y�z�i�q�u�e.
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هائى بگسترانند و ها قالیچهغالمان فرناباذ خواستند بترتیب پارسى. علف نشسته و منتظر او است
گذارند، ولى چون فرناباذ دید، آژزیالس بر علف نشسته، از این هائى براى تکیه دادن او ببالش

بعد . ها بود، شرمسار شده خودش هم روى علف نشستپرورى پارسىتجمل، که عالمت تن
فرناباذ و پادشاه اسپارت بیکدیگر دست دادند و، چون فرناباذ بزرگتر بود، اول شروع کرده چنین 

ها، وقتى که شما اى آژزیالس و شما السدمونى«): 1فصل ،4کزنفون، تاریخ یونان، کتاب (گفت 
در خشکى . ها در جنگ بودید، من بحریه شما را تقویت کردم و پول فراوان بآن دادمبا آتنى



نظام شما جنگ کردم و دشمن را پس نشاندم، بمن کسى نسبت خیانت در گفتار و باتّفاق سواره
حاال مالحظه کنید، که در ازاى این مساعدت با من چه . کردار نداد، چنانکه به تیسافرن میدادند

این قصرهاى زیبا، این باغات، این پارکهاى وسیع، که لذّت زندگانى من بود، همه را . کردید
.غارت کردید و آتش زدید

»بمن بگوئید، آیا این رفتار شما موافق عدالت است؟

یونانیها از خجالت چشمان ): 1، فصل 4کتاب (و کزنفون نیز ) 14آژزیالس، بند (پلوتارك گوید 
خود را بزمین افکنده ساکت ماندند و آژزیالس، چون دید سکوت آنها از این جهت است، که 

:جوابى ندارند، رو به فرناباذ کرده چنین گفت

فرناباذ، تا زمانیکه ما متّحدین شاه بودیم، با او مانند دوستى رفتار کردیم و امروز، که دشمن او «
، با او جنگ میکنیم و، چون شما از جهاتى ملک او هستید، طبیعى است، که در شخص شما هستیم

ها شوید، این باو زیان میرسانیم، ولی، روزى که شما بجاى اینکه بنده شاه باشید، دوست یونانى
آن نه چیزى زیبا است وها و ما متصرّفات شما و آزادى شما را، که بىسپاه، این اسلحه، این کشتى
اگر شاه سردار دیگرى بجاى من معین و «: فرناباذ در جواب گفت. »نه گوارا، حفظ خواهیم کرد

روانه کند، من فورا بشما ملحق خواهم شد، ولى اگر مرا بایالت مستملکات خودش ابقاء بدارد، من 
شد، بشما از هیچ وسیله فروگذار نخواهم کرد، تا شما را عقب بنشانم و هر زیانى، که در نفع شاه با

آژزیالس را این جواب فرناباذ بقدرى خوش آمد، که دست او را گرفت و، وقتى که . »وارد کنم
هر دو سردار برمیخاستند،
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)نقّاشى سن الم گوتیه(رانها ارابه و ارابه-)61(
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بعد پلوتارك » کند، که با چنین حسیاتى شما دوست ما باشید، نه دشمنفرناباذ، خدا «: باو گفت
وقتى که فرناباذ با دوستان خود رفت، پسرش که عقب مانده بود، بطرف «) 15همانجا، بند (گوید 



نوازى مرا با شما مربوط آژزیالس، امروز علقه میهمان: آژزیالس دویده خندان چنین گفت
آژزیالس آنرا با مسرّت گرفته و از . کلمات را میگفت، پیکانى باو دادگردانید و، در حینى که این

سیماى خوش این جوان و محبت او متأثر شده باطراف خود نگاه کرد، تا ببیند، کى از اطرافیان او 
حال او روى در این. منصب بدهدچیز زیبائى دارد، که آنرا در ازاى این هدیه کریمانه باین صاحب

. را برگرفته بپسر فرناباذ داد و بعدها همواره او را یاد میکردیراق ممتازى دید و آناسب دبیر خود
ها گذشت و، چون این جوان را برادرانش از خانه پدرش راندند، او به پلوپونس پس از آن مدت

چون بهار دررسید آژزیالس از فریگیه . »....هاى زیاد کرد رفت و آژزیالس نسبت باو محبت
یعنى (رفته بجلگه تب سرازیر شد و تمام قشون خود را در آنجا جمع کرد، تا بآسیاى علیا بیرون

رود، زیرا تصور میکرد، که بهرجا پا نهد ) بدرون آسیاى صغیر و ممالکى که در مشرق آن واقعند
.مردمان تابع از شاه جدا شده بیونان ملحق خواهند شد

احضار آژزیالس

رستس تیموکرات نام یونانى را با پنجاه تاالن بیونان سب امر اردشیر تیتباالتر گفته شد، که برح
.فرستاد، تا متنفّذین شهرهاى یونانى را خریده جنگى در یونان بر ضد اسپارت ایجاد کند

یونانى مذکور مأموریت خود را خیلى ماهرانه انجام داده اوضاع ناگوارى در یونان براى اسپارت 
ه آتن، تب، کرنت و آرگس علیا با اسپارت طرف شدند و بر اثر آن توضیح آنک. پیش آورد

در حدود (مجبور گشتند آژزیالس را از آسیاى صغیر احضار کنند ) افورها(اولیاى دولت مزبوره 
بمتّحدین خود ) 2، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (آژزیالس، چنانکه کزنفون گوید ). م. ق394

. اشد برمیگردم، تا چیزهائى را که میخواهند، بانجام رسانماگر کارها روش خوبى داشته ب: گفت
، که آژزیالس در حین حرکت )23اردشیر، بند (پلوتارك گوید . بعد با تأسف آسیا را ترك کرد

هزاراشاره به سى(هزار تیرانداز ایرانى مرا از اینجا بیرون میکنند گفت، سى
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ها صورت تیراندازى، که یک زانو بزمین یونان خرج شده بود، زیرا روى این سکّهدریک، که در
دریک، چنانکه در مدخل گفته شد و نیز بیاید سکّه طالى . زده کمان را میکشد، منقوش است



پلوتارك .). م. فرنک و نیم طال یا نود و دو ریال ارزش داشت18ایران آنزمان بود و بپول کنونى 
وجوش آمده و عده زیادى از آژزیالس، که میدید تمام آسیا به جنب: یه چنین گویدراجع باین قض

ایاالت حاضرند بشورند، شهرها را آرام کرد، بى اینکه قطره خونى بریزد یا کسى را تبعید کند و، 
پس از اینکه نظم و آزادى را در ادارات برقرار کرد، مصمم شد پیش رفته جنگ را بممالکى برد، 

خاطر او میخواست شاه را، که در همدان و شوش آسوده. لی از دریاى یونان دوراندکه خی
ها را بخرد یا باشخاصى، که ناك کند، تا او نتواند ناطقین یونانىزندگانى میکند، از آتیه خود بیم

وقتى که آژزیالس مشغول این نقشه پرعرض و . هائى وعده دهدبر ضد یونانیها قیام میکنند، پاداش
نام وارد شد و باو اعالم کرد، که یونانیها »1«سیدیداسطول بود، ناگاه دید یک نفر اسپارتى اپى

اند، تا بکمک وطن هاى خطرناکى تهدید میکنند و افورها او را نزد وى فرستادهاسپارت را بجنگ
قسم این همتر از این حسد و از آیا چیزى وحشى): 71آژزیالس، بند (بعد پلوتارك گوید . بشتابد

خودشان جریان سعادتى را، که بآنها روى . شدن و اتّحاد یونانیها بر ضد یکدیگر یافت میشود
ها اى، که براى تهدید خارجىآورده بود و آنها را رو بافتخار و نام میبرد، قطع کردند و اسلحه

چنانکه در جاى (بعد پلوتارك به اسکندر مقدونى اشاره میکند . است، بر ضد خودى بکار بردند
و آژزیالس را میستاید از این جهت، که در حرکت کردن از آسیا تعلّل نورزید و امر ) خود بیاید

.افورها را اطاعت کرد

اقدامات دیگر اردشیر بر ضد اسپارت

اردشیر باحضار آژزیالس اکتفا نکرده خواست اسپارت را از تسلّط بر دریاها محروم کند و با این 
امیر البحر آتنى بر ضد اسپارت عملیات کرده قواى بحرى »2«ننناباذ امر کرد باكمقصود به فر

این امیر البحر آتن پس از : سوابق امیر البحر مزبور با دربار ایران چنین بود. اسپارت را نابود سازد
که در آن قواى(»3«تامسجنگ اگس پ

______________________________
)1(-�E�p�i�c�y�d�i�d�a�s.

)2(-�C�o�n�o�n.



)3(-�A�e�g�o�s�-�P�o�t�a�m�o�s.
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در جزیره قبرس نشسته منتظر بود، که حوادث مساعدى براى او ) دریائى آتن با پول ایران نابود شد
حال با خود هاى بزرگ میکشید، ولى در هماناو نقشه. پیش آید، تا مجددا داخل کار شود

راى خیاالت من دولت بزرگى الزم است، نه دولت کوچکى مانند آتن و، میگفت، که براى اج
وقتى که نظر خود را به ایران میانداخت، میگفت این دولت بزرگ است، ولى کسى را ندارد، که 

.مدیر باشد

اش داد، اى نوشته بگماشتهباالخره پس از این تفکّرات تصمیم گرفت، که بشاه نزدیک شود و نامه
اولى در دربار (بشاه برساند »2«کریت مندسىیا پولى»1«شوش توسط زنن کریتىتا آنرا در 

نامه بدست کتزیاس . و اگر هر دو غائب باشند، نامه را به کتزیاس بدهد) رقّاص بود، دومى طبیب
. نن بدربار شوش رفتاند، که خود كبعضى نوشته. رسید و او مضمون آنرا باطّالع شاه رسانید

نن از خزانه ایران پولى براى تجهیز سفاین دادند و قرار شد، که امیر البحر آتن با به كبهرحال
پس از آن قواى بحرى ایران، که مرکّب از نود کشتى و . موافقت فرناباذ والى مذکور عمل کند

مقارن این. واقع در خرسونس کاریه لنگر انداخت»3«نن بود، در الریمبفرماندهى فرناباذ و ك
و بفرماندهى پیساندر »4«احوال بدو سردار مزبور خبر رسید، که بحریه السدمون در حوالى کنید

از طرف دیگر . بحریه ایران مصمم شد حرکت کرده حمله ببحریه السدمون برد. اسپارتى است
ن را رفت و، همینکه بحریه ایرا»5«کوسرم به فیسامیر البحر اسپارت با هشتادوپنج کشتى ترى

این تصادم در ابتداء بنفع بحریه اسپارت بود، ولى پس از آنکه سفائن ایران حمله . دید، حمله کرد
کردند، متّحدین السدمون براى امنیت جانى عقب نشسته بساحل نزدیک شدند، اما پیساندر 

برده هائى را، که بساحل پناهنن کشتىبعد ك. نشینى را ننگ دانسته جنگ کرد و کشته شدعقب
سپاهیان این کشتى غالبا خودشان را بآب انداختند، تا . بودند، تعقیب و پنجاه فروند را تصرّف کرد

بشناو بساحل برسند و پانصد نفر از آنها اسیر شدند، باقى

______________________________
)1(-�Z�e�n�o�n� �d�e� �C�r�e�t�e.



)2(-�P�o�l�y�c�r�i�t�e� �d�e� �M�e�n�d�e�s.

)3(-�L�a�r�y�m�e.

)4(-�C�n�i�d�e.

)5(-�P�h�y�s�c�u�s.

1113: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

نن بشهرهائى، که در ساحل دریا بود پس از آن فرناباذ و ك. ها فرار کرده ببندر کنید رفتندکشتى
ها، یعنى حکّام السدمونى، را از آنجا راندند و باهالى اعالم کردند، که ارك یا درآمده هارمست

خت و اهالى آزادند، که موافق قوانین و عادات خودشان رفتار اى بر ضد آنها نخواهند ساقلعه
این رفتار معتدل بواسطه مشورتى بود، که ) 8، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (کزنفون گوید . کنند

تسنن را با چهل کشتى به سسسپس فرناباذ به افس رفت و ك. نن باهم کرده بودندفرناباذ و ك
در ابتداء فرناباذ با . ها بودندهنوز طرفدار السدمونى»2«یز آبیدوسفرستاد، زیرا این شهر و ن»1«

آنها اتمام حجت کرد، که اگر مطیع ایران نشوند، جنگ خواهد کرد و، چون آنها جواب منفى 
نن گفت هر دو شهر را از دریا محاصره کند و خودش داخل خاك آبیدوس شده دادند، به ك

نن را فرستاد، تا ول انجامید، سردار مزبور مراجعت کرده و كچون محاصره بط. را غارت کردآن
.پونت هرقدر بتواند کشتى بگیردبراى جنگى، که در پیش داشت، از شهرهاى هلّس

اردشیر جنگ را بیونان میبرد

هاى مجاور آن، دربار ایران براى تضعیف اسپارت مندى مذکور در آسیاى صغیر و آبپس از بهره
نن جنگ را به السدمون ببرد و او در ها به فرناباذ امر کرد باتّفاق كاز السدمونىو کشیدن انتقام 

حرکت کرده از آنجا بطرف »3«لسنن و بحریه عظیمى بطرف جزیره مم با ك. ق393بهار سال 
شد، بتالفى »4«و همینکه وارد فر) 8، فصل 4کزنفون، تاریخ یونان، کتاب (السدمون راند 

، »6«و مسنى»5«ها در آسیاى صغیر کرده بودند، الکونىهائى که السدمونىرابىها و خغارت
بعد، چون در این سواحل بندرى نبود و . یعنى دو والیت شبه جزیره پلوپونس را، غارت کرد



واقع »8«ترکه در جزیره سى»7«کنتنىجا ناگهان ببندر ففرناباذ بیم قحطى را داشت، از این
اهالى از ترس یورش سپاهیان ایران عهد متارکه با سردار ایران بسته و سنگرهاى خود را . بود، رفت

از دست داده به الکونى رفتند و فرناباذ استحکامات این

______________________________
)1(-�S�e�s�t�o�s.

)2(-�A�b�y�d�o�s.

)3(-�M�e�l�o�s.

)4(-�P�h�e�r�e�s.

)5(-�L�a�c�o�n�i�e.

)6(-�M�e�s�s�e�n�i�e.

)7(-�P�h�e�n�i�c�o�n�t�e.

)8(-�C�y�t�h�e�r�e.
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به ) سالونیک کنونى(شهر را تعمیر کرده ساخلوى در آنجا گذاشت و پس از آن از راه خلیج ترم 
نمایندگان دول یونانى، که با ایران بودند در اینجا اجتماع کرده فرناباذ را مانند یک . کرنت درآمد

).م. ق393(از و هلهله شادى پذیرفتند نفر ناجى با آغوش ب

.ها بود، بمسئله اصلى یعنى پول رسیدندها، چنانکه عادت یونانىبعد در پایان شادمانى

فرناباذ نه فقط پول داد، بلکه امر کرد، دیوار آتن را، که در نتیجه جنگ پلوپونس خراب کرده 
.تن آن کردندها با پول ایران شروع بساخبودند، از نو بسازند و آتنى



:اوضاع یونان این زمان از این وقایع و وقایع دیگر، که بیاید بخوبى معلوم است

ساها و ها، آتسباوجود ضعف ایران آن روز و دربارى مانند دربار اردشیر، که پروشات
درپى در این دربار روى میداد، هائى، که پىها در آن سلطنت میکردند و جنایتتریسآمس

هاى این زمان غیراز اسپارت، که نفوذ شاه در یونان باعلى درجه بود، چه یونانى) ایدچنانکه بی(
ها شد، همه خواهان برترى ایران بودند و طالى ایران، که از زمان آنهم بزودى مانند سایر یونانى

ت براى اثبا. داریوش دوم بیونان رخنه کرده بود، در این زمان حکمران واقعى یونان بشمار میرفت
این نظر کافى است بخاطر آریم، که در زمان داریوش بزرگ و خشیارشا هم بحریه ایران نتوانست 

.هاى پلوپونس لنگر اندازد و در سواحل آن قشون پیاده کنددر آب

رجوع (اى بود، که دمارات قبل از جنگ ساالمین به خشیارشا پیشنهاد میکرد این کار اجراى نقشه
).786شود بصفحه 

ات آنتالسیداسمذاکر

ها در باب دیوارهاى آتن باید در نظر داشت، که اقدام ایران در ساختن آن براى آزردن اسپارتى
ساخته شود و باید بخاطر آورد، »1«گاه نمیخواستند دیوارها و استحکامات پیرهبود، زیرا آنها هیچ

ها از این بابت خیلى نگران بودند، پس که این دیوارها را تمیستوکل آتنى ساخت و، چون اسپارتى
وقتى که خبر ساخته . وبن برافکندنداز اینکه بهمراهى ایران بر آتن غلبه کردند، دیوارها را از بیخ

ه و نگرانى زیاد شدند، بخصوص که میدیدند شدن دیوارهاى آتن به السدمونیها رسید، در اندیش
نن آتنى بحریهك

______________________________
)1(-�P�i�r�e�e.
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. قوى ایران را در تحت فرماندهى خود دارد و میتواند جزائر و شهرهاى کنار دریا را تصاحب کند
، که سابقا والى ارمنستان و حاال والى »1«باذگ با تیرىدرننظر باین اوضاع صالح دیدند، که بى



لیدیه بود، داخل مذاکره گشته او را بطرف خود جلب کنند، یا الاقلّ توسط او بشاه نزدیک شده 
براى فهم مطلب باید در نظر داشت، که چون (نن آتنى داده شود نگذارند پول و سفائن به ك

و سواحل السدمون عازم فریگیه گردید، تمام پول را باختیار هامندى در آبفرناباذ پس از بهره
نام داشت بسفارت نزد »2«با این مقصود یک نفر السدمونى را، که آنتالسیداس). نن گذاشتك

باذ روانه کردند، ها، همینکه از این قضیه مطّلع شدند، نیز سفرائى نزد تیرىآتنى. باذ فرستادندتیرى
.ها بقاضى نرفته باشندها تنتا السدمونى

»3«میدونین، کالّیستن و کالّىنن، هرموژن، دىك: کزنفون اسامى سفرا را چنین ذکر کرده
باذ درآمد، گفت من از طرف آنتالسیداس، چون بنزد تیرى). 8، فصل 4تاریخ یونان، کتاب (

ت، ما راجع چنانکه شاه همواره میخواس. ام، تا پیشنهاد صلح کنمجمهورى السدمون آمده
بشهرهاى یونانى در آسیاى صغیر نظرى نداریم و اعتراف میکنیم، که شهرهاى مزبور در تحت 

.اندحکومت پارس

) یعنى شهرهاى یونان اروپائى(فقط چیزى، که ما میخواهیم، این است، که جزائر و شهرهاى یونان 
هاى زیرا اوال تمام نتائج پیشرفتاین پیشنهاد براى ایران خیلى مفید بود، . کامال مستقلّ باشند

سرداران السدمون، یعنى تیمبرون، درسیلّیداس و آژزیالس را نیست و نابود میکرد و تمام شهرهاى 
ثانیا جزائرى، که تابع این شهرها بودند، نیز در تحت . یونانى در آسیاى صغیر مطیع ایران میشدند

نان اروپائى، که سابقا تابع یکى از دول یونانى ثالثا اکثر شهرهاى یو. حکمرانى ایران درمیآمدند
صورت عده دول کوچک یونانى زیادتر و قواى در این. بعد مستقل شوندبودند، میتوانستند من

گاه یونان بیشتر خرد و متشتّت میگشت و خود این اوضاع در صالح ایران بود، که دشمن آن هیچ
قوى نگردد و سیاست ایران بآسانى بتواند

______________________________
)1(-�T�i�r�i�b�a�z�e.

)2(-�A�n�t�a�l�c�i�d�a�s.

)3(-�C�o�n�o�n� �,�H�e�r�m�o�g�e�n�e� �,�D�i�o�n� �,�C�a�l�l�i�s�t�h�e�n�e� �,�C�a�l�l�i�m�i�d�o�n.
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شرط آخرى، چنانکه بیاید در صالح دولت اسپارت نیز بود، . بین آنها نفاق و خصومت ایجاد کند
یونانى بر ضد اسپارت بهم میخورد و او بزرگترین دولت یونانى چه با این وضع اتّحاد دول 

شاید همین نکته باعث شد، که فرناباذ این ماده عهدنامه صلح را در صالح ایران ندید و . میگردید
باذ، چون میل داشت از نفوذ خود در دربار شوش استفاده کرده جهات بد آنرا جلوه داد، ولى تیرى

نن آتنى خوب عقد شود، به آنتالسیداس نزدیک شد و حتى ببهانه اینکه كکه صلحى با اسپارت من
در ابتدا میخواستند او را بکشند، ولى او با زحمات . خدمت نمیکند، امر کرد او را توقیف کردند

از این قضیه فرناباذ سخت . »1«زیاد فرار کرده نزد اواگراس جبار قبرس رفت و در آنجا درگذشت
باذ دید که دربار ایران با نقشه ن را همه وابسته او میدانستند، بعد، چون تیرىنرنجید، چه ك

. آنتالسیداس همراه نیست، باو گفت من بدربار رفته چنان کنم، که اختیار مذاکرات را بمن بدهند
باذ موفّق نشد دربار را با خیاالت خود ها خوشنود شدند، ولى بعد از ورود به شوش تیرىاسپارتى

بایالت لیدیه معین »2«ه کند، کارهاى دیگر براى او پیش آمد و بالنتیجه بجاى او استروتاسهمرا
والى جدید از بدو ورود با نظر فرناباذ همراه گردیده پشت به آنتالسیداس کرد و اسپارت . شد

فعه ها این دبواسطه رنجش باز شروع بجنگ کرده تیمبرون را بآسیاى صغیر فرستاد، ولى السدمونى
نظم حرکت مندى نداشتند، توضیح آنکه، چون استروتاس دید سپاهیان السدمون بىهم بهره

نظام خود بر آنها تاخت و تیمبرون، که پس از صرف غذا در خیمه خود بود، میکنند، با سواره
لسیف ها کشتند و از بقیۀ ااى زیاد از السدمونىها عدهدر نتیجه ایرانى. ناگهان مورد حمله گردید

را مأمور کرد، که »3«بعد تیمبرون دیفریداس. بعضى فرار کرده بشهرهاى متّحدین پناه بردند
لشکر پراکنده او را جمع کرده نفرات جدید بگیرد، تا السدمونیها مجددا بوالى حمله کنند و او، 

در حینى که مشغول این کار بود، بداماد والى، که با زنش به سارد

______________________________
.تأیید کرده» نناواخر ك«نن در نوشته خود کرنلیوس نپوس این خبر را از قول دى-)1(

)2(-�S�t�r�u�t�h�a�s.

)3(-�D�i�p�h�r�i�d�a�s.
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ها این دو نفر را مانند گروى نگاه داشته پولى زیاد السدمونى. میرفت برخورد و آنها را اسیر کرد
جا خاتمه یافت و ها در آسیاى صغیر بهمینکارهاى السدمونى. زاى رهائى آنها دریافت کردنددر ا

بعد بزودى شهرهائى، که در تصرّف السدمونیها بودند، یکایک از اطاعت آنها خارج شدند، اما 
آتن همینکه بپول ایران دیوارهایش ساخته شد و جانى گرفت، باز دوروئى خود را نسبت بایران 

بحمایت ایران در خرسونس جنگ میکرد و از »1«از یک طرف سردار او ایفیکرات: ر کردظاه
.ها در مقابل ایران کمک میرساندندطرف دیگر آتنیها در قبرس بشورشى

صلح آنتالسیداس فرمان اردشیر

دو باذ شروع کرده بود احوال بدین منوال بود و از زمانیکه آنتالسیداس مذاکرات خود را با تیرى
اینکه پیشرفتی حاصل شده باشد، تا اینکه سفیر زیرك باالخره بدربار شوش سال میگذشت، بى

. باذ راهى یافت و او آنتالسیداس را بحضور اردشیر برد و شاه را محضر او خوش آمدبتوسط تیرى
آمد اردشیر در مجلس رقص تقلید لئونیداس پادشاه اسپارت را، پلوتارك گوید، که براى خوش

باذ و آنتالسیداس بکار افتادند و بعد طرفداران تیري. ه در جنگ ترموپیل کشته شده بود، درآوردک
قرار شد، که بتمام دول یونان اعالم کنند، که هرگاه آنها . باالخره شاه پیشنهاد اسپارت را پذیرفت

براثر این . اتّحادى با یکدیگر بر ضد دولت ثالثى منعقد دارند، دشمن شاه محسوب خواهند شد
باذ با تصمیم فرناباذ، ببهانه اینکه شاه میخواهد دختر خود را باو دهد، احضار شد و تیرى

در ابتدا متّحدین یونانى نمیخواستند این صلح را ). م. ق387(آنتالسیداس به سارد مراجعت کرد 
از بپذیرند، ولى، وقتى که دیدند با ایران و اسپارت طرف خواهند شد و ممکن است آتن

باذ نمایندگان خود را به سارد گى دوچار گرسنگى شود، راضى شدند، که بدعوت تیرىآذوقهبى
باذ در حضور نمایندگان دول یونانى فرمان اردشیر را درآورد و، پس از اینکه مهر تیرى. بفرستند

شما است، که حاال بر«: شاه را نشان داد، امر کرد فرمان را بخوانند، بعد رو بنمایندگان کرده گفت
مضمون فرمان، چنانکه کزنفون نوشته، چنین بود. »فکر کرده تکلیف خودتان را بدانید

______________________________
)1(-�I�p�h�i�c�r�a�t�e.
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شاه اردشیر عادالنه میداند، که شهرهاى آسیائى، جزائر «): 1، فصل 5تاریخ یونان، کتاب (
او نیز عادالنه میداند، که آزادى و استقالل . و جزیره قبرس را مستملکات خود بداند»1«ومنکالز

، »2«نسبآنها رد کند، باستثناى لم) یعنى یونان اروپائى را(داخلى شهرهاى دیگر یونانى را 
را اگر کسى این صلح . ، که کما فى السابق متعلّق به آتن خواهند بود»3«ایمبروس و اسکیرس

کس را در خشکى و دریا اند، جنگ و آننپذیرد، من با او بمعیت کسانى، که این صلح را پذیرفته
. ق387(ها و صرف پول دریغ داشته باشم اینکه از بکار انداختن کشتىتعقیب خواهیم کرد، بى

.»)م

را عهدنامه اند، ولى نلدکه گوید، که آناین سند را بعض مورخین عهدنامه آنتالسیداس نامیده
موافق این . و این نظر صحیح است»4«نمیتوان دانست، فرمانى بود، که از طرف اردشیر صادر شد

صلح، که بموجب فرمان اردشیر برقرار شد، دول یونانى دیگر نمیتوانستند در شهرهاى یونانى در 
یره مذکوره دست آسیاى صغیر دخالت کنند و نیز نمیتوانستند بجزائر بحر الجزائر باستثناى سه جز

طرف بین ایران و یونان اندازند، یعنى جزائر بحر الجزائر مستقل میشدند و خود این دریا منطقه بى
باالخره دول یونانى حق نداشتند با یکدیگر براى توسعه نفوذ خود بر ضد ثالثى عهدى . میگردید

باوجود این باید . میشدتر صورت نفوذ ایران در یونان محکمببندند و معلوم است، که در این
گفت، که بعد از ایران براى اسپارت هم این صلح خیلی مفید بود، چه او تمام مستملکات خود را 

ها نتوانستند این برترى را یافت، ولى اسپارتىحفظ میکرد و در یونان نسبت بدول دیگر برترى مى
درس خوبى بآنها دادند و حفظ کنند، زیرا بعدها بقدرى تعدى کردند، که باالخره اهالى تب

این وقایع خارج از (خوردند »6«م شکستى فاحش در لکترا. ق371در »5«نونداسبدست اپامى
ها در شهرهاى آسیاى صغیر هم، زمانیکه سرداران کلیۀ رفتار اسپارتى). موضوع کتاب است

السدمونى در آنجاها تسلّط داشتند، خوب نبود و، همینکه آژزیالس احضار و نفوذ السدمونیها 
زائل شد، اهالى بعض شهرهاى مزبور بر ضد

______________________________
)1(-�C�l�a�z�u�m�e�n�e.



)2(-�L�e�m�n�o�s.

)3(-�S�k�y�r�o�s.

)4(-�E�t� �.�H�i�s�t� �.�s� �.�l�a� �P�e�r� �.�A�n�c� �.�p� �.�1�0�5.

)5(-�E�p�a�m�i�n�o�n�d�a�s.

)6(-�L�e�u�c�t�r�a.
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بنابراین گفته پلوتارك، که آژزیالس نظم و آزادى بشهرهاى مزبور داد، با . ها قیام کردندهارمست
.که نیز از منبع یونانى است، موافقت نمیکنداین اطّالعات، 

هاى خود از جریان وقایع پیدا است، که باوجود اینکه آژزیالس رنگ یونانى باقدامات و جنگ
هاى او جز نفع است، جنگمیداد، یعنى میخواست نشان دهد، که تمام یونان در این کارها ذى

اى نداد و بعد هم وضع یونان بواسطه نتیجههاى متواتر، که بنفع اسپارت بود، براى یونان غارت
.فرمان اردشیر بدتر شد

اثرات صلح آنتالسیداس

این فرمان اردشیر، یا چنانکه مورخین یونانى گویند، این صلح براى یونان بسیار موهن بود و براى 
تارك را، که هاى پلودانستن اینکه فرمان مزبور، تا چه اندازه برخالف حسیات یونانیها بوده، گفته

زندگانى اردشیر، (مورخ مذکور گوید . نویس یونانى است، ذکر میکنیمیکى از مورخین درست
قدر حسن خدمت بشاه نشان داد و بود، که این»1«یکنفر اسپارتى پسر لئون«): 25-24بند 

تمام اند وها را بر آن داشت که، شهرهاى یونانى آسیا را با جزائرى، که جزو آنالسدمونى
چنین است شرائط این صلح، اگر بتوانیم چنین . عایداتى، که از آنها حاصل میشد، بشاه واگذارند

تر از نتیجه هر جنگى، که از آن اى را، که رسوائى یونان بود و عاقبتش ننگیننامیم معاهده خائنانه
نن ر را داشت و بقول دىبیهوده نبود، که اردشیر، با اینکه از اسپارتیها نهایت تنفّ. تر نباشدشوم



ترین مردم دنیا میدانست، نسبت به آنتالسیداس، وقتى که او وارد دربار شاه باكها را بىاسپارتى
روزى در سر میز، اردشیر تاج گلى برداشت و آنرا در . شد، محبتى مخصوص اظهار کرد

نسبت باو تمام حضّار را بهاترین عطرى معطّر کرده براى آنتالسیداس فرستاد و این توجه شاهگران
شخصى مانند آنتالسیداس، که در مجلس رقص تقلید : میبایست هم چنین باشد. غرق حیرت کرد
را درآورد، میبایست از نوازش پارسیها برخوردار و پرورده ناز و »2«کراتیدلئونیداس و کالّى

). 779صفحه (لئونیداس معروف خواننده است. (نعمت آنها گردیده چنین تاج گلى بگیرد
بود و بدست آتنیها در »3«نوزها در جنگ آرگىسردار السدمونى. کراتید، چنانکه گذشتکالّى
مقصود پلوتارك این است، که. م کشته شد. ق406

______________________________
)1(-�L�e�o�n.

)2(-�C�a�l�l�i�c�r�a�t�i�d�e.

)3(-�A�r�g�i�n�u�s�e.
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در این زمان کسى به .). م. آمد اردشیر تقلید شهداء وطن خود را درمیآوردآنتالسیداس براى خوش
. »اندمآب شدهبیند السدمونیها پارسىچقدر یونان بدبخت است، که مى«: آژزیالس گفت

، ولى این »مآب شدهتر نیست بگوئید، که پارس الکونىآیا صحیح«: آژزیالس جواب داد
.تضاح عمل آنتالسیداس را زایل نمیکندگوئى افلطیفه

مقصود آژزیالس از جواب . جا اطالق به السدمون شدهالکونى قسمتى از پلوپونس بود و در این(
مذکور این بوده، که این اظهار مودت دربار ایران را بما نزدیک کرده نه ما را بآن، ولى معلوم 

.). م. پوشى کندگوئى موقع بد خود را پردهفهاست، که پادشاه اسپارت خواسته جوابى داده با لطی
ها در لکترا خوردند، سیادت آنها چندى بعد شکستى، که السدمونیها از تبى«: بعد پلوتارك گوید

وقتى که اسپارت در . را در یونان زائل کرد، چنانکه این معاهده افتخارات آنان را هم از میان برد
را میهمان و دوست میخواند، ولى پس از شکست مزبور، یونان برترى داشت، اردشیر آنتالسیداس



ها ضعیف شدند و آنها آژزیالس را بمصر فرستادند، تا مگر پولى در آنجا بیابد و که اسپارتى
ها تقاضا کند، شاه اعتنائى باو نکرد و آنتالسیداس هم بدربار اردشیر رفت، تا کمکى براى اسپارتى

که آنتالسیداس را از دربار راندند و او شرمسار به اسپارت چنان با نظر حقارت در او نگریست،
برگشته در آنجا بازیچه دشمنان خود گردید و بعد، از ترس مجازات افورها بخودکشى اقدام و 

، که هر »2«منیاسفاتح لکترا و ایس»1«پلوپیداس. چندان از صرف غذا خوددارى کرد، تا بمرد
پلوپیداس در آنجا کارى نکرد، که از آن سرخ . ر اردشیر رفتنددو از اهل تب بودند، نیز بدربا

منیاس گفتند، که باید در پیش شاه بخاك افتى و او حلقه انگشترى را، که داشت، شود، اما به ایس
جا در این. »بپاى شاه انداخت و بعد خم شد، که آنرا بردارد و چنین وانمود، که پاى شاه را بوسیده

ها حکایت میکند، که احوال هاى اردشیر نسبت بیونانىاز بذل و بخششپلوتارك موردى را 
که در »3«تیماگراس«: مورخ مذکور گوید. ها را در این زمان نشان میدهدروحى بعض یونانى

سرّى را بشاه اطّالع داد و اردشیر ده»4«دربار شاه بود، توسط منشى خود بلوریس

______________________________
)1(-�P�e�l�o�p�i�d�a�s.

)2(-�I�s�m�e�n�i�a�s.

)3(-�T�i�m�a�g�o�r�a�s.

)4(-�B�l�o�r�i�s.
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)نقّاشى سن الم گوتیه(شوش، سر شیرى -)62(

براى او فرستاد و، چون شخص مزبور ناخوش بود، اردشیر هشتاد فرد گاو باو داد، »1«هزار دریک
.تا بهرجا میرود، گاوها را از عقب او حرکت دهند و شیر بخورد

نیز تخت و رختخوابى بوى داد و پیشخدمتى، براى اینکه رختخواب او را حاضر کند، زیرا 
از این جهت، که مریض بود غالمانى باو بخشید، تا ها در این کار مهارت نداشتند و باالخره،یونانى



. تا زمانى که این آتنى در دربار بود، میز باشکوهى داشت. او را در تخت روان بلب دریا برسانند
روزى استان برادر اردشیر

______________________________
.ریال925000فرنگ طال یا 185000تقریبا -)1(
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. »اندجهت نیست، که آنرا باین خوبى چیدهتیماگراس، این میز را بخاطر دار، بى«: بدو گفت
شناسى او را با این حرف تحریک کند، بلکه میخواست او را، در مقصود استان این نبود، که حقّ

ین جهت، که این شخص، وقتى که به آتن برگشت، از ا. ازاى خیانتى که میکند، توبیخ کرده باشد
هاى پلوتارك معلوم است، که معاهده از نوشته. »پولى از شاه گرفته بود، محکوم باعدام شد

ها بسیار گران آمده، على الخصوص که بشکل فرمانى از طرف اردشیر آنتالسیداس بحسیات یونانى
ى او بر یونان، این چنانکه بیاید، از این زمان تا قوت یافتن فیلیپ مقدونى و استیال. صادر شده بود

فرمان مبناى روابط دول یونانى با یکدیگر گردید و، هر زمان که طرفى میخواست از آن تخطّى 
.کند، طرف دیگر دخالت ایران را خواستار میشد

مندى خشیارشا را در یونان این فرمان جبران کرد اند، که عدم بهرهاز این جهت بعضى باین عقیده
.بار ایران گردیدو یونان تابع سیاست در

در دربار پارسى اهمیت واقعى این سند را نمیتوانستند بفهمند، زیرا طبیعى میدانستند، «: نلدکه گوید
رجال دولت پارس، که از اوضاع مطّلع بودند، با . که رئیس یک دولت جهانى باید فقط حکم کند
اسپارتیها فایده بزرگى از این صلح بنظر آنان . زحمت توانستند آزادى جزائر یونانى را بشناسانند

بردند، زیرا از آنچه داشتند چیزى را گم نکردند، ولى شناسائى استقالل شهرهاى کوچک، 
شهرهائى را، که خاك دیگران را تابع خودشان کرده بودند، بسیار محدود ساخت، مثال تب، که 

بنابراین . این شهرها زیاد بوداسى بود، یکى از شهرهاى آزاد این والیت گردید و عده تخت بپاى
خواست بتبعه خود همین آزادى را بدهد، حاال یونان بهزار پارچه تقسیم شد و اسپارت، که نمى

ها سال از این صلح استفاده16میتوانست بر شهرهاى آزاد استیال یابد و این دولت در مدت تقریبا 



جب این صلح دریافت کرد، ولى در آتن، که خرد خرد رو ببهبودى میرفت، سه جزیره بمو. کرد
هیچ جاى یونان مانند آتن حس نکردند، که صلحى که بوسیله فرمان شاه برقرار شده، چقدر موهن 

آیا در اینموقع شاه با این فرمان بیونانیها حکم نمیکرد، چنانکه. است
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ام یونانیهاى سواحل آسیا بپارس در پایتخت علوم واگذارى رسمى و کامل تم» بتبعه خود میکرد؟
ها دیگر و فنون یونان اثرى دردناك کرد و این اثر مخصوصا از این جهۀ شدیدتر بود، که آتنى

»2«و کیمون»1«تیپنمیتوانستند این یونانیها را خالصى بخشند، چنانکه در روزهاى کسان
تر از آن روزها است و بوسیله رى پارس ضعیفبخشیدند، و حال آنکه میدانستند، که امپراطو

تیپ اشاره بجدال میکال است و مقصود از روزهاى کسان(»3«سپاهیان اجیر یونانى بپا ایستاده
-، یعنى فتح آتنیها است در دریا و خشکى در یک روز»4«مدونروزهاى کیمون جدال اورى

).رجوع شود926بصفحه 

رسفرونشاندن شورش قب-مبحث نهم

، که این شهر را از پادشاه دیگرى در این جزیره گرفته )در قبرس(پادشاه ساالمین »5«اواگراس
بود، از دیرگاهى بر ایران یاغى شده خود را مستقل میدانست و، اگرچه زدوخوردهائى بین قشون 

داد، زیرا توجه اردشیر بامور آسیاى صغیر ایران و سپاهیان او میشد، ولى واقعه مهمى روى نمى
بود و دربار ایران مقتضى نمیدید، قبل از تسویه امور آسیاى صغیر و یونان، اقدامات جدى معطوف 

براى فرونشاندن شورش قبرس بکند، چه با این اوضاع ممکن بود قشون ایران بین دو دشمن واقع 
در سلطنت (اواگراس از این وضع استفاده کرده بمصریها، که نیز از چندین سال قبل . شود

جا با دشمنان آن همراهى میکردند، نزدیک شد و بر ایران شوریده بودند و در همه) مداریوش دو
بقدرى قوى گشت، که دست به فینیقیه انداخته شهر صور »6«بکمک آنها و سردار آتنى خابریاس

در این احوال معاهده آنتالسیداس منعقد شد و اردشیر از امور آسیاى صغیر و یونان . را تسخیر کرد
اغت یافته الزم دید، که بکار قبرس و مصر خاتمه دهد و، چون قبرس سنگر مصر بود، در ابتدافر



______________________________
)1(-�X�a�n�t�i�p�p�e.

)2(-�C�i�m�o�n.

.107-106تتبعات تاریخى، راجع بایران قدیم، صفحه -)3(

)4(-�E�u�r�y�m�e�d�o�n.

)5(-�E�v�a�g�o�r�a�s.

)6(-�C�h�a�b�r�i�a�s.
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باذ مذکور بود و دیگرى دو سردار، که یکى تیرى. توجه خود را باین جزیره معطوف داشت
وقایعى که پس از آن روى . تاس داماد اردشیر، بقلع و قمع اواگراس و سپاهیان او مأمور شدندارن

تدارکاتى، که براى این سفر ): 18-4-3-2، بند 15کتاب (داد چنان است، که دیودور شرح داده 
. نظام و سیصد کشتى جنگىجنگى دیده بودند، عبارت بود از سیصدهزار سپاهى با سواره

دو سردار مزبور قواى . باذ بودتاس داماد اردشیر و امیر البحرى با تیرىفرماندهى قواى برّى با ارن
مدند، که عملیات جنگى را شروع جمع کرده از آنجا به قبرس درآ»2«و سیم»1«خود را در فوسه

پادشاه مصر، که دشمن ایرانیان بود، داخل مذاکره شده کمک »3«اواگراس با آخریس. کنند
سیل، که در نهان نیز بر پادشاه سى»4«نسبزرگى از او تحصیل کرد و در همان وقت از هکاتوم

بجز این دو نفر، دشمنان علنى و . ضد ایران بود، پولى گرفت، تا حقوق سربازان خارجه را بدهد
بحریه اواگراس مرکب بود از نود کشتى . سرّى دیگر ایران هم در این جنگ شرکت داشتند

قوه برّى او از شش هزار . ها داده بودندجنگى، که بیست فروند آن را صوریها و باقى را قبرسى
اى هم سپاهى چون پول داشت، عدهاى زیاد از سپاهیان متّحدین ترکیب یافته بود و، سپاهى و عده

اجیر گرفت و، باالخره پادشاه بربرها و پادشاهان دیگر، که از پارسیها ناراضى بودند، سپاهیان زیاد 
با این قوا اواگراس حاضر شد با اردشیر جنگ کند و در ابتداء بعض . براى او فرستاده بودند



هائى کنند، که براى قشون ایران آذوقه حمل تىزنان دریائى را با خود همراه کرد، تا حمله بکشراه
اى را ونقل ایران را گرفته، برخى را غرق و عدههاى مزبور بعض سفائن حملکشتى. میکردند

در نتیجه وضعى پیش آمد، که تجار حاضر نشدند دیگر به قبرس آذوقه بفرستند و . متفرّق کردند
در این احوال سپاهیان اجیر پارس حمله . دقحطى در اردوى ایران بروز کرده باعث شورش گردی

منصبان کرده بعضى را کشتند و پس از آن شورش بتمام اردوى ایران سرایت کرد، ولى بصاحب
بعد رؤساء

______________________________
)1(-�P�h�o�c�e�s.

)2(-�C�y�m�e�s.

)3(-�A�c�h�o�r�i�s.

)4(-�H�e�c�a�t�o�m�n�o�s.
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رئیس بحریه ایران شورش را فرونشاندند، سپس به کیلیکیه رفته آذوقه وافر به »1«گائوقشون و
به اواگرس هم از آخریس پادشاه مصر غلّه و پول و . قبرس آوردند و آرامش در اردو برقرار شد

ملزومات رسید و، چون اواگراس دید قوه بحریه او نسبت بقوه ایران خیلی کمتر است، شصت 
بعد چون شنید، که . ز و پنجاه کشتى هم از مصر تقاضا کرد و بدست آوردکشتى دیگر تجهی

مندى یافت، توضیح آنکه است، ناگهان بر آن تاخته در ابتداء بهره»2«سیومبحریه ایران در سى
اى هم کشتى گرفت، ولی، چون گائو امیر البحر ایران و سایر چند کشتى را خراب کرده عده

مندى اواگراس در ابتداء، ى سخت بین فریقین روى داد، که باوجود بهرهرؤساء پافشردند، جنگ
هاى زیاد از بحریه او تلف شد و ها قواى او درهم شکست، کشتىباالخره بواسطه مقاومت ایرانى

سیوم جمع کرده و ها قواى برّى و بحرى خود را در سىپس از آن ایرانى. خود اواگراس فرار کرد
باذ بدربار رفت، تا خبر فتح را بشاه ه از هرطرف آنرا محاصره کردند و تیرىبه ساالمین پرداخت

اما اواگراس، . باو داده مأمورش کرد، که جنگ را بآخر برساند»3«اردشیر دوهزار تاالن. برساند



هاى سابقش در خشکى بقواى خود مطمئن بود، پس از شکست فاحش در مندىکه بسبب بهره
، چون باالخره باز مصمم شد، که جنگ را ادامه دهد، شبانه با ده کشتى دریا مأیوس گردید و

بعد از ورود . را در ساالمین گذارد»4«تاگراسجنگى فرار کرده بمصر رفت و پسر خود پى
. بمصر، از پادشاه آن تقاضا کرد، که کمک جدى کند، چه در نتیجه جنگ هر دو سهیم بودند

باوجود این اواگراس به قبرس . اى، که او منتظر بودولى نه باندازهپادشاه مزبور پولی باو داد، 
بازگشت، تا بجنگ ادامه دهد، ولى پس از ورود، چون دید که ساالمین سخت از هرطرف 

اند، حاضر شد، که با سردار کلّ قشون ایران داخل محصور است و متّحدین او وى را رها کرده
لّ قشون بود، اعالم کرد، دست از جنگ بر نخواهد داشت، باذ، که فرمانده کتیرى. مذاکره شود

مگر اینکه اواگراس تمام

______________________________
)1(-�G�a�o.

)2(-�C�i�t�i�u�m� �)�K�i�t�i�o�n ).

.میلیون ریال60میلیون فرنگ طال یا 12تقریبا -)3(

)4(-�P�y�t�h�a�g�o�r�a�s.
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اى بآقایش تخلیه کرده فقط ساالمین را نگاه دارد، و مطیع شاه باشد، چنانکه بندهشهرهاى قبرس را 
شرائط هرچند سخت بود، باوجود این اواگراس آنرا قبول کرد، ولى گفت بشاه . مطیع است

.اطاعت میکنم، چنانکه پادشاهى بشاه اطاعت میکند

تاس داماد اردشیر، که یکى از آن ارنپس از. باذ این پیشنهاد را رد کرد و صلح انجام نیافتتیرى
باذ باذ در دربار رشگ میبرد، در نهان بشاه نوشت، که تیرىرؤساء قواى ایران بود و بنفوذ تیرى

ساالمین را نگرفت، و حال آنکه میتوانست بگیرد، و حاال هم با دشمن داخل مذاکره شده و بعالوه 
گوى دلف رسولى هم او نزد غیب. ستها براى مقاصد شخصى مشغول سازش ابا السدمونى



باذ با دادن گرى مساعد است یا نه و دیگر اینکه تیرىفرستاده، تا بداند موقع براى یاغى) تىپى(
تاس را اردشیر، همینکه نامه ارن. امتیازات و هدایا و نیز با مواعید رؤساء قشون را رو بخود میکند

باذ پس از ورود تیرى. باذ را گرفته بدربار بفرستدت تیرىخواند، افتراهاى او را باور کرد و باو نوش
بدربار از شاه خواست بکار او رسیدگى شود و اردشیر امر کرد او را موقتا توقیف کنند، تا مجلس 

ها پیش آمد، محاکمه او بوقت دیگر موکول محاکمه انعقاد یابد و بعد، چون جنگى با کادوسى
).تر بیایدپائین(شد 

باذ بود، خواست بجنگ مداومت دهد، ولى بزودى دید، که تاس، که جانشین تیرىارنپس از آن 
اوال اواگراس، که از یأس داخل مذاکره شده بود، قوت قلب یافته، : احوال دیگرگون است

اند و مانند سابق اطاعت باذ، که مورد محبت آنان بود، ناراضىسپاهیان ایرانى از توقیف تیرى
تاس بر اثر این اوضاع ارن. تّى تهدید میکنند، که محاصره را موقوف خواهند کردورزند و حنمى

ناك شده کس نزد اواگراس فرستاد و گفت، حاضر است صلح کند بهمان از عواقب آن بیم
اواگراس، که نیز از عواقب وضع خود . باذ پیشنهاد کرد و پذیرفته نشدشرائطى، که او به تیرى
مترقّب گشایشى براى خود مشاهده کرد و با شعف شرائط را پذیرفت، یعنى متوحش بود، بطور غیر

قبول کرد، که فقط بشهر ساالمین اکتفا کرده باج بدهد و اطاعت او از شاه مانند پادشاهى باشد، 
.که از شاه امر یا فرمانى باو میرسد
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زدوخوردهائى، که ده سال دوام یافت و باالخره بدین ترتیب چنین بود عاقبت شورش قبرس و 
).م. ق383-386(خود جنگ دو سال بطول انجامید . تسویه گردید

باذ پس از توقیف پدرزنش ترسید، که مبادا غضب اردشیر متوجه او هم گردد، و گائو داماد تیرى
بعد با . ردشیر علم مخالفت بلند کنندبر اثر وحشت رؤساء بحریه را با خود همراه کرد، که بر ضد ا

. ها داخل مذاکره شد، که با آنها متّحد گردیده بر ایران یاغى شودپادشاه مصر و السدمونى
السدمونیها، که از صلح آنتالسیداس و واگذارى شهرهاى یونانى آسیا بایران، شرمسار و از 

د، موقع را مغتنم دانستند، که کوچک شدن السدمون در یونان بواسطه شکست لکترا ناراضى بودن
هاى خود را تالفى کنند و روى خوش بپیشنهاد گائو نشان دادند، ولى دیرى نگذشت، که شکست



، 15کتاب (دیودور گوید، بامر نهانى کشته شد و باید مقصودش امر دربار ایران باشد . او را کشتند
شهرى در نزدیکى دریا و قرب پس از آن تاخس جانشین او گردیده قشونى جمع کرد و). 18بند 

.معبد آپلّن بساخت، ولى او هم بزودى درگذشت

باذتبرئه تیرى

باذ رسید تر بیاید، فراغت یافت، بکار تیرىاردشیر، پس از اینکه از جنگ کادوسیان، چنانکه پائین
زمان مقارن این . و براى محاکمه او سه نفر قاضى، که مورد احترام و توجه بودند، معین کرد

قضات دیگر بواسطه صدور حکم ظالمانه محکوم شده بودند باینکه پوست آنها را زنده کنده بر 
روى مسندهاى محکمه بگسترانند تا قضات بدانند، که در صورت تخلّف از عدالت چه مجازاتى 

تاس را خوانده گفتند، که این قضات کاغذ ارن. »1«)10، بند 15دیودور، کتاب (در پیش دارند 
باذ کافى است، ولى او در حضور قضات سواد پیشنهادى را، که ند براى محکوم کردن تیرىس

: اواگراس کرده و خواسته بود مطیع شاه گردد، چنانکه پادشاهى مطیع شاه است، خواند و گفت
اما راجع بتقصیر . »اى مطیع آقاى خود میباشدمن خواستم، که او مطیع شاه باشد، چنانکه بنده«

گوى یونانى براىى، که باو نسبت داده بودند، یعنى سئوال از غیباعمده

______________________________
رجوع 625بصفحه (دهد چنانکه گذشت، هرودوت چنین مجازاتى را به کبوجیه نسبت مى-)1(

).شود
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افترائى بیش نیست، زیرا، اگر از خدا سؤالى باذ گفت، این نسبت گرى، تیرىدانستن موقع یاغى
گاه جواب نمیدهد و در این باب باطالع یونانیهائى، که حاضر راجع بمرگ کسى کنند، هیچ

در باب اتّحاد با السدمون گفت، که خواهان این اتّحاد بود، ولى نه براى منافع . بودند، استناد کرد
سطه عهدى که با السدمون منعقد شد، شاه صاحب شخصى بل براى منافع شاه و نیز افزود، که بوا

: باذ خدماتى را که بشاه کرده بود، بخاطرها آورده گفتبعد تیرى. هاى آسیا گردیدتمام یونانى
روزى در شکارگاه، در موقعى که شاه روى گردونه قرار : امخدمت بزرگترى نیز بشاه کرده«



ار اسب گردونه دریدند، بشاه حمله کردند و من گرفته بود، دو شیر، پس از آنکه دو اسب را از چه
باذ باالخره در پایان نطق خود تیرى. »بکمک او شتافته هر دو شیر را کشتم و شاه را نجات دادم

مند بودم از اینکه اند و در موقع مشورت سعادتدر جنگها شجاعت مرا ستوده«چنین گفت 
پس از این نطق تمام قضات باتّفاق آراء . »تگاه از پذیرفتن نصایح من شاه پشیمان نشده اسهیچ

بیک خواسته پرسید، که جهات تبرئه باوجود این شاه قضات را یک. حکم تبرئه او را دادند
اند، قابل تردید است، ولى خدماتى، که کرده، باذ چیست؟ اولى گفت، افتراهائى که باو زدهتیرى

ا صحیح بدانیم، باز خدمات او این تقصیرات دومى اظهار داشت، اگر هم این تهمت ر. ثابت شده
سومى جواب داد، من خدمات او را در نظر نمیگیرم، زیرا اگر خدماتى کرده، . را میپوشد

اند مدرك و مبناى هاى بزرگى هم شاه باو داده است، ولى تقصیراتى، که باو نسبت دادهپاداش
ستوده گفت، خوب وظیفه خودتان را شاه قضات را . صحیحى ندارد، تا بتوان او را محکوم کرد

تاس مفترى را از باذ را ببلندترین مقام ترقّى داد و امر کرد، اسم ارنبعد تیرى. ایدبجا آورده
دیودور، کتاب (صورت اشخاصى، که طرف توجه بودند، حک کنند و این مجازاتى بود ترذیلى 

).11، بند 15

سفر جنگى اردشیر بوالیت کادوسیان-مبحث دهم

بعضى تصور میکنند. کادوسیان مردمى بودند، که در گیالنات سکنى داشتند
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اند و کادوس مصحف یا یونانى شده تالوش است، که در که اینها نیاکان طالشیهاى کنونى بوده
دوسیان را، چنانکه کا. مدرکى عجالتا براى تأیید این حدس نداریم. قرون بعد تالش یا طالش شده

ها هاى ایران، قبل از آمدن آریانها باین سرزمین میدانند و اینباالتر گذشت، بعض محقّقین از بومى
این مردم در زمان اردشیر مانند بسیارى . شرقى آذربایجان سکنى داشتنددر گیالن و قسمت شمال

، در رأس )29-28دشیر، بند ار(از ایاالت دیگر ایران شوریدند و شاه، چنانکه پلوتارك گوید 
هزار سوار بود، براى فرونشاندن این شورش حرکت قشونى، که مرکّب از سیصدهزار پیاده و ده

این مملکتى است : مورخ مذکور والیت کادوسیانرا چنین توصیف کرده). م. ق384(کرد 
رویاند و نه ه غلّه مىاین سرزمین ن. کوهستانى و صعب العبور و همیشه ابرها آسمان آنرا فرو گرفته



بنابراین، وقتى که . است) وحشى(قوت سکنه جنگى آن غالبا گالبى و سیب جنگلى . درخت میوه
جا بدست قوتى در این. اردشیر وارد این مملکت شد، دوچار قحطى و مخاطرات شدید گردید

لهاى بنه را قشون شاه در ابتداء ما. نمیآمد و آذوقه را از جاهاى دیگر هم نمیشد تحصیل کرد
میخورد، ولى این حیوانات هم بعد بقدرى کمیاب شدند، که قیمت یک االغ بشصت درهم رسید 

سانتیم فرنگ طال 93باید مقصود پلوتارك درهم یونانى یا آتّیکى باشد و قیمت آنرا بپول امروز (
مت االغ با اینکه صورت قیدر این. اند، که تقریبا چهار ریال و نیم بپول حالیه میشودمعین کرده

از اینجا میتوان استنباط کرد، که . ریال میشده276باعث حیرت مورخ مذکور گردیده تقریبا 
حتّى میز شاه هم دوچار مضیقه گردید و : بعد مورخ مذکور گوید.). م. هاى آنزمان چه بودهنرخ

.ودعده اسبها نیز خیلى کم شد، زیرا سائر اسبها بمصرف قوت سپاهیان رسیده ب

باذ، یعنى مردى که شجاعتش او را کرارا بمقامى بلند رسانیده و در این احوال سخت تیرى
وقت مورد توجه و اعتماد نبود، شاه و قشون او را مغزى بکرّات فرود آورده بودش و در اینسبک

در نظر باید» باذ در این وقت مورد توجه نبودتیرى«براى فهم این عبارت پلوتارك، که (نجات داد 
تاس متّهم بود و هنوز او را محاکمه و تبرئه نکرده وقت بواسطه افتراهاى ارنداشت، که او در این

کادوسیان.). م. بودند
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اى پیش خود کشید و، پس از باذ نقشهتیرى. دو پادشاه داشتند، که جدا از همدیگر اردو میزدند
اردشیر عرضه داشت، خودش مخفیانه نزد یکى از دو پادشاه مزبور رفت و پسرش را آنکه آنرا به 

پادشاه دیگر کسانى نزد شاه «: هرکدام بپادشاهى، که نزد او رفته بودند، گفتند. نزد دیگرى فرستاد
دستى کنید، که قبل از دیگرى فرستاده و داخل مذاکره شده و، اگر میخواهید فریب نخورید، پیش

پادشاهان مزبور . »من هم با تمام قوا بشما کمک خواهم کرد. داخل مذاکره شده باشیدبا شاه 
منصب باذ و دیگرى با پسر او، که صاحبباذ و پسر او را باور کردند و یکى با تیرىحرف تیرى

باذ بطول از طرف دیگر اردشیر، چون دید غیبت تیرى. بود، رسولى نزد اردشیر روانه داشتند
حسودان و . برنگشت، از او ظنین گردید و در اندوه شد، که چرا باو اعتماد کردهانجامید و 

گونه بدگوئى و افترا نسبت باو فروگذار نکردند، ولى بدخواهان او هم موقع را مغتنم دانسته از هیچ



طالع . باذ و پسرش با رسوالن پادشاهان کادوسى آمدند و بشرائطى صلح منعقد شدباالخره تیرى
بعد پلوتارك . تخت برداذ پس از آن درخشان گردید و شاه او را در مراجعت با خود بپاىبتیرى

پرورى و جبن، چنانکه عادتا موقع نشان داد، که تناردشیر در این: راجع باین سفر جنگى گوید
نه : تصور میکنند، نتیجه تجمالت و عشرت نیست، بلکه این معایب زاده طبیعت پست و فاسد است

مانع شد از اینکه اردشیر مانند آخرین سرباز کار کرده مشقّات را تحمل کند، نه لباس ارغوانى طال 
که بار درحالى. میرسید»1«هزار تاالنو نه جواهراتى، که شاه غرق آن بود و قیمت آن بدوازده

ه طى ترکش و سپر را میکشید از اسب پیش از همه بزیر میآمد و راههاى کوهستانى سخت را پیاد
وقتى که سربازها قوت و حرارت او را مشاهده میکردند، چنان چست و چاالك میشدند، . میکرد

. راه میرفتند) شش فرسنگ و نیم(که گوئى میخواستند بپرند، زیرا روزى بیش از دویست استاد 
چون او بیکى از قصور سلطنتى درآمد، که پارك بسیار مزینى داشت و در دشتى واقع بود، که 

یک درخت هم در آنجا پیدا نمیشد، براى اینکه سربازان خود را از سرما حفظ کند، بآنها اجازه 
بعد، چون دید،. داد، درختان باغش را بیفکنند و حتّى از انداختن سرو و کاج هم دریغ نکنند

______________________________
.میلیون ریال360میلیون فرنگ طال یا 72-)1(
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هاى بلند و قشنگ تردید دارند و درختان را خوب و بد میکنند، که سربازان او در انداختن درخت
.تبر را برداشته بزرگتر و زیباترین درخت را بدست خود انداخت

پس از آن سربازان تمام درختانى را، که مورد احتیاجشان بود، انداخته آتشهاى بزرگ روشن 
اردشیر، پس از دادن تلفات زیاد از حیث سربازان خوب . و یک شب را راحت گذرانیدندکردند 

.تخت خود برگشتو تقریبا تمام اسبهایش، بپاى

مندیش در این سفر جنگى او را در نظر درباریان پست کرده، نسبت بعد بتصور اینکه عدم بهره
اى را فداى چند نفر را قربانى خشم و عدهبآنهائى، که در درجه اولى بودند، ظنین شد و در نتیجه 

شجاعت، بعکس، مرد را . جبن خود کرد، زیرا این شهوت از تمام شهوات در مستبدین بیشتر است



بینیم از حیوانات آنهائیکه ترسو این است، که مى. خلق کرده از سوءظنّ دور میداردمالیم و خوش
هستند

اند، از نوازش آنکه جانوران دلیر، که بقواى خود مطمئندیرتر از همه رام و اهلى میشوند، و حال
).30اردشیر، بند (» انسان باکى ندارند

لشکرکشى ایرانیان به مصر احوال مصر-مبحث یازدهم

باالتر گفته شد، که در سلطنت داریوش دوم مصریها شوریدند و دربار ایران نتوانست آنها را مطیع 
جدا شدن مصر از ایران بعد از فوت داریوش دوم بوده، زیرا اند، که بعضى تصور کرده. کند
تن مورخ مصرى مدت سلطنت این شاه را در مصر نوزده سال نوشته و پس از آن دیگر اسمى مان

کاغذ حصیرى (از شاهان ایران نمیبرد، ولى بنابر کاغذ حصیرى، که از مصر بدست آمده 
و 415ظنّ قوى این است، که شورش مصر بین هاى توسیدید و دیودورو نوشته) استراسبورگ

ذکر شد، آمیرته خود را پادشاه مصر ) 962صفحه (بهرحال، چنانکه باالتر . م روى داده. ق402
ظنّ قوى این است، که او پسر پوسیریس مذکور در (خواند و کارهائى براى این مملکت کرد 

که یکنفر بود، ته و شخص او را، با اینتن مدت سلطنت او را شش سال دانسمان). بوده933صفحه 
این نکته را نیز باید در نظر. فراعنه مصر بشمار آورده28سلسله 
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اند و از اینجا باید اى زیاد از مصریها در قشون اردشیر بودهداشت، که در جنگ کونّاکسا عده
نیل و باطالقهاى حوالى آن، یا منتها صفحات استنباط کرد، که حکومت آمیرته شامل مصب

. شمالى مصر بوده، و الّا معقول نیست تصور کنیم، که مصریهاى یاغى بکمک اردشیر آمده بودند
یونانیها او را نفریت(نامى بجاى او نشست »1«تن نوشته، نفورودبهرحال پس از آمیرته، چنانکه مان

و سلسله پادشاهان مندسیان) رونى هم اسم او را نافرطاس نوشتهاند چنانکه ابوریحان بینامیده»2«
نفریت کارهاى سلف خود . میداند29را تأسیس کرد مورخ مصرى مزبور این سلسله را سلسله »3«

بقول دیودور، وقتى که آژزیالس در : را راجع باستقالل مصر دنبال کرد و با دشمنان ایران ساخت
رت سفیرى بمصر گسیل داشته آنرا باتّحاد بر ضد ایران دعوت کرد و آسیاى صغیر بود، دولت اسپا



کلیۀ ). 79، بند 14کتاب (ها فرستادند هزار کیل غلّه براى اسپارتىکشتى و پنجاه100مصریها 
سیاست مصریها چنین بود، که در هرجا بدشمنان ایران کمک کنند، تا ایران مجالى براى 

آثارى، که از نفریت بدست . انى استقالل مصر محکم گرددفرونشاندن شورش مصر نیابد و مب
هائى بیش از زمان آمیرته داشته و او پادشاه منفیس آمده میرساند، که حکومت او در مصر پیشرفت

دیودور (تن اسم اخریس را ذکر میکند پس از نفریت مان. و تب، یعنى فرعون حسابى بوده
).اوخوروسآخریس نوشته و ابوریحان در آثار الباقیه

این شخص با اواگراس، که در ساالمین قبرس بر اردشیر یاغى شده بود، بر ضد او همدست شد و 
.سیدیان، که در آسیاى صغیر بر شاه قیام کرده بودند، کمک کردبه پى

تروستو تى»5«گوید، اردشیر سه سردار یعنى آبروکوماس»4«در زمان او، چنانکه ایزوکرات
)م. ق390تقریبا در (و فرناباذ را مأمور کرد، مصر را تصرّف کنند »6«

______________________________
)1(-�N�e�p�h�o�r�u�d.

)2(-�N�e�p�h�r�i�t�e.

)3(-�M�e�n�d�e�s�i�a�n�s.

)4(-�I�s�o�c�r�a�t�eایران نطّاق معروف آتنی بود، که یونانى ها را تحریک میکرد متّحد شده بر ضد
.مقصود حتّى اتّحاد یونان را با مقدونیه خطرناك نمیدانستقیام کنند و براى رسیدن باین 

ها را در خرونه شکست داد، این شخص از عقیده خود پشیمان شد و بعد، که فیلیپ مقدونى یونانى
.براى اینکه شاهد رقیت یونان نباشد، آنقدر از صرف غذا امتناع کرد، تا بمرد

)5(-�A�b�r�o�c�o�m�a�s.

)6(-�T�i�t�h�e�r�a�u�s�t�e�s.
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)1دیوالفوا، صنایع قدیمه، جلد (اى در نقش رستم دخمه-)63(

کیفیات این جنگ درست معلوم نیست، ولى ظنّ قوى میرود، که فرماندهى . و آنها موفّق نشدند
از سائر اشخاص این سلسله اطالعات صحیحى نیست و شاید . مندى بودهسه سردار باعث عدم بهره

پس از این سلسله . زمان آنها، که تقریبا بیست سال دوام داشته، وقایع مهمى روى نداده باشددر 
اندرا ذکر کرده»1«اسم نکتانب اول

______________________________
)1(-�N�e�c�t�a�n�e�b�e(ابو ریحان بیرونى ناقاطانباس نوشته.(
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کارهاى این شخص باز درست . ام دانستهلین فرعون سلسله سونیت یا سلسله سىتن او را اوو مان
معلوم نیست، زیرا دیودور، که منبع مهم اطّالعات ما راجع بروابط مصر و ایران این زمان است، 

وبرهم ضبط کرده و نمیتوان بتحقیق گفت، که از وقایع مذکوره اسامى پادشاهان مصر را درهم
مورخین دیگر هم مانند . اى در زمان آخریس روى دادهنکتانب و چه واقعهیک در زمان کدام

:بهرحال آنچه بنظر میرسد این است. اندراجع بوقایع این زمان باختصار کوشیده»1«تئوپومپ

نکتانب، چون میدید، که اردشیر پس از اینکه بکارهاى آسیاى صغیر و شورش قبرس خاتمه داد، 
و کسر برقرار کند، بدولت آتن کمافتاد، تا شاهنشاهى هخامنشى را بىبفکر تسخیر مصر خواهد

نام داشت، با سپاهیان یونانى بخدمت خود طلبید »2«نزدیک شده سردار ماهر آن را، که خابریاس
:وقایع بعد چنین بود. هاى مصب نیل دنبال کردو کارهاى آخریس را در محکم کردن دهنه

عزم بر تسخیر مصر

پس از فراغت از تسویه کار قبرس، که سنگر مصر گردیده بود، دید موقع رسیده، که این اردشیر
ایالت سابق ایران را باطاعت درآورد و با این مقصود در تهیه و تدارك قشون و بحریه قوى براى 

فرناباذ فرمانده این قوه شد و، چون در این اوان بواسطه صلح . سفر جنگى بمصر گردید
، چنانکه باالتر گذشت، اردشیر حکم عالى امور یونان بود، سردار مزبور سفیرى به آتن آنتالسیداس



اند و گفت، که ها خابریاس را باختیار دشمنان ایران گذاردهفرستاده شکایت کرد از اینکه آتنى
فرناباذ عالوه بر احضار خابریاس . اگر دولت آتن او را احضار نکند، دوچار غضب شاه خواهد شد

هاى اجیر ، بهترین سردار خود را، نزد او فرستد، تا فرمانده یونانى»3«واست، که آتن ایفیکراتمیخ
تردید و فورا تکالیف فرناباذ را ها، چون از اردشیر میترسیدند، بىآتنى. در قشون ایران گردد

اینکه حتّى بعد اردشیر، براى . پذیرفته خابریاس را احضار و ایفیکرات را نزد فرناباذ فرستادند
هاى اجیر را بخدمت خود درآورد، سفرائى به یونان فرستاد و آنها از طرف المقدور بیشتر یونانى

شاه بشهرهاى یونانى اعالم کردند، که باید یونانیها

______________________________
)1(-�T�h�e�o�p�o�m�p�e.

)2(-�C�h�a�b�r�i�a�s.

)3(-�I�p�h�i�c�r�a�t�e.
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موافق فرمان اردشیر با هم در صلح و صفا باشند، از مخاصمه دورى جویند و، چون جنگى در پیش 
نخواهند داشت، باید ساخلوهاى شهرها و قالع را بردارند، تا تمام شهرها آزادانه موافق قوانین 

»1«)و بعد62صفحه -،3پریدو، تاریخ یهود و مردمان مجاور، کتاب (خودشان زندگانى کنند 
تمام دول یونان بجز تب این اعالم را با مسرّت و شادى تلقى کردند، اما تب رضایت نداشت، زیرا 

. مقارن این اوان بواسطه فتح نمایانى، که نسبت به السدمونیها کرده بود، در یونان برترى داشت
د معکسر خود را تدارکات ایران در مدت دو سال با تأنّى پیش رفت و بعد، که خاتمه یافت، فرنابا

عده ). م. ق377(جا جمع شدند قرار داد و تمام قشون برّى و قواى بحرى ایران در این»2«در آسه
. هزار میرسید و بیست هزار سپاهى اجیر یونانى جزو این عده بودندسپاهیان برّى بدویست و بیست

هاى زیاد از کشتىاى رم و دویست کشتى سى پاروئى و عدهبحریه از سیصد کشتى ترى
در اول تابستان فرناباذ از آسه حرکت ). 41، بند 15دیودور، کتاب (ونقل ترکیب یافته بود حمل

ها در تدارکات کرده بطرف مصر رفت و، وقتى که بمصب نیل رسید، دید مصریها از تأنّى ایرانى



ل بود، ولى عیب بزرگى هم قشون ایران مکم. انداستفاده کرده خودشان را براى دفاع آماده ساخته
داشت، توضیح آنکه سرداران ایرانى در عملیات جنگى آزاد نبودند و میبایست دربار را از وقایعى، 

چون ایفیکرات ): در همان بند(مثال دیودور گوید . که روى میداد، آگاه کرده منتظر دستور باشند
: شکال عمل میکند، روزى بوى گفتباین نکته برخورد، که فرناباذ بآسانى حرف میزند، ولى با ا

من در حیرتم از اینکه بین گفتار و کردار شما تفاوتى زیاد میباشد، اولى سهل است و دومى بسیار «
جهت این است، که گفتار من در اختیار خودم و کردارم منوط باجازه «: فرناباذ جواب داد. »دشوار

یشد، که هرکدام را دهنه مینامیدند و مصریها مصب نیل در آنزمان بهفت شعبه منشعب م. »شاه است
تمام هفت دهنه را محکم کرده و سدهائى در جاهاى الزم بسته بودند، تا بحریه ایران نتواند داخل

______________________________
)1(-

�P�r�i�d�e�a�u�.� �H�i�s�t�o�i�r�e� �d�e�s� �J�u�i�f�s� �e�t� �d�e�s� �p�e�u�p�l�e�s� �V�o�i�s�i�n�s�,� �l�.� �I�I�I�.� �p�.� �6�2.

)2(-�A�c�e� �)�S�t� �J�e�a�n� �D�'�A�c�r�e--. )
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ها محکمتر دهنه پلوزیوم بود، زیرا چون نکتانب حدس میزد، که از تمام این دهنه. نیل گردد
ایرانیها از این دهنه حمله خواهند کرد، مخصوصا در استحکام آن بیشتر توجه کرده، خندقهائى در 

ها را در زیر خود و از این جهت آب نیل راهساحل نیل کنده و سدهائى در کنار آن بسته بود
فرناباذ، چون دهنه پلوزیوم را چنین محکم و مدافعین آنرا قوى دید، یقین کرد، که از این . داشت

، »1«راه نمیتوان داخل مصر شد و راه دریا را پیش گرفته متوجه دهنه دیگرى، موسوم به مندسیائى
اى، که در این دهنه هزار سپاهى داشت، بقلعهئى، که سهفرناباذ و ایفیکرات با کشتیها. گردید

در . مصریها با عده مساوى بدفاع قلعه شتافتند و جنگ در گرفت. ساخته بودند، حمله بردند
هاى دیگر ایران نیز فرصت یافتند، که وارد جنگ شوند و در نتیجه مصریها، که از حال کشتىاین

. پناه بردند»2«تلفات و اسراى بسیار داده به مندسهرطرف احاطه شده بودند، شکست خورده و
سپاهیان ایفیکرات آنها را تعقیب کرده با مصریها در یک وقت داخل این قلعه شدند و آنرا از 



بعد ایفیکرات، چون بتوسط . وبن خراب کرده ساخلو و اهالى آنرا از دم شمشیر گذراندندبیخ
تخت لو ندارد، باین عقیده شد، که باید فورا بپاىاسراى مصرى آگاه شده بود، که منفیس ساخ

فرناباذ بعکس عقیده . مصر حمله برد، قبل از اینکه قواى تمام مملکت بکمک آن رسیده باشد
. داشت، که باید منتظر ورود سفائن دیگر ایران بود، تا با اطمینان قلب بچنین کار مهمى اقدام شود

این . من کافى است و با آن منفیس را تسخیر میکنمایفیکرات گفت، براى من همین سپاهیان 
جرئت و جسارت سردار یونانى باعث سوءظنّ فرناباذ گردید و تصور کرد، که ایفیکرات میخواهد 

.منفیس را براى خودش تسخیر کند و راضى باجراى پیشنهاد او نگردید

نتیجه ین سفر جنگى بىتو شاهدى، که اگر ا«: حال سردار یونانى رو بآسمان کرده گفتدر این
پس از آن این اختالف کدورتى بین سپهساالر قشون ایران و سردار » بماند، تقصیر من نیست

مندىیونانیهاى اجیر تولید کرد و نتایجى، که از بهره

______________________________
)1(-�M�e�n�d�e�s�i�a�q�u�e.

)2(-�M�e�n�d�e�s.
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اینجا حاصل شده بود، از دست رفت، زیرا مصریها از کندى و مماطله قشون ایران استفاده کرده تا 
اند، که چون نیز نوشته(منفیس را طورى محکم کردند، که دیگر حمله ناگهانى ثمرى نداشت 

بعد مصریها در حوالى ). فرناباذ در این اوان پیر بود بواسطه کهولت در تردید و تذبذب افتاد
همه روزه بر . درپى قرار دادندها را مورد حمالت پى، که خراب شده بود، جمع شده ایرانىمندس

ها وارد میکردند، قوت قلب مییافتند و نیز نیروى آنها میافزود و، چون نسبتا تلفات زیادترى بایرانى
ون کارى این احوال تا طغیان نیل امتداد یافت و پس از آن، چ. تجربه آنها در جنگ بیشتر میشد

اما ). م. ق374(نتیجه دیده بآسیا برگشت نمیشد کرد، قشون ایران ماندن خود را در مصر بى
نن آتنى گرفتار شود، شبانه بکشتى نشسته به آتن رفت و ایفیکرات، چون میترسید که مانند ك

. او دانستها را در این سفر جنگى تقصیرمندى ایرانىفرناباذ رسوالنى به آتن فرستاده عدم بهره



ها جواب دادند، که باین امر رسیدگى خواهند کرد و، اگر تقصیر با او باشد، مجازات خواهد آتنى
.شد

).43، بند 15دیودور، کتاب (ها او را رئیس بحریه خود کردند چندى بعد آتنى

چنین بود عاقبت این لشکرکشى، که براى خزانه ایران خیلى گران تمام شد و بواسطه بروز 
ایفیکرات، که سردار : بعد دیودور گوید. نتیجه ماندختالف بین سپهساالر ایران و سردار یونانى بىا

قابلى بود، از تجربیات این جنگ استفاده کرده اصالحاتى در اسلحه سپاهیان آتن مجرى داشت، 
ى آنان ها و شمشیرهاتوضیح آنکه سپرهاى سنگین آنها را بسپرهاى سبک و کوتاه مبدل کرد، نیزه

تر بود و اصالحات را درازتر ساخت، کفشى اختراع کرد، که پوشیدن و کندن آن خیلى آسان
، 15کتاب (اش ثابت شد هاى بعد بکار رفت و فایدهدیگرى نیز بموقع عمل گذارد، که در جنگ

).44بند 

شورش چند ایالت غربى-مبحث دوازدهم

ض ایاالت غربى ایران، واقع در کنار دریاها، خواستند ها بمصر بعکشى ایرانىتقریبا در اواخر قشون
از اشتغال دربار بامور مصر استفاده کرده از ایران جدا
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ها پادشاه مصر و السدمونى. شوند و براثر آن والت ایرانى در ممالک مزبوره بر اردشیر یاغى شدند
دربار ایران مجبور شد قشونهاى متعدد براى جنگ با دشمنان داستان گشتند و هم با آنها هم

-آرى برزن والى فریگیه: مهمترین دشمنان داخلى اینها بودند. خارجى و داخلى تشکیل دهد
ها لیکارناس ترین این قالعنامى(پادشاه کاریه و صاحب شهرهاى بسیار و قالع زیاد »1«موزول

تاس حاکم ارن-)مهم و مرکز تمام کاریه محسوب میشدبود، که بواسطه ارك محکمش قلعه 
پس از یاغى شدن والت و حکّام مزبوره، این والیات نیز بآنها . فرادات حاکم لیدیهدات-میسیه

سیدیه، پامفیلیه، سوریه و فینیقیه، یعنى تمام مستملکات ایران در کنار دریاى لیکیه، پى: ملحق شدند
مغرب بر ضد دربار ایران علم مخالفت برافراشتند و موقع اردشیر بسیار بحر الجزائر و دریاى



باریک و سخت گردید، چه با شورش ایاالت مزبوره نصف عایدات خزانه از میان میرفت و با 
.نصف دیگر دشوار بود، که او بتواند قشون کافى براى تدمیر شورشیان فراهم کند

بسپهساالرى کلّ قواى یاغیان انتخاب کرده پول فراوانى براى تاس را در این احوال شورشیان ارن
.هزار نفر باو دادند20جیره و حقوق سالیانه لشکرى بعده 

او پس از آنکه پول را دریافت کرد، باین خیال افتاد، که اگر خدمتى بشاه کند، یقینا براى پاداش 
را، که براى او پول آورده بودند، والى تمام این صفحات دریائى خواهد شد و بنابراین شورشیانى

گرفته بدربار اردشیر فرستاد و عالوه بر این کار تمام شهرهائى را، که باو تسلیم شده و نیز سپاهیان 
، ایرانى »2«میتروبرزن. خارجه را، که بخدمت او اجیر گشته بودند، بمأمورین شاه تسلیم کرد

که طرف توجه شاه شود با ن داتام بود و براى ایناین شخص پدرز. دیگر، کاپادوکیه را تحویل داد
بعد . فرناباذ، که مأمور گرفتن کاپادوکیه شده بود، همدست شده شبانه با سواران خود گریخت

مند گردید، ولى دیرى نگذشت، که داتام بتحریک اردشیر داتام یاغى او را تعقیب کرده بهره
هم که از طرف»3«یترسرام). تر بیایدقضیه داتام پائین(کشته شد 

______________________________
)1(-�M�a�u�s�o�l�e.

)2(-�M�i�t�h�r�o�b�a�r�z�a�n�e.

)3(-�R�h�e�o�m�i�t�h�r�e�s.
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شورشیان بمصر رفته بود، تا از پادشاه آن پول و کشتى بگیرد و با پنجاه کشتى و پانصد تاالن نقره
خواهد نتیجه واقع در آسیاى صغیر رسید، باین بهانه، که مى»2«شهر لسهبرگشته بود، همینکه ب»1«

مذاکرات خود را با دربار مصر باطّالع رؤساء شورشیان برساند، آنها را بمجمعى دعوت کرد و، 
. چون حاضر شدند، آنها را گرفته بدربار اردشیر فرستاد و خودش مورد توجه مخصوص شاه شد

، 15دیودور، کتاب (سر مانده همگى سر تسلیم پیش آوردند شورشیان بىپس از این وقایع سائر 



راجع بقضایاى مذکوره مقتضى است گفته شود، که اخبار مختلف و پریشان زیاد ). 91-90بند 
است، ولى جهات وقایع روشن نیست، حتّى نمیتوان بتحقیق دانست، که اسامى مذکوره راجع 

نیم یا بدیگران، بخصوص که اشخاص گاهى با شاهند و بهمان اشخاص است، که ما تصور میک
همینقدر از این . بنابر این نمیتوان وقایع را موافق قاعده علیت برشته ترتیب درآورد. گاه بر ضد او

اند و والت از این وضع استفاده وقایع برمیآید، که ایاالت غربى ایران در حال تجزیه و انحالل بوده
حال مستملکات یونانى ایران در معلوم است، که با این. رفته بودندکرده راه خودسرى پیش گ

سال قبل از ایران 60مصر هم که از . آسیاى صغیر نیز از این اغتشاش و اختالل استفاده میکردند
باالخره با در نظر گرفتن این اوضاع باین نتیجه میرسیم، که در اواخر سلطنت اردشیر . جدا شده بود

از احوال ایاالت شرقى ایران در این زمان اطّالعى . مقاصد مقدونیها هموار میشدراه براى اجراى 
نداریم، فقط مختصرى از سفر جنگى اردشیر بوالیت کادوسیان در دست است، که باالتر ذکر 

.اینجا هم، چنانکه از نتیجه معلوم است، اردشیر استقالل داخلى دو پادشاه کادوسى را شناخت. شد

ه فینیقیهحمله مصریها ب

پادشاه مصر خواست با اردشیر »3«در همین اوان تاخس): 93-92، بند 15کتاب (دیودور گوید 
هزار نفر سپاهىدر قشون او ده. جنگ کند و قواى برّى و بحرى زیاد جمع کرد

______________________________
.میلیون ریال تقریبا15میلیون فرنک طال یا سه-)1(

)2(-�L�e�u�c�e.

)3(-�T�a�c�h�o�s.
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دولت اسپارت آژزیالس را براى سردارى این قوه ). اندمعلوم است که یونانى بوده(اجیر بودند 
فرستاد و خابریاس آتنى نیز بعنوان اینکه شخصا بخدمت مصر استخدام میشود، نه از طرف مردم 

هآتن، بمصر رفت و امیر البحر بحریخود پادشاه . اش بدویست کشتى میرسید، گردیده آن، که عد



مصر برخالف عقیده آژزیالس فرماندهى را برعهده گرفته بطرف فینیقیه حرکت کرد و، چون 
اى دررسید و خبر آورد، که حاکم مصر یاغى شده و بنزدیکى فینیقیه درآمد، از مصر فرستاده
اى از قشون مصر بود، فرستاده، تا او را بسلطنت رمانده دستهمأمورینى نزد نکتانب پسر پادشاه، که ف

پس از آن شورش بزودى باال گرفت و بتمام مصر سرایت کرد و پسر پادشاه مصر با . دعوت کند
باالخره براثر این . هائى دادهائى و بسربازان وعدهشورشیان همداستان گردیده بسرداران پاداش

ین دید، که از کویر عربستان گذشته پناه بدربار ایران برد و عذر اوضاع پادشاه مصر چاره را در ا
اردشیر نه فقط از تقصیر او درگذشت، بل فرماندهى اردوئى را، ). م. ق361(تقصیرات را بخواهد 

وقت اردشیر پس از چهل و سه سال که بنا بود بقصد مصر حرکت کند، بوى داد، ولى در این
در خالل این احوال تاخس بنزد آژزیالس برگشت و، . نشستسلطنت فوت کرد و اخس بجاى او 

جا قشون چون جرئت نکرد با پسر خود جنگ کند، سردار یونانى او را بشهر بزرگى برد و در آن
بعد شبانه آژزیالس محصورین را از . نکتانب، که از حیث عده برترى داشت، او را محاصره کرد

این محلّ را از هرطرف کانالهائى احاطه (مى بود شهر حرکت داده بجائى برد، که موقع محک
ها قشون نکتانب شکست خورد و تاخس در آنجا بواسطه خوبى موقع و رشادت یونانى). داشت

پس از آن آژزیالس خواست به اسپارت برگردد، ولى وقتى که عازم . مجددا پادشاه مصر شد
). م. ق360(ن کرده به اسپارت بردند وطن خود بود، در شهر سیرن مرد و نعش او را با عسل بلسا

هاى دیودور، ولى باید در نظر داشت، که این مورخ اسامى پادشاهان مصر را این است گفته
اگرچه . توان محقّقا معلوم کرد، که وقایع مزبوره در چه زمانى روى دادهمشوش ذکر کرده و نمى

موافق حساب
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م روى داده، ولی از . ق362دیودور، یعنى موافق سال سوم المپیاد یکصد و چهارم، این وقایع در 
معلوم است، که دیودور اسم پادشاه مصر را بجاى نکتانب ) 46آژزیالس، بند (روایت پلوتارك 

او موافق گفته پلوتارك نکتانب هدایاى زیاد و دویست تاالن نقره به آژزیالس داده. تاخس نوشته
بعد پادشاه اسپارت در موقع مسافرت مرد و، چون عسل براى بلسان کردن بدن . را بیونان روانه کرد

تن هاى مانموافق نوشته: در خاتمه زاید نیست گفته شود. او پیدا نشد، بجاى آن موم بکار بردند
خود میدانستند و، مصریها شاهان ایران را از کبوجیه تا داریوش دوم بیست و هفتمین سلسله فراعنه 



: پس از شورش مصر در سلطنت داریوش دوم، این اشخاص را فراعنه خود محسوب میداشتند
نکتانب اول، تاخس، -30نفریت، آخریس و فسمتیخ، سلسله -29آمیرته، سلسله -28سلسله 

.»1«در زمان نکتانب دوم، چنانکه بیاید، مصر از نو جزو ممالک ایران گردید. نکتانب دوم

»2«قضایاى داتام-مبحث سیزدهم

نویسنده »3«از وقایع سلطنت اردشیر یکى هم قضایاى داتام است و در این باب کرنلیوس نپوس
»4«در سفر جنگى اردشیر بمملکت کادوسیان کامیسار): 11-1داتام، بند (رومى چنین گوید 

ت قسمتى از کاپادوکیه و مجاور این والی. (را داشت، کشته شد»5«سیرىنامى، که حکومت لک
کامیسار از اهل کاریه بشمار میرفت، ولى زنى داشت سکائى و از او پسرى داتام نام، ). کیلیکیه بود

اى، که داتام شجاعت و کفایت خود را اول دفعه. که بعد از پدر در والیت مزبور جانشین او شد
چون تیوس . ه بود، که نیز با اردشیر مخالفت میکردپادشاه پافالگونی»6«نشان داد، در قضیه تیوس

با داتام قرابت داشت، او در ابتداء مالیمت بکار برد، تا مگر پادشاه مزبور را باطاعت

______________________________
اسامى پادشاهان مصر را ) 1923سیک ، چاپ لیپ91صفحه (ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیه -)1(

آمرطیوس، نافرطاس، اوخرس، فساموث و : رش آن در زمان داریوش دوم چنین نوشتهپس از شو
از مقایسه معلوم است، که این اسامى مصحف اسامى . موثاطوس، ناقاطانباس، طوس، ناقاطانباس

.مذکور است

)2(-�D�a�t�a�m�e.

)3(-�C�o�r�n�e�l�i�u�s� �N�e�p�o�s.

)4(-�C�a�m�i�s�a�r.

)5(-�L�e�u�c�o�s�y�r�i�e.

)6(-�T�h�y�u�s.
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.درآورد، ولى این وسیله نتیجه نداد و حتّى نزدیک بود داتام بدام افتاده هالك شود

برزن پس از آنکه داتام از مرگ حتمى بجست، به تیوس اعالن جنگ داد و، باوجود اینکه آرى
و اوالد او را اسیر والى لیدیه و یونیه و فریگیه او را رها کرده کمکى نرسانید، داتام تیوس، زن

را برداشته عازم دربار ) تیوس(مندى خود را بشاه بنماید، اسیر خود کرده و بعد، براى اینکه بهره
هنگامى، که میخواست وارد دربار گردد، کارى کرد، که موجب حیرت شاه و درباریان . شد

پر از موهاى گردید، توضیح آنکه تیوس شخصى بود بلندقامت، که سیمائى داشت خشن، صورتى
هاى هاى طال بگردن و دستدراز و ریشى بلند و انبوه داتام لباسى فاخر بر او پوشید و طوق و یاره

خود شکارى بر سر نهاده، گرزى بدست او درآورد و خود لباسى از پارچه زبرى در بر کرده، کاله
ا مانند جانورى درنده راست و سر ریسمانى را، که تیوس را بآن بسته بود، بدست چپ گرفته، او ر

تازگى این منظره تمام درباریان را بتماشاى آن . پیشاپیش خود راند و بدین نحو وارد دربار شد
بعض اشخاص، که بتماشا شتافته بودند، اسیر داتام، یعنى . جلب کرد و ازدحامى غریب روى داد

.داتام را باو رسانیدندپادشاه پافالگونیه را، شناختند و دوان نزد شاه رفته خبر ورود عجیب

.شاه این خبر را باور نکرد و فرناباذ را فرستاد، تا تحقیق کرده خبر صحیح بیاورد

. او بزودى برگشت و خبر مزبور را تأیید کرد و اردشیر فرمود، که داتام با اسیرش بحضور بیاید
آور را ریب و خندهداتام بنحوى، که ذکر شد ببارگاه شاه وارد شد و اردشیر، چون این منظره غ

دید، نتوانست از اظهار شادى و شعف خوددارى کند، بخصوص که هیچ انتظار دستگیر شدن 
شاه داتام را بسیار نواخت و پاداش خوبى بوى داد، بعد او را مأمور کرد، که . یاغى خود را نداشت

اختیارات دو رستس بمصر شرکت کند و باو اختیاراتى داد، که با در لشکرکشى فرناباذ و تیت
پس از چندى اردشیر فرناباذ را احضار کرده سردارى قشون را به داتام . سردار مزبور مساوى بود

سپرد و او در تهیه قشون کشى شد، ولى دیرى نگذشت، که اردشیر امر کرد داتام قوه خود را بر 
»1«پیسعلیه آس



______________________________
)1(-�A�s�p�i�s.
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والى مزبور، نظر باینکه ایالت او داراى معابر تنگ و جنگلهاى زیاد بود . بکار برد»1«والى کاتاانى
و با قوه کم میتوانست در مقابل لشکر زیاد پا فشارد، یاغى شده مالیاتى را، که براى دربار حمل 

ضاء میکرد بمصر برود، براى اجراى امر شاه با داتام، با اینکه منافعش اقت. میکردند، ضبط کرده بود
چند نفر از مردان کارآزموده جنگى بکشتى نشسته به کیلیکیه درآمد و بعد، از کوههاى توروس

سیدیانوالى یاغى، چون خبر آمدن داتام را شنید از پى. پیس شدعبور کرده وارد ایالت آس»2«
اینکه متزلزل شود، با نهایت جرئت و کمک طلبید و داراى قوه زیاد گردید، ولى داتام، بى»3«

پیس تاخت و، چون والى یاغى وضع را چنین دید، خود را باخت و تسلیم گردید و جالدت بر آس
م بتسویه در این احوال، که داتا. برزن سپرد، تا او را بدربار شاه بردداتام اسیر را به مهرداد پسر آرى

پیس پرداخته بود، اردشیر پشیمان شد از اینکه داتام یکى از بهترین سرداران خود را از قضیه آس
مقرّ قشون ایران، که میبایست به مصر »4«جنگ مهمى مانند جنگ مصر بازداشته و چاپارى به آسه

ه در راه باشخاصى، که چاپار شا. حمله برد، فرستاد، تا به داتام بگوید از محلّ مزبور حرکت نکند
مند گردیده، اثر بسیار پیس را بدربار میبردند، برخورد و این نکته، که داتام باین زودى بهرهآس

خوبى در شاه کرد و داتام نزد اردشیر بسیار مقرّب و مورد اعتماد شد، ولى درباریان بر او حسد 
پانداتس نام، که حفاظت خزانه را شخصى در دربار بود . عهد شدند، که او را هالك کنندبرده هم

برعهده داشت، او از کنکاش درباریان نسبت به داتام آگاه شده وى را مطّلع داشت و باو رسانید، 
داتام تردید در . اى بزرگ خواهد شدمند نگردد، دوچار مخاطرهکه، اگر در جنگ مصر بهره

مت اردشیر دست کشیده بطرف صحت این خبر نکرد و با چند نفر از همراهان صدیق خود از خد
در این احوال باو خبر رسید، . کاپادوکیه رفت و از آنجا به پافالگونیه درآمده آن را تسخیر کرد

سیدیان میخواهند بر او قیام کنند، داتام پسر خود را بقصد آنها روانه کرد و او در جنگ که پى
.کشته شد

______________________________
)1(-�C�a�t�a�o�n�i�e.



)2(-�T�a�u�r�u�s.

)3(-�P�i�s�i�d�i�e�n�s.

)4(-�A�k�e� �)�A�c�e. )
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)15، گراور 2دیوالفوا، صنایع قدیم جلد (کان قصر داریوش اول جمشید، پلّهتخت-)64(
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پدرزن او یقین کرد، که »1«پس از آن خود داتام بجنگ دشمن شتافت و، چون میتروبرزن
.سیدیان برنخواهد آمد، شبانه فرار کرده نزد آنها رفتدامادش از عهده پى

وقتى که خبر فرار او به داتام رسید، در لشکر خود انتشار داد، که پدرزنش بحکم خود او نزد 
ن و بیرون دشمن رفته و در ازاى چنین فداکارى باید او را نجات داد و، اگر سپاهیان دشمن از درو

پس از آن داتام . مورد حمله قواى میتروبرزن و سپاهیان داتام گردند، همه ریزریز خواهند شد
سیدیان، چون یقین کردند، که میتروبرزن و کسان او با داتام تبانى حمله را شروع کرد و پى

سیدیان ب قشون پىداتام از این موقع استفاده کرده قل. اند، اول بسپاهیان میتروبرزن پرداختندکرده
.اى زیاد از آنها کشته اردوى دشمن را بتصرّف درآوردرا درهم شکست و عده

پسر بزرگ داتام به اردشیر اطّالع داد، که پدرش یاغى شده و بر اثر »2«ماسدر این احوال شیس
.را مأمور کرد، که او را باطاعت درآورد»3«آن اردشیر اوتوفرادات

ر نزدیک شدن این سردار را شنید، در ابتداء خواست دربند کیلیکیه را تصرّف وقتى که داتام خب
کرده نگذارد دشمن او وارد این والیت گردد، ولى بدربند مزبور دیر رسید و نتوانست مقصود 

پس از آن داتام جائى را براى جنگ برگزید، که برترى عده اوتوفرادات . خود را انجام دهد
هزار هزار سوار، صدهزار پیاده، سهبیست: شون اوتوفرادات عبارت بود ازعده ق. اثر ماندبى

هزار نفر از مینامیدند و نیز هشت»4«دار از مردان جنگى، که ایرانیهاى آن زمان کرداسفالخن



هزار هزار لیدیانى، سههزار فریگیانى، پنجهزار نفر از اهل پافالگونیه، دهاهل کاپادوکیه، پنج
عده نفرات . هزار ارمنىسیدیانى، دوهزار از اهل کیلیکیه، همانقدر کسپیانى و دهانى و پىاسپاندی

باوجود این داتام . داتام بقدرى کمتر بود، که میتوانست فقط یک نفر در مقابل بیست نفر بگمارد
اى زیاد از سپاهیان اردشیرحمله برد و عده

______________________________
)1(-�M�i�t�h�r�o�b�a�r�z�a�n�e.

)2(-�S�c�h�i�s�m�a�s.

)3(-�A�u�t�o�p�h�r�a�d�a�t�e.

)4(-�C�a�r�d�a�c�eرا باید () نپوس، چون رومى بود کرداك یا کردوك را کرداس نوشته، کرنلیوس
.مقصود همان کردها هستند، که باالتر ذکرشان گذشته. خواند() 
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پس از آن داتام باز برترى خود را حفظ کرد، زیرا . بودکشت، و حال آنکه تلفات او فقط هزار نفر 
فقط وقتى بدشمن حمله میکرد، که موقع نظامى را براى زیادى قواى دشمن و کمى قشون خود 

رسید، که بواسطه معبرهاى تنگ سپاهیان مناسب میدید، یعنى وقتى که حساب کرده باین نتیجه مى
باالخره اوتوفرادات دید، که نتیجه جنگ براى شاه و . کنندشان استفادهشاه نمیتوانند از فزونى عده

خود او خطرناك است و بنابراین با داتام داخل مذاکره شد، که او با شاه صلح کند و صلح انجام 
هائى براى او گسترد و داتام هر یافت، ولى اردشیر کینه داتام را بدل گرفت و با این مقصود دام

برزن ها بیرون جست، تا آنکه باالخره مهرداد پسر آرىمندى از این دامدفعه بواسطه زرنگى با بهره
خائنانه این سردار رشید را کشت، توضیح آنکه به اردشیر وعده کرد داتام را بکشد، مشروط بر 

اینکه پس از آن شاه باو اجازه دهد، هر آنچه خواهد بکند و براى استحکام عهد و پیمان، چنانکه 
اردشیر چنین کرد و مهرداد . ، صورت یک دست راست را براى او بفرستدعادت پارسیان است

زمانى گذشت، تا مهرداد . وانمود، که بشاه یاغى شده و پس از چندى روابطى با داتام یافت
دریافت، که جلب اعتماد داتام را کرده و از او خواست یکدیگر را مالقات و نقشه جنگ بزرگى 



مهرداد قبل از روز . ام راضى شد و محلّ و روز مالقات معین گردیددات. را بر ضد شاه طرح کنند
بعد در روز معهود داتام و مهرداد . موعود بمحلّ مزبور رفته شمشیرهائى جداجدا زیر خاك کرد

یکدیگر را مالقات کردند و پس از آنکه داتام از مهرداد مفارقت جست، هنوز خیلى دور نشده 
.صدا میکند و میگوید، مطلبى را فراموش کرده مذاکره کندبود، که شنید مهرداد او را 

داتام برگشت و مهرداد شمشیرى از خاك بیرون کشیده زیر لباس پنهان کرد و، همینکه داتام باو 
رسید، محلّى را نشان داده گفت، اینجا براى اردوگاه خیلى مناسب است و، چون داتام برگشت، 

. را از پشت بتن او فرو برد و او در حال افتاد و درگذشتکه آن محلّ را ببیند، مهرداد شمشیر
:نپوس در خاتمه گویدکرنلیوس

اى زیاد از دشمنان خوداین مرد بزرگ، که بواسطه زرنگى و احتیاط نسبت بعده«
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نما براى او ائنى دوستگاه بخیانت و غدر متوسل نشد، باالخره بدامى افتاد، که خفاتح بود، هیچ
، )91، بند 15کتاب (م کشته شده . ق362هاى دیودور داتام تقریبا در موافق نوشته. »گسترده بود

جا هم، مانند ولى این مورخ قضایاى داتام را خیلى مختصرتر و رویهمرفته مندمج نوشته و در این
دیودور اصال از اوتوفرادات . مدهیاغیگرى والت ایران در ممالک غربى وقایع برشته ترتیب درنیا

باذ را بجنگ او گوید، که داتام یاغى کاپادوکیه را در تصرّف داشت و اردشیر ارته. ذکرى نکرده
باذ رفت و داتام او هزار سوار بطرف ارتهبعد میتروبرزن پدرزن داتام خیانت ورزیده با ده. او فرستاد

که این فرار دامى است، که داتام براى او ر اینباذ، بتصواز طرف دیگر ارته. را تعقیب کرد
وپیش واقع شد و او در میان دو حمله از پس. گسترده، بقشون شاه حکم کرد با میتروبرزن بجنگند

پس از این جنگ، که . اى، که به داتام پناه برده امان خواستندسوارانش کشته شدند، مگر عده
.ام داتام افزودمندى داتام خاتمه یافت، بر شهرت نببهره

در خاتمه مقتضى است گفته شود، که در تاریخ ایران قدیم در چندجا ذکرى از این اسم، یعنى 
کزنفون در تربیت کوروش رئیس -1: اندداتام، شده و معلوم است که چند نفر این نام داشته

اشیل در -2).3، فصل 5کتاب (نامیده »1«اند، داتامکادوسیان را، که متّحدین کوروش بوده



-3. نوشته»2«اسم شخصى را، که در جنگ ساالمین کشته شده، داتام» پارسیها«انگیز نمایش حزن
از -4. اندنپوس و دیودور، چنانکه گذشت، اسم پسر کامیسار کارى را چنین ذکر کردهکرنلیوس

هاى ایرانى، نام(دوم بوده، چنین نام داشته »3«پادشاهان کاپادوکیه شخصى، که پسر آنافاس
، ولى از همه این اشخاص مشهورتر همان داتام فقره سوم است، که ذکر خود او و )402صفحه 

.کارهایش در این مبحث گذشت

برزن شد، مقتضى است بیفزائیم، چون در این مبحث و مبحث قبل ذکرى از مهرداد و پدر او آرى
.»4«توباتبرزن پسر مهرداد بود و او پسر ارنکه آرى

______________________________
)1(-�D�a�t�a�m�a�s.

)2(-�D�a�t�a�m�e�s.

)3(-�A�n�a�p�h�a�s.

)4(-�O�r�o�n�t�o�b�a�t�e.
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را، که در »1«مهرداد در زمان اردشیر شهر کیوس. نیاکان این پارسى از والت ایران بشمار میرفتند
.کنار دریاى مرمره بود، تسخیر کرد و محب یونان گردید

برزن پسر آرى. مندى نیافتبرزن پسر او نیز محب یونان بود و بر اردشیر یاغى شد، ولى بهرهآرى
مانند جدش مهرداد نام داشت و، چنانکه گذشت، داتام را کشت وقتى که اسکندر بآسیاى صغیر 

بعدها اعقاب مهرداد در . او گرفت، ولى مهرداد از اسکندر تمکین نکردآمد، شهر کیوس را از 
مهرداد ششم، که مردى بود . پنت امارت و بعد سلطنت یافتند، چنانکه در جاى خود بیاید

بنابراین بانیان دولت . هاى نامى با رومیها کرد، از همین خانواده بیرون آمدالعاده و جنگفوق
.بعد آنقدر اهمیت یافت، از این خانواده بودندکاپادوکى، که در قرونپنت



مبحث چهاردهم روابط ایران و یونان پس از صدور فرمان صلح

باوجود اوضاع خراب دربار اردشیر دوم، ضعف و سستى، که از این جهت بر ایران آن روز 
یداد و درپى، که در اطراف و اکناف ممالک وسیعه ایران روى مهاى پىمستولى شده بود، شورش

: اى رسید، که تا آن زمان سابقه نداشتیاغیگرى والت و رؤساء قشون، نفوذ ایران در یونان بدرجه
دیگر داشتند، همواره دخالت دربار ایران را در امور داخلیشان دول یونان، نظر برقابتى که با یک

دربار ایران با تقاضا میکردند، حل منازعات خود را از اردشیر میخواستند و براى همراه کردن
.درپى سفرائى بدربار اردشیر میفرستادندمرامى، که تعقیب میکردند، پى

وآن میداد و، بعد طرفى، که بر علیه آن حکمى صادر شده بود، بدربار او هم احکامى بدست این
شوش آمده بر له خود امرى صادر میکرد و سپس طرفین بهم میافتادند و پس از منازعه و مخاصمه 

ها دور او را میگرفتند و دسائس و در این وقت یونانى. میبایست والى لیدیه وارد معرکه شودباز 
از این والى. ها شروع میشدنیرنگ

______________________________
)1(-�C�i�o�s.
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جا وقتیکه باالخره در هیچآسیاى صغیر نزد آن والى و از آن یکى نزد یکنفر یاغى میرفتند و، 
جا حمات یا طرفدارانى یافته فرمانى مقصود آنها انجام نمیشد، باز بدربار شوش آمده و در این

این اوضاع نه فقط در خود یونان برقرار . آور از نو شروع میشدصادر میکردند و قضایاى حیرت
ر میدان این منازعات خانگى داخل سیل و ایطالیا نیز میخواستند دهاى جزیره سىبود، بلکه یونانى

. شوند و دربار هخامنشى این زمان با پوسیدگى تمام ارکانش حکم عالى عالم یونانى شده بود
مورخین شاهان ایران قدیم را غالبا (این شاه بزرگ هاى این زمان نمیتوانستند بىگوئى، که یونانى

.زندگانى سیاسى خودشان را اداره کنند) چنین میخوانند

ها، که از اوضاع یونان بواسطه فتح اهالى تب و برترى چندسال پس از صدور فرمان صلح اسپارتى
آنها در یونان ناراضى بودند، باز آنتالسیداس را بدربار ایران فرستاده خواستار شدند، که شاه 



فته دربار ایران این تقاضا را پذیر). م. ق372(دخالت کرده شرایط صلح را بموقع عمل گذارد 
نامى را بیونان فرستاد، تا اعالم کند، که دول یونانى باید موافق فرمان صلح رفتار »1«کوسفیلیس

ضمنا پولى بدولت ) 1، بند 7تاریخ یونان، کتاب (این فرستاده، چنانکه کزنفون گوید . کنند
ان او بقدرى در اسپارت داد، تا قشونى تهیه کند، زیرا دولت اسپارت بر اثر همراهى ایران با دشمن

این زمان ضعیف شده بود، که دیگر مورد مالحظه و بیم نبود و بعکس دولت تب، که بواسطه فتح 
آرامش موقّتا برقرار شد، ولى . هائى ایجاد میکردخود نسبت به اسپارت قوتى یافته بود، نگرانى

شته باشند، باین خیال دوامى نداشت، زیرا اهالى تب، که همواره درصدد بودند، برترى در یونان دا
بنابراین . افتادند، که اگر دربار ایران را با خود همراه کنند، از این راه میتوانند بمقصود خود برسند

متّحدین خود را جمع کرده بآنها گفتند، که از دول یونان هر یک سفیرى در دربار اردشیر دارد و 
.الزم است، که ما هم سفیرى بدربار او روانه کنیم

را، که از رجال مهم تب بود، انتخاب کرده به ایران»2«اثر این فکر پلوپیداسبر 

______________________________
)1(-�P�h�i�l�i�s�c�u�s.

)2(-�P�e�l�o�p�i�d�a�s.
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ود هاى دیگر یونان مانند آرکادى و آرگس همراه خاین سفیر چند نفر نماینده از قسمت. فرستادند
ها نیز، همینکه از رفتن سفراى تب بدربار ایران، آگاه شدند، گفتند، ما هم آتنى). م. ق367(آورد 

اردشیر سفیر تب را خیلى گرم پذیرفت، زیرا اوال . باید سفیرى بفرستیم، تا آتن بى مدافع نباشد
ثانیا سفیر تب به . ه بودندمندیها یافتها در لکترا فاتح شده و در الکونى بهرهها نسبت به اسپارتىتبى

تب در میان دول یونانى یگانه دولتى بود، ) در زمان خشیارشا(اردشیر گفت، که در جنگ پالته 
که طرفدارى از ایران کرد و، اگر اخیرا اسپارت با تب طرف شد، از این جهت بود، که دولت 

ارات نص واقع بود و چون این اظه. مزبوره با خیاالت آژزیالس بر ضد ایران همراه نگردید
اطّالع نبودند، اردشیر سفیر تب را بسیار بنواخت و گفت، چه هاى سفیر بىها هم از گفتهایرانى



از قید اسپارت آزاد باشد و »1«سفیر جواب داد، آن خواهیم، که مسن. همراهى از من میخواهید
دربار ایران، پس از آنکه مطالب سفراى دول . اسى را تهدید نکنندها با بحریه خود سواحل بآتنى

یونانى را فهمید، با مقاصد اهالى تب همراه گردیده اعالم کرد، که تب باید شهر اول یونان باشد و 
که مطیع شود و، اگر آتن خلع اسلحه هرکس برخالف آن رفتار کند، شاه مجبورش خواهد کرد،

اهالى تب از حکم شاه شادیها . از خود نکند، با آن همان معامله خواهد شد، که با یاغى میکنند
کردند، فرمان او را بدست گرفته اینجا و آنجا برده بهمه نشان دادند و مضمون آنرا در تمام یونان 

رترى تب را بشناسند و باز منازعه شروع شد و، هاى دیگر نخواستند بمنتشر ساختند، ولى یونانى
هاى زیاد آتن باز سفیرى بدربار ایران فرستاده مساعدت شاه را درخواست کرد و پس از کشمکش
قیدى، که در امور داشت، گفت، چه عیب دارد؟ آتن مجاز است، که بحریه خود اردشیر با آن بى

در حینى ). این شهر میخواست استقالل یابد(د پولیس را هم داشته باشفىرا حفظ کند و شهر آم
که سفیر آتن در دربار ایران براى جلب عنایت شاه میکوشید، دولت او در نهان به

______________________________
)1(-�M�e�s�s�e�n�e.
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مقصود خود را، که تصرّف برزن والى ایران در فریگیه، که یاغى شده بود، کمک و ضمناآرى
اوتوفرادات . و بعد از آتن اسپارت هم با این یاغى همراه بود. جزیره سامس بود، تعقیب میکرد

رئیس قشون ایران مأمور شد با او جنگ کند، ولى کارى نکرد و در دربار هم اهمیتى باین وقایع 
درهم دولت مجالى براى این نمیدادند، چه جنایتهاى دربارى، چنانکه بیاید، و اوضاع مغشوش و

.کارها باقى نمیگذاشت

هاى آسیاى صغیر سرایت کرد و، چنانکه گذشت، اهالى یاغیگرى و شورش متدرجا بتمام قسمت
سیدیه و غیره هرکدام بنوبت خود یک نفر یاغى یافته دور او میسیه، پافالگونیه، کیلیکیه، لیدیه، پى

در این احوال . داتام در کاپادوکیه اعالن استقالل دادجمع شدند و کار بجائى کشید، که 
ورزى ها از حکم شاه، که باید مسن مستقل باشد، سخت ناراضى شدند و از راه کینهاسپارتى



آژزیالس را به مصر فرستادند، تا بشورشیان کمک کند، ولى وقتى که او بمصر وارد شد، دید 
از روى اضطرار راضى گردید، که ریاست خابریاس سردار آتنى در آنجا محکم نشسته و

هاى آسیاى صغیر را باالخره دربار ایران، چنانکه ذکر شد، شورش. هاى اجیر را باو بدهندیونانى
بعضى را با اسلحه و برخى را با پول و برانگیختن متنفّذى بر متنفّذى و تحریک بقتل و خیانت 

نشین ایران در آسیاى صغیر مستملکات یونانى. فرونشاند، ولى اوضاع یونان بهمان حال باقى ماند
آورى داشتند، توضیح آنکه دولت ایران در امور داخلى شهرهاى یونانى دخالت نیز احوال رقّت

نمیکرد، هر شهر امور خود را موافق قوانین خود اداره کرده باج میداد و گاهى هم تأدیه باج در 
جهت آن دو تیرگى دائمى بود، که در . ى نداشتندباوجود این شهرها آسایش. بوته تأخیر میماند

اى حکومت اى طرفدار حکومت ملّى و هواخواه آتن بودند، عدهدسته: هرشهر وجود داشت
میخواستند و از اسپارت حمایت میکردند و، چون در خود ) یعنى حکومت عده قلیل(اولیگارشى 

ت، تمام منازعات و خصومتهاى این یونان رقابت و ضدیت شدیدى بین آتن و اسپارت وجود داش
دو دولت در مستعمرات یونانى نیز منعکس میشد و این شهرها هم بدو دسته تقسیم شده بجان 

.یکدیگر میافتادند
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اوضاع داخلى این شهرها چنان بود، که والت ایران در لیدیه بکلّى سردرگم شده بودند، زیرا این 
عات و جنگهاى درونى باالخره بغارت اهالى تمام میشد و مستعمرات همواره رو بخرابى مناز

باالخره دولت ایران صالح دید، که امور شهرى را، کما فى السابق بخود اهالى شهر . میرفتند
هاى ملّى و اشرافى بهم واگذارد، ولى در هر شهر ارکى ساخته ساخلوى در آنجا بنشاند، تا دسته

چنین بود احوال یونان و مستملکات یونانى ایران در آسیاى صغیر، وقتى که اردشیر .نیفتند
.درگذشت

مبحث پانزدهم جنایتهاى دربارى، فوت اردشیر، خانواده و خصائل او

قتل داریوش



زن عقدى و غیرعقدى داشت و، چنانکه ژوستن گوید 360اردشیر بقول بعض مورخین قدیم 
یکصد و پانزده نفر پسر و دختر بود، ولى اغلب آنها در زمان حیات او داراى) 1، بند 10کتاب (

.مرده بودند

آریاسپ-2. داریوش، که بزرگتر از همه بود-1: از پسران او اسم چهار نفر در تاریخ باقى مانده
اسم. سه پسر اولى از زن عقدى بودند و ارسام از زن غیرعقدى. »3«ارسام-4. »2«اخس-3. »1«

. مینامیدند»4«، که او را آریورات)جاهمان(آخرى را پلوتارك چنین نوشته، ولى ژوستن گوید 
اردشیر، چون بکهولت رسید، دریافت، که بین داریوش و اخس رقابتى راجع بتخت سلطنت 

.موجود است

یم کرده ، درباریان را بدو دسته تقس)31اردشیر، بند (این نفاق خانوادگى، چنانکه پلوتارك گوید 
آنهائیکه عاقلتر بودند، عقیده داشتند، که پس از فوت اردشیر پسر بزرگتر او داریوش بر تخت . بود

بنشیند، چنانکه پس از فوت داریوش دوم هم اردشیر ولد ارشدش جانشین او شد، ولى اخس، که 
یر را بطرف سا دختر و زن اردشتندخو و ناراحت بود، طرفدارانى در میان درباریان داشت و آتس

.خود جلب کرده بوى وعده داده بود، که پس از فوت پدر، او را ازدواج و ملکه کند

______________________________
)1(-�A�r�i�a�s�p�e�s.

)2(-�O�c�h�o�s.

)3(-�A�r�s�a�m�e�s.

)4(-�A�r�i�o�r�a�t�h�e.
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نهان روابطى دارد و شاه از این قضیه آگاه حتّى در دربار بعضى میگفتند، که اخس با این زن در 
اى، مانند قضیه کوروش کوچک پیش نیاید، اردشیر از این نظر، که پس از فوت او واقعه. نیست

سال داشت در زمان حیات خود ولیعهد کند و با این مقصود باو 25مصمم شد داریوش را، که 



بعد ). نستند تیار راست بر سر گذارندفقط شاهان میتوا(اجازه داد تیار راست بر سر گذارد 
رسمى است در پارس، که پس از اینکه ولیعهدى معین شد، او عنایتى از ) 32بند (پلوتارك گوید 

شاه درخواست میکند و، اگر موضوع درخواست پذیرفتنى باشد، شاه نمیتواند از قبول آن امتناع 
این زن در فوسه واقع . نام باو بدهد»1«داریوش از شاه درخواست کرد، که زنى را آسپاسى. ورزد

شبى که زنان بشام در منزل . در والیت ینیان از والدین آزاد تولّد یافته و داراى تربیت خوبى بود
اش بقدرى جلب کوروش کوچک دعوت داشتند، او نیز دعوت شده بود و رفتار و اطوار عفیفانه

و علقه خاصى باین زن یافته وى را در حرم توجه کوروش را کرد، که از آنشب ببعد او دلبستگى
پس از جنگ کونّاکسا و فوت کوروش . خود پذیرفت و بر تمام زنان غیرعقدى خود مقدم داشت

بنابراین اردشیر از درخواست داریوش مکدر . این زن بحرم اردشیر درآمده مورد محبت او گردید
اند، که نه فقط تکلّم را با زن تعصبها بقدرى نسبت بزنان خود مو ملول شد، زیرا خارجى

غیرعقدى شاه خیانت بزرگى میدانند بل از راهى، که گردونه زن از آن عبور میکند، نمیتوان 
سا دختر خود را برخالف قوانین پارس ازدواج کرده بود و با باوجود اینکه اردشیر آتس. گذشت

ریوش گفت، میتوانى این زن اینکه سیصد و شصت زن غیرعقدى داشت، در جواب درخواست دا
.خاطر راضى شودرا بحرم خود وارد کنى، ولى بشرطى که آسپاسى بطیب

. بعد زن را خواسته تکلیف داریوش را باو گفتند و او برخالف انتظار شاه داریوش را ترجیح داد
ن ای(اردشیر تمکین کرد، ولى چیزى نگذشت، که امر کرد آسپاسى را کاهنه معبد اناهیتا کنند 

و موافق قوانین این معبد) معبد در همدان بود

______________________________
)1(-�A�s�p�a�s�i�e.
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.زنانى، که کاهنه آن میشدند، میبایست مادام الحیات از زناشوئى دورى جویند

پنداشت، که پسرش آن را ىاردشیر تصور نمیکرد، که داریوش اهمیتى باین اقدام بدهد و حتّى م
مانند انتقامى کوچک یا بشکل مزاحى تلقّى خواهد کرد، ولى داریوش از فرط محبت به آسپاسى 



. خاطر گردیداى از طرف پدر خود دانست، سخت آزردهیا از این جهت، که این امر را حیله
و، چون خود او هم دریافت، که داریوش سخت از شاه رنجیده) که باالتر ذکرش گذشته(باذ تیرى

. ورزى داریوش دامن زدخاطر بود، باو نزدیک شده بآتش کینهدر سر دختر شاه سخت آزرده
اردشیر وعده ) 33همانجا، بند (براى روشن بودن مطلب الزم است بیفزائیم، که بگفته پلوتارك 
:کرده بود، سه نفر از دختران خود را براى این سه نفر تزویج کند

باذ، ولى بعد را براى تیرى»4«تریسو آمس»3«را براى ارنت»2«را براى فرناباذ، ردگونه»1«آپاما
تریس را خودش بحباله نکاح درآورد و گفت، که باذ خلف وعده کرده آمسنسبت به تیرى

باذ خواهد داد و پس از آن عاشق او شده این دختر کوچکترین دختر خود را به تیرى»5«ساآتس
باذ را مورخ مذکور چنین تیرى. بدستیارى پروشات، چنانکه باالتر گذشت، ازدواج کردرا 

اى بلند میشد، گاهى باندازه. مغز بوداو طبیعتا میل بیاغیگرى نداشت، ولى سبک: توصیف میکند
که اردشیر او را در ردیف اولین رجال دربار بشمار میآورد و گاه بقدرى تنزّل میکرد، که همه او 

در : باذ نمیتوانست در این پست و بلندیها خود را عاقالنه اداره کندتیرى. ا پست و حقیر میشمردندر
بلندى بقدرى متفرعن میشد، که همه از او دورى میجستند و در پستى نه فقط حاضر نمیشد تمکین 

وسته به داریوش باذ پیتیرى. یا فروتنى کند، بلکه بقدرى بر تکبر خود میافزود، که قابل تحمل نبود
، اگر شخص اقتدارات خود را )مقصود تیار راست است(کاله بلند داشتن چه فائده دارد «میگفت 

برادر شما تکیه باعتبار و وزن زنها داده همه روزه مقام خود . هم بلند نکند و شما در اشتباه بزرگید
را محکم میکند، و حال آنکه شما بپدر خرفت خود، که همواره

______________________________
)1(-�A�p�a�m�a.

)2(-�R�o�d�o�g�u�n�e.

)3(-�O�r�o�n�t�e.

)4(-�A�m�e�s�t�r�i�s.

)5(-�A�t�o�s�s�a.
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. هاى خود را تغییر میدهد، امیدوار بوده تصور میکنید والیت عهد براى شما تأمین شدهنقشه
پارس ال یتغیر بود، زیر پا گذارد، آیا در اردشیر، که براى یک زن، قانونى را که تا حال در 

مهمترین موضوعى بوعده خود وفا خواهد کرد؟ تفاوت بسیار است بین اینکه اخس بتخت نرسد یا 
مندانه زندگانى کند، ولى شما آنکه آن را از شما بازستانند، زیرا، اگر او شاه نباشد، میتواند سعادت

وسعت ممالک ایران و : پلوتارك در اینجا گوید. »میریدکه ولیعهد هستید، باید سلطنت کنید یا ب
باذ را باین اقدام میداشت و ربۀ النوع قبرس هم از این ترسى که داریوش از اخس داشت، تیرى

.کردجهت، که آسپاسى را ربوده بودند، غضب داریوش را تحریک مى

ها براى او پرستش مخصوصى داشتند و است که قبرسى»1«مقصود از ربۀ النّوع قبرس ونوس(
پلوتارك میخواهد بگوید، که چون آسپاسى را . یونانیهاى قدیم او را ربۀ النّوع جمال میدانستند

بعد مورخ مزبور گوید، راهى ). کاهنه کرده از زناشوئى بازداشتند، ربۀ النّوع مذکوره خشمگین شد
تجربگى بد را و مالیم است، ولى غالبا مردم بواسطه نادانى یا بىکه ما را بمقصود میرساند، هموار 

باذ درآمد و او باالخره داریوش کامال در تحت نفوذ تیرى. خوب پنداشته راه بد را انتخاب میکنند
ها از در این احوال یکى از خواجه. کنکاشى ترتیب داد، که درباریان زیادى در آن داخل بودند

موضوع کنکاش این بود، که شبانه داخل اطاق خواب . ه شاه را مطّلع کردکنکاش مزبور آگاه شد
اردشیر، پس از اینکه خبر مزبور بوى رسید، دید، نه میتواند . شاه شده سرش را از بدن جدا کنند

اهمیت تصور کند، زیرا جانش ممکن است در خطر باشد، و نه فورا باور کرده این خبر را بى
.ترتیب اثر بآن بدهد

این بود، که بخواجه مذکور سپرد، قدم بقدم مراقب احوال کنکاشیان باشد و بعد امر کرد در 
در . اى بپوشنداى باطاق دیگر باز کرده و آن را با پارچهخوابش دریچهخواب پشت تختاطاق

ها این. خواب خوابیده منتظر کنکاشیان گردیدساعتى، که خواجه معین کرده بود، اردشیر بر تخت
در ساعت معهود وارد اطاق شدند، ولى

______________________________
)1(-�V�e�n�u�s.
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بعد، همینکه آنها خنجرها را کشیده . اردشیر تأمل کرد، تا آنها نزدیک گشتند و همه را شناخت
یگر رفت و در را بسته فریادکنان بطرف تخت شاه رفتند، اردشیر پرده دریچه را بلند کرده باطاق د

ها تیرشان بسنگ آمد و شاه آنها را شناخت، در این احوال، چون کنکاشى. قراوالن را طلبید
باذ را احاطه کردند و او باذ هم گفتند، چنان کند، ولى قراوالن رسیده تیرىگریختند و به تیرى

پس از آن بحکم . ز پاى درآوردچند نفر را کشت، تا آنکه زوبینى باو اصابت کرده وى را ا
پلوتارك (اى از قضات شوراى شاهى اردشیر داریوش و اطفال او توقیف شدند و بامر شاه محکمه

تشکیل گردید و اشخاصى نیز بحکم شاه معین شدند، تا تقصیر داریوش ) قضات را چنین میخواند
هاى ردشیر امر کرد، که منشىعالوه بر این اقدامات ا). مقصود هیئت اتّهامیه است(را بگویند 

قضاة باتّفاق آراء حکم اعدام دادند و مجریان احکام . محکمه عقیده قضات را نوشته نزد او آورند
محکمه داریوش را گرفته باطاقى، که پهلوى محکمه بود، بردند و جلّاد با تیغش حاضر شد، که 

شد و بطرف درب اطاق عقب رأى محکمه را اجراء کند، ولى همینکه داریوش را دید، متوحش
قضاتى، که در اطاق دیگر بودند، او را تشجیع . رفت، زیرا نیارست بر ولیعهد دست بلند کند

کردند، که وظیفه خود را انجام دهد و جلّاد پس از آن داریوش را گرفته سرش را با تیغ از بدن 
که اردشیر در محکمه حاضر اند، بعض مورخین گفته): 36اردشیر، بند (پلوتارك گوید . جدا کرد

بود و، وقتى که داریوش دید، تقصیر او ثابت شده، در پیش شاه رویش را بزمین نهاده عفو خود را 
با عجز و الحاح درخواست کرد، ولى اردشیر برخاست و از شدت غضب و خشم قمه خود را 

آفتاب را پرستش قدر داریوش را زد، تا او جان سپرد و بعد، که بقصر خود برگشت کشیده آن
هاى خودتان اى رجال پارس، بخانه«: و بدرباریها گفت) مقصود میثر رب النّوع آفتاب است(کرد 

برگردید و بهمه بگوئید شخصى، که بر ضد من کنکاش کرده بود، کنکاشى که بزرگترین جنایت 
م ذکر کرده چون پلوتارك روایت اولى را مقد. »دینى است، هرمز بزرگ او را سیاست کردو بى

ژوستن. تر میدانستهمعلوم است، که آنرا صحیح
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، که پنجاه نفر از برادران داریوش در این جنایت شرکت داشتند و )2-1، بند 10کتاب (گوید 
کثر پس از قتل داریوش زنان و اوالد او را هم کشتند، ولى این روایت نباید صحیح باشد، زیرا ا

اوالد اردشیر در حیات او مرده بودند و دیگر اینکه پلوتارك در باب قتل زنان و اوالد داریوش 
.ساکت است

»2«و آرسان»1«قتل آریاسپ

سا اخس پس از قتل داریوش امیدوار گشت، که بمقصود خود خواهد رسید، بخصوص، که آتس
اردشیر از زن عقدى پسرى داشت آریاسپ نام، اوال : با او همراه بود، ولى دو مانع در پیش داشت

عالوه بر اینکه او از اخس بزرگتر بود، . که بعد از قتل داریوش بتخت سلطنت از همه نزدیکتر بود
مانع دیگر . ها او را دوست میداشتنداز جهت خلق خوش و حسیات مالیمى که داشت، پارسى

اخس . ه شاه او را بسیار دوست میداشتآرسان، زاده یکى از زنان غیرعقدى اردشیر، بود، ک
مصمم شد، که هر دو مانع را از پیش بردارد و براى هالك کردن آریاسپ اشخاصى را از محارم 

و نزدیکان شاه تحریک کرد، که همواره خبرهاى بد باو داده ذهنى او کنند، که شاه از پسرش 
.اشتهظنین است و تصور میکند، که او هم در کنکاش داریوش دست د

این نوع خبرها بقدرى متواترا باو رسید و چنان او را بگرفتار شدن و زجرهاى گوناگون تهدید 
ها و زجرهائى، که براى کردند، تا باالخره آریاسپ ترجیح داد بدست خود کشته شده از شکنجه

ردشیر ا. با این تصمیم شربتى براى خود تهیه کرده آشامید و درگذشت. او توصیف میکردند، برهد
گویند، جهت مرگ او را . از فوت او در اندوهى عمیق فرو رفت و زار بر پسر خود گریست

فهمید، ولى بواسطه کهولت نتوانست امر بتحقیقات و کشف قضیه کند و بالنتیجه این واقعه را برو 
س، چون اخ. نیاورده تمام محبت خود را به آرسان متوجه داشت و او را مورد اعتماد خود قرار داد

پسر »3«دید، آرسان آخرین مانعى است، که در پیش دارد، بر اتالف او نیز کمر بست و هارپات
.باذ را بر آن داشت، که او را بکشدتیرى

______________________________
)1(-�A�r�i�a�s�p�e�s.



)2(-�A�r�s�a�n�e�s.

)3(-�H�a�r�p�a�t�e.
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نیز بقتل رسید و پس از آن اردشیر، که خیلى پیر بود، دیگر نتوانست تحمل این در نتیجه آرسان 
.فقدان را کند و بزودى درگذشت

فوت اردشیر

سالگى در سال 94پلوتارك گوید در سنّ : راجع بسنّ و مدت سلطنت او روایات مختلف است
. یده را داشتهنن هم همین عقدى). 38اردشیر، بند (شصت و دوم سلطنت خود فوت کرد 

104سال سلطنت کرد و در سال سوم المپیاد 43، که )93، بند 15کتاب (لى نوشته دیودورسى سى
م . ق360بعضى فوت او را در . م روى داده. ق362بنابراین حساب فوت او در . فوت کرد

ات تاریخى تتبع(سال سلطنت کرده 46م درگذشته و . ق358اند، ولى نلدکه گوید، که در دانسته
).115الخ، صفحه 

خانواده اردشیر

از ملکه، که : اى که اسامى اشخاص در تاریخ ذکر شده، عبارت بودخانواده این شاه، باندازه
از . میرسیده360شان به استاتیرا نام داشت و زنان زیاد دیگر که، چنانکه گذشت، گویند عده

).که باید ارسام باشد(اخس، آرسان داریوش، آریاسپ، : ها ذکر شدهپسران او این نام

، آپاما )هر دو زنان اردشیر بودند(تریس سا، آمسو نیز آتس»1«اخا: انداز دختران او اینها معلوم
).زن ارنت(، ردگونه )زن فرناباذ(

خصائل اردشیر دوم



ان میرود، گفته شد صفات او معلوم است و گم) باحافظه(از آنچه راجع بوقایع سلطنت اردشیر دوم 
اگر بخواهیم در چند کلمه او را توصیف کنیم، باید گفت، که شاهى . که بسط مقال الزم نباشد

طلب، غالبا مالیم و گاهى شدید العمل، عادتا ضعیف النفس، اما پرجرئت، تنبل و راحت: بوده
نى امور را قید، یعبى. پرستقید، فعال ما یشاء، شهوتوقتى صالح خود را در شجاعت میدید، بى

از . فعال ما یشاء، یعنى هرچه میخواست، میکرد و پابند قوانین و عادات نبود. بطبیعت وامیگذارد
) 994صفحه (هاى او باالتر بعض گفته. مورخین عهد قدیم پلوتارك در چند مورد او را ستوده
برأفت شهرتاردشیر «): 38اردشیر، بند (گذشت و در خاتمه کتاب خود راجع به اردشیر گوید 

______________________________
)1(-�O�c�h�a.
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اى، که بیش از هرچیز این شهرت را درباره او تأمین واقعه. یافت و او را ملّت دوست میدانستند
کرد، این بود، که پس از او شخصى مانند اخس بتخت نشست و او در شقاوت و خونخوارى 

اکثر محقّقین جدید اردشیر را شاهى ناالیق میدانند و . »ترین اشخاص آن زمان بوددرندهسرآمد
: جاى تردید نیست، که در سلطنت طوالنى او شاهنشاهى ایران متالشى میشد، از جمله نلدکه گوید

در زمان این شاه شیرازه امپراطورى بیش از . تحقیر اردشیر از طرف کوروش کامال صحیح بود«
ایران قدیم »1«بعض مورخین جدید او را لوئى پانزدهم). همانجا(» ز هم میگسستپیش ا
بینیم، که درباره اردشیر دوم باید نیز داراى این عقیده بود، که خوش اقبال بوده، زیرا مى. انددانسته

با شاهى اکثر قضایاى بزرگ و مهم بطور غیرمترقب بنفع او خاتمه یافته، و الّا بعد از داریوش دوم
. مانند اردشیر دوم، تاروپود ایران هخامنشى میبایست، بیش از آنچه ذکر شد، از هم گسیخته باشد
باالخره درباره اردشیر باید گفت، که او در یونان موفق شد بچیزى، که داریوش اول و خشیارشا 

.وبرهم یونان او را حکم عالى عالم یونانى کرداوضاع درهم: بآن نرسیدند

هاى توریۀنوشته-ث شانزدهممبح



اى چند راجع بذکرى، که در کتاب عزرا قبل از اینکه بسلطنت اخس بگذریم، مقتضى است کلمه
گفته شد، که بعض نویسندگان ) 950-945صفحات (باالتر . اند، بگوئیمو نحمیا از اردشیر کرده

اب عزرا صریحا مستفاد میشود، اند، ولى از کتاین قضایا را مربوط بزمان اردشیر درازدست دانسته
که عزرا براى آراستن معبد به اورشلیم رفته و معبد هم در زمان داریوش دوم ساخته و پرداخته 

پس شکّى نیست، که اردشیرى، که بعد از داریوش دوم میآید، اردشیر دوم است نه . شده بود
و بعد «: »2«)7کتاب عزرا، فصل (بهرحال این است آنچه راجع باین واقعه نوشته شده. اردشیر اول

از بابل برآمد.... از این امور در سلطنت ارتخشثتا پادشاه فارس عزرا ابن سرایا ابن عزریا 

______________________________
.).م1774-1715(لوئی پانزدهم پادشاه فرانسه بود -)1(

.انشاء آن داده شده باشداینکه تغییرى درعین ترجمه پارسى توریۀ درج شده، بى-)2(
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و او در شریعت موسى، که یهوه خداى اسرائیل آنرا داده بود، کاتب ماهر بود و پادشاه بر وفق 
خواست، بوى میداد و بعضى از بنى دست یهوه خدایش، که با وى میبود، هرچه را که او مى

نیز در سال هفتم ارتخشثتا پادشاه »2«مغنیان و دربانان و نتینیمو»1«اسرائیل و کاهنان و الویان
باورشلیم برآمدند و او در ماه پنجم سال هفتم پادشاه به اورشلیم رسید، زیرا در روز اول ماه اول 
بیرون رفتن از بابل شروع کرد و در روز اول ماه پنجم بر وفق دست نیکوى خدایش، که با وى 

این است صورت مکتوبى، که ارتخشثتا پادشاه بعزراى کاهن و ...... لیم رسید میبود، به اورش
از جانب ارتخشثتا . کاتب، که کاتب کلمات وصایاى خداوند و فرائض او بر اسرائیل بود، داد

.شاهنشاه بعزراى کاهن و کاتب کامل شریعت خداى آسمان

یل و کاهنان و الویان ایشان، که در اما بعد فرمانى از من صادر شد، که هرکدام از قوم اسرائ
چونکه تو از جانب پادشاه و . سلطنت من هستند، و برفتن همراه تو به اورشلیم راضى باشند بروند

، تا درباره یهودا و اورشلیم بر وفق شریعت خدایت، که در دست »3«اىهفت مشیر او فرستاده شده
ه و مشیرانش براى خداى اسرائیل، که مسکن تو است، تفحص کنى و نقره و طالئى را، که پادشا



اند، ببرى و نیز تمامى نقره و طالئى را، که در تمامى والیت بابل او در اورشلیم میباشد، بذل کرده
اند، بیابى با هدایاى تبرّعى، که قوم و کاهنان براى خانه خداى خود، که در اورشلیم است، داده

ها و هدایاى آردى و هدایاى ریختنى آنها را باهتمام ا و برهلهذا با این نقره گاوان و قوچه. ببرى
ها را بر مذبح خانه خداى خودتان، که در اورشلیم است، بگذران و هرچه بنظر تو و بخر و آن

برادرانت پسند آید، که با بقیه نقره و طال بکنید، برحسب اراده خداى خود بعمل آورید و، 
و داده شده است، آنها را بحضور خداى اورشلیم تسلیم ظروفیکه بجهت خدمت خانه خدایت بت

کن و اما

______________________________
گاهى این لفظ بمعنى -اندیعنى اشخاصى، که از اوالد الوى سومین پسر یعقوب-الویان-)1(

.کاهنان استعمال شده

.تر از الویان بودسبکتر و اى از خدمتگذاران دینى، که کارشان پستطبقه-نتینیم-)2(

.انداند، که مورخین یونانى مکرّر ببودن آنها اشاره کردهاینها همان قضاة پادشاهى بوده-)3(
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چیزهاى دیگر، که براى خانه خدایت الزم باشد، هرچه براى تو اتّفاق افتد، که بدهى، از خزانه 
نهر صادر شده است، که داران ماوراىثتا پادشاه فرمانى بتمامى خزانهپادشاه بده و از من ارتخش

هرچه عزراى کاهن و کاتب شریعت خداى آسمان از شما بخواهد، بتعجیل کرده شود، تا صد 
وزنه نقره و صد کرّ گندم و تا صد بت شراب و تا صد بت روغن و از نمک هرچه بخواهد، هرچه 

خانه خداى آسمان بال تأخیر کرده شود، زیرا چرا غضب بر خداى آسمان فرموده باشد، براى
ملک پادشاه و پسرانش وارد آید و شما را اطّالع میدهم، که بر همه کاهنان و الویان و مغنّیان و 
درباریان و نتینیم و خادمان این خانه خدا جزیه و خراج و باج نهادن جائز نیست و، تو اى عزرا، 

دست تو میباشد، قاضیان و داوران از همه آنانیکه شرایع خدایت را موافق حکمت خدایت، که در 
نهر داورى کنند و آنانیرا، که نمیدانند، تعلیم دهند و میدانند، نصب کن، تا بر جمیع اهل ماوراى

محابا حکم شود، خواه بقتل یا بجالى هرکه بشریعت خدایت و بفرمان پادشاه عمل نکند، بر او بى



بعد عزرا شرح میدهد، چه کسانى با او از بابل به اورشلیم رفتند و . »یا بحبسوطن یا بضبط اموال
عزرا راجع بمقدار طال و نقره و ظروف . او در آنجا سیزده سال بماند و موافق فرمان شاه رفتار کرد

نقره و طال و ظروف «: و سایر اشیائى، که با خود براى اورشلیم برده، در باب هشتم چنین گوید
داى ما را، که پادشاه و مشیران و سرورانش و تمام اسرائیلیهائى، که حضور داشتند، داده هدیه خ

وزن نمودم پس ششصد و پنجاه وزنه نقره و صد وزنه ظروف ) یعنى رؤساء کهنه(بودند، بایشان 
نقره و صد وزنه طال بدست ایشان وزن کردم و بیست طاس طال هزار درهم و دو ظرف برنج 

ه مثل طال گرانبها بود و بایشان گفتم، شما براى خداوند مقدس میباشید و صیقلی خالص، ک
پس بیدار . ظروف نیز مقدس است و نقره طال بجهت یهوه خداى پدران شما هدیه تبرّعى است

ها را حفظ کنید، تا بحضور رؤساء کهنه و الویان و سروران آباى اسرائیل در اورشلیم باشید و این
.»داوند بوزن بسپاریدهاى خانه خبحجره

حکایت نحمیا

باشد، معلوم است، که این حکایت هم راجع هاى عزرا مىهاى نحمیا دنباله گفتهاز آنجا که گفته
بزمان اردشیر
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):1کتاب نحمیا، فصل (بهرحال مضمون حکایت این است . باحافظه است

زمانى که نحمیا در دار السلطنه شوشان بود، یکى از برادرانش، که در سال بیستم سلطنت ارتخشثتا،
آور اورشلیم را بیان کرده حنانى نام داشت، با کسانى چند از یهودا آمدند و براى او احوال اسف

اند، در مصیبت سخت و افتضاح میباشند و گفتند، آنانى که آنجا در بلوك از اسیرى باقى مانده
نحمیا از این خبر غرق غم و اندوه گردیده و . هایش سوخته استو دروازهحصار اورشلیم خراب 

با گریه بدرگاه خداوند روى آورده عفو اورشلیم را از یهوه خواستار شد و دعا کرد، که او را در 
در ماه نیسان در سال بیستم ارتخشثتا پادشاه «بعد نحمیا چنین گوید . حضور شاه بمرحمتى نائل کند

شراب پیش وى بود و من شراب را گرفته بپادشاه دادم و قبل از آن من در حضورش واقع شد، که
پادشاه مرا گفت، روى تو چرا ملول است؟ با آنکه بیمار نیستى این غیراز ماللت دل . ملول نبودم



پادشاه تا ابد زنده باد، رویم چگونه : نهایت ترسان شدم و بپادشاه گفتمپس من بى. چیزى نیست
هایش با شد، و حال آنکه شهرى، که موضع قبرهاى پدرانم میباشد، خراب است و دروازهملول نبا

آنگاه نزد خداى آسمانها دعا کردم و بپادشاه . چیز میطلبىپادشاه مرا گفت، چه. آتش سوخته
ات در حضورت التفات یابد، مرا به یهودا و شهر گفتم، اگر پادشاه را پسند آید و اگر بنده

پادشاه مرا گفت و ملکه پهلویش نشسته بود، طول . درانم بفرست، تا آن را تعمیر کنمهاى پمقبره
قدر خواهد بود و کى مراجعت خواهى کرد؟ پس پادشاه صواب دید، که مرا بفرستد و سفرت چه

.»زمانى برایش معین کردم

مشایعت کنند و شاه فرمانى بوالیان ماوراءنهر صادر کرد، که او را : بعد مضمون حکایت این است
ها و اعراب او را ها و عمونىپس از ورودش معاندین او یعنى حرونى. او سالما به اورشلیم رسید

سخت استهزاء و بعض طوایف دیگر همجوار نیز ضدیت کردند، ولى نحمیا مردم را بچند بخش 
ها ها و دروازهتقسیم کرده طورى کارهاى تعمیر را مرتّب کرد، که در ظرف پنجاه و دو روز دیوار

.ساخته شد
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اى مشغول ساختن شدند و جمعى مسلّح حاضر بودند، که اگر حمالتى از طرف معاندین شود، عده
بالحاصل، پس از این کار و بعد از اینکه نحمیا اصالحاتى در یهودا کرد، بدربار شاه . دفع کنند

.سال باز به اورشلیم رفته کارهاى مفید براى آن انجام دادبرگشت و بعدها پس از دوازده
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»1«سلطنت اردشیر سوم و ارسس-فصل دهم

اردشیر سوم-مبحث اول

نام و نسب



نام او اخس بود، که تصور میکنند یونانى شده و هوك است، ولى پس از اینکه بتخت نشست، 
-جمشید، که از خود او استدر کتیبه تخت: انداسم او را چنین نوشته. نامیدخود را اردشیر 

-سس، بعضى دیگرآرتاکسرك-از نویسندگان یونانى دیودور و آریان. خشثرارت
در داستانهاى ما این شاه . اردشیر ثالث و اخس-سس، ابو ریحان بیرونى در آثار الباقیهآرتاسس

.اندده با اردشیر اول و دوم یک شاه گشتهمانند اردشیر دوم فراموش ش

اند، مانند طبرى و ابن بنابراین از نویسندگان قرون اسالمى آنهائیکه از مدارك شرقى استفاده کرده
ابو الفرج هم اسم او را . انداثیر و مسعودى و ثعالبى و حمزه اصفهانى و غیره اسم او را ذکر نکرده

نسب اردشیر باالتر ذکر شده، ظنّ قوى میرود، که مادر او استاتیرا . )نفوذ داستانهاى ما(ذکر نکرده 
.بوده

رسیدن او بتخت

پس از آن، چون اخس . شرح کشته شدن داریوش و ارسام و خودکشى آریاسپ باالتر ذکر شد
ها نجبا و مردم از او متنفّرند و رضایت نخواهند داد، که او بتخت میدانست بسبب این جنایت

سرایان و محارم اردشیر نزدیک شد، پس از مرگ پدر فوت او را پنهان داشت و واجهنشیند، بخ
بعد در یکى از چنین فرامین خود را ولیعهد مملکت . فرامین و احکام بنام اردشیر صادر کرد

پس از آن، چون دید مقامش محکم . خوانده در مدت ده ماه امور دولتى را باین سمت اداره کرد
م، که . ق390موافق قانون بطلمیوس (»2«ا بمردم اطّالع داد و بتخت نشستشده، فوت پدر ر

).م. ق358-359نوامبر، -مطابق است با آبان، یعنى اکتبر

______________________________
)1(-�A�r�s�e�s.

)2(-

�P�r�i�d�e�a�u�.� �H�i�s�t�.� �d�e�s� �J�u�i�f�s� �e�t� �d�e�s� �p�e�u�p�l�e�s� �v�o�i�s�i�n�s�,� �t�.� �I�I�I�,� �p�.� �8�9�- �9�0.

.و چندان مورد اعتماد نیست) 17، بند 7کتاب (ین مورخ مقدونی میرسد لىاین روایت به پو
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اسم او اخس بود، ولى پس از جلوس بتخت از این «) 93، بند 15کتاب (لى گوید سىدیودور سى
بود شاهان جهت خود را اردشیر خواند، که بواسطه سلطنت طوالنى اردشیر با حافظه حکم شده 

اردشیر سوم یکى از پادشاهانى بود، که در موقع انحالل دولتى بتخت . »بعد باین اسم ملقّب گردند
بعض مورخین عهد قدیم او . آورى مملکت فروگذار نمیکنندنشینند و از هیچ وسیله براى جمعمى

نیم، باید گفت، که هاى آنان را صحیح بدااند و، اگر نوشتهریز دانستهرا بسیار ستمکار و خون
.کسى از شاهان دودمان هخامنش حتّى کبوجیه بشدت عمل و شقاوت او نبوده

)فالندن و کست، ایران قدیم(جمشید، قراوالن تخت-)65(

کشتار در خانواده سلطنت

اردشیر پس از اینکه بتخت نشست، تصمیم کرد تمام اعضاى خانواده سلطنت را بقتل برساند، تا 
در . وتخت نگردد و با این مقصود کارى کرد، که نظایر آن در تاریخ نادر استاجکسى مدعى ت

ها و شاهزاده خانمهاى زیاد بقتل رسیدند و خواهر اردشیر، که اخا نام داشت و این موقع شاهزاده
عموى او را با یکصد پسر و نواده در حیاطى محبوس داشته همه را . مادرزن او بود، نیز کشته شد

.ن کردندتیربارا

، که اردشیر هشتاد نفر از برادران)5، فصل 10کتاب (گوید »1«کورثکنت

______________________________
)1(-�Q�u�i�n�t�e�-�C�u�r�c�e.
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پس از ). 3، بند 10کتاب (ژوستن نیز این کشتار را تأیید کرده . ها بقتل رسانیدخود را با پدران آن
پنداشت، که از سلطنت او ناراضى ین کشتار اردشیر تمام کسانى را هم، که از آنها ظنین بود یا مىا

چنین است روایات بعض مورخین عهد قدیم، ولى نلدکه عقیده داشت، که این . هستند، نابود کرد
یف نن، که اردشیر را خیلى بد توصهاى دىتأثیرات نوشتهآمیز است و در تحتها اغراقگفته



اند، نابود اردشیر اشخاصى را، که بسلطنت نزدیک بوده. کرده و تنفّر مصریها از او، نقل شده است
برادر اردشیر دوم، »1«و اکسیاترس) داریوش سوم زمان بعد(کرده، زیرا اشخاصى، مانند داریوش 

عالم مذکور در اینجا اردشیر سوم را با اسکندر مقدونى پسر فیلیپ مقایسه کرده، . زنده ماندند
تتبعات (زیرا، چنانکه بیاید، او هم پس از جلوس بتخت جمعى را از خانواده خود بقتل رسانید 

).116تاریخى الخ، صفحه 

اسکات شورشهاى داخلى

تر هاى داخلى پرداخت، چنانکه ذکر هر یک از وقایع پائینبفرونشاندن شورشپس از آن اردشیر 
از قراین چنین استنباط میشود، که در این راه نظر اردشیر در ابتداء بکادوسیان متوجه گشته و . بیاید

جهت معلوم است، زیرا این مردم در زمان اردشیر دوم شوریدند و او . بدان صفحه لشکر کشیده
کشى اردشیر سوم بدین والیت درست معلوم کیفیات قشون. د آنها را کامال مطیع کندموفّق نش

کورث چنین بنظر میآید، که داریوش هاى دیودور، ژوستن، آریان و کنتنیست، همینقدر از نوشته
ژوستن . مندى داشته و بهمین جهت والى ارمنستان گشتهنبیره داریوش دوم در این جنگ بهره

ها ها کرد و پارسىدر این جنگ شجاعت) یعنى داریوش(، که کدمان )3، بند 10ب کتا(گوید 
.پس از آن اردشیر متوجه ممالک دیگر، که علم طغیان پرافراشته بودند، گردید. موفّق شدند

»2«باذیاغیگرى ارته

نام آتنى »3«م بر او یاغى شده خارس. ق356در ) پونتفریگیه هلّس(باذ والى فریگیه سفلى ارته
را با جمعى از سپاهیان

______________________________
)1(-�O�x�i�a�t�h�r�e�s.

)2(-�A�r�t�a�b�a�z�o�s.

)3(-�C�h�a�r�e�s.
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اردشیر قشونى مرکّب از هفتادهزار نفر بقصد او فرستاد و . یونانى بخدمت خود اجیر کرد
چون در این اوان آتن با جزائر خیوس، ردس، گس و . خوردتس سردار اردشیر شکست تیروس

اردشیر دولت مزبوره را ) انداین جنگ را جنگ متّحدین یا اجتماعى نامیده(بیزانس در جنگ بود 
اى از سیصد کشتى تشکیل کرده بکمک جزائر باذ کمک کند، بحریهتهدید کرد، که اگر به ارته

.مزبوره خواهد فرستاد

ه فورا خارس را احضار کردند و گفتند، که مردم آتن با خارس همراه نیستند ها ترسیدآتنى
ها مأیوس شده بود، بدولت تب باذ، که از آتنىدر این احوال ارته). 22، بند 16دیودور، کتاب (

و بواسطه این قوه و سردار تبى، که ) م. ق353(متوسل شده پنجهزار نفر سپاهى از آنها اجیر کرد 
ذکر وقایع بعد در جاى . نام داشت، در دو جدال دیگر فاتح شد، ولى بعد شکست خورد»1«منپام

.خود بیاید، زیرا با وقایع دیگر مالزم است و مقتضى نیست، که پیش افتیم

شورش صیدا و قبرس

هاى فینیقیه، چون از حکّام ایران ناراضى بودند، شورشى در این زمان اهالی صیدا و سایر قسمت
) 41، بند 16کتاب (اردشیر، که بقول دیودور . ا کرده با مصریها بر ضد شاه همدست شدندبرپ

طلب بود و نمیخواست از قصر خود حرکت کند، در ابتداء اعتنائى باین واقعه نکرده راحت
سردارهائى براى فرونشاندن این شورش فرستاد، ولى آنها موفّق نشدند و اردشیر، چون دید که 

اند و مصریها هم یافته، قبرس و سایر شهرهاى فینیقى نیز با صیدائیها همدست شدهشورش دامنه 
.بشورشیان کمک میکنند، مصمم شد خود با سپاهى مکمل بطرف سوریه حرکت کند

یعنى سه شهر مینامیدند این شهر بقول »2«پولیسها آنرا ترىدر فینیقیه شهرى بود، که یونانى
از ) مطر185(، صیدا و صور، که هریک بمساحت یک استاد »3«از آراددیودور ترکیب شده بود

عبارت دیودور قاصر است و از آن چنان استنباط میشود، که از سه شهر مزبور (دیگرى واقع بود 
یک شهر تشکیل شده و مسافت بین آنها این

______________________________
)1(-�P�a�m�m�e�n�e�s.



)2(-�T�r�i�p�o�l�i�s.

).27کتاب حزقیال، باب (اد توریۀ ارو-)3(
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اندازه بوده، ولى مقصود او چنین نبوده و میخواسته بگوید، شهرى بنا شده بود، که اهالی آراد، 
اى تأسیس کرده و دور آن دیوارى کشیده مجزّا از یکدیگر صیدا و صور بدانجا رفته هرکدام محلّه

ها از یکدیگر باین اندازه بود، زیرا این نظر موافق اطّالعات و مسافت این محلهزندگانى میکردند
.جغرافیائى و تاریخى است

.پولیس نزدیک جبل لبنان و در مصب رودى واقع است، که بدریاى مغرب میریزدترى

ها افتاد و پس از آن مسلمین شهرى در هاى صلیب بدست فرانکبعدها شهر مزبور در موقع جنگ
.).م. پولیس قدرى دورتر از دریا ساختند، که موسوم به طرابلیس شرق گردیدنزدیکى ترى

تر و مقرّ سناى فینیقیه بود، ولى والت ایران در پولیس در میان شهرهاى فینیقیه از همه مهمترى
ا مصمم براثر این رفتار صیدائیه. کردندنشستند و بقول دیودور با خشونت با مردم رفتار مىصیدا مى

شدند خود را از قید ایران برهانند و با این مقصود سایر شهرهاى فینیقیه را تحریک کردند، که نیز 
چون صیدا بسیار آباد و . چنین کنند و رسوالنى بمصر فرستاده کمک از پادشاه آن خواستند

اسلحه و ثروتمند بود، اهالى بسهولت توانستند تدارکات جنگ بینند، کشتیهاى زیاد بسازند و
سردار یونانى را، که خیلى قابل و در »2«تورپادشاه مصر هم من»1«نکتانب دوم. آذوقه تهیه کنند

جا شروع شد، که شورش از این. خدمت او بود با چهارهزار نفر یونانى اجیر بکمک صیدا فرستاد
. را خراب کردندآنها در آن شهر، هجوم بردهگاه ایرانىاهالى صیدا بپارك شاهى، یعنى تفرّج

ها حمله کرده اى، که والى ایران براى موقع جنگ تهیه کرده بود، آتش زدند و بایرانىبعد علوفه
جا تا از آن. اردشیر قشون خود را در بابل جمع کرد). 41، بند 16دیودور، کتاب (آنها را کشتند 

حاکم کیلیکیه هم باو در راه »4«والى سوریه و مازاوس»3«بلسیس. بطرف فینیقیه حرکت کند
تور یونانى، قوه او و قشون پادشاه صیدا با من»5«تنّ. آهنگ این جنگ گردیدندملحق شده پیش

خودش بقصد سرداران مزبور بیرون



______________________________
)1(-�N�e�c�t�a�n�e�b�e� �I�I.

)2(-�M�e�n�t�o�r.

)3(-�B�e�l�e�s�y�s.

)4(-�M�a�z�a�e�u�s.

)5(-�T�e�n�n�e�s.
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شهر 9در این احوال قبرس هم شورید، در این جزیره . آمد و آنها را شکست داده از فینیقیه براند
بود، که هرکدام پادشاهى داشت تابع شاه ایران و هریک از شهرهاى دیگر این جزیره جزو یکى از 

یه تأسى کرده بیرق مخالفت بیفراشتند و هریک تمام این شهرها به فینیق. شهر مزبور بشمار میرفت9
پادشاه کاریه، که تازه »1«اردشیر در این احوال به ایدریه. از پادشاهان مزبور اعالن استقالل داد

بجاى پدر نشسته و مانند اجدادش تابع ایران بود، نوشت، که یک قوه برّى و بحرى ترتیب داده 
هزار نفر سپاهى جمع کرده در حال چهل کشتى و هشتاو. بجنگ پادشاهان یاغى قبرس برود

این قوه، همینکه بجزیره . آتنى و اواگراس، بقصد جزیره مزبور فرستاد»2«بسردارى فوسیون
ترین شهر قبرس، حمله برد و سنگرهائى ساخته شهر را محاصره کردرسید، به ساالمین، یعنى مهم .

جا آذوقه وافر یافت، این خبر در دشاه کاریه در اینچون قبرس آباد و ثروتمند بود، قشون پا
اکناف و اطراف سوریه پیچید و مردمى زیاد بطمع نفع و غنانم بقشون مزبور پیوستند، چنانکه عده 

از طرف دیگر پادشاهان یاغى قبرس، چون محصور گشتند، دوچار وحشت و . آن دو برابر شد
).42همانجا بند (دادند اضطراب گردیده قوت قلب سابق را از دست 

م. ق351فرونشاندن شورش فینیقیه و قبرس 

وقتى، که خبر نزدیک شدن قشون عظیم . چنین بود احوال قبرس، که اردشیر از بابل حرکت کرد
.اردشیر به تنّ پادشاه صیدا رسید، دانست که یاغیان نخواهند توانست پا فشارند



را نزد اردشیر فرستاده اظهار کرد، که حاضر است -گماشته خودترین محرم-»3«بنابراین تسالیون
صیدا را تسلیم و در قشون اردشیر، که بمصر خواهد رفت، خدمت کند و، چون گدارهاى نیل را 

اردشیر، پس از اینکه اظهارات رسول را با . تواند خدماتى بزرگ انجام دهدشناسد، مىخوب مى
ت تنّ را از جهت تقصیراتى که کرده، معفو بدارد، بلکه، دقت گوش کرد، گفت نه تنها حاضر اس

بعد تسالیون. هاى خود وفا کند، پاداشى نیکو خواهد یافتاگر او بوعده

______________________________
)1(-�I�d�r�i�e�e.

)2(-�P�h�o�c�i�o�n.

)3(-�T�h�e�s�s�a�l�i�o�n.
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ق عادات پارسى دست راست خود را بعالمت عهد و پیمان باو، که از شاه درخواست کرد، که مواف
اردشیر از این اظهار، که عدم اعتماد را میرسانید، در خشم شده بقراوالن . نماینده تنّ است، بدهد

بردند، تسالیون گاه مىوقتى که او را بقتل. خود امر کرد او را بیرون برده سرش را از تن جدا کنند
ها بکن هر آنچه خواهى، ولى تنّ که میتواند تمام تعهدات خود را اجرا کند، شا«: فریاد کرد

از شنیدن این . »هیچکدام از مواعید خود را انجام نخواهد داد، مگر اینکه تو باو قول شرف بدهى
سخن اردشیر بخود آمده گفت از او دست بازدارند و تسالیون را خواسته دست راست خود را باو 

در . ن اردشیر از سوریه گذشته وارد فینیقیه شد و اردوى خود را در نزدیکى صیدا زدپس از آ. داد
خالل این احوال اهالى صیدا از تأنّى شاه در حرکت استفاده و وسایل دفاع را از حیث اسلحه و 

آذوقه تهیه کردند، دور شهر خود سه خندق عریض کنده دیوارهاى بلند ساختند و قشون ملّى را 
صیدا بر تمام شهرهاى فینیقیه از حیث ثروت و . هاى گوناگون بمشقّات جنگ عادت دادندبا ورزش

اى اى و پنج طبقهچیز برترى داشت و مهمتر از هرچیز آنکه صیدا صد کشتى سه طبقهوفور همه
).44همانجا بند (بدریا انداخته بود 



هاى اجیر را، که از مصر ونانىتور سردار یتنّ، پس از اینکه رسولش از نزد اردشیر برگشت، من
بکمک صیدا آمده بودند، خواسته نقشه خود را، که مبنى بر خیانت باهالى صیدا بود، باو اطّالع داد 

اى از قشون صیدا براى اجراى نقشه خود در شهر گذارده خودش با پانصد و این سردار را با دسته
بمحلّ اجتماع فینیقیها برود، صد نفر از نفر سپاهى از شهر خارج شد و، باین بهانه که میخواهد

بعد، همینکه نزد اردشیر آمد، امر کرد این صد نفر را گرفته بشاه . بزرگان صیدا را با خود برداشت
اردشیر تنّ را مانند دوستى پذیرفت، ولى در حال حکم کرد، این صد نفر را مانند . تسلیم کردند

).45بند (یاغیان تیرباران کردند 

اهالى صیدا از تسلیم گشتن تنّ و کشته شدن صد نفر مزبور آگاه شدند، دیدند، که چاره وقتى که
.ندارند، جز اینکه داخل مذاکره شده شهر را تسلیم کنند
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با این مقصود پانصد نفر از میان معروفین خود انتخاب کرده در لباس اهل استدعا نزد شاه 
چون این نمایندگان باردوى پارسى رسیدند، اردشیر تنّ را خواسته پرسید، که آیا میتواند .فرستادند

جهت سؤال مزبور از این نکته بود، که اردشیر نمیخواست . شهر را تسلیم کند؟ او جواب داد، بلى
شهر بمسالمت تسلیم گردد و میخواست چنان زهرچشمى باهالى صیدا بدهد، که سایر شهرهاى 

بنابراین، پس از آنکه تنّ گفت میتواند شهر را تسلیم کند، اردشیر . ه تکلیف خودشانرا بدانندفینیقی
پس از آن تنّ بسپاهیان اجیر یونانى، که از مصر . حکم کرد، تمام پانصد نفر را از دم تیغ گذرانیدند

. وارد شهر شدندها نحو پارسىآمده بودند، نزدیک شده امر کرد او و شاه را بشهر راه دهند و بدین
پس از اینکه شهر تسخیر شد، چون اردشیر دیگر تنّ را الزم نداشت، امر کرد او را هم بقتل 

اى اما اهالى صیدا، همینکه از کشته شدن نمایندگانشان آگاه شدند، فهمیدند، که چاره. رسانیدند
نشینى یا فرار عقببنابراین تصمیم بجنگ کردند و، براى اینکه کسى راه . دیگر جز جنگ ندارند

ها را سوزانیدند و بعد، که دیدند دشمن بشهر راه نداشته از جان گذشته جنگ کند، تمام کشتى
یافته و سپاهیان شاه مانند مور و ملخ دیوارها را در احاطه دارند، از شدت یأس تصمیم بخودکشى 

دشان با زنان و اطفال در هاى خود درآمدند و درها را بسته منازل را آتش زدند و خوکرده بخانه
.این حریق عمومى بسوختند



هزار نفر با غالمان در این واقعه تلف شدند و شهر که چهل) 45، بند 16کتاب (دیودور گوید 
تتبعات الخ، صفحه (شدگان چهارصدهزار نفر بود نلدکه نوشته، که عده تلف. طعمه آتش گردید

آید، که صیدا در این زمان داراى گر بعید بنظر مى، ولى مدرك این عقیده را ننموده و دی)119
.هزار نفر سکنه بوده باشد400

پس از تسخیر شهر اردشیر خاکسترها و زمین این شهر را بچندین تاالن بفروخت، توضیح آنکه 
هاى این شهر حفریات کنند و از این راه بحد وفور طال و اشخاصى داوطلب شدند، که در خرابه

بعد مورخ مذکور گوید، چنین بود عاقبت این شهر بدبخت و پس از . بدست آوردندنقره گداخته 
آن سایر شهرهاى فینیقیه، که از رفتار اردشیر نسبت به صیدا سخت متوحش شده بودند، همگى سر 

تسلیم پیش
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ما راجع بوقایع این زمان است، گوید در باب قبرس دیودور، که یگانه منبع مهم اطّالعات. آوردند
و ) نوه اواگراسى که در زمان اردشیر یاغى شده بود(در این سال اواگراس ): 46، بند 16کتاب (

ساالمین را محاصره کردند، زیرا سایر شهرهاى قبرس تسلیم شده بودند و فقط »1«فوسیون
جا سابقا پادشاه بود، تصور ون در ایناواگراس، چ: پادشاه ساالمین مقاومت میکرد»2«پروتاگراس

میکرد، که بکمک شاه از نو پادشاه خواهد شد، ولى چون او را در نزد اردشیر متّهم کردند، شاه به 
آمد اواگراس بر اثر این پیش. پروتاگراس متوجه شد و پس از تسلیم شدن او با وى همراهى کرد

رف گردید، ولى بعد، که در نزد اردشیر تبرئه از این خیال، که بپادشاهى ساالمین برگردد، منص
شد، شاه سلطنتى باو در آسیا داد، که کمتر از آنکه از دستش رفته بود نبود، اما او در مملکت 

جدید خود رفتارى بد پیش گرفت و مجبور شد فرار کرده به قبرس پناه ببرد و در آنجا دستگیر 
.شده بقتل رسید

ه تسلیم شده بود، بپادشاهى خود ابقا گردید و با آسودگى خیال پروتاگراس، که بطیب خاطر بشا
).م. ق350(عمر خود را بسر برد 

م. ق344تسخیر مصر 



اردشیر، پس از اینکه بکارهاى فینیقیه خاتمه داد، با سپاه خود و یونانیهاى اجیر از راه خشکى 
): 46، بند 16کتاب (نوشته شرح اجیر کردن سپاهیان یونانى را دیودور چنین. عزیمت مصر کرد

مند بود مصر را از نو تسخیر کند، رسوالنى بشهرهاى یونانى فرستاده شهرهاى شاه، که بسیار عالقه
ها جواب دادند، ها و اسپارتىآتنى. عمده را تشویق کرد، که در جنگ او با مصر شرکت جویند

ها تبى. ولى نمیتوانند سپاهى بدهنداند مناسبات دوستانه خود را با شاه حفظ کنند،که خیلى مایل
اینکه هزار نفر دادند بىفرستادند، اهالى آرگس سه»3«اسلحه بسردارى الکراتسهزار نفر سنگین

نامى را سردار این »4«سردارى براى این عده معین کرده باشند، ولى بعد بتقاضاى شاه نیکوسترات
اى هم دیوانگى داشت، داراى نظرى صائب، ولى حبهاو شخصى بود از مردان عمل و . عده کردند

هیکل و زورمند بود،توضیح آنکه، چون قوى

______________________________
)1(-�P�h�o�c�i�o�n.

)2(-�P�r�o�t�a�g�o�r�a�s.

)3(-�L�a�c�r�a�t�e�s.

)4(-�N�i�c�o�s�t�r�a�t�e.
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را تقلید میکرد و در موقع جنگ پوست ) هاپهلوان داستانى یونانى(»1«حرکات و رفتار هرکول
ها و اهالى آرگس هاى آسیائى هم مانند تبىیونانى. شیرى را در بر کرده گرزى بدست میگرفت

اى بیشتر روایت دیودور دفعه. هزار میرسیدششهزار نفر فرستادند، چنانکه عده تمام سپاه یونانى بده
اردشیر بطرف مصر . د میکند، که اهالى تب و آرگس همیشه با ایران همراه بودنداین مطلب را تأیی

اى زیاد از رسید و بواسطه عدم شناسائى محل عده»2«راند، تا بدریاچه و باطالقهاى سیربونید
بین ) 30، بند 1کتاب (این دریاچه بقول دیودور . سپاهیان او در باطالقها فرو رفته تلف شدند

صر واقع، داراى طول و عمق زیاد و عرض بسیار کمى بود و سواحل آن را بادهاى سوریه و م
جنوبى از ماسه و ریگ روان میپوشید، چنانکه دریاچه مزبور مانند زمینى بنظر میآمد و مسافر فریب 



اى، که در زیرش آب بود، میگذارد و میدید، که هرچند جاى پایش ظاهر را خورده پا روى ماسه
بندد، ولى زمین محکم است، بعد که قدرى پیش میرفت، چون دیگر نه راه پس مىبر زمین نقش

»3«این باطالقها را، که در آن زمان باراثر. داشت و نه راه پیش، فرو رفته هالك میگردید
، که اولین »4«هاى مذکور اردشیر به پلوزپس از عبور از باطالق. اندنامیدند، حاال خشک کردهمى

یک فرسنگ و (ها در چهل استادى ایرانى. در اولین شعبه مصب نیل واقع بود، رسیدشهر مصر و
.ها در مجاورت آنهاپلوز اردو زدند و یونانى) ثلث

ها در تدارکات جنگى مصریها فرصت یافته تمام شعب نیل و بالخصوص این از جهت تأنّى ایرانى
ر سپاهى بحفاظت آن گماشته بودند، چه هزار نفشعبه را خوب محکم کرده و ساخلوى بعده پنج

سپاهیان تب خواستند زودتر از تمام . میدانستند، که اردشیر از این طرف حمله خواهد کرد
عرض ولى بسیار عمیق بود، بگذرند، تا نشان دهند، که از سایر هائى، که کمها از خندقیونانى
.تراندها شجاعیونانى

ها مشغولها با تبىشهر بیرون آمده در خندقبر اثر این تصمیم ساخلو مصرى از 

______________________________
)1(-�H�e�r�c�u�l�e.

)2(-�S�i�r�b�o�n�i�d�e.

)3(-�B�a�r�a�t�h�r�e�s.

)4(-�P�e�l�u�s�e.
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کارزار شد و، چون طرفین با نهایت ابرام میجنگیدند، تمام روز نایره جنگ مشتعل بود، ولى 
روز دیگر اردشیر قشون یونانى را بسه اردو تقسیم . شب دررسید، دست از جنگ کشیدندهمینکه 

کرده براى هرکدام یک سردار یونانى و یک نایب سردار ایرانى، که عقل و شجاعتش امتحان 
اسى، که در تحت فرماندهى الکراتس تبى اردوى اول مرکّب بود از اهالى ب. شده بود، معین کرد



اردوى دوم از اهالى آرگس ترکیب . والى لیدیه و والیت ینیان واقع شد»1«سسو نیابت روزا
.ایرانى قرار گرفت»2«یافت و در تحت فرماندهى نیکوسترات مذکور و معاونت آریستازن

خواجه در نزد شاه بیش از همه مقرّب »3«این پارسى سمت دربانى شاه را داشت و پس از باگواس
وقایع این جنگ را نوشته، مقصودش از دربان صاحبمنصبى است، که بتوسط او دیودور، که(بود 

. رم داشتاین اردو پنج هزار نفر سپاهى و هشتاد کشتى جنگى ترى). شاه اشخاص را میپذیرفته
سپاه او تماما از . تور یونانى، که صیدا را بشاه تسلیم کرد، فرمان میداداردوى سوم را من

معاونت او به . شده بود، که پیش از این هم در تحت امر او خدمت میکردندهائى ترکیبیونانى
سپاه این . ترین کس در نزد شاه بود، تفویض شدباگواس خواجه، که مردى فعال، جسور و مقرّب

هائى ترکیب یافت، که تابع شاه بودند و نیز از سپاهیان غیریونانى و چند کشتى خواجه از یونانى
تهاى قشون در تحت فرماندهى خود اردشیر بود و تمام عملیات جنگى را خود سایر قسم. جنگى

نکتانب پادشاه مصر، باوجود فزونى قشون ایران و مواقعى که سپاهیان داشتند، . شاه اداره میکرد
هزار نفر سپاهى یونانى و از همان عده 20قوه او مرکب بود از . نترسید و براى جنگ حاضر شد

ها، اى بیشمار از کشتیها و کرجىها و عدههزار نفر مصرى از طبقه جنگىى، شصتسپاهیان لیبیائ
.که براى جنگ در رود نیل تدارك کرده بودند

هاى کم از یکدیگر پادشاه مزبور ساحل نیل را از طرف عربستان محکم کرده و بمسافت
ها،باوجود تمام این تهیه. هائى کنده و استحکاماتى ساخته بودخندق

______________________________
)1(-�R�o�s�a�c�e�s.

)2(-�A�r�i�s�t�a�z�a�n�e.

.جا بمعنى اخته استخواجه در این-)3(
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جهت . مباالتیش این جنگ را باخت، بواسطه بى)47، بند 16کتاب (چنانکه دیودور گوید 
از جهت فتوحات سابق : بود، که براى او دست دادگى و نیز اشتباهى تجربهشکست او بیشتر از بى

ها تصور میکرد، که سردار الیقى است و حال آنکه فتوحات سابقش از لیاقت خود نسبت به ایرانى
در نتیجه این اشتباه، پادشاه . بود»2«و المیوس اسپارتى»1«سرداران یونانى او مانند دیوفانت آتنى

او ساخلوهاى قوى در قالع گذارد . بعهده گرفت و شکست خوردمصر فرماندهى را خود بتنهائى 
هزار سپاهى مصرى و پنجهزار یونانى و نصف سپاهیان لیبیائى مواقعى را و خودش در رأس سى

.اشغال کرد، که بیش از هرجاى دیگر ممکن بود، مورد حمله واقع شود

ها چند نفر ت سردار آرگسىنیکوسترا. ها حمله کردندچنین بود وضع طرفین، وقتى که ایرانى
ها بودند، با خود برداشته و با بحریه خود از یکى از مصرى را، که عیال و اطفال آنها گروى ایرانى

همینکه سپاهیان اجیر مصر از . هاى نیل گذشته بخشکى درآمد و در آنجا سنگرى بنا کردکانال
شتافتند و سردار آنها کلینوس قضیه آگاه شدند، بعده هفت هزار نفر براى جلوگیرى از دشمن

قشون ایرانى، که بخشکى درآمده بود، بدفاع . سپاه خود را براى جنگ بیاراست»3«گسى
.هاى محیر العقول کردندها شجاعتها و ایرانىپرداخت و بعد جنگى درگرفت، که یونانى

.گذشتنددر نتیجه کلینوس کشته شد و پنجهزار نفر از سپاهیان او از دم شمشیر 

وقتى که خبر شکست این قسمت بپادشاه مصر رسید، مضطرب گردید و بتصور اینکه سایر 
تخت مصر خواهند شتافت، هاى قشون ایران بسهولت از نیل گذشته بطرف منفیس پاىقسمت

تصمیم کرد بدفاع آن بپردازد و بر اثر این تصمیم با تمام قشونى، که در تحت امر خود داشت، 
در این حال الکراتس تبى بطرف پلوز رفت، تا آن را . رفت و بتدارکات دفاع پرداختبشهر مزبور

ریزهائى که زمین این شعبه خشک شد، خاكمحاصره کند و شعبه نیل را برگرداند و، پس از آن
بدین. هائى ایجاد کندهاى جنگى بر آنها استوار کرد، تا در دیوارهاى قلعه سوراخساخت و ماشین

______________________________
)1(-�D�i�o�p�h�a�n�t�e� �l�'�A�t�h�e�n�i�e�n.

)2(-�L�a�m�i�u�s� �l�e� �S�p�a�r�t�i�a�t�e.



)3(-�C�l�i�n�i�u�s� �d�e� �C�o�s(بعضى اسم او را�C�l�i�n�i�a�sاندنوشته.(
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وسیله قسمت بزرگ دیوار شهر خراب شد، ولى ساخلو پلوز از نو دیوارى بنا کرد و برجهاى 
در ابتداء . ها جنگ چند روز بطول انجامیدریزهاى خندقبعد در خاك. ساختچوبین بلندى 

هائى مقصود یونانى(ها را اشغال کرده بودند، سخت جنگیدند هائى، که در پلوز بلندىیونانى
، ولى، چون شنیدند، که پادشاه مصر بطرف منفیس رفته )است، که بخدمت مصر اجیر شده بودند

الکراتس بآنها . ده رسوالنى باردوى ایران براى مذاکره فرستادنداز نرسیدن کمک مأیوس ش
مانع بیونان گفت قول میدهم، که اگر پلوز را تسلیم کنید، آزاد باشید و با بار و بنه خود بى

اى بر اثر این قرارداد ارك شهر تسلیم شد و بعد از آن اردشیر باگواس خواجه را با عده. برگردید
در حالى، که سربازان مزبور وارد شهر . نى فرستاد، تا شهر را تصرّف کننداز سپاهیان غیریونا

. هائى که تسلیم شده بودند و خارج میگشتند، برخورده اموال آنها را غارت کردندمیشدند، بیونانى
ها در خشم شده از خدایان خود، که بنام آنان قسم یاد میکردند، کمکى استغاثه کردند و یونانى

ن از نقض عهد آگاه گردید، به باگواس خواجه و سربازان او حمله کرده بعضى را الکراتس، چو
باگواس نزد اردشیر رفته شکایت از رفتار الکراتس کرد و شاه گفت . کشت و مابقى را بپراکند

اند، همین بوده و فرمود اشخاصى را، که مقصر بودند، بقتل جزاى سربازانى، که نقض عهد کرده
.ود تسلیم شدن پلوزچنین ب. رسانند

و بسیارى از شهرهاى دیگر را با حیله جنگى »1«تور فرمانده اردوى سوم، شهر بوباستآمامن
او در اردوى خود انتشار داد، که هرگاه شهرهائى خودشان تسلیم شوند، مورد عفو : تصرّف کرد

ها واهد کرد، که با صیدائىاردشیر واقع شده پاداش خواهند یافت، و الّا شاه با آنها همان معامله خ
بانهاى اردو از خارج شدن اشخاص مانع نشوند و اسراى تور امر کرد دروازهوقت مندر همین. کرد

تور بودند، خارج شده در شهرهاى مصر بپراکندند و خبر مزبور را در مصرى، که در اردوى من
بر اثر این خبر منازعه بین سربازان. میان اهالى منتشر کردند

______________________________
)1(-�B�u�b�a�s�t�e.
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اجیر یونانى و سپاهیان ملّى مصر درگرفت و هرکدام از طرفین خواست در تسلیم شدن و گرفتن 
نحو قالع را تسلیم کردند و بوباست هم بهمین نحو بتصرّف بدین. پاداش بر دیگران سبقت کند

): 50، بند 16کتاب (اى روى داد، که دیودور چنین ذکر کرده جا قضیهدر اینبعد . درآمد
تور درگرفت و جهت آن از اینجا بود، که هر دو در نزدیکى اى بین باگواس خواجه و منمنازعه

ها رسولى نزد باگواس فرستاده اعالم کردند، که اطّالع یونانىمصریها بى. این شهر اردو زده بودند
ه آگاه شده رسول را یونانى. ت بآنها بدهد، حاضراند شهر را باو تسلیم کننداگر امنیها از این قضی

گرفته با تهدید مجبورش کردند حقیقت را بگوید و پس از آن از جهت این خیانت بمصریها حمله 
یها مصر. اى را زخم زده مابقى را بیکى از محالت شهر تبعید کردندبرده چند نفر را کشتند و عده

ها هم این رفتار یونانیها را به باگواس اطّالع داده خواهش کردند بیاید شهر را تصرّف کند، یونانى
تور اطّالع دادند و او در نهان دستور داد، که در موقع دخول باگواس و سربازانش به قضیه را به من

اى از سپاهیان ایرانى بعد چیزى نگذشت، که باگواس با عده. بوباست باو و همراهانش حمله کنند
ها را ها دروازهوارد شهر شد و، پس از آنکه قسمتى از همراهان او هم وارد شهر گشتند، یونانى

در این احوال باگواس چاره نداشت، جز اینکه از . ها را کشتند و باگواس را اسیر کردندبسته ایرانى
تور امر پس از آن من. رت او نکندمشوتور کمک بخواهد و وعده کرد، که در آتیه اقدامى بىمن

تور دوست صمیمى از این ببعد باگواس با من. کرد باگواس را آزاد کرده شهر را باو تسلیم کنند
مشورت یکدیگر کارى نکنند و هر دو بقدرى نزد گردید، هر دو عهد و پیمان کردند، که بى

.رّب را نداشتنداردشیر مقرّب شدند، که هیچکدام از اقربا و دوستان او این تق

در این احوال نکتانب پادشاه مصر . پس از تسخیر بوباست سایر شهرهاى مصر از ترس تسلیم شدند
هاى اردشیر مانع شود، از سلطنت دست رفتدر منفیس بود و، چون دید، که نمیتواند از پیش

کشیده به حبشه فرار کرد و ثروت خود را
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)85از کتاب تاکسیه، گراور (اى مانده دخمهپاسارگاد، باقى-)66(



را اردشیر پس از تسخیر مصر شهرهاى عمده آن): 51، بند 16کتاب (دیودور گوید . هم بدانجا برد
هاى مصرى را ربود و بعد کاهنان را مجبور کرد بقیمت خراب و نسبت بمعابد هتّاکى کرد، سالنامه

راجع بتوهین معابد مصر (ا بخرند و غنائم زیاد از طال و نقره بدست آورد ها رگزاف این نوشته
دیودور در کیفیات آن
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اند، که آپیس گاو مقدس مصریها را کشت نوشته»1«داخل نشده، ولى بعض مورخین از قول الین
یونانى است، که در قرن سوم میالدى میزیسته الین نویسنده(و امر کرد خرى را بجاى آن وادارند 

برخى ). از خود باقى گذارده» خصایص حیوانات«و » تاریخهاى گوناگون«و تصنیفاتى مانند 
صحت . اند بامر او از گوشت گاو مزبور خوراکى تهیه کردند و در سر میز اردشیر صرف شدنوشته

اند، نانکه مورخین یونانى او را توصیف کردهاین روایات معلوم نیست، اگرچه از اردشیر سوم، چ
این رفتار ناشایست و ظالمانه بعید نیست، بخصوص درباره مصریها، که سه دفعه علم طغیان 

جا با دشمنان ایران همراهى کرده پیوسته برافراشته بودند و در مدت بیش از شصت سال در همه
ر نظر داشت، که رویه شاهانى مانند کوروش غضب دربار ایران را مشتعل میداشتند و نیز باید د

هائى، که آنها از حیث رفتار معتدل با ملل مغلوبه بعالم آن زمان بزرگ و داریوش اول و سرمشق
.دادند، در این زمان از خاطرها زدوده بود

تن م روى داد و این تاریخ موافق است با نوشته مان. ق344تاریخ تسخیر ثانوى مصر در سال 
ت سلطنت اخس بر مصر شش سال بودمورخ مصرى، که گوید مد.

بسیار بنواخت و ) 51-50، بند 16کتاب (ها را بقول دیودور پس از تسخیر مصر، اردشیر یونانى
.هاى بزرگ بآنها داده همه را باوطانشان روانه کردپاداش

این . ل بحر الجزائر شدتور یونانى والى و رئیس قشون تمام ایاالت ایران در ساحوقت مندر این
.دامنشخص بگفته دیودور سردارى بود قابل و مدیرى پاك

تور میانه گرمى داشت، بقدرى در نزد او خدمات شایان به اردشیر کرد و باگواس خواجه، که با من
مشورت او بکارى نمیپرداخت و درواقع امر این خواجه شاه بود، اردشیر مقرّب گردید، که شاه بى



را در مصر »2«هاى خود در مصر فرنداتمندىاردشیر پس از بهره. او را شاه خواننداینکهبى
).م. ق344(بایالت برگماشت و خود با ثروت و غنائم بیشمار به بابل برگشت 

______________________________
)1(-�E�l�i�e�n.

)2(-�P�h�e�r�e�n�d�a�t�e.
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باذاز ارتهتور شفاعت من

اى در پیش شاه مقرّب تور بدرجهپس از تسخیر مصر من) 52، بند 16کتاب (چنانکه دیودور گوید 
هاى بزرگ باو داد، توضیح آنکه صد تاالن گشت، که اردشیر او را از محارم خود دانست و پاداش

بوى تفویض کرده با با اثاثیه بسیار زیبا و گرانبها باو بخشید و ایالت سواحل آسیا را»1«نقره
نام، »2«ننتور برادرى داشت مممن. اختیارات زیاد براى قلع و قمع شورشیان آسیاى صغیر فرستاد

ها جنگیده و بعد فرار کرده بدربار پادشاه مقدونى رفته بود باذ پاغى با پارسىکه بمعیت ارته
.شوددولت یا دربار خارجه ذکر مىایندفعه اول است، که در تاریخ ایران پناهندگى یک ایرانى ب(

هاى دوره هخامنشى معایبى داشتند، که هرکدام در جاى خود ذکر شده، ولى، برخالف ایرانى
ها، راضى نمیشدند بخارجه پناهنده شوند و، چنانکه گذشت، مکرّر والت یا رؤساء قشون بر یونانى

پس از یأس از پیشرفت خود شاهان یاغى گشتند، ولى در هر دفعه جنگ کرده کشته شدند، یا
باذ اول کسى است، که این سابقه مشئوم را در بنابراین ارته. داخل مذاکره شده تسلیم گردیدند

.).م. تاریخ ایران گذارده

. تور در پیش شاه وساطت از این دو نفر کرده امنیت براى آنان گرفت و آنها را نزد خود طلبیدمن
چنین استنباط میشود، که در این زمان روابطى بین ایران و ) 14فصل ، 2کتاب (هاى آریان از نوشته

بعد دیودور گوید . مقدونیه شروع شده و عهدى هم منعقد گشته، ولى مضمون آن معلوم نیست
نن بود، ده پسر و یازده دختر داشت و تور و ممباذ از زنى، که خواهر منارته): 52، بند 16کتاب (



نسل خواهر خود خوشنود بود، اول بترقى پسران او پرداخت و با این تور، چون از زیادى من
.مقصود جاهاى مهمى بآنها در قشون داد

یاغى»3«دفع هرمیاس

پس از آن، چون شاه او را مأمور کرده بود یاغیان را قلع و قمع کند، بقصد هرمیاس جبار آتارنه
خواهد وساطت کرده عفوم داد، که مى، واقع در میسیه حرکت کرد و به هرمیاس پیغا»4«

______________________________
.هزار فرنک طال600تقریبا -)1(

)2(-�M�e�m�n�o�n.

)3(-�H�e�r�m�i�a�s.

)4(-�A�t�a�r�n�e.
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پس از آن . تور گرفتار شدجبار بمالقات او رفت و بامر من. شاه را نسبت باو درخواست کند
هائى بشهرهاى تابع نوشت، که جبار بوساطت او را بدست آورد، نامه) مهر(یونانى مذکور حلقه 

اهالى شهرها . ها را بمهر او رسانیده براى شهرها و قالع فرستادتور با شاه صلح کرده و این نامهمن
رفته تسلیم ها را صحیح دانستند و، چون از جنگ خسته شده بودند، با شادى صلح را پذیاین نامه

.گردیدند

ریزى تمام این شهر را مسخّر کرده بسیار مشعوف شد و خونتور بىوقتى که شاه شنید، که من
. تور سردارى است قابل، سفیرى زیرك و هوشمند، سپس باز چیزهاى زیاد باو بخشیدگفت، من

سیاى صغیر تور در مدت کمى دشمنان دیگر شاه را از پا درآورده آرامش کامل در آبعد من
.برقرار کرد

بهبودى اوضاع ایاالت



نشانده و هاى فینیقیه و آسیاى صغیر و تسخیر مصر، پادشاهان دستبر اثر فرونشاندن شورش
شاهزادگان بجاى خود نشستند و ایاالت شمالى و شرقى ایران مانند ایاالت دریاى خزر و هند، که 

قیدى او مستقل شده بودند، حاال بواسطه فتوحات در نتیجه سلطنت طوالنى اردشیر دوم بواسطه بى
هائى، که میکرد و با بودن شخصى مانند باگواس خواجه، که زمام امور را بدست اردشیر و سختى

از طرف دیگر . داشت، قوت مرکز را حس کردند و کارهاى ایران میرفت، که روبراه شود
بحرکت آورد و باز بناى مداهنه را گذاردند فتوحات اردشیر در صیدا و مصر یونانیهاى اروپائى را

آتنیها گفتند، ما خارس . هاى ایران بودند، براى اجراى امیال شاه حاضر شدندو، چون تشنه دریک
باذ کمک کردیم، بعد در سفر مصر با شاه ها اظهار کردند، که اگر ما به ارتهتبى. را احضار کردیم

.همراه بودیم

ت یافتن مقدونیهآواز قو

مقدونیه . چنین بود اوضاع ایران، که ابر سیاهى در افق حدود شمال غربى آن پدیدار گردید
. پادشاهى یافته بود مانند فیلیپ دوم، که از پرتو لیاقت و کاردانى او مملکت مزبوره قوى میشد

شرح این وقایع در جاى خود ذکر خواهد شد و عجالۀ همینقدر الزم است گفته شود، که آواز 
هاى فیلیپقوى شدن مقدونیه و پیشرفت
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هاى دموستن دیده میشود، آتن از ایران بر در اطراف مقدونیه، در آسیا پیچید و، چنانکه از نطق
دربار ایران در ابتدا جواب داد، که آتن همواره به مصر کمک میکرد، . ضد مقدونیه کمک طلبید

ه اخبار مقدونیه باعث نگرانى دربار ایران شد، باگواس خواجه خطر را حس کرد و ولى بعد، ک
صحبت بزرگ شدن پادشاه «) 75، بند 16کتاب (دیودور گوید . مراقب احوال مقدونیه گردید

ها از قوت فیلیپ ظنین گشته بتمام والت ایاالت ساحلى مقدونى تا آسیا منتشر شد و شاه پارسى
و والت ) پادشاه مقدونى با اینها در جنگ بود(کمک کنند »1«ام قوا باهالى پرنتنوشت، که با تم

اى از سپاهیان اجیر، پول زیاد، آذوقه، اسلحه و همه نوع مهمات پس از مشورت با یکدیگر عده
ها، بعد بواسطه این قوه امدادى، کمک اهالى بیزانس و تهدید آتنى. »براى اهالى پرنت فرستادند



وجود مساعى زیاد که بکار برده بود، مجبور شد محاصره پرنت و که جنگ خواهند کرد، فیلیپ، با
.هائى، که اعالن جنگ باو کرده بودند، صلح کندبیزانس را موقوف داشته با یونانى

چنین بود توجه دربار ایران بامور مقدونى، ولى این اوضاع دوامى نداشت، زیرا بزودى وقایعى 
ها در ایران آماده ند و زمینه براى فتوحات مقدونىروى داد، که شاه و وزیر هر دو نابود شد

اگرچه این زمینه در سلطنت داریوش دوم و اردشیر باحافظه مهیا شده بود، ولى قوت اراده . گردید
تور آرامشى بممالک تابعه ایران میداد و، اردشیر سوم و کفایت و کاردانى باگواس خواجه و من

یزها، که ناشى از ضعف حکومت مرکزى بود، جلوگیرى میشد، اگر دوام مییافت از بسیارى از چ
زیرا، چنانکه بیاید، در موقع حمله اسکندر بایران وسایلى زیاد در حیطه اقتدار دربار ایران بود، که 

گى یا نداشتن مردان کافى، بکار نرفت و بعدها اسکندر و بعد مورخین او این تجربهبواسطه بى
راجع به یونان این زمان باید عالوه کنیم، که در ابتداء، یعنى . او دانستنداوضاع را دلیل طالع بلند

اى در یونان منتشر شد، که اردشیر در خیال حمله بیونان است و م شایعه. ق352-353در سال 
بنابراین

______________________________
)1(-�P�e�r�i�n�t�h�i�e�n�s.
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در یونان پدید آمد و خواستند تدارکاتى بینند، ولى دموستن نطّاق معروف آتن به آتنیها اضطرابى
.ها را دشمنان خود پندارندفهماند، که باین شایعات نباید اعتبارى داده پارسى

کشته شدن اردشیر

جهت این . سلطنتش باگواس خواجه زهر داد و شاه بر اثر آن درگذشت20اردشیر را در سال 
در سلطنت فیلیپ، «) 5، بند 17کتاب (دیودور گوید . م خواجه مزبور درست معلوم نیستاقدا

.بردها بود و اعلى درجه شقاوت را نسبت بتبعه خود بکار مىاخس شاه پارسى



این . از این جهت مورد بغض گردید و باگواس، یکى از رؤساء قراوالن شاهى، او را زهر داد
بعض مورخین . »و طبیبى را آلت اجراى جنایت خود کردآور مردى بود فاسدخواجه جنگ

اند، که خواجه مذکور مصرى بود و شدت عمل اردشیر نسبت به نوشته»1«دیگر، مانند پریدو
قدر سختى با مصریها نکند، او را بکشیدن اثر ماندن عجز و الحاح او، راجع باینکه اینمصریها و بى

.انتقام تحریک کرد

کینه خواجه مزبور بقدرى شدید بود، که پس از قتل اردشیر جسد او را ریزریز کرده الین نوشته، 
برخى از نویسندگان را عقیده این است، که اردشیر قسمتى از سختیهاى خود را . بسگها خوراند

هاى مصرى را خریده بکاهنان پس داد، ولى قضیه درباره مصریها جبران کرد، چنانکه سالنامه
ها را ممکن نبود جبران کند و همین قضیه حس انتقام را در دل مقدس مصرىکشتن آپیس گاو

صحت این . پرست متعصبى بود، مشتعل داشته باعث قتل اردشیر شدخواجه مصرى، که وطن
روایات معلوم نیست، زیرا، اگر جهت این بوده، چرا باگواس خواجه با تقرّبى، که در نزد اردشیر 

سال 6سلطنت اردشیر، یعنى 20بدست گرفته بود، کشیدن انتقام را تا سال داشت و زمام امور را
. این جنایت جهت دیگرى داشته، که بر ما معلوم نیست. پس از فتح مصر، بتأخیر میانداخت

ور پس از تسخیر مصر اردشیر ببابل برگشت و در عیش و عشرت غوطه«: لى گویدسىدیودور سى
شده زمام تمام امور را

______________________________
)1(-

�P�r�i�d�e�a�u�.� �H�i�s�t�.� �d�e�s� �J�u�i�f�s� �e�t� �d�e�s� �p�e�u�p�l�e�s� �v�o�i�s�i�n�s.
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شاید پس از چندى اردشیر، بسبب حسادت و سعایت درباریان، خواسته . »به باگواس خواجه سپرد
ده، تا شاهى را بتخت نشاند، که او را تغییر دهد و او براى حفظ مقام خود بدین وسیله متوسل ش

.م درگذشت. ق338بهرحال اردشیر در سال . جوان بوده موافق میل او رفتار کند



از قرائن چنین بنظر میآید، که اردشیر اوالد زیاد داشته، ولى فقط اسامى یکى دو نفر از آنها در 
دیودور، کتاب (کرده تاریخ ذکر شده و ظنّ قوى این است، که سایرین را باگواس خواجه نابود

آرسس، که بعد از اردشیر بوسیله خواجه : اسامى اوالدى، که ذکر شده، این است). 5، بند 17
، که بعدها فرار کرده نزد اسکندر رفت »1«تر بود، بیستانسمزبور بتخت نشست و از همه کوچک

اردشیر با سه دختر او نیز زن »2«ساباید در نظر داشت، که آتس). 2، بند 7، فصل 3آریان، کتاب (
.یکى از این دختران پروشات نام داشت و، چنانکه آریان گوید، زن اسکندر شد. از مرگ جستند

صفات اردشیر سوم

اى باو رسیده است و او را میتوان تشبیه کرد بکسى، که خانه. صفات او از کارهایش هویدا است
برداشته در شرف فروریختن است و آنکس هایش دررفته، از هرطرف شکافهائىاین خانه پى

اگر . هاى دررفته را بسته، شکافها را گرفته و خانه را براى چندى پاینده و استوار داشتهپى
اند، مرتکب نشده بود، هر آینه الیق آن هاى مذکور را، چنانکه مورخین یونانى شرح دادهشقاوت

هایش در اردشیر در صیدا و مصر و خونریزىرویه بود، که شاه بزرگش خوانند، ولى کارهاى بى
باوجود این نلدکه . خانواده هخامنشى او را در نظر مورخین جدید با پادشاهان آسور مساوى میدارد

:گوید

بعد از داریوش اول، او از دودمان هخامنشى یگانه شاهى بود، که از قشونکشیهاى بزرگ با «
» این موقع باریک براى پارس فقدانى بزرگ بشمار میآیدبنظر ما فوت او در. مندى بیرون آمدبهره

).123تتبعات تاریخى الخ، صفحه (

______________________________
)1(-�B�i�s�t�a�n�e�s(بعضى�B�i�s�t�h�a�n�e�sاندنوشته.(

.سا است، که دختر اردشیر دوم و زن او بود و بعد زن اردشیر سوم گردیداین همان آتس-)2(
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»1«موزوله



اى را، که دیودور بزمان قبل از اینکه بسلطنت جانشین اردشیر سوم بگذریم، مقتضى است قضیه
اردشیر سوم مربوط داشته ذکر کنیم، زیرا این قضیه و بنائى، که بر اثر آن ساخته شده بود، در عالم 

گانه عالم قدیم میدانستند و هنوز ایب هفتقدیم شهرتى بسزا داشت و بناى مزبور را یکى از عج
.هم اثرى از آن شهرت باقى است

پادشاهانى -یکى از قسمتهاى آسیاى صغیر-چنانکه در ضمن وقایع ایران مکرّر ذکر شده، کاریه
پادشاه آن موزول نام ) م. ق353(در سلطنت اردشیر . داشت، که تابع ایران بودند و باج میدادند

موافق عادات کاریه پادشاه میبایست خواهر خود را ازدواج کند و پس از فوت پادشاه . فوت کرد
. زنش جانشین او میگردید و برادران و حتّى اوالد بالفصل پادشاه از سلطنت محروم میشدند

این ملکه پس از فوت شوهر . خواهر خود را ازدواج کرده بود»2«بنابراین موزول نیز آرتمیز
را در جسم خود دفن کند و با این مقصود نعش او را آتش زده و خاکستر آن را خواست جسد او 

در ظرفى ریخته همه روزه قسمتى از این خاکستر را در مشروبى خورد، تا دو سال بعد از فوت 
تخت پاى»3«اى در هالیکارناسدر مدت مزبور ملکه براى شوهر خود مقبره. شوهرش درگذشت

گانه عالم قدیم گردید و، چون براى یث بنا و تزیینات یکى از عجائب هفتکاریه ساخت، که از ح
این لفظ حاال هم در اروپا به مقبره اطالق (موزول مذکور ساخته شده بود، آنرا موزوله نامیدند 

، که باالتر ذکرى از او شد، پادشاه کاریه گردید و »4«پس از فوت آرتمیز برادر او ایدریه). میشود
سال درگذشت و باز 7ایدریه پس از . خواهر خود را ازدواج کرد) آدا(ادات آن مملکت موافق ع

).36، بند 16دیودور، کتاب (زنش بجاى او نشست 

کند، که شاهان هخامنشى بترتیبات داخلى ممالکى، که تابع روایت مذکور این نکته را تأیید مى
.و عادات خود اداره میشدآنان بودند، کارى نداشتند و هر مملکت موافق قوانین 

______________________________
)1(-�M�a�u�s�o�l�e�e.

)2(-�A�r�t�e�m�i�s�e.

)3(-�H�a�l�i�c�a�r�n�a�s�s�e.



)4(-�I�d�r�i�e�e.
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فروهر-)67(

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(

سلطنت آرسس-مبحث دوم

نام

در . »2«اآرسس-، پلوتارك»1«آرسس-سترابون و آریاندیودور، : انداسم او را چنین نوشته
از نویسندگان . اخىآرسس-اوسویوس. ، که مصحف آرسس است»3«آرگس-قانون بطلمیوس

در آثار الباقیه آرسس بن اخس -ابو ریحان بیرونى. آرسس بن اوخوس-قرون اسالمى ابن عبرى
عالم فرانسوى گمان کرده، که اسم او »6«اپر. »5«یا فترون»4«چیزى شبیه فسرون89و در صفحه 

اگر اسمى را، که پلوتارك ذکر کرده، صحیح بدانیم، نظر بقاعده . بوده»7«بپارسى قدیم هوورشه
در . تصحیف اسامى ایرانى در زبان یونانى، ظن غالب این است، که این حدس صحیح باشد

ر این از نویسندگان قرون اسالمى، آنهائیکه از داستانهاى ما اسم این شاه فراموش شده و بناب
.انداند، اسم او را ذکر نکردهمدارك شرقى متابعت کرده

نسب

سا اسم مادر او را بعض مورخین آتس. بوده) اخس(موافق گفته دیودور او پسر اردشیر سوم 
سا و یکى آتس: انداند، ولى محقّقا معلوم نیست، زیرا از زنان اردشیر سوم دو کس معروفنوشته

اخا خواهر. دیگرى دختر اخا

______________________________
)1(-�A�r�s�e�s.

)2(-�O�a�r�s�e�s.



)3(-�A�r�o�g�o�s.

)4(-�F�a�s�r�o�u�n.

)5(-�F�a�t�r�o�u�n.

)6(-�O�p�p�e�r�t.

)7(-�H�u�w�a�r�s�h�a.
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.اردشیر بود و اسم دختر او هم معلوم نیست

کشته شدن او

):5، بند 17کتاب (دیودور راجع باین شاه چنین نوشته 

پس از فوت اردشیر باگواس خواجه کوچکترین پسر او را، که آرسس نام داشت، بتخت نشانید و 
برادران اردشیر را کشت، تا شاه جدید با آنها معاشر نبوده کامال در تحت اطاعت خواجه مزبور 

). راجع بجهت قتل اردشیر اظهار کردیم، تأیید میکنداین گفته مورخ مذکور نظرى را، که(باشد 
هاى باگواس آگاه شد، از او تنفّر یافته درصدد برآمد، که او را آرسس پس از آنکه از جنایت

).م. ق336(دستى کرده او را در سال سوم سلطنتش بقتل رسانید بکشد، ولى خواجه پیش

یب طبیعى بر تخت نشیند، زیرا خواجه تقریبا پس از آن در دودمان هخامنش کسى نبود، که بترت
و نوه »1«بنابراین باگواس داریوش را، که پسر آرسان. تمام برادران جوان اردشیر را هم کشته بود

).م. ق336(بود، بتخت نشانید ) پسر داریوش دوم(»2«استانس

نمیدانیم چگونه شاهى بوده و چه اطّالعى نداریم و نیز ) م. ق336-338(از وقایع سلطنت آرسس 
قشون ) م. ق336یعنى بهار (از تاریخ وقایع همینقدر برمیآید، که در زمان او . صفاتى داشته

.مقدونى براى دفعه اولى بآسیا ورود کرد



ها پیشرفتهائى حاصل عجالۀ همینقدر گوئیم، که مقدونى. شرح این واقعه در جاى خود بیاید
ین سردار مقدونى از آسیا به ته شدن فیلیپ پدر اسکندر رسید، پارمنکردند، ولى چون خبر کش

تور، که پس از مرگ او فرمانده قشون ایران در صفحات دریائى نن برادر منمقدونیه برگشت و مم
چنین . ها را عقب نشانده تمام جاهائى را، که تصرّف کرده بودند، از آنها بازستاندبود، مقدونى

اگر چنین بوده، . ها مانده بوددر تصرّف مقدونى»3«اوجود این احوال آبیدوسبنظر میآید، که ب
ها با حفظ این محلّ عبور اسکندر را از بوغار داردانل در موقع خود تسهیل باید گفت، که مقدونى

.اندکرده

______________________________
)1(-�A�r�s�a�n�e�s.

)2(-�O�s�t�a�n�e�s.

)3(-�A�b�y�d�o�s.
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سلطنت داریوش سوم-فصل یازدهم

نام و نسب، وقایع بدو سلطنت-مبحث اول

نام

ابو ریحان بیرونى در . داریس-سترابون، دیودور و آریان و غیره: انداسم این شاه را چنین نوشته
در کتب . همان کتاب دارا بن دارا111داریوس بن ارسیخ و در صفحه -89صفحه »1«آثار الباقیه

دارا بن دارا بن بهمن -طبرى در تاریخ الرّسل و الملوك). دارا دارا(دارا پسر دارا یا -پهلوى
.اسفندیار

.دارا بن دارا بن بهمن-حمزه اصفهانى در تاریخ سنى ملوك االرض و االنبیاء

.یاقوت دارا بن دارا بن قباد. داریوش بن ارشک-در مختصر الدولابو الفرج عبرى 



یک از نویسندگان تر روشن خواهد بود، که هیچپائین. دارا پسر داراب) شاهنامه(در داستانهاى ما 
اند، زیرا داریوش سوم نه پسر ارسیخ قرون اسالمى بواسطه فقدان مدارك نسب او را درست ننوشته

هم نبود، چه نبیره او محسوب ) داراب یا داراى اکبر(پسر داریوش دوم . قبادبود، نه ارشک و نه
»2«نن اسم او را کدمانژوستن از قول دى. در داستانهاى ما نیز نسب او درست معلوم نشده. میشد

، که اسم او کدمان بود و، پس )تاریخ اسکندر کبیر(کنت کورث گوید ). 3، بند 10کتاب (نوشته 
اکنون هم بعض نویسندگان براى امتیاز این داریوش . بتخت نشست، خود را داریوس نامیداز اینکه 

.از دو داریوش دیگر، او را داریوس کدمان نامند

نسب و مقام او

و این آخرى پسر داریوش دوم، که نسبش باالتر ذکر »3«داریوش پسر آرسان بود و او پسر استن
. نام داشت و خواهر آرسان بود، که بعد زن او گردید»4«یسگامبسىمادر داریوش سوم سى. شده

داریوش از شاهزادگانى نبود، که طرف مالحظه باشد بدین جهت در موقع کشتارى، که اردشیر 
را داشته، یعنى از ) آستاند(اند، که داریوش شغل نوشته. سوم در خانواده سلطنت کرد، سالم ماند

.ا به والت و رؤساء قشون ایاالت میرسانیدندچاپارهائى بود، که احکام شاه ر

______________________________
.1923طبع لیپ سیگ -)1(

)2(-�C�o�d�o�m�a�n.

)3(-�O�s�t�a�u�e.

)4(-�S�i�s�y�g�a�m�b�i�s.
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. شدها جنگ میکرد، از جهت رشادتى که نشان داد، مورد توجه بعد، وقتى که اردشیر با کادوسى
ها، که از حیث زورمندى و دالورى معروف شخصى از کادوسى) 6، بند 17کتاب (دیودور گوید 

در این موقع داریوش اسب . بود، مبارز طلبید و کسى از سپاه ایران جرئت نکرد بجنگ او رود



اردشیر را این کار او چندان خوش آمد، که . خود را تاخت و با او مبارزه کرده وى را کشت
کتاب (ژوستن هم این خبر را تأیید کرده . خواند» دلیرترین پارسى«بزرگ بوى داد و او را هدایاى

.و گوید، که داریوش در ازاى این خدمت والى هر دو ارمنستان گردید) 3، بند 10

قتل باگواس

دیودور گوید، چون از : اندجهت این واقعه را، که او پس از آرسس بتخت نشسته، مختلف نوشته
رشیدتر بود، او را الیق این مقام دانستند، ولى ظنّ قوى این است، که، چون از شاهزادگانى همه 

نبوده، که بتخت نزدیک باشد، باگواس خواجه او را برگزیده، تا باسم شاهى اکتفا کرده زمام امور 
اضر را کامال بدست او بسپارد، ولى دیرى نگذشت، که معلوم شد، او اشتباه کرده، زیرا داریوش ح

نشد از خواجه مزبور تمکین کند و باگواس درصدد برآمد، که داریوش را هم بقتل رساند، ولى 
داریوش زود قصد او را دریافته احضارش کرد و، چون حاضر شد، امر کرد در حضور او زهرى 

را، که تهیه کرده بودند، بیاشامد و خواجه از راه اضطرار اطاعت کرده پس از آن درگذشت 
باین ) 4، بند 6کتاب (کورث و کنت) 5، بند 6، فصل 2کتاب (آریان ). 5، بند 17، کتاب دیودور(

اند، ولى ژوستن گوید، که مردم او را از جهت رشادتش، پس از مرگ اردشیر، واقعه اشاره کرده
، 10کتاب (بتخت نشاندند و، براى اینکه از شهامت چیزى کم نداشته باشد، او را داریوش نامیدند 

).3د بن

او وقتى بتخت نشست، که اسکندر پس «): 6همانجا، بند (داریوش را دیودور چنین توصیف کرده 
تقدیر در مقابل اسکندر رقیبى تراشید، که الیق بود در . از فوت فیلیپ پادشاه مقدونیه شده بود

جنگهاى عدید براى بدست آوردن تاج افتخار با
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، ولى تصور میرود، که دیودور براى بزرگ کردن اسکندر این »ى مانند اسکندر منازعه کندشخص
عبارت را نوشته، زیرا داریوش سوم، با اینکه حسن نیت داشته و میخواسته امور مملکتى را اصالح 

ن در جاى خود این نکته روش. کند، شاهى نبوده، که براى اینموقع باریک ایران بتخت نشسته باشد
.خواهد بود



.اندم نوشته. ق330و فوتش را در 336جلوس داریوش را بتخت در 

با فوت او سلسله . سلطنت او، با اینکه بیش از شش سال دوام نیافت، پر است از وقایع مهم
هخامنشى منقرض شد و ایران، که در مدت بیش از دو قرن از حیث ترتیب تاریخى اول دولت 

بدست اسکندر مقدونى »1«ى از مورخین جدید براى عالم دستور مینوشت،جهانى بود، و بقول یک
اى از تاریخ مقدونیه گفته بعد وقایع ایران را براى فهم وقایع باید بدوا شمه. و جانشینان او افتاد

.دنبال کنیم

نظرى بتاریخ مقدونیه-مبحث دوم

مقدمه

آن در ازمنه گذشته تغییر میکرد و قبل از حدود. جزیره بالخان واقع استاین مملکت در شبه
از طرف جنوب کوههاى المپ: حدود آن چنین بود) م. ق336-356(فیلیپ دوم پدر اسکندر 

در . »4«رود ستریمون-از سمت مشرق. ، که آن را از تسالى یونان جدا میکرد»3«و کامبون»2«
در زمان فیلیپ دوم مقدونیه ). آلبانى امروز(»7«پیرو ا»6«در مغرب ایلّیریه. »5«پئونیه-شمال

مملکت مزبوره را از تراکیه جدا میکرد، در شمال »8«تساز طرف مشرق رود نس: وسعت یافت
پئونیه تا کوه سکورد یا سکارد، که حد فاصل بین مقدونیه و میسیه بود، جزو مملکت اولى گردید

جزیرههدر جنوب سواحل دریا و شب. »9«

______________________________
).دوره پارسى(5، باب 2تاریخ مشرق قدیم، ج -تورایف-)1(

)2(-�O�l�y�m�p�e.

)3(-�C�a�m�b�o�n.

)4(-�S�t�r�i�m�o�n(ستروماى امروزى.(

)5(-�P�e�o�n�i�e.



)6(-�I�l�l�y�r�i�e.

)7(-�E�p�i�r�e.

)8(-�N�e�s�t�o�s.

.این میسیه غیراز میسیه آسیاي صغیر بود-)9(
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از یونان مجزّا گشته بمقدونیه منضم شدند و در مغرب قسمتى از ایلّیریه جزو »1«کالسیدیک
مربع ) فرسنگ1200یا (کیلومتر ) 58800(مساحت این مملکت در زمان فیلیپ . مقدونیه گردید

ها هاى وسیع و کوههاى بلند است و، چون برخالف یونان بوسیله خلیجمقدونیه داراى جلگه. بود
قسیم نشده، این شکل جغرافیائى اقتضا میکرد، که در اینجا دولت واحدى تشکیل شود بقسمتهائى ت

.و چنین هم شد

ها زراعت دارى و تربیت حشم رواج داشت، در جلگهدر کوهستانها بواسطه بودن مراتع خوب گله
راجع . ندمعادن مقدونیه زیاد بود و از جمله باستخراج طال و نقره و الماس نیز میپرداخت. و تجارت

از مردمان هند -1: بسکنه این مملکت، باید در نظر داشت، که از دو نوع مردم ترکیب شده بودند
مانند طوایف (هاى گوناگون حرف میزدند و اروپائى، که از ملل مختلفه بشمار میرفتند، بزبان

.ودندو معلوم نیست، که اینها کى باینجا آمده ب) ها و غیرهتراکیه، ایلّیریه، بریگ

تر بوده غالبا در ها خیلى پستمردمان اولى از حیث تمدن از یونانى. از مهاجرین یونانى-2
ها، سواحل دریاى بحر الجزائر و خلیج کوهستانها سکنى داشتند و مهاجرین یونانى در جلگه

منتشر جا در قرون بعد این مردمان با هم مخلوط شدند و تمدن و مذهب یونانى در این. سالونیک
اهالى . ها را از خودشان ندانسته آنها را نیم بربر میگفتندباوجود این یونانیهاى قدیم مقدونى. شد

مقدونیه خیلى رشید بودند، ولى اخالق و عادات بسیار خشنى داشتند، مثال تا کسى یکى از دشمنان 
خانواده بر تعدد .خود را نمیکشت، مرد محسوب نمیشد و نمیتوانست در میان اقران خود بنشیند



اطّالعات دیگر راجع باخالق و عادات این مردم در ضمن تاریخ آنها . زوجات تشکیل شده بود
.تر بیایدپائین

مقدونیه قبل از فیلیپ دوم-قسمت اولى

.کشى داریوش بزرگ باروپا تاریک استتاریخ این مملکت قبل از قشون

من وسه نفر دیگر، که موسوم به تنامى با احفاد»2«موافق روایات، پردیکّاس

______________________________
)1(-�C�h�a�l�c�i�d�i�q�u�e.

)2(-�P�e�r�d�i�c�c�a�s.
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را مقرّ »1«هائوآن و آارپ بودند، از آرگس به مقدونیه آمده در اینجا برقرار شدند و شهر اژس
هاى مقدونیه را تسخیر کرده اینها و اعقابشان بمرور سایر قسمت). م. ق600(حکومت کردند 

نام داشت، مقدونیه »3«تاسرسیدند و در زمان حکومت پنجمین پادشاه، که آمین»2«بدریاى اژه
بوسفور گذشت و، در زمان این پادشاه داریوش اول بقصد سکاها از. ارتباطى با عالم یونانى یافت

پس از مراجعت، چنانکه ذکر شد، بغابوخش را با قشونى در اروپا گذاشت، تا تراکیه و مقدونیه و 
تاس او این مأموریت را انجام داد، چنانکه آمین. جزیره بالخان را مطیع کندسایر والیات شبه

خ اسکندر اولش نامید در تاس، که باید بترتیب تاریاسکندر پسر آمین. نشانده ایران گردیددست
پس از . ها بودهاى خشیارشا با یونان سردارى در قشون ایران، ولى باطنا طرفدار یونانىموقع جنگ
نشاندگى بنابراین مدت دست. تراکیه و مقدونیه از ایران جدا شدند) م. ق479(جنگ پالته 

اینکه اسکندر در موقع جنگهاى ایران و باوجود . م دانست. ق479تا 514مقدونیه را بایران باید از 
ها بود، پس از رفع خطر چه خودش و چه جانشینان او از ایجاد مستعمرات آتن یونان باطنا با یونانى

ها در زمان پریکلس از نفاق بین دو برادر، یعنى در شمال بحر الجزائر اندیشناك بودند، ولى آتنى
ده کرده و طرف دومى را گرفته در ساحل مقدونیه فیلیپ و پردیکّاس، در سر تخت سلطنت استفا



). م. ق432(مند شد بعد پردیکّاس با آتن طرف و بواسطه کمک پادشاه تراکیه بهره. برقرار شدند
طرف و در موقع جنگ پلوپونس او سیاست تزویر و دوروئى اتخاذ کرد، چنانکه گاهى با یک

قدونیه بمشروع بودن وسائل اهمیت نداده باین عقیده وقتى با طرف دیگر بود، زیرا کلیۀ پادشاهان م
بنابراین در . بودند، که باید با هر وسیله ممکن بمقصود، که بزرگ کردن مقدونیه است، نایل شد

.سیاست خارجى غدار و در سیاست داخلى فعال بوده اساس دولت را محکم میکردند

تمدن یونانى را در مقدونیهبا این مقصود پردیکّاس بتشکیالت پرداخت و انتشار

______________________________
)1(-�A�e�g�e�s.

)2(-�E�g�e�e(بحر الجزائر.(

)3(-�A�m�i�n�t�a�s.
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، که از کنیزکى »1«الئوسپسر او آرخى. تشویق کرد و شعرا و ادباى یونانى را بدربار خود طلبید
اث قانونى را کشت، تا کسى معارض او نشود، بعد راهها را ساخت، طرح تولّد شده بود، تمام ور

هائى مانند یونانیها براى ورزشها ایجاد، شهرهائى زیاد ریخت، تشکیالت لشکرى را محکم، مسابقه
پس از او اغتشاشات درونى شروع گردید و . نقّاشها و شعراى یونانى را بدربار خود جلب کرد

این جنگها ده سال بطول انجامید و باالخره . که بر ضد یونانیها بودنداى بود، باعث آن فرقه
تاس سومش نامید، بوسیله ازدواجها موقتا تاس نبیره اسکندر اول، که باید بترتیب تاریخ آمینآمین

بر او شوریده دیگرى را پادشاه »2«کستیدهاپس از هفت سال لن. اغتشاش داخلى را فرونشاند
اوضاع یونان در ). م. ق382(تاس بواسطه کمک یونانیها باز بسلطنت برگشت کردند، ولى آمین

ها بسبب این زمان براى پادشاه مقدونیه مساعد بود، زیرا چنانکه گذشت، آتنیها و السدمونى
هم مشغول منازعات داخلى سیاست دربار ایران یکى پس از دیگرى ضعیف شده و اهالى تسالى

جانشین وى شد و ) بترتیب تاریخ اسکندر دوم(تاس سوم پسرش اسکندر پس از آمین. بودند
ها از آنها حمایت کرده با خواست سیاست تعرّضى نسبت باهالى تسالى اختیار کند، ولى تبى



رفت، توضیح در این احوال جنگ داخلى در این مملکت درگ. قشونى وارد مقدونیه گردیدند
بعد منازعه بدین ترتیب . تاس را داشت، بر اسکندر یاغى شدکه دختر آمین»3«آنکه بطلمیوس

خاتمه یافت، که در مقدونیه هر دو حکومت کنند، ولى اسکندر بزودى کشته شد و بطلمیوس تنها 
تاس سوم این وضع هم دوامى نداشت، زیرا پردیکّاس پسر آمین. مالک الرّقاب مقدونیه گردید

پس از این . تخت را تصرّف کرد و پس از چندى در جنگى، که بر ضد تمنیدها میکرد، کشته شد
تاس سوم، که فیلیپ نام داشت گردید واقعه تخت نصیب برادر پردیکّاس و کوچکترین پسر آمین

.انداو را فیلیپ دوم نامیده) م. ق359(

______________________________
)1(-�A�r�c�h�i�l�a�u�s.

.هاى قدیم مقدونیه بودندها یکى از خانوادهاین-)2(

)3(-�P�t�o�l�e�m�e�e.
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کارهاى فیلیپ دوم-قسمت دوم

وقایع اوایل سلطنتش

تاس سوم با مردم ایلّیریه جنگ کرده و شکست خورده مجبور شده بود باج بآنها پدر او آمین
. تأمین باج گذارى کوچکترین پسر خود، یعنى همین فیلیپ را گروى بآنها داده بودبپردازد و براى 

سپردند، تا او را تربیت »1«نونداسها تسلیم کردند و اینها او را به پدر اپامىبعد ایلّیریها او را به تبى
و »2«نونداس، چنانکه گذشت، همان سردار تبى بود، که السدمونیها را در لکتراپامى. کند
شکست داده در جنگ آخرى زخم مهلکى برداشت و، چون از شکست دشمن قبل »3«نهتىمان

لکتر و : از مرگ آگاه شد، گفت، من از خود دو دختر باقى میگذارم، که جاویدان خواهند بود
.نهتىمان



) دختر گفتهاز این جهت که اسم دو محلّ مزبور بزبان یونانى مؤنث است بطور استعاره آنها را دو (
نونداس براى تربیت پسرش حکیمى را از پیروان فیثاغورس، فیلسوف معروف چون پدر اپامى

یونانى، استخدام کرده بود، فیلیپ هم نزد او تحصیل کرده از پیروان فلسفه فیثاغورس شد و بعدها 
نونداس راجع به اپامى(هر دو شاگرد حکیم مزبور نامى گشته اسمى بزرگ از خود باقى گذاشتند 

مقارن این ). تر بیایدمیدانیم، که او تب را ناگهان اول دولت یونانى کرد، ذکر کارهاى فیلیپ پائین
در جنگ با ایلّیریها چهارهزار سپاهى کشته شدند، قشون : زمان اوضاع مقدونیه بسیار وخیم بود

جمع کرده مقدونى بقدرى خود را باخت، که نخواست دیگر جنگ کند و ایلّیریها لشکرى 
حد بودند، والیات سرحدى ، که با مقدونیه هم»4«پئونیان. درصدد برآمدند بمقدونیه حمله برند

نام، که با خانواده سلطنت مقدونى خویشى »5«شخصى پوزانیاس. مقدونیه را غارت میکردند
خره خواست بهمدستى و کمک پادشاه تراکیه تخت مقدونى را تصرّف کند، باالداشت، مى

نامى را تحریک کردند تاج و تخت مملکت را »6«ها، که فیلیپ را دوست نداشتند، آرژهآتنى
بدست آرد و سردارى

______________________________
)1(-�E�p�a�m�i�n�o�n�d�a�s.

)2(-�L�e�u�c�t�r�e.

)3(-�M�a�n�t�i�n�e�e.

)4(-�P�e�o�n�i�e�n�s.

)5(-�P�a�u�s�a�n�i�a�s.

)6(-�A�r�g�e�e.

1195:، ص2تاریخ ایران باستان، ج

در این . اى زیاد از سفاین بکمک او فرستادنداسلحه و عدههزار سپاهى سنگینتیاس نام با سهرا مان
احوال مقدونیها از شکست قشون خود در جنگ با ایلّیریه و نیز از مخاطراتى، که وطن آنها را 



نهراسید، همواره تهدید میکرد، سخت افسرده و خود را باخته بودند، ولى فیلیپ از بدى اوضاع 
مقدونیها را دل داد، هم خود را باصالح و قوى کردن قشون مقدونى مصروف داشت و با این 

مقصود تشکیالت سپاه را تکمیل و اسلحه آنرا بهتر کرد و سپاهیان را بورزشهاى نظامى واداشت، تا 
ر ضخامت از اصالحات نظامى او یکى هم این بود، که خواست ب. بسختیهاى جنگ عادت کنند

توضیح . مقدونى گردید»1«هاى قشون بیفزاید و صفوفى ترتیب داد، که موسوم به فاالنژدسته
آنکه لشکر در موقع جنگ بستونهائى تقسیم میشد، که هر یک از آنها صفوف عدیده داشت و 

ف بدین ترتیب صف پنجم میتوانست ص. پا16هائى ببلندى اسلحه آنها از جمله عبارت بود از نیزه
باید بخاطر آورد، که در آن زمان اسلحه ناریه نبود، و الّا این ترتیب براى (اول را حمایت کند 

گذشته از اصالحات مزبوره فیلیپ سعى میکرد، که با زبان ) دادن تلفات زیاد بهترین وسیله است
اگرچه . ازدخوش، مواعید و پاداشها مردم را رو بخود کند و با پول نفاق در میان دشمنان خود اند

درآمد و »2«تنتیاس سردار آتن کنار بیاید و او بشهر ممند بود، ولى نتوانست با ماندر این راه بهره
فرستاد، تا مدعى مزبور اهالى را بر ضد فیلیپ »3«اى از سپاهیان اجیر را با آرژه بشهر اژسدسته

تن ا آرژه همراه نشد و او به متحریک و بهمدستى آنها تخت را تصرّف کند، ولى شهر مذکور ب
.برگشت

جا بند همان(بعد فیلیپ با قشون خود دررسید و جنگى با سپاهیان اجیر کرده آنها را شکست داد 
پس از آن فیلیپ رسوالنى به آتن فرستاده . اى دل مقدونیها را قوى کرداین فتح فیلیپ تا اندازه) 3

نظر د بشهر آمفى پولیس واقع در تراکیه صرفخواهان عقد عهدى گردید و، چون از ادعاى خو
.کرده بود، عهد صلح منعقد شد

بر اثر. در این اوان فیلیپ شنید، که پادشاه پئونها فوت کرده و مصمم گشت بر آنها بتازد

______________________________
)1(-�P�h�a�l�a�n�g�e.

)2(-�M�e�t�h�o�n�e(واقع در مقدونیه.(

)3(-�A�e�g�e�s.
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از دشمنان او فقط . این تصمیم بوالیت آنها داخل شده فاتح گشت و آنرا بمقدونیه ضمیمه کرد
ایلّیریها باقى مانده بودند و، چون فیلیپ میخواست این مملکت را هم از پا درآورد، قشون خود را 

پادشاه آن، که این حمله برایش . هزار سوار به ایلّیریه حمله بردهزار پیاده و ششجمع کرده با ده
ناگهانى بود، رسوالنى نزد فیلیپ فرستاده خواستار صلح شد، باین شرط که هرکدام از طرفین 

فیلیپ جواب داد، که بصلح مایل است، . متخاصمین شهرهائى را، که در تصرّف دارند، حفظ کنند
ثر این جواب پادشاه ایلّیریه براى بر ا. ولى بدین شرط، که ایلّیریها شهرهاى مقدونى را پس بدهند

باالخره سواره نظام مقدونى از پهلو و از عقب ) 4، بند 16کتاب (دیودور گوید . جنگ حاضر شد
بسپاه ایلّیریها فشار آورد و فیلیپ، که در رأس قشون خود دلیرانه میجنگید، قسمت بزرگ دشمن 

کرد و قرار شد، که ایلّیریها ساخلوها را از در نتیجه پادشاه ایلّیریها پیشنهاد صلح . را هزیمت داد
پس از . این فتح بر ابهت فیلیپ افزود. شهرهاى مقدونى بردارند و این شهرها جزو مقدونیه گردند

پولیس فیلیپ را دوست نمیداشتند، او با لشکرى این شهر را محاصره کرد، آن، چون اهالى آمفى
بعد شهر پیدنا. و بر اعتبارات خود در تراکیه افزودادوات محاصره بکار برده شهر مزبور را گرفت

، که شهر مهمى بود، »2«وار بفروخت و خود محل را به النترا گرفته و اهالى آنرا برده»1«
را گرفت و به »3«پس از این کارها فیلیپ شهر پوتیده. واگذارده اهالى آنرا طرفدار خود کرد

.رفت»4«کرنیداس

فیلیپ مقدار استخراج را . معدنى از طال بود، ولى این فلزّ را کم استخراج میکردنددر این شهر 
این عایدى وسیله بزرگى براى زیاد . عایدى برمیداشت»5«بحدى رسانید، که سالیانه هزار تاالن

اى از طال کردن قشون مقدونى و گرفتن سپاهیان اجیر و خریدن متنفّذین یونانى شد و فیلیپ سکّه
.گردید»6«پیک، که موسوم به فیلیپزد

مقام فیلیپ در مقدونى کامال محکم و اغتشاشات داخلى رفع شده ) م. ق357-358(در این اوان 
بود و بواسطه فتوحات مقدونیها ابهت پادشاه چنان بود، که کسى

______________________________
)1(-�P�y�d�n�a.



)2(-�O�l�y�n�t�h�e.

)3(-�P�o�t�i�d�e�e.

)4(-�C�r�e�n�i�d�a�s.

.فرنک طال5600000-)5(

)6(-�P�h�i�l�i�p�p�i�q�u�e.
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پس از آن سه پادشاه، یعنى پادشاه تراکیه، پئونیه و ایلّیریه، متّحد شدند، که . یاراى مخالفت نداشت
جمع کنند، با فیلیپ جنگ کرده نگذارند مقدونیه قوى گردد، ولى، قبل از اینکه قشونشان را 

.فیلیپ بدشمنان خود حمله کرد و آنها را شکست داده باطاعت درآورد

بعد او نظر خود را بشهرهاى هلّس پونت افکند و دو شهر را بحیله و تزویر گرفت، ولى شهر النت، 
باالخره . مند شوداینکه بهرهکه مهم و ثروتمند بود، پافشرد و پادشاه مقدونى تلفات زیاد داد، بى

جمشید، درب مقبره یکى از شاهان هخامنشىتخت-)68(

)18دیوالفوا، صنایع ایران قدیم، گراور (

دیودور . وار فروختبواسطه خریدن حکّام این شهر موفق شد و شهر را غارت کرده اهالى را برده
که فیلیپ در مقام تفاخر میگفت، جهت بزرگ شدن مقدونیه بیشتر از ) 54، بند 16کتاب (گوید 

رت طال است و کمتر از قوت سپاه، زیرا متنفّذین شهر را میخرید و بین دشمنان خود با پول قد
در این زمان در یونان کسانى زیاد حاضر بودند پول گرفته بشهرها و اوطان خود . نفاق میانداخت

ت، این قلعه بقدرى برومند و محکم اس«: اى به فیلیپ گفتخیانت کنند، چنانکه روزى متنفّذ قلعه
آیا دیوار آن بقدرى بلند است، که طال هم نمیتواند «و او جواب داد » که نمیتوان آنرا تسخیر کرد

هائى بزرگ برپا کرد و یونانیهاى زیاد مخصوصا بعد از تسخیر النت فیلیپ جشن. »بشهر راه بیابد؟



وستان خود میخواند این نوع اشخاص را فیلیپ د. بدربار مقدونیه رفته عطایاى گرانبها از او گرفتند
و، چنانکه مورخ مذکور گوید، اخالق
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.آنها را فاسد میکرد، تا بیشتر باوطان خود خیانت کنند

آتن و فیلیپ دوم

ها بیمناك گشته درصدد برآمدند، که از بزرگ شدن این مملکت از ترقیات مقدونیه آتنى
ها را مالمت کرده میگفت، وظیفه ناطق معروف آنها، آتنى»1«دموستنمخصوصا . جلوگیرى کنند

عالوه بر آن ناطق مزبور هموطنان خود را تشویق . آتنیها است، که حمایت یونان را بعهده بگیرند
بر اثر این حسیات، که در آتنیها پیدا شده بود، آنها رسوالنى . میکرد، که بایران نزدیک شوند

از طرف . و اهالى را بر ضد فیلیپ تحریک کرده وعده کمک و همراهى میدادندبشهرها فرستاده 
، در آتن هم عده خیانتکاران کم نبود و پولهاى )54، بند 16کتاب (دیگر، چنانکه دیودور گوید 

ها را فریفته بود، که بدربار او جمع شده چیزهائى را هم، که او نمیخواست، فیلیپ چنان یونانى
.دند و بر یکدیگر در اظهار خدمتگذارى سبقت میجستندپیشنهاد میکر

جنگ مقدس

. م جنگى در یونان شروع شد، که بجنگ مقدس معروف است و ده سال طول کشید. ق356در 
اهالى فوسید میگفتند، معبد دلف، که متعلّق به آپلن اله آفتاب است، همیشه در تحت حمایت آنان 

فوسیدى قشونى تهیه »2«لوملوسباقى باشد و بر اثر این عقیده فىبوده و حاال هم باید بهمان حال 
آتن، اسپارت و بعض : این واقعه یونان را بدو قسمت تقسیم کرد. و معبد مزبور را تصرّف کرده بود

هاى دیگر طرفدار فوسیدیها بودند، و حال آنکه اکثر شهرهاى دیگر یونان این اقدام پلوپونسى
.انستندفوسیدیها را کفر مید

قابل ذکر است، که چون این جنگ بدرازا کشید، اهالى تب، که مخالف فوسیدیها بودند، سفیرى 
دیودور کتاب (بآنها داد »3«بدربار ایران فرستاده از اردشیر سوم پول خواستند و شاه سیصد تاالن



از هرچیز براى یونان اینکه طرفى غلبه کند و بدتر جنگ مقدس سالها امتداد یافت، بى). 40، بند 16
این قضیه بود، که معلوم گردید

______________________________
)1(-�D�e�m�o�s�t�h�e�n�e.

)2(-�P�h�i�l�o�m�e�l�u�s.

.فرنک طال یا هشت میلیون و چهارصد هزار ریال1680000تقریبا -)3(
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دیودور . اندذخایر و نفایس معبد مزبور دزدیدهلوملوس چیزهاى زیاد از سرداران فوسید پس از فى
بعد معلوم شد، . هزار تاالن میرسیدپس از تحقیقات محقّق شد، که قیمت اموال مسروقه بده«: گوید

که آتن و السدمون هم بعنوان حقوق سپاهیانى، که بکمک فوسیدیها فرستاده بودند، سهمى از 
ها و چید و از عقیده یونانیها نسبت به فوسیدیها، آتنىخبر این قضیه در یونان پی. اندذخایر برده

.اندالسدمونیها خیلى کاست، زیرا بخوبى نمود، که یونانیهاى این زمان از حیث اخالق بچه پایه

ها مخصوصا کفر بود، زیرا آنها آپلّن را یکى از مورخ مذکور گوید، این کردار از طرف آتنى
جهت . م جنگ مقدس خاتمه یافت. ق346باالخره در ). 57بند ، 15کتاب (نیاکان خود میدانستند 

اسیان و فوسیدیها هر دو از جنگ خسته شده بودند، فوسیدیها از السدمونیها این بود که، چون ب
ها همدست شده وارد بر اثر این وضع فیلیپ با تسالى. اسیان از دربار مقدونىیارى طلبیدند و ب

اسیان از در صلح درآمده از میدان تر بود، باى مقدونى مکملگردید و، چون قو»1«لکرید
فیلیپ پس از آن مجلس مشورتى از نمایندگان . جنگ خارج گشتند و فوسیدیها هم تسلیم شدند

شهرهاى یونان آراست تا فوسیدیها را محاکمه کنند و این مجلس فوسیدیها را تکفیر و آنها را 
هم در این مجلس . جازاتهاى دیگر نیز براى آنها قائل شدخارج از حمایت قانون اعالن کرده م

فیلیپ . فیلیپ را عضو مجلس مشورت دول یونانى دانسته باو حق دادند، که داراى دو رأى باشد
پس از آن بمقدونیه برگشت، در حالى که در یونان حائز مقام ارجمندى شده بود، زیرا اکثر 

.حامى مقدسات یونانى و سردارى الیق میدانستندمند بمذهب،ها او را مردى عالقهیونانى



پرورد و میخواست برترى کامل در یونان بیابد هاى بزرگ در مغز خود مىوقت فیلیپ نقشهدر این
ها را مجبور کند، که او را بسپهساالرى کل یونان برگزینند، تا با ایرانیان جنگ کرده و بعد یونانى

).م. ق346(ممالک آنها را بتصرّف آرد 

هاى هاى زیاد از آنها گرفت، بعض محلّپس از وقایع مذکوره فیلیپ به ایلّیریها پرداخته محلّ
دیگر را دستخوش چپاول ساخته با غنائم زیاد به مقدونیه برگشت

______________________________
)1(-�L�o�c�r�i�d�e.
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جبابره را از شهرهاى این والیت یونانى اخراج و با پول متنفّذین را رو و بعد داخل تسالى گردیده
این اقدام مهم بود، زیرا بعض مردمان دیگر، که با تسالى همجوار بودند، بتقلید تسالیان . بخود کرد

گاهى یافت، چنانکه فیلیپ متّحدین فیلیپ گشتند و با این وضع، مقدونیه در درون یونان تکیه
دیودور، کتاب (تر است ه بعد از این یونان را در تحت نفوذ مقدونیه در آوردن سهلمیگفت، ک

پونت طرفدار شهرهاى تراکیه در ساحل هلّس. بعد فیلیپ داخل درون تراکیه گردید) 69، بند 16
، این شهرها را بغارت شدن »1«لپتفیلیپ و در تحت نفوذ او بودند، ولى پادشاه تراکیه، خرسوب

ها داد و آنها را مجبور کرد فیلیپ با قشونى زیاد وارد تراکیه شده شکستى به تراکى. ید میکردتهد
پونت از باجى بمقدار ده یک عایداتشان به مقدونیه بپردازند، بعد مستعمرات یونانى در ساحل هلّس

.مندى فیلیپ خوشنود شده متّحدین او گشتنداین بهره

پسر متوفى و پدر »4«بجاى او میبایست اآسید. مرد»3«پادشاه ملس»2«باسم آریم. ق342در 
، ولى فیلیپ، )شهرت او از حیث جنگهائى است، که با رومیها کرد(معروف بنشیند »5«پیرّوس

پس از آن فیلیپ، که . یعنى برادرزن خود را، پادشاه آن والیت کرد»6«اسکندر برادر المپیاس
. ها و مخالف خود، خصومت ورزید، متّحد آتنى»7«ى بود، با شهر پرنتهمواره در فکر جهانگیر

اهالى این شهر سخت مقاومت کردند و، باوجود اینکه پادشاه مقدونى با ادوات محاصره در دیوار 
بعد، که دیدند مردان جنگ کم . شهر سوراخهائى ایجاد کرد، اهالى شهر آن را از نو ساختند



بیدند و محاصره بطول انجامید، زیرا چنانکه باالتر گفته شد، اردشیر دارند، از بیزانس کمک طل
سوم بواسطه نگرانى، که از بزرگ شدن مقدونیه داشت، بتمام والت صفحات دریائى آسیاى صغیر 

دستور داده بود با تمام وسائل باهالى پرنت کمک کنند و آنها پول و مهمات با سپاهیان اجیر به 
ها در دیوار قلعه رخنه کردند و جنگى خونین بین طرفین در باالخره مقدونى.پرنت فرستاده بودند

هاگرفت، زیرا مقدونى

______________________________
)1(-�C�h�e�r�s�o�b�l�e�p�t�e.

)2(-�A�r�y�m�b�a�s.

)3(-�M�o�l�o�s�s�e.

)4(-�A�e�a�c�i�d�e.

)5(-�P�y�r�r�h�u�s.

)6(-�O�l�y�m�p�i�a�s.

)7(-�P�e�r�i�n�t�h�e.
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بامید غارت شهرى، که خیلى متمول بود، و بدست آوردن غنائم بیشمار از جان گذشته میجنگیدند 
و اهالى شهر هم، چون میدانستند، که فیلیپ پس از فتح آنها را برده کرده خواهد فروخت، از 

ى هابنابراین پس از ورود قشون مقدونى بشهر، اهالى خانه. هیچگونه فداکارى دریغ نداشتند
اى، مشرف خودشان را سنگر کرده دلیرانه جنگیدند و، چون این شهر در کنار دریا واقع و بر تپه

ها دیوارهاى محکم داشت، چنین شد، که فیلیپ هر دفعه، که بدریا، ساخته شده بود و خانه
ه دیوارى را بعد از مجاهدات زیاد میگرفت، با دیوارى دیگر، که بر دیوار مسخّر مشرف بود، مواج

ها کمک زیاد باین شهر میکنند و براى جلوگیرى در این احوال فیلیپ دریافت، که بیزانسى. میشد



قشون خود را بدو قسمت تقسیم کرده، قسمتى را با خود برداشته بقصد بیزانس بیرون رفت و آنرا 
با محاصره کرد، ولى دولت آتن اعالم کرد، که پادشاه مقدونى با این عملیات معاهده خود را 

در همین اوان شهرهاى . ها نقض کرده و بحریه خود را، که قوى بود، بکمک بیزانس فرستادآتنى
بالحاصل، چون فیلیپ دید، . خیوس، گس ردس و بعض شهرهاى دیگر نیز بکمک بیزانس شتافتند

که آتن وارد جنگ شده، زود با شهر بیزانس و پرنت صلح کرده قشون خود را از اطراف شهرهاى 
م . ق340این واقعه در ) 77-74، بند 16دیودور، کتاب (ر عقب کشید و به مقدونیه برگشت مزبو

.روى داد

جنگ فیلیپ با آتن

»1«م فیلیپ درصدد برآمد، که مخالفت آتن را درهم شکند و با این مقصود شهر االته. ق338در 
اسى راى داخل شدن به باین شهر در فوسید واقع و ب(را تصرّف و در آنجا قشونى جمع کرد 

این . جزیره آتّیک راندفیلیپ بطرف شبه»1«پس از تصرّف االته). محلّ بسیار مناسبى بود
ها ناگهان بود و، همینکه این خبر بشهر مزبور رسید، رجال لشکرکشى فیلیپ بطرف آتن براى آتنى

صداى شیپور در تمام . ندها را خواسته گفتند شیپور اضطراب بدمو سرداران جمع شده و شیپورچى
سرداران . اینکه منتظر دعوت شوند، در نمایشگاه جمع شدندشهر پیچید و صبح زود مردم، بى

شخصى را،

______________________________
)1(-�E�l�a�t�e�e.
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هاى او وحشت گفتهکه خبر نزدیک شدن فیلیپ را آورده بود، حاضر کردند و پس از آگاهى بر 
از ناطقین برخالف عادت دیرینه کسى جرئت نکرد . و اضطرابى بزرگ همه را فرو گرفت

ها مکرّر ناطقین را میطلبیدند، کسى بر کرسى نطق صعود پیشنهادى کند و، باوجود اینکه جارچى
به وقت، که سختى موقع همه را متوحش و مرعوب کرده بود، نظرهاباالخره در این. نمیکرد

دموستن نطّاق معروف آتنى متوجه شد و او برخاست و پیش آمد و بمردم پند داد، که خود را 



اسیان را براى دفاع از آزادى بعد پیشنهاد کرد، که رسوالنى به تب فرستاده کمک ب. نبازند
د وقت اجازه نمیداد بسایر شهرها رجوع کنند، زیرا فیلیپ میتوانست در ظرف دو روز وار. بطلبند

اسیان یگانه وسیله اسى بود، رسانیدن کمک به بجزیره آتّیک گردد و، چون راه او از بشبه
ها میترسیدند، که مبادا اسیان متّحدین فیلیپ بودند، آتنىجلوگیرى بنظر میآمد و نیز، چون ب
ده ها بکشاند و میخواستند از این واقعه هم جلوگیرى کرپادشاه مقدونى آنها را بجنگ با آتنى

مردم پیشنهاد دموستن را پذیرفته فرمانى را، که انشاء این نطّاق بود، صادر کردند و بعد خود . باشند
.مند گردیددموستن بسمت رسالت عازم تب شد و بهره

را با »1«اند، کمک کنند، قوت قلب یافته خارساسیان حاضر شدهها، پس از اینکه دیدند بآتنى
اسى رفت و تمام جوانانى، که شور جنگ سپاه آتن به ب. شون کردندسردار ق»2«لسسیکلى

داشتند، در این موقع با مردم دیگر آتن اسلحه برداشته و از عقب قشون روانه شده چابکانه 
.اسى رسانیدندواقع در ب»3«خودشان را به خرونه

کرده اسلحه گرفتند و به ها را مشاهده کردند، بآنها تأسىاسیان هم، چون سرعت عملیات آتنىب
نام داشت و از حیث صداى رسا »4«توناما فیلیپ در ابتداء ناطقى را، که پى. ها ملحق شدندآتنى

اسیان فرستاد، تا در مقابل دموستن معارضه کند و نگذارد، که و سخن بلیغ معروف بود، بمجمع ب
گوئى داشت و تون در سخنکه پىآنها در تحت اثر نطقهاى او درآیند، ولى، باوجود مهارتى،

داراى طالقت

______________________________
)1(-�C�h�a�r�e�s.

)2(-�L�y�s�i�c�l�e�s.

)3(-�C�h�e�r�o�n�e�e.

)4(-�P�y�t�h�o�n.
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) 85، بند 16کتاب (لسان و بالغت بیان بود، نتوانست با دموستن مقابلى کند، زیرا دیودور گوید 
بهترین نطقى است، که »1«توننطّاق نطق خود را نوشته و عقیده دارد، که جوابش بنطق پىاین 

تون از دست ندادم، و حال آنکه در این زمان من زمینه را در مقابل پى«کرده و خود او گوید 
اسیان را با بارى فیلیپ نتوانست ب. »امواج فصاحت او ما را فرو گرفته از هرطرف فشار میآورد

بنابراین تصمیم، او . بجنگد) اسیانها و بیعنى با آتنى(ود همراه کند و مصمم شد، با هر دو قوم خ
گردید و بعد که آنها رسیدند، در رأس سپاهى، که . منتظر متّحدین خود، که عقب مانده بودند

.اسى شدهزار پیاده و دوهزار سوار بود، وارد بمرکب از سى

ک اندازه بود، ولى پادشاه مقدونى برترى داشت، زیرا عالوه بر فزونى حرارت و پافشارى طرفین بی
قواى مقدونى، پادشاه مزبور در جنگهاى عدید کارآزموده و سردارى قابل شده بود، و حال آنکه 

فاقد بودند و خارس هم »4«موتهو تى»3«و خابریاس»2«ها سردارانى را مانند ایفیکراتآتنى
سرداران مزبور را، که در این (نگیهاى دیگر از حیث فرماندهى و مشورت نداشت تفاوتى زیاد با ج

).زمان مرده بودند، خواننده میشناسد، زیرا از آنها بمناسبت وقایع ایران باالتر ذکرى شده

»5«جدال خرونه

جناح فیلیپ فرماندهى . در محلّ خرونه دو سپاه بهم رسیدند و در طلیعه صبح طرفین صف آراستند
وقت اسکندر در این(راست را بپسرش اسکندر داد و معاونین ممتاز خود را هم در کنار او جا داد 

، فرماندهى جناح چپ را خود بعهده )خیلى جوان، ولى از حیث جرئت و عقل مورد توجه بود
ها سپاهشان را نظر آتنى. گرفت و باقى قشون را بجاهائى موافق اقتضاى محل و وقت فرستاد

جنگ خونین بود و بطول انجامید و مردان . تقسیم کردند) اسىآتنى و ب(قومیت آنها بدو قسمت ب
باالخره اسکندر، که میخواست . اینکه نتیجه جنگ معلوم شودزیاد از طرفین کشته شدند، بى

شجاعت

______________________________
)1(-�P�y�t�h�o�n.

)2(-�I�p�h�i�c�r�a�t�e.



)3(-�C�h�a�b�r�i�a�s.

)4(-�T�i�m�o�t�h�e�e.

)5(-�C�h�e�r�o�n�e�e.
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مجسمه دموستن-)69(

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(

خود را بپدرش نشان دهد، با سپاهیانى، که در اطراف او بودند، مجاهدات زیاد کرد و صف دشمن 
رفقاى او هم همین کار کرده . را شکافته تلفات زیاد بمردمانى، که مقاومت میکردند، وارد آورد

ها ساخته شد و اسکندر و رفقاى او هرگونه مقاومت را ها پشتهاز کشته. صف دشمن را شکافتند
درهم شکستند، ولى فیلیپ، چون میخواست افتخار فتح نصیب احدى حتّى پسرش اسکندر هم 

شاند و بعد شاهد نشود و با این مقصود در صف اول جنگ میکرد، فشار بدشمن داده آنرا عقب ن
تلفات و . ها در این جنگ هزار نفر کشته و دوهزار نفر اسیر شدنداز آتنى. فتح را بآغوش کشید

.اسیان هم زیاد بوداسراى ب

پس از این فتح فیلیپ بشکرانه آن قربانى کرد و کشتگان را بخاك سپرده شجاعترین مردان جنگى 
.را پاداش داد

را، که یکى از سرداران آتن بود، از جهت تقصیرى، »1«لسسیکلىها پس از این شکست آتنى
ناطق مزبور، چنانکه. ناطق آتن بر او وارد کرد، کشتند»2«که لیکورگ

______________________________
)1(-�L�y�s�i�c�l�e�s.

)2(-�L�y�c�u�r�g�u�e.
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.سال مالیه آتن را بخوبى اداره کرده بود12ت اند، نفوذ زیاد داشت و در مدنوشته

: او در مجلس محاکمه خطاب بسردار مزبور کرده چنین گفت): 88، بند 16کتاب (دیودور گوید 
لس، شما در جنگى، که از هموطنان ما هزار مرد کشته شدند و دوهزار نفر اسیر سیکلى«

ح بشرمسارى شهر ما بلند شد و تمامى بر اثر این جنگ ستون فت. گردیدند، فرمانده قشون بودید
.یونان طوق بندگى بگردن انداخت

همه این بلیات در زمان فرماندهى تو روى داد و باوجود این تو، که رسوائى و افتضاح وطنت را در 
اى، جسارت دارى زنده بمانى، روا دارى روشنائى آفتاب را بنگرى و شخص خود مجسم کرده

).م. ق338(» درآئى) ع ملّىیعنى مجم(بمیدان عمومى 

نتیجه جدال خرونه

ها درهم شکست و فیلیپ درواقع امر پادشاه مقدونیه و تمام یونان پس از این فتح مقاومت یونانى
از این زمان او در یونان بشدت . گردید، یا چنانکه دیودور گوید، امپراطورى یونان را تشکیل کرد

ایرانیان جنگ کند و از کارهائى، که آنها نسبت بمعابد یونانى در ازمنه انتشار داد، که میخواهد با 
براى . ها محبوب القلوب ساختاین شایعه او را در نزد یونانى. اند، انتقام بکشدگذشته کرده

اجراى خیاالت خود فیلیپ الزم میدید، که از پشت سر خود، یعنى یونان، مطمئن گردد و با این 
بنابراین بهرکس روى خوش و مالیمت نشان میداد، با پول . ها را بربایدونانىنظر سعى میکرد دل ی

بعد او بشهرهاى . تمام متنفّذین را میخرید و شعراء و ادباء یونانى را همواره بدربار خود میطلبید
براى محلّ . یونانى اعالم کرد، که الزم است راجع بمنافع عمومى خود با او داخل مذاکره گردند

انتخاب شد و در اینجا فیلیپ لزوم جنگ را با ایران پیشنهاد »1«نمایندگان یونانى کرنتاجتماع
کرده خواست، که او را بسپهساالرى کلّ یونان انتخاب کنند، تا او تدارك جنگ را دیده بآسیا 

ى از ها باین امر راضى نبودند، ولى باالخره، چون کاراگرچه باطنا بعض یونانیها مانند آتنى. برود
آنها ساخته نبود، ظاهرا همه راضى شدند و او را بسپهساالرى برگزیده اختیارات غیرمحدود باو 

.دادند



______________________________
)1(-�C�o�r�i�n�t�h�e.
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و براى فیلیپ پس از این اقدام بشهرهاى یونانى اعالم کرد، که هرکدام چقدر سپاهى باید بدهند
).89همانجا بند (تدارکات جنگ با ایران به مقدونیه برگشت 

آغاز لشکرکشى به آسیا

م فیلیپ تدارکات جنگ را براى حمله بایران باتمام رسانیده دو سردار خود را . ق336در سال 
نانى را در اینها مأمور بودند، که شهرهاى یو. بآسیا روانه کرد»2«ینو پارمن»1«موسوم به آتّالوس

مندى بعد چون فیلیپ میخواست از خدایان راجع ببهره. آسیاى صغیر از اطاعت ایران خارج کنند
خود در این جنگ استعالمى کرده رضایت آنها را بداند، شخصى را بمعبد دلف فرستاد، تا از 

آمیختن طعام گاو نر تاج بر سر نهاده و کار «: زن مزبوره جواب داد. تى در این باب سؤالى کندپى
، 16کتاب (دیودور گوید . »با ادویه بانجام رسیده شخصى، که باید گاو نر را بکشد، منتظر است

فیلیپ از این جواب خوشنود شد، چه پنداشت، که مقصود از گاو نر شاه ایران است و او ): 91بند 
قدر بود، که کشته خواهد شد، و حال آنکه گاو نر، که تاج گلى بر سر داشت، خود او بود و م

فیلیپ، که میپنداشت، رضایت خدایان را تحصیل کرده، غرق شادى گشت و امر کرد . کشته شود
، که زاده المپیاس ملکه مقدونیه و خواهر اسکندر »3«ها بکنند و براى دخترش کلئوپاترقربانى

).اپیر بدهنداین دختر را میخواستند بپادشاه (هاى عروسى برپا کرد پادشاه اپیر بود، جشن

ها در این جشن شرکت کنند، فیلیپ یک مسابقه موسیقى ترتیب براى اینکه عده بیشترى از یونانى
اى زیاد از دوستان و بیگانگان باین جشنها طلبید و بدوستان هاى درخشان کرد، عدهداد، ضیافت

یپ این بود، که در مقصود فیل. خود اجازه داد، که آشنایان خودشان را هم باین جشنها بیاورند
این . ها ضیافت بزرگى داده باشدازاى عنوان سپهساالرى کلّ یونان، که باو داده بودند، به یونانى

برگذار شد و میهمانان نامى فیلیپ و نیز شهرهاى یونانى که، از جمله آتن »4«جشن در شهر اژس



وقتى که تاج را میداد، در پایان قابل ذکر است، که رسول آتن، . بود، تاجى از زر باو هدیه کردند
هرکس بخواهد سوء قصد بحیات«: نطق خود چنین گفت

______________________________
)1(-�A�t�t�a�l�u�s.

)2(-�P�a�r�m�e�n�i�o�n.

)3(-�C�l�e�o�p�a�t�r�e.

)4(-�A�e�g�e�s.
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با این : دیودور گوید. »د شدپادشاه کند و در آتن پناهنده شود، بعدلیه پادشاه تسلیم خواه
گوئى، که اتّفاقا از دهن رسول آتن بیرون جست، خدایان میخواستند از سوءقصدى، که پیش

هاى دیگر راجع بسانحه شومى، که گوئىوقت پیشدر همین. فیلیپ را تهدید میکرد، خبر دهند
.پادشاه در پیش داشت، شنیده میشد

پس از آن در یکى از ضیافتهاى پادشاه مقدونى، «) 92، بند16کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
بازیگر معروف یونانى، که از حیث آواز نغز و خوش و نیز هنرمندى در نمایشات »1«تولماوپنه

معروف بود، بدعوت فیلیپ اشعارى خواند، که در آن بسفر جنگى پادشاه مقدونى »2«انگیزحزن
هائى، که ممکن بود براى شاه پارس، این شاه معروف و بزرگ، حاصل بممالک پارس و بدبختى

اى آنانکه خیاالت خود را باالتر از منطقه اثیر «: این است مضمون اشعار مزبوره. شود، اشاره میشد
شما، که خانه روى خانه . هاى خود دشتهاى بزرگ زمین را داخل میکنیدنقشهمیدارید و در 

نهایت عقب خواهید میسازید و چنان میپندارید، که بواسطه شهوت ابلهانه خود حد زندگانى را بى
دست تقدیر کارهاى شما . برد، شما تماما اثرات گردش تند و ناگهانى قضا و قدر را خواهید دید

اریکى خواهد افکند و امیدهاى دور و دراز شما را نیست و نابود کرده بمأواى پر را در ظلمت و ت
.»از محن دوزخ خواهد کشانید



بازیگر مزبور پس از این شعر اشعار دیگرى نیز خواند، که تماما در این زمینه بود و فیلیپ از شنیدن 
گوئى شده و ه پارس پیشاین اشعار غرق شادى گشت، زیرا میپنداشت، که در این اشعار سقوط شا

.گوى معبد دلف را تأیید میکندهاى غیبگفته

کشته شدن فیلیپ

بنابراین مقرّر شد، که از فرداى آن روز ببازیها . پس از ختم ضیافتها میبایست بازیها شروع شود
روز دیگر در طلیعه . شروع کنند و، چون شب دررسیده بود، مردم بطرف نمایشگاه هجوم بردند

ورت دوازده آلهه را، که بسیار خوب ساخته بودند، با تشریفات رسمى، که خیلى باشکوه صبح ص
صورت سیزدهم فیلیپ را. حرکت دادند) طآطر(بود بطرف نمایشگاه 

______________________________
)1(-�N�e�o�p�t�o�l�e�m�e.

)2(-�T�r�a�g�e�d�i�e.
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نمایشگاه پر از جمعیت بود و همه انتظار ورود . تخت قرار گرفته بودنمود، که مانند خدا برمى
پادشاه لباسى سفید . در این احوال موکب فیلیپ پیدا شد. پادشاه را داشتند، تا بازیها را شروع کنند

ها بدانند، که او در بر داشت و بمستحفظین خود سپرده بود، که دور از او حرکت کنند، تا یونانى
بت آنان نسبت بخود اطمینان دارد، ولى در حینى که او وارد طآطر میشد و تمام انظار بمهر و مح

.اى بتن او فرو کرد و پادشاه مقدونیه افتاد و درگذشتنام قمه»1«متوجه او بود، شخصى پوزانیاس

:شرح جهات این قضیه چنین است

»2«تیسمقدونى و از محلّ اریسپوزانیاس مذکور، که اصال ) 93، بند 16کتاب (بقول دیودور 
. بود و در جزو قراوالن پادشاهى خدمت میکرد، بواسطه صباحت منظر مورد توجه فیلیپ واقع شد

بعد این پوزانیاس بزودى دریافت، که پوزانیاس نام دیگرى نیز محبوب پادشاه است و از این جهت 
:روزى بدو گفت



پوزانیاس دوم کینه پوزانیاس اول را بدل گرفت، تا در موقع . »اى که مردى و هم زن و همه جائى«
مناسب تالفى کند و عجالۀ شرح قضیه را بیکى از دوستان خود آتّالوس، که از متنفّذین دربار و 

پس از چندى پوزانیاس دوم در جنگى، که . »3«برادرزاده کلئوپاتر زن جدید فیلیپ بود، گفت
وقتى که این خبر منتشر شد، . چون پیش پادشاه ایستاده بود، کشته شدفیلیپ با ایلّیریها میکرد، 

آتّالوس پوزانیاس اول را نزد خود طلبید و، پس از آنکه او را مست کرد، چند نفر را از مردم رذل 
فیلیپ، چون این خبر بشنید، سخت برآشفت، ولى، چون . بر آن داشت، که با او عمل شنیع کنند

نى بآسیا رفته بود و او را الزم داشت و بعالوه آتّالوس خویش پادشاه بود، وى آتّالوس تازه با قشو
غضب . را تنبیه نکرد، اما عطاهائى به پوزانیاس قراول کرد و رتبه او را در میان مستحفظین باال برد

پوزانیاس فرو ننشست و او تصمیم کرد، که نه تنها آتّالوس را مجازات کند، بل از شخصى هم، که 
قاق حق نکرده،اح

______________________________
)1(-�P�a�u�s�a�n�i�a�s.

)2(-�O�r�i�s�t�i�s.

.نامیدنددختر فیلیپ کلئوپاتر نام داشت و یکى از زنان او را هم چنین مى-)3(
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»1«توقت، که او در فکر بود و نقشه عمل را میریخت، از هرموکرادر این. انتقام بکشد
در «: سوفسطائى مزبور جواب داد. استاد خود پرسید، بچه وسیله میتوان معروف شد»2«سوفسطائى

صورتیکه کسى را، که کارهاى بزرگ کرده بکشند، زیرا تاریخ اسم قاتل را از اسم مقتول جدا 
ید، که پس از آن پوزانیاس در تصمیم خود راسخ گردید و موقع بازیها را مناسب د. »نخواهد کرد

.نقشه خود را اجرا کند

اى در زیر لباس گرفته وارد با این مقصود او قبال اسبهائى دم دروازه شهر آماده کرد و بعد قمه
هاى نمایشگاه گردید و، در حالى که فیلیپ بدوستان خود میگفت، پیش بروند و بقراوالن خیابان



او را تماشا کنند، پوزانیاس دوید و، چون امر میکرد عقب بمانند، تا او تنها وارد طآطر شود و همه
.دید، که پادشاه تنها است، قمه را بپهلوى او فرو برد و بر اثر آن فیلیپ افتاد و در حال بمرد

درنگ فرار کرده خود را بدروازه شهر رسانید و دید، که اسبهایش زین کرده پس از آن قاتل بى
عه آگاه شدند، دویدند، تا به فیلیپ کمک کنند و حاضراند، اما قراوالن فیلیپ، همینکه از واق

، پردیکّاس و آتّاال قاتل را تعقیب کردند، ولى پوزانیاس بر اسب »3«بعضى هم مانند لئوناتوس
وقت کنندگان خیلى پیش بود، شاید جان بدر میبرد، ولى در ایننشسته میتاخت و، چون از تعقیب

پس از آن پردیکّاس و رفقاى او در رسیده کفش او بدرخت مو گرفت و بزمین افتاد و 
).94همانجا بند (هائى باو وارد کردند، که از آن درگذشت ضربت

اوضاع دربار فیلیپ

پیش از اینکه بوقایع مقدونیه پس از فوت فیلیپ بپردازیم، مقتضى است نظرى بدربار فیلیپ در 
کلیۀ . عادات مقدونیها آشنا گردیماواخر سلطنت و قبل از فوتش بیفکنیم، تا بیشتر با اخالق و

مقصود ما از ذکر وقایع مقدونیه، عالوه بر روشن کردن جهات وقایع ایران، یکى هم این است، که 
، فیلیپ چندسال قبل از )12اسکندر، بند (چنانکه پلوتارك گوید . اخالق مقدونیها را بنمائیم

که ملکه و مادر (را »4«لمپیاسکشته شدنش بمعاشقه و عیش و عشرت با زنان مشغول شده ا
چشمى زنان نسبت براثر این رفتار حسد و هم. از خود دور کرد و چند زن گرفت) اسکندر بود

بیکدیگر باعث آشوب و اختاللى بزرگ در

______________________________
)1(-�H�e�r�m�o�c�r�a�t�e.

)2(-�S�o�p�h�i�s�t�e.

)3(-�L�e�o�n�a�t�u�s.

)4(-�O�l�y�m�p�i�a�s.
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المپیاس مادر اسکندر هم، که . دربار مقدونى گردید و بین فیلیپ و اسکندر، کدورتهائى روى داد
باالخره کار . توز بود، آسوده ننشست و رفتار او این کدورت را شدیدتر کردبسیار متکبر و کینه

آتّالوس عموى آن زن بجائى کشید، که در عروسى کلئوپاتر، زن جدید و خیلى جوان فیلیپ، 
ها کرده گفت، از خدایان در مجلس ضیافت در حال مستى خطاب بمقدونى) بقول پلوتارك(

اسکندر، که . اى براى تخت مقدونى اعطاء کنندزادهبخواهید، که به فیلیپ و کلئوپاتر وارث حالل
زاده ا حراماى فالن، تو مر«: حاضر بود، چون این سخن بشنید، در خشم شده به آتّالوس گفت

فیلیپ از جا برخاست و . این بگفت و جام شراب را، که بدست داشت، بسر او پرتاب کرد» میدانى
. شمشیر خود را کشیده بطرف اسکندر رفت، ولى از مستى یا از شدت خشم پایش لغزید و افتاد

واهد ها، این است آن کسى، که میخمقدونى«: اسکندر در حال برخاست و رو بحضار کرده گفت
پس از آن دست مادر . »از اروپا بآسیا عبور کند و، حال آنکه نتوانست از میزى بمیز دیگر بگذرد

خود المپیاس را گرفته از مجلس خارج شد، بعد مادر خود را به اپیر برد و خودش نزد ایلّیریها 
ه حرف میزد، به پردکرنتى، که با فیلیپ خیلى دوست بود و با او بى»1«در این زمان دمارات. رفت

اند و ها با یکدیگر چگونهمقدونیه آمد و فیلیپ پس از اظهار دوستى نسبت بوى پرسید، که یونانى
برازد، که فیلیپ، واقعا بشما مى«: آهنگى و اتّحاد بین آنها دیده میشود؟ دمارات جواب دادآیا هم

خودتان را پر از آشوب و از حسن روابط یونانیان با یکدیگر حرف بزنید، و حال آنکه خانه 
فیلیپ از این جواب بخود آمد و دمارات را نزد اسکندر فرستاد، تا او را بدربار . »!ایداختالل کرده

.مقدونى برگرداند و فرستاده این کار را انجام داد

پادشاه کاریه باین خیال افتاد، که با فیلیپ یک اتّحاد تعرّضى و دفاعى منعقد کند و»2«پیکسودور
»4«نااى آرینپسر فیلیپ، که از رقّاصه»3«با این مقصود باو پیشنهاد کرد، دختر خود را به آریده

در. تولّد شده بود، بدهد»5«نام از اهل الریس

______________________________
)1(-�D�e�m�a�r�a�t�e.

)2(-�P�i�x�o�d�o�r�e.

)3(-�A�r�i�d�e�e.



)4(-�A�r�i�n�n�a.

)5(-�L�a�r�i�s�s�e.
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این موقع باز دوستان اسکندر و مادر او بتکاپو افتاده فیلیپ را متّهم کردند باینکه میخواهد براى 
اسکندر از این شایعات . آریده پشتیبانى تدارك کند، زیرا قصد دارد او را جانشین خود قرار دهد

مزبور فرستاد، تا باو بفهماند، که سخت مشوش شده تسالوس نامى را، که طبیب بود، نزد پادشاه 
. آریده حرامزاده و بعالوه دیوانه است و بهتر آن است، که او طالب دوستى اسکندر باشد

پیکسودور را این پیشنهاد خوش آمد، ولى فیلیپ، همینکه از قضیه آگاه شد، با فیلوتاس پسر 
فته او را سخت مالمت کرد و ین، که یکى از دوستان و محارم اسکندر بود، بمنزل پسرش رپارمن

حمیت باشى، که قدر بىگفت با آنهمه مال، که در اختیار تو خواهد بود، آیا سزاوار است، این
ها نوشت، پس از آن فیلیپ به کرنتى. بخواهى با یک کاریانى، بنده شاه خارجى، بند و بست کنى

ه دوستان اسکندر بودند، از مقدونیه که تسالوس را در زنجیر کرده نزد او فرستد و چهار نفر را، ک
اسامى آنها را ذکر میکنیم، زیرا پس از کشته شدن فیلیپ اسکندر آنها را مورد اعتماد . اخراج کرد

بطلمیوس، : ها بودنداشخاص مذکور این. خود قرار داد و بعضى از آنها کارهاى نمایان کردند
فیلیپ در دربار مقدونى میگفتند، که این قتل بعد از کشته شدن. »1«آرخ، فریگیوسهارپالوس، نه

از ضدیت بین کلئوپاتر و المپیاس روى داده، زیرا توهین خونینى، که به پوزانیاس شد بتحریک 
حتّى از خود اسکندر ظنین . اولى بود و انتقامى، که او از فیلیپ کشید، بتشویق و تشجیع دومى

جهت سوءظنّ از . اطّالع نبودهه یا از این قضیه بىگشته گفتند، که او در قتل فیلیپ دست داشت
اینجا بود، که اسکندر مادر خود را بسیار دوست میداشت و بواسطه رفتار بد فیلیپ با او از پدر 

مکدر بود و دیگر اینکه، چون پوزانیاس از رفتار زشت آتّالوس با او، باسکندر شکایت کرد، او در 
شاعر معروف یونانى خواند، که مضمونش چنین »3«پیداورىشاهکار»2«جواب، شعرى از مده

پلوتارك، (» من زوج و زوجه و آنکه را، که باعث زواج شده است، مجازات خواهم کرد«است 
هاى مورخ مذکور، ولى باید گفت،این است مضمون نوشته). 14اسکندر، بند 



______________________________
)1(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �,�H�a�r�p�a�l�u�s�,�N�e�a�r�q�u�e� �,�P�h�r�y�g�i�u�s.

)2(-�M�e�d�e�e.

)3(-�E�u�r�i�p�i�d�e.
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که شرکت اسکندر در قتل پدرش ثابت نشده بخصوص، که او شرکاء قاتل پدر و اشخاصى را، 
در خاتمه مقتضى است گفته شود، که در . که در کنکاش او دست داشتند، سخت مجازات کرد

از . باشد»1«پوساند و این اسم باید مصحف فیلیپدوم را فیلقوس نامیدهداستانهاى ما فیلیپ 
.انداى اسم او را فیلبس یا فیلقس و فیلقوس نوشتهمورخین قرون اسالمى هم عده

)کبیر(اسکندر سوم -قسمت سوم

نام

اند، ولى مورخین بود و مورخین عهد قدیم هم چنین نوشته»2«اسم این پادشاه مقدونى الکساندر
اند و نامیده»5«القرنینو یا اسکندر ذى»4«یا اسکندر الرومى»3«قرون اسالمى او را اسکندر

روم را باید بمعنى یونان یا مقدونى فهمید، زیرا بیزانس یا روم شرقى (بعضى هم اسکندر المقدونى 
اگر رعایت ترتیب تاریخ را بکنیم، او در ) و قرون اولیه اسالمى روم میگفتندرا در زمان ساسانیان

میان پادشاهان مقدونیه اسکندر سوم است، زیرا چنانکه در جاى خود ذکر شد، دو اسکندر نام 
دیگر قبل از او بر تخت مقدونى نشسته بودند، ولی مورخین عهد قدیم او را غالبا اسکندر پسر 

و ) اسم را با اعداد ترتیبى ذکر کننددر عهد قدیم معمول نبود، که پادشاهان هم(اند فیلیپ نامیده
در . مورخین جدید اسم او را عموما الکساندر مقدونى یا آلکساندر کبیر نوشته و مینویسند

اند، ولى از کتب پهلوى مانند کارنامه اردشیر بابکان و بعضى دیگر داستانهاى ما او را اسکندر گفته
.دیده میشود، که در ایران قدیم او را الکسندر یا الکساندر مینامیدند

نسب



. »7«هاپادشاه ملس»6«تولماوپچنانکه گذشت، پدرش فیلیپ دوم بود و مادرش المپیاس دختر نه
بوتى یا ژانین کنونى سکنى ها مردمى بودند یونانى، که در درون اپیر نزدیک دریاچه پئومملس

بشمار میرفتند و این خانواده هم نسب »8«ند و پادشاهان این مردم از خانواده اآسیدهاگزیده بود
»9«خود را به آشیل

______________________________
)1(-�P�h�i�l�i�p�p�o�s.

)2(-�A�l�e�x�a�n�d�r�e.

.345و ابن النّدیم الوراق در کتاب الفهرست صفحه 99ص 1مسعودى در مروج الذهب ج -)3(

.ریحان و حمزه اصفهانى در کتبى که باالتر ذکر شدهابو -)4(

.21، صفحه 1ابن اثیر در تاریخ کامل، ج -)5(

)6(-�N�e�o�p�t�o�l�e�m�e.

)7(-�M�o�l�o�s�s�e�s.

)8(-�E�a�c�i�d�e�s.

)9(-�A�e�h�i�l�l�e.
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بنابراین، چون پادشاهان مقدونى عقیده داشتند، . میرسانید»1«پهلوان داستانى یونان در جنگ ترووا
که نژادشان به هرکول نیم رب النوع یونانى میرسد، مورخین یونانى نسب اسکندر را از طرف پدر 

پلوتارك، اسکندر، بند (به نیم رب النّوع مزبور و از طرف مادر به آشیل پهلوان داستانى میرسانند 
سالگى 20م بود و در سنّ . ق356) امرداد20-خرداد20(هر پلّا در ژوئیه تولّد اسکندر در ش). 2

.اندهاى ما المپیاس مادر اسکندر را ناهید نامیدهزاید نیست گفته شود، که در داستان. بتخت نشست



هائى راجع بنژاد اوافسانه

هائى بگویند، یا افسانهالعاده داستانها چنانکه عادت مردمان است، که در اطراف نام اشخاص فوق
ها را بعض مورخین عهد قدیم مانند دیودور این نوع گفته. انددرباره اسکندر هم چیزهائى گفته

) 1، بند 17کتاب (اند، چنانکه مورخ مذکور گوید بسکوت گذرانیده و فقط نسب او را ذکر کرده
و از طرف مادر به اآسیدها )نیم رب النّوع یونانى(»2«نسب اسکندر از طرف پدر به هرکول

اینکه کورث این داستانها را ذکر میکنند، بىمیرسد، ولى برخى دیگر مانند پلوتارك و کنت
ها فقط این است، که احوال روحى بصحت آن عقیده داشته باشند و مقصود ما هم از ذکر افسانه

):1، بند 1اسکندر، کتاب (کورث گوید کنت. معاصرین او را بنمائیم

هاى او باعث شد، که نه از این جهت، که تقدیر همواره مطیع میل و شهوات اسکندر بود، کامیابى
فقط پس از اینکه کارهایش را بانجام رسانید، بلکه از ابتداء سلطنتش در نسب او تردید کرده 

، باین بدانیم»3«ترتر نیست بجاى اینکه او را پسر هرکول و از اعقاب ژوپىبگویند، که آیا صحیح
بنابراین اشخاصى زیاد بدین عقیده شدند، که . تر استعقیده باشیم، که او پسر بالفصل خود ژوپى

.تر بشکل مارى در رختخواب مادر اسکندر داخل شد و از این ارتباط اسکندر بدنیا آمدژوپى

گویان دادند، تماما مؤیدهائى که غیبهائى، که دیدند و جوابپس از آن خواب

______________________________
)1(-�T�r�o�i�e.

)2(-�H�e�r�c�u�l�e.

).نامیدندها او را زوس مىیونانى(ها و رومیها خداى بزرگ یونانى-)3(
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گوى معبد مزبور ، غیب)باالتر ذکر شده(وقتى که فیلیپ از معبد دلف سؤالى کرد . این معجزه بود
من، معبد آم(نیایش داشته باشد ) منآم(تر گفت، که باید بیش از همه براى ژوپىتى باو یا پى

: بعد مورخ مذکور گوید). چنانکه باالتر ذکر شده، نزدیک اآزیس، در همسایگى مصر بود



: دیگران این روایت را افسانه تصور میکنند، ولى باز راجع بارتباط غیرمشروع المپیاس چنین گویند
کشى اخس، شاه پارس، از تخت و تاج محروم شد، انب پادشاه مصر بواسطه قشونوقتى که نکت

داشت بحبشه نرفت بل براى استمداد به مقدونیه آمد، زیرا از فیلیپ بیش از دیگران میتوانست چشم
وقت، که میهمان فیلیپ بود، با سحر دل ها داشته باشد و در اینهمراهى در مقابل قدرت پارسى

.ربود و بستر میزبان خود را بیالودالمپیاس را 

این (از این زمان فیلیپ از ملکه ظنین گردید و همین قضیه بعدها باعث طالق دادن زنش گردید 
داستان از منشاء مصرى است و مقصود مصریها این بود، که بگویند اسکندر پسر فرعون مصر 

زاده بود، تخت مصر را از م مصرىاست، چنانکه درباره کبوجیه گفتند، که چون او از شاهزاده خان
).آمازیس غاصب انتزاع کرد

روزى که فیلیپ کلئوپاتر، زن جدید را، : سپس مورخ مذکور حکایت خود را چنین دنبال میکند
اسکندر را از جهت قضیه ) بقول دیودور برادرزاده او(بقصر خود درآورد، آتّالوس عموى این زن 

هارات خود فیلیپ، که اسکندر پسر او نیست، او را تشجیع ننگین مادرش سرزنش کرد، زیرا اظ
باالخره قضیه المپیاس در تمام یونان و حتّى در نزد ملل مغلوبه شیوع یافت و تکذیب . کرده بود

هاى قدیم اقتباس کرده بودند، که با اما قضیه اژدها دروغ بود و از این جهت آن را از افسانه. نشد
زمان «: کورث راجع بروابط نکتانب با المپیاس گویدبعد کنت. پوشانندآن ننگ این خیانت را ب

فرار او از مصر با این گفته موافقت نمیکند، زیرا، وقتى که نکتانب از مصر بواسطه استیالى اخس 
از تاج و تخت موروثى محروم شد، اسکندر شش ساله بود، ولى کذب قضیه مراوده نکتانب با 

تر گویند، بهیچوجه تأیید نمیکند، حتّى خود م، که راجع به ژوپىچه را هالمپیاس صحت آن
المپیاس
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مجسمه اسکندر مقدونى-)70(

)از کتاب اسکاریگر، تاریخ عمومى(
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د و روزى بپسرش نوشت، خندیتر بدانند، مىبدعوى اسکندر، که میخواست همه او را پسر ژوپى
ها ژونن زن موافق عقاید یونانى(نسبت باو نگردد »1«که بیجهت باعث تحریک خشم ژونن

اى را دروغ دانست، که مکرّر آنرا اساسا تأیید کرده در این مراسله المپیاس شایعه). تر بودژوپى
مکن، که نژاد تو از فراموش «بود، چه در موقع حرکت اسکندر بطرف آسیا او بپسرش گفته بود 

چیزى که متّفق علیه همه میباشد، . »کى است و خودت را الیق چنان پدرى، که تو داشتى، نشان ده
هاى گوناگون و عالماتى چون نطفه اسکندر بسته شد، تا زمانیکه او بدنیا آمد معجزه: این است

واب دید، که بر شکم العاده بدنیا خواهد آمد، مثال فیلیپ در خداللت میکرد، که مردى فوق
المپیاس مهرى خورده، که نقش شیرى را مینماید و بعدها اسکندر این شایعه را شنید و از این 

»2«توپولیسجهت بود، که در ابتداء اسم اسکندریه، یعنى شهرى را که در مصر بنا کرد، لئون
، که بعدها رفیق پادشاه گوئىترین غیب، یعنى تردست»3«نامید، زیرا خواب فیلیپ را آریستاندر

شبى که . »پسر فیلیپ داراى روحى بزرگ خواهد شد«: جوان و کاهن او گردید، چنین تعبیر کرد
این معبد (ترین معبد آسیا بود، بسوخت المپیاس زائید، آتشى معبد دیان را در افس، که معروف

اند، آنرا آتش زد، نکه نوشته، چنا»4«اىیکى از عجائب هفتگانه عالم قدیم بشمار میرفت و دیوانه
افس چنانکه مکرّر گفته شده از مستعمرات یونانى در آسیاى . تا اسمش در تاریخ جاویدان بماند

ها در اینجا باید سحره مقصود مورخ از مغ(هائى، که در آن زمان در افس بودند مغ). صغیر بود
هاى آن روزى تمام ده، که شعله، گفتند در جائى مشعلى روشن ش)باشد نه کاهنان مذهب زرتشت

»5«دهمشرق را فرو خواهد گرفت و باز چنین اتّفاق افتاد، که در این زمان فیلیپ، که تازه پوتى
هاى او توضیح آنکه ارابه. هاى دیگر خود خبر یافتمستعمره آتنى را تسخیر کرده بود، از پیشرفت

در بازیهاى المپ گوى سبقت ربودند و

______________________________
)1(-�J�u�n�o�n.

)2(-�L�e�o�n�t�o�p�o�l�i�s(یعنى شهر شیر.(

)3(-�A�r�i�s�t�a�n�d�r�e.

)4(-�H�e�r�o�s�t�r�a�t�e.



)5(-�P�o�t�i�d�e�e(ه واقع بود و آن را اکنون پىناکا نامنداین شهر در مقدونی.(
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حینى که او غرق شعف و شادى بود، خبر بعد، در . ین والى او در ایلّیریه فتح نمایانى کردپارمن
اى، که دادند، که زن او المپیاس فارغ شده و پسرى آورده و نیز شیوع دارد، که در شهر پلّا بر خانه

دو عقاب را عالمت دو . اسکندر در آنجا زاد، دو عقاب جا گرفته تمام روز را در آن محل بماندند
بیرى پس از حدوث واقعه آسان بود و من در کتبى امپراطورى اروپا و آسیا دانستند و چنین تع

لرزه روى داد و رعد مدتى غرّید و برق بکرّات بزمین ام، که در موقع تولّد اسکندر زمینخوانده
درپى ترسید، که مبادا خدایان بر او رشک برده درصدد کشیدن هاى پىبختىفیلیپ از خوش. افتاد

درخواست کرد، که در موقع کشیدن انتقام در ازاى »1«نمزیساین بود، که از. انتقام از او برآیند
. »عنایتى خود نسبت باو بکاهدهائى، که از طرف طالعش شامل او شده است، از بىعنایت

یونانیهاى قدیم عقیده داشتند، شخصى که خیلى سعادتمند است، مورد حسد خدایان واقع میشود (
بنابراین فیلیپ درخواست . هائى تدارك میکندبدبختىو نمزیس، که الهه انتقام است براى او 

).میکرده، که ربۀ النّوع مزبوره در کفّاره او تخفیفى دهد

ها و روایاتى، که در اطراف اسم اسکندر گفته شده و پلوتارك هم در کتاب چنین است افسانه
هویدا است، که این کورث هاى کنتاز نوشته. ها را ذکر کردهاین گفته) 5، 1اسکندر، بند (خود 

روایات را باور نداشته، ولى باید گفت، که خود اسکندر، چنانکه از کارهاى او دیده میشود و 
.ها بودهتر بیاید، عقیده راسخ داشته، که او پسر خداى بزرگ یونانىپائین

کودکى و جوانى اسکندر

مقدونیه و حفظ والیات و بین بود، میدانست، که بزرگ شدن فیلیپ دوم، که مردى عاقل و مآل
. شهرهائى، که باین مملکت افزوده، فرع داشتن خلف اهلى است، که باید پس از او بتخت نشیند
بنابراین توجهى مخصوص بتربیت اسکندر کرد و با این مقصود لئونیداس نامى را، که از اقرباى 

هاى وافى کرد، تا همه از یز دقّتدر انتخاب طبیب و دایه و غیره ن. المپیاس بود، مربى او قرار داد
هاى ممتاز و داراىخانواده



______________________________
)1(-�N�e�m�e�s�i�s.
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این اشخاص مراقبت کامل در تربیت جسمانى او کردند و بعد وقتى که . اخالق حسنه باشند
روف یونان، که در این زمان بمکتب افالطون اسکندر بزرگ شد، فیلیپ به ارسطو فیلسوف مع

اند و من از خدایان بمن پسرى اعطا کرده: اى نوشت، که تقریبا مضمون آن چنین بودمیرفت، نامه
تولّد او در زمان شخصى مانند تو بیش از بدنیا آمدنش شادم، زیرا امیدوارم، که اگر مرباى تربیت 

هاى بزرگ را بدوش از من بار گران این اندوختهتو شود، پسرى ناخلف نگردد و بتواند پس 
.گیرد

اش مقدر باشد، من عقیده دارم، که نداشتن اوالد بمراتب بهتر است از داشتن خلفى، که درباره
مقصود فیلیپ احوال بد (هاى نیاکان خود را مشاهده کند پس از من باز افتضاحات و رسوائى

ارسطو سمت آموزگارى اسکندر را پذیرفت و مدتها ). ودهمقدونیه در زمان پادشاهان قبل از او ب
).2، بند 1کورث، کتاب کنت(بتعلیم و تربیت او پرداخت 

اعضاى بدنش قوى و متناسب، قامتش پست و خودش : صفات جسمانى اسکندر چنین بود
مانند ها و سینه که بسرخى میزد، دماغى چه مینمود، پوستى داشت سفید، بجز گونهتر از آنعصبى

از اثر . چشم چپ سبزفام بود و چشم راست سیاه: دماغ عقاب و چشمانى برنگهاى مختلف
اینکه در خود احترامى، یعنى محبتى که با ترس چشمانش کسى نمیتوانست در آنها بنگرد، بى

در حرکات و رفتار چست و چاالك بود و، چون این . آمیخته است، نسبت باسکندر احساس کند
فرهاى جنگى خیلى بکار میبرد، میکوشید، که در زمان عادى هم آنرا با ورزشهاى صفت را در س

ها و شداید باعلى درجه بردبار بود و از پرتو این صفت مکرّر خود در سختى. گوناگون حفظ کند
العاده در او از زمان طفولیتش قریحه و هوش فوق. و لشکرش را از مخاطرات بزرگ رهانید

العاده فوق. مین اوان گفتار و کردارش توجه اطرافیان او را جلب میکردمشاهده میشد و از ه
هر زمان پدرش فیلیپ شهر بزرگى را : اندطلب و جویاى نام بود، چنانکه در باره او نوشتهجاه



تسخیر میکرد و مقدونیها غرق شادى و شعف میشدند، اسکندر در میان رفقاى خود اظهار 
افسردگى کرده

1219: ، ص2باستان، جتاریخ ایران 

» براى ما، وقتى که از کودکى پا بیرون نهیم، پدر من چیزى باقى نخواهد گذاشت«: میگفت
هاى زیاد براى آلهه یونانى در عقاید مذهبى محکم بود و قربانى). 6پلوتارك، اسکندر، بند (

.مزاجش تند بود و خشم زود بر وى غلبه میکرد. میکرد

سازها شکل و مجسمه او را چنان بکشند یا بسازند، که نقّاشها و مجسمهاندازه میخواست، کهبى
).2همانجا بند (شکیل و باصباحت منظر باشد 

اگرچه اسکندر طبیعتا صفات عالى داشت، ولى توجه فیلیپ هم در تربیت او بسیار مؤثر افتاد، زیرا 
نونداس، تا چه اندازه در امىفیلیپ هیچگاه فراموش نمیکرد، که مصاحبتش در ایام کودکى با اپ

بهمین جهت، چنانکه ذکر شد، ارسطاطلیس فیلسوف معروف یونانى را بدربار . تربیت او مؤثر بود
. خود خواست، تا او را تعلیم کند و اسکندر نحو و صرف زبان یونانى را نزد حکیم مزبور آموخت

سوارى و تیراندازى و ورزشهاى بعد فیلیپ معلّمین دیگر براى اسکندر تهیه کرد و مخصوصا اسب
پس از اینکه اسکندر بزرگ شد و بسنّى رسید، که میتوانست با علوم دیگر . گوناگون باو آموخت

میزیست، براى تعلیم اسکندر باز بدربار خود »1«لنتىآشنا شود، فیلیپ ارسطاطلیس را، که در مى
خواست و حکیم مزبور چند علم دیگر و بخصوص طبیعیات را باو آموخت و در دربار مقدونى 

اند، که چون مورخین اسکندر نوشته. بماند، تا اسکندر بتخت نشست و بآسیا براى جنگ گذشت
ن بارسطو داد، تا بمخارج تحقیقات او علوم طبیعى و طب را دوست میداشت، بعدها هشتصد تاال

-9پلوتارك، اسکندر، بند (اند در این علم صرف کرده کتاب خود را باتمام برساند و نیز نوشته
اسکندر مایل نبود، که ارسطو چیزهائى، را که باو آموخته بود، ): 3، بند 1کورث، کتاب کنت

ز حکیم مذکور مؤاخذه میکند، که چرا اى خطاب به ارسطو، اسکندر امنتشر کند، چنانکه در نامه
از فحواى کالم مورخین (را پست و کتابهائى در این باب منتشر کرده »2«مقام علم آکروآماتیک

)مذکور چنین مستفاد میشود، که مقصود فلسفه ماوراء الطبیعه بوده



______________________________
)1(-�M�y�t�i�l�e�n�e.

)2(-�A�c�r�o�a�m�a�t�i�q�u�e� �)�a�c�r�o�a�m�a�t�i�c�a�s. )
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ارسطو جواب داد، که هرچند کتابهائى منتشر کرده، اما کسى، تا این علم را نیاموزد، نخواهد 
خواست و »1«بعد اسکندر کتاب ارسطو را راجع به رتوریک. توانست، مفاد کتابهاى او را بفهمد

کسى ندهد، زیرا میخواست از حیث دانش هم برتر اکیدا قدغن کرد، که این کتاب را بغیر از او ب
اسکندر در اوایل سلطنتش احترامى زیاد نسبت به ارسطاطلیس میورزید و . از دیگران باشد

میگفت، که اگر فیلیپ بمن حیات داده، ارسطاطلیس مرا تعلیم کرده، که باشرافت و نام زندگانى 
العاده جاه طلب بود و ارسطاطلیس هم با فوقبراى فهم مطلب باید در نظر داشت، که اسکندر . کنم

گفت، که در میان تمام فیوض زندگانى شرف و کرد، چنانکه مىاین صفت ذاتى او مساعدت مى
.نام باالتر از هرچیز است

ناپذیر در دماغ اسکندر گذاشت و باعث شد، که او حدى براى تعلیمات ارسطاطلیس اثراتى خلل
طلبى این بود، که پس از جنگى بجنگى میپرداخت و باالخره جاه. دهاى خود قرار ندهجهانگیرى

را بجائى رسانید، که خواست او را خدا بدانند و، چنانکه بیاید، کالّیستن مورخ خود را کشت از 
طلبى اسکندر باعث شد، که او این جهت، که این داعیه اسکندر را استهزاء میکرد و نیز همین جاه

اى، که داشت و خود را فیلسوف مزبور اسکندر را از داعیه. سطو گردیدبعدها مورد مالمت ار
باالتر از بشر میدانست، عالنیه در میان پیروان خود انتقاد میکرد و همین انتقادات اسکندر را از او 

.سرد کرد، بحدى که ارسطو را دشمن خود پنداشت

ودش هم درس میگرفت، ولى از صنایع مستظرفه اسکندر موسیقى را خیلى دوست میداشت و خ
از این زمان اسکندر از » آیا تو شرم ندارى، که چنین خوب میخوانى؟«: روزى پدرش باو گفت

سرد شد و الحان نغر بزمى را بیک سو نهاده فریفته آهنگهائى گردید، که مردانگى این صنعت دل



را رزمى کرده نزد وى نامى موافق ذوق اسکندر موسیقى خود»2«موتهبعد تى. را تحریک میکرد
از. مقرّب گردید

______________________________
)1(-�R�h�e�t�o�r�i�q�u�eگوئى میدانستند، قبل از ارسطو این علم را فن فصاحت و بالغت در سخن

توانائى در یافتن وسائل ممکنه براى قبوالندن مطلب : ولى فیلسوف مزبور آن را چنین تحدید کرده
.از موضوعاتبمخاطب در مورد هر یک 

)2(-�T�i�m�o�t�h�e�e.

1221: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

»1«ساكصنایع دیگر اسکندر بفصاحت و بالغت اهمیت میداد و از آناکسیمن، که از اهل المپ
این شخص روزى باعث نجات وطنش شد، توضیح آنکه اسکندر میخواست . بود، پیروى میکرد

ساك را از این جهت، که طرفدار ایرانیها بود، خراب کند و، چون دید که آناکسیمن از شهر المپ
شهر خارج شده بطرف قشون اسکندر میرود و یقین کرد، که براى درخواست عفو و اغماض 

اسکندر روانه است، قسم خورد، که درخواست او را نخواهد پذیرفت، ولى درباره شهرش بنزد
-)71(آناکسیمن، چون از قسم اسکندر آگاه شد، وقتى که او را دید درخواست کرد، که 

رستم، مدخل یکى از مقابرنقش

)فالندن و کست، ایران قدیم(

خواهش او را نپذیرد، از اسکندر وطنش را خراب کند و پادشاه مقدونى، چون قسم خورده بود 
).3، بند 1کورث، کتاب کنت(ساك دست باز داشت خراب کردن المپ

و »3«سیپسازها لىرا بخود راه میداد و از مجسمه»2«پلاسکندر از نقّاشان زمان خود فقط آپ
ترجیح »5«از شعراى قدیم یونان اسکندر هیچکدام را بر هومر. مورد توجه او بودند»4«کلتپولى

هاى خود تمام چیزهائى را، که باعث نمیداد و میگفت، از تمام شعراء فقط هومر توانسته در نوشته
.قدرت دولتى میشود، بیان کند



بنابراین اسکندر در سفر و حضر کتاب شاعر مزبور را با خود داشت و این کتاب را با خنجرى زیر 
پلوتارك و (» سفرهاى جنگى توشه راه من استاین دو چیز در «بالش خود میگذاشت و میگفت، 

).کورثکنت

از قضایائى، که بایام جوانى اسکندر نسبت میدهند و جرئت و شجاعت او را

______________________________
)1(-�L�a�m�p�s�a�q�u�e(در آسیاى صغیر.(

)2(-�A�p�p�e�l�e.

)3(-�L�y�s�i�p�p�e.

)4(-�P�o�l�y�c�l�e�t�e.

)5(-�H�o�m�e�r�e.
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روزى اسبى . در آن زمان اسبهاى تسالى از حیث زیبائى معروف بودند. مینماید، قضیه ذیل است
براى فیلیپ از این والیت یونانى آورده بودند و، چون سرش بسر گاو نر شباهت داشت آنرا 

ستحفظین اسب مزبور بقدرى تندخوى و سرکش بود، که از دوستان و م. مینامیدند»1«فالبوسه
.فیلیپ کسى نتوانست بر آن بنشیند

مصرف را رها کنند در جلگه حال در اطراف فیلیپ مذاکره شد، که این اسب وحشى بىدر این
دلى از دست اسکندر آهى کشیده گفت، اسب باین زیبائى را بواسطه ترس و کم. آزاد باشد

. فن ماهرترند، بیجهت توهین مکنفیلیپ برگشته باو گفت، اشخاصى را که از تو در این . میدهند
قیمت «: اسکندر» اگر نکردى چه؟«: فیلیپ. او جواب داد، اگر اجازه دهید من او را رام میکنم

فیلیپ خندید و باالخره قرار بر این شد، که اگر او اسب را رام کرد، از آن او . »اسب را میپردازم
. اینکه صاحب اسب گرددآن را بپردازد، بىباشد و قیمت آن را فیلیپ بپردازد، و الّا خودش قیمت 



اسکندر پس از تحصیل اجازه اسب را رو بآفتاب داشت، تا سایه خود را نبیند، زیرا ملتفت شده 
بعد از این کار چند دفعه دست بیال اسب کشیده او را . بود، که اسب از سایه خود رم میکند

.انه جست و بر اسب نشستبنواخت و پس از اینکه از حرارت اسب قدرى کاست، چابک

اسب بر دو پا ایستاد، بعد لگد انداخت و تالش کرد، که از قید دهنه برهد و، چون موفق نشد، 
اسکندر جلو او را رها کرد، تا هرقدر میخواست . اسکندر را برداشت و در جلگه هموار تاخت

د و رام گردید، ولى باالخره اسب خسته ش. دوید و گاهى هم با مهمیز او را بدویدن تحریک کرد
در . اسکندر او را راحت نگذاشت و چندان دوانید، تا باالخره اسب بکلّى از نفس افتاد و ایستاد

وقت که اسکندر نزد فیلیپ برگشته بود، پیاده شد و فیلیپ، که از شادى در پوست نمیگنجید، این
ه براى تو کوچک است، اسکندر، مقدونی«: باطراف خود نگریست و بعد رو به اسکندر کرده گفت

).3، بند 1کورث، کتاب کنت-8پلوتارك، اسکندر، بند (» تر باشدر فکر مملکتى وسیع

______________________________
)1(-�B�u�c�e�p�h�a�l�e.
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جنگها فیلیپ چون جالدت و رشادت اسکندر را میدید، همینکه پسرش برشد رسید، او را در 
بنابراین در محاصره بیزانس و جنگ فیلیپ با آتنیها، چنانکه گذشت، اسکندر شرکت . دخالت داد

.کرد

استعمال تزئینات «: اند، که از تزئینات و البسه فاخر احتراز داشت و میگفتدر احوال اسکندر نوشته
در . »رد در تقواى او استو جواهر حق زنان است، زیرا زیبائى از لوازم آنان میباشد، اما زیبائى م

ایام شباب از معاشرت با زنان بقدرى گریزان بود، که مادرش میترسید عنّین باشد، ولى پس از 
شراب را در ابتدا دوست میداشت، ولى بحدى که . زن بود360فتوحات خود در آسیا داراى 

اند، صفاتى را، که نوشتهباعث مستى نگردد، اما بعدها، که فتوحات زیاد کرد، چنانکه مورخین او 
ها میکرد، پس از هر فتح ضیافت: آالیشى را از دست دادذکر کردیم، فاقد گردیده سادگى و بى



ور میگشت، که چنانکه بیاید، بمیگسارى و مستى میپرداخت و در عیش و عشرت بقدرى غوطه
.باالخره از عیش و عشرت و ناپرهیزى زیاد درگذشت

اند، اما رخین یونانى و رومى در باب کودکى و جوانى اسکندر نوشتهاین است اجماال آنچه مو
.اینکه رفتار او پس از فتوحاتش چه بود، در ضمن وقایع ایران بیاید

حاال مقتضى است، که از کارهاى او در یونان و نیز در اطراف مقدونیه، بقدرى که با تاریخ ایران 
کشى دانستن کارهاى او قبل از قشون. ان بپردازیممالزم است، صحبت کرده بعد بذکر وقایع ایر

بایران از این حیث الزم است، که اگر کارهاى مزبور انجام نمیشد، نمیتوانست پا بآسیا بگذارد، 
.پس دربار ایران آن زمان، چنانکه میبایست، بامور یونان اهمیت نداده

کارهاى اسکندر در بدو سلطنت

و نخستین کار او تنبیه اشخاصى بود، که در قتل پدرش دست م بتخت نشست. ق335اسکندر در 
.پس از آن بمراسم دفن پدر پرداخت و بعد زمام امور را بدست گرفت. داشتند

در ابتداء درباریان از جهت کمى سنّ اسکندر وقعى باو نمیگذاردند، ولى او توانست در اندك 
با مرگ پدرم جز «او همواره میگفت . ربایدهاى مالیم و عاقالنه دل مردم را بمدتى بواسطه نطق

اسم شاه چیزى تغییر نکرده، اداره امور بهمان نحو، که
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رسوالنى، که نزد او میآمدند، مورد مالطفت میشدند و به . »در زمان پدرم بود، دوام خواهد یافت
اسکندر توجهى . عنایت بنگرید، که بپدرم مینگریستیدنسبت بمن با همان نظر : ها پیغام میدادیونانى

مخصوص نسبت بقشون داشت و غالبا بسان دیدن آن و مجبور کردن سپاهیان بورزشهاى گوناگون 
. اوقات خود را میگذرانید و از این جهت قشون مقدونى سپاهى شد ورزیده و داراى اطاعت نظامى

پسرى آورده بود و آتّالوس، که از اقرباى نزدیک کلئوپاتر زن دوم فیلیپ چندى قبل از مرگ او 
بنابراین اسکندر از او . کرد، تا او را از تخت دور کندها بر ضد اسکندر مىاین زن بود، کنکاش

ین بیمناك گردید، بخصوص که آتّالوس قبل از فوت فیلیپ بعزم جنگ با ایران بهمراهى پارمن



ها را اغوا کند، که ادا او سربازان را با خود همراه و یونانىبآسیا رفته بود و اسکندر میترسید، که مب
یکى از دوستان خود »1«بر اثر نگرانى مذکور اسکندر هکاته. پادشاه جوان را از تخت بزیر آرند

را با قشونى بآسیا فرستاد، تا آتّالوس را دستگیر کرده نزد او آرد و باو دستور داد، که اگر بگرفتن 
هکاته بآسیا گذشت و قشون خود را بسپاهیان . شد، در اولین وهله او را بکشدآتّالوس موفق ن

ها، در این احوال آتنى. ین و آتّالوس ملحق کرده منتظر موقع شد، تا نقشه خود را انجام دهدپارمن
ها در یونان بسیار ناراضى بودند، از خبر فوت فیلیپ مشعوف که از برترى و ریاست مقدونى

.ها مخالفت ورزندریک دموستن آتنى درصدد برآمدند، که با مقدونىگشتند و بتح

با این مقصود رسوالنى نزد آتّالوس بآسیاى صغیر فرستادند، تا با همراهى او نقشه خودشان را اجرا 
بر اثر این . وقت شهرهاى دیگر را محرّك شدند، که آنها هم بر مقدونیه بشورندکنند و در همین
ها خواستند، که ساخلو تبى. قرار دادند تبعیدشدگان زمان فیلیپ را برگردانندتحریکات االیانها

ساخلو مقدونى »2«هامقدونى از شهرشان خارج و مقدونیه فاقد برترى در یونان گردد، آمبرسییت
را از دیار خود اخراج کردند، اهالى پلوپونس اعالم کردند، که میخواهند موافق قوانین خودشان 

کنند، بعض شهرهاى ساحلى مقدونیه علم طغیانزندگانى 

______________________________
)1(-�H�e�c�a�t�e�e.

)2(-�A�m�b�r�o�c�i�o�t�e�s.
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بیفراشتند و باین هم قانع نشده مردمان همجوار را، که مقدونى نبودند، بشورش و یاغیگرى 
اسکندر متوحش و مقدونیها مضطرب گشتند، که مبادا بر اثر خبرهاى مذکور . تحریک کردند

پادشاه جوان در مقابل این همه مشکالت درماند و دولت مقدونى از بیخ و بن برافتد، ولى اسکندر 
در ابتدا او اهالى تسالى را بطرف خود جلب کرده بآنها : بزودى از وحشت بیرون آمده چنین کرد

هرکول میباشد، میرسد و در نتیجه تسالیان با او همراه گشته گفت، که نژاد من و شما بیک نفر، که 
پس از آن اسکندر از راه تسالى بطرف . قرار دادند، که اسکندر مانند پدرش سپهساالر یونان باشد



بعد به ترموپیل رفت و در آنجا شوراى . مردمان سواحل دریا رهسپار گردیده آنها را جلب کرد
قد داشته این مجلس را مجبور کرد، که بموجب فرمانى او را از نو ها را منع»1«تیونفیکآم

.سپهساالر کلّ یونان بدانند

ترتیب، که وعده داد آنها را بزودى آزاد بگذارد، تا موافق ها کنار آمد بدینبعد او با آمبرسییت
را در اسى شده و اردوى خودقوانین خودشان زندگانى کنند و پس از این کار با قشونى داخل ب

ها مضطرب شدند در این احوال آتنى. ها ایجاد کردزده وحشت و اضطراب زیاد در تبى»2«کادمه
ها تصمیم کردند، باالخره آتنى. و آنهائى، که اسکندر را حقیر میشمردند، از عقیده خود برگشتند

.اندان نشناختهکه رسوالنى نزد اسکندر فرستاده معذرت بخواهند از اینکه او را بسپهساالرى یون

رفته از آنجا به »3«تروندموستن آتنى نیز جزو رسوالن بود، ولى او نزد اسکندر نرفت، یعنى تا سى
:اندجهت این اقدام نطّاق مزبور را مختلف توجیه کرده. آتن برگشت

و بعضى تصور میکنند، که چون همیشه بر ضد مقدونیه بود، ترسید، که مبادا خطرى براى حیات ا
برخى گویند که خواست صداقت خود را بشاه ایران نشان دهد، زیرا از او براى ضدیت با . باشد

مبتنى باشد، چه او به »4«عقیده آخرى شاید بر نطق اسخین. آتن مبالغى زیاد دریافت میکرد
هرچند اکنون طالى شاه سراپاى تو را گرفته، ولى این زر تو را کفایت نخواهد«: دموستن گوید

کرد، زیرا اندوخته

______________________________
)1(-�A�m�p�h�i�c�t�y�o�n�s.

)2(-�C�a�d�m�e�e.

)3(-�C�i�t�h�e�r�o�n.

)4(-�E�s�c�h�i�n�e.
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-1، بند 1، فصل 1آریان، کتاب -4، بند 17دیودور، کتاب (» غیرمشروع هیچگاه کافى نیست
این اسناد را صحیح بدانیم، تردیدى نیست، که دموستن کمک اگر ). 2، بند 11ژوستن، کتاب 

.ایران را در این زمان در صالح آتن میدید، نه اینکه براى گرفتن پول بایران نزدیک شده باشد

ها را از وحشت بیرون آورد، بعد بطرف کرنت اسکندر رسوالن آتن را با مالیمت پذیرفته آتنى
در نتیجه مجمع مزبور . جمع و نطق مؤثرى در آن مجمع کردرفت و در آنجا نمایندگان یونان را

ها از اسکندر را بسپهساالرى کلّ یونان برقرار داشت و رأى داد، که سفر جنگى بر ضد پارسى
اند، شروع شود و شهرهاى یونانى به ها روا داشتهجهت وهن و آزارهائى، که سابقا درباره یونانى

، بند 1، فصل 1آریان، کتاب -42، بند 17دیودور، کتاب (ند اسکندر کمکهاى سپاهى و پولى کن
).2، بند 11ژوستن، کتاب -11، بند 1کورث، کتاب کنت-1

ها همداستان شده درصدد پس از مرگ فیلیپ آتّالوس با آتنى: وقت قضایاى آسیا چنین بوددر این
را، که دموستن باو نوشته اىبرآمد بر اسکندر یاغى شود، ولى پس از چندى پشیمان گشته نامه

بود، نزد اسکندر فرستاد و خواست باو نزدیک شده سوءظنّ وى را رفع کند، ولى در این احوال، 
هکاته برحسب مأموریتى، که داشت، او را بقتل رسانید و تخم شورش از قشون مقدونى در آسیا 

.برطرف گردید

تماد اسکندر و یکى از سرداران نامى و ین پس از این قضیه مورد اعسردار دیگر مقدونى پارمن
).5، بند 16دیودور، کتاب (مقرّب اسکندر گردید 

معروف یونانى را، که پیرو»1«زمانیکه اسکندر در کرنت بود، خواست دیوژن

______________________________
)1(-�D�i�o�g�e�n�eاین شخص در کرانه(�C�r�a�n�e )هاى کرنت میزیست و شهرت یکى از حومه

: باید بخاطر آورد، که حکیم مزبور عقیده داشت. وارستگى او در تمام یونان و مقدونیه پیچیده بود
اعلى درجه حکمت در این است، که انسان موافق طبیعت زندگانى کند، ثروت را حقیر شمارد، 

قی رسوم و آداب اجتماعى را که تماما اعتبارى است و مردم خود را بدان مقید داشته آزادى حقی
وضع زندگانی او چنین بود، که در کلّیه فصول پابرهنه راه . سو نهداند، بیکرا از دست داده



میرفت و در رواق معابد میخوابید، لباس او عبارت بود فقط از یک ردا و مأواى او از پیپى، که در 
ین براى اند، که یک کاسه چوبنوشته. اى نداشتجز از این چیزها اندوخته. آن استراحت میکرد

آشامیدن آب داشت، ولى، چون روزى دید، که طفلى دو دستش را پر از آب کرده آنرا آشامید 
.این هم زیادى است، میتوان مانند این بچه آب خورد: هم در زمان کاسه خود را بزمین زده گفت
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.بود، مالقات کند»1«فلسفه کلبى

رفته با دبدبه سلطنتى بر دیوژن ورود کرد و در موقعى، که او در آفتاب گرم اسکندر به کرانه
. »دیوژن، از من چیزى بخواه و هرچه خواهى میدهم«: میشد، اسکندر روبروى او ایستاده گفت

.»از آفتابم رد شو«: حکیم مزبور جواب داد

ندر نبودم، هر آینه اگر اسک«: این جواب بقدرى در اسکندر اثر کرد، که در حال فریاد زد
.»میخواستم، که دیوژن باشم

راجع بجنگى، که در پیش ) تىپى(گوى آن از پلوپونس اسکندر بمعبد دلف رفت، تا از غیب
اسکندر زن غیبگو را . تى گفت در این روزها نمیتوان بخدا نزدیک شدپى. داشت سؤالى کند

که در مقابل جبر چاره جز تسلیم و رضا و تى دید، حال پىدر این. گرفته بزور بطرف معبد کشید
پسرم، بر تو نمیتوان غالب «این بود، که براه افتاده گفت . نظر کردن از آداب مقدسه نداردصرف

جوابى را، که «: پس از شنیدن این جواب، اسکندر از آن زن دست بازداشته گفت. »آمد
پلوتارك، اسکندر، -10، بند 1تاب کورث، ککنت(و بعد از معبد بیرون رفت » میخواستم، شنیدم

).9-8بند 

اسکندر در تراکیه

پولیس به با این مقصود از آمفى. از یونان اسکندر به مقدونیه برگشت و درصدد تنبیه تراکیها برآمد
تراکیه رفته باقوام کوچک آزادى، که در تراکیه میزیستند، پرداخت و ده روز راه پیمود، تا بپاى 

هاى زیاد در آنجا جمع کردند، تا در موقع اهالى بقلّه کوه پناه برده ارابه. رسید»2«کوه اموس



اسکندر . حمله اسکندر آنها را از باال بزیر پرتاب کنند و سپاهیان مقدونى در زیر آنها خرد شوند
ود و، ها رد شنقشه اهالى را دریافت و بسپاهیان خود دستور داد، صفوف خود را بگشایند، تا ارابه

آنها چنین کردند و از . اگر دیدند وقت براى این کار ندارند، بخوابند و تنشان را با سپرها بپوشانند
هاپائین آمدن ارابه

______________________________
)1(-�P�h�i�l�o�s� �.�C�y�n�i�q�u�e.

)2(-�E�m�u�s� �)�H�a�e�m�u�s. )
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پهلوفیروزآباد، نماى عمارت از-)72(

)فالندن و کست، ایران قدیم(

ها قلّه کوه پس از آن مقدونى. اگرچه صداى مهیبى برخاست، ولى آسیبى بسپاهیان اسکندر نرسید
-2، بند 1، فصل 1آریان، کتاب (را گرفته دشمن را هزیمت دادند و اسرا و غنائمى برگرفتند 

).11، بند 1کورث، کتاب کنت

»1«لّباجنگ اسکندر با مردم ترى

نام بآن طرف رود ایستر، که »2«بالّ طرف شد و پادشاه آن سیرموسبعد اسکندر با مردم ترى
.دانوب کنونى باشد، گذشت

اسکندر چون سفاین بقدر کفایت نداشت، از رود مزبور نگذشت و مراجعت کرد، ولى پس از 
طرف شد، در قایقهائى سپاهیانى بآن طرف رود دانوب عبور داده با این »3«که با مردم گتآن

. اى از آنها اسیر گشتندآنها عیال و اطفال خود را برداشته عقب نشستند و عده. مردم جنگ کرد
پس از آن از سیرموس و نیز از طوایف ژرمنى رسوالنى نزد اسکندر آمده هدایائى از طرف 

ژرمنها از رود دانوب تا . (دند و خواستار صلح و روابط دوستانه شدندپادشاهان خود براى او آور



بلندى قامت آنها و حرارتى، که نشان میدادند، باعث تعجب ). دریاى آدریاتیک منتشر بودند
اسکندر شد و از رسوالن پرسید، از چه بیش از هرچیز میترسند و تصور میکرد، که خواهند گفت 

اسکندر . چیز، مگر از اینکه آسمان بسر ما بیفتدب دادند، از هیچاز قدرت او، ولى آنها جوا
اى در فکر شد ولحظه

______________________________
)1(-�T�r�i�b�a�l�l�e�s.

)2(-�S�y�r�m�o�s.

)3(-�G�e�t�e�s.
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نیز صلح کرد، زیرا ها جسورند و بعد با آنها عقد اتّحادى بست و با سیرموس و دیگران گفت ژرمن
فایده است، چه این صفحات مملکتى است فقیر، ولى جاها سخت و بىدید، که جنگ در این

این بود، که مصمم شد زودتر بایران حمله برد، زیرا ثروت شاهان ایران و . مردمانى دارد دلیر
آریان ). 7-6، بند 1کورث، کتاب کنت(آبادى ممالک تابعه آن در این زمان معروف آفاق بود 

رود دانوب : سفارت مزبور را از طرف مردم سلت دانسته و راجع بمردمان کنار دانوب چنین گوید
.سکنى دارند»3«هاو مارکومان»2«در انتها کادها. »1«انداز میان ممالکى میگذرد، که اکثرا سلتى

ها، که بجاویدان بودن روح بعد گت. اندموسوم»4«بعد یک خانواده سارمات، که به یازیژ
).4-3، 1، فصل 1کتاب (ها و بعد سکاها معتقدند، سپس سارمات

عزیمت اسکندر به ایلّیریه

پادشاه قسمتى از ایلّیریه، که در زمان فیلیپ با او جنگ کرده مغلوب و مطیع شده »5«بردیلیس
از اشتغال اسکندر بجنگ با مردمان »6«وسپسرش کلیت. بود، در سنّ نود سالگى درگذشت

پادشاه قسمت دیگر »7«طرف دانوب استفاده کرده علم مخالفت بیفراشت و با گلوسیاسآن
در این احوال به اسکندر خبر رسید، . بود، متّحد شد»8«تیانىایلّیریه، که معروف به ایلّیریه تالن



پادشاه آگریان»10«اند، ولى النگاروسدند، نیز شوریده، که در سر راه او واقع بو»9«که اتاریاتها
اسکندر او را نواخت و . از اسکندر خواهش کرد، که مطیع کردن این مردم را باو واگذارد»11«

این دختر فیلیپ از زن ایلّیرى او بود و او را به (نام را باو بدهد »12«وعده کرد خواهر خود سینا
النگاروس مردم مزبور را شکست داد، ولى قبل از اینکه خواهر اسکندر ).آملیناس بزنى داده بود

بعد که راه اسکندر مصفّا گشت، بطرف ایلّیریها روانه شد و از معبر تنگى، که . را ازدواج کند، مرد
پس از آن . کنان گذشتبین کوه و دره رودخانه واقع است، در ابتداء بحیله جنگى و بعد جنگ

اینکه سنگرهائى ساخته یا قراوالنى گماشته باشد، اردو زده، در جائى، بىچون شنید، که دشمن
اسکندر شبانه باین اردو

______________________________
)1(-�C�e�l�t�e�s.

)2(-�C�a�d�e�s.

)3(-�M�a�r�c�o�m�a�n�s.

)4(-�I�a�s�y�g�e�s.

)5(-�B�a�r�d�y�l�i�s.

)6(-�C�l�i�t�u�s.

)7(-�G�l�a�u�c�i�a�s.

)8(-�T�a�u�l�a�n�t�i�e�n.

)9(-�A�u�t�a�r�i�a�t�e�s.

)10(-�L�a�n�g�a�r�u�s.

)11(-�A�g�r�i�a�n�e�s.



)12(-�c�y�n�a.
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پناه »1«کلیتوس به شهر پلّیئون. حمله برده ناگهان بدان شبیخون زد و تقریبا نصف دشمن را کشت
، بند 1، فصل 1آریان کتاب (تیان رفت برد و بعد، از ادامه جنگ با اسکندر منصرف شده نزد تالن

ایلّیریها، قبل از اینکه شروع : قابل ذکر است، که آریان گوید). 12، بند 1کورث، کتاب کنت-5
.بجنگ کنند، براى فتح سه نوجوان و سه دختر و میشى سیاه قربان کردند

ها بر اسکندرىقیام تب

در این احوال، که اسکندر با مردمان همجوار مقدونیه مشغول گیرودار بود، در یونان خبرى منتشر 
ها باطنا اسکندر را دوست ها کشته شده و، چون یونانىبالّشد، که اسکندر در جنگ با ترى

من خودم «یکى میگفت . دنمیداشتند، دشمنان او فرصت یافتند، که این خبر را با جعلیاتى تأیید کنن
من بچشم خود دیدم، که زخم برداشته «دیگرى انتشار میداد » دیدم، که او را احاطه کرده بودند

. ها را حدى نبود و قیام بر اسکندر از این شهر شروع شددر این موقع شادى و شعف تبى. »بود
»3«و پروتیت»2«توضیح آنکه تبعیدشدگان زمان فیلیپ جرئت یافته در تحت ریاست فنیکس

بساخلو مقدونى در کادمه، که از ارك بیرون آمده بود، حمله بردند، ارك را محاصره کردند و 
.بعد رسوالنى بتمام شهرهاى یونانى فرستاده براى آزادى یونان کمک خواستند

که ور بود، موقع را مغتنم دانسته مجاهدت کرد،اش شعلهها در سینهدموستن، که کینه مقدونى
ها ها نشد، پولى براى تبىها کمک کنند و، بعد که دید، کمکى از طرف آتنىها به تبىآتنى

باو داده بودند، که »4«آریان گوید، که رسوالن ایران سیصد تاالن. فرستاد و اسلحه بآنها رسانید
جمع کردند، ها نیز جنبشى شد، یعنى قشون زیاد در ایستم از طرف پلوپونسى. باین مصرف برساند

ها ها خواهش کرد، با تبىمقام اسکندر در مقدونیه بود، از پلوپونسى، که قائم»5«پاترتىولى آن
.همداستان نشوند

ها رقّت آورده سپاهیان پلوپونسى ببدبختى تبى. ها رسوالن تب را پذیرفتندباوجود این السدمونى
که از اهل،»6«بجنگ مایل بودند، ولى فرمانده آنها آستیلوس



______________________________
)1(-�P�e�l�l�i�o�n.

)2(-�P�h�e�n�i�x�e.

)3(-�P�r�o�t�h�y�t�e.

.یک میلیون و پانصد و هشتاد هزار فرنک طال-)4(

)5(-�A�n�t�i�p�a�t�e�r.

)6(-�A�s�t�y�l�u�s.
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ترى واقع شده بیشتر پول سختها در موقع آرکادى بود، حرکت قشون را بتأخیر میانداخت، تا تبى
از طرف . ها نمیتوانستند این مبلغ را بپردازندتوضیح آنکه او ده تاالن میخواست و تبى. بدهند

دیگر، کسانى که در یونان از طرفداران مقدونیه بودند، سردار مزبور را بمسامحه و مماطله تشویق 
ها غیراز آرکادیها داد، تا لى به پلوپونسىدر این احوال باز دموستن پو. هائى میکردندو باو وعده

ها حرکت کنند و بر اثر این اقدام دموستن بازگفتند، که شاه ایران سیصد تاالن به بکمک تبى
.دموستن داده، تا اشکاالتى در یونان براى اسکندر تولید کند

حرکت کرده پس از ها آگاه شد، از شهر پلّیئون بسرعت بطرف یونان همینکه اسکندر از قیام تبى
اسى گردید و بال از آنجا پس از شش روز وارد ب. واقع در تسالى رسید»1«هفت روز بشهر پلّن

.درنگ خود را بیک فرسنگى تب رسانید

خبر بوده گمان میکردند، که او در ماوراء احتیاطیشان از حرکت اسکندر بىها، که بواسطه بىتبى
ر یک فرسنگى تب غرق حیرت شدند و در ابتدا پنداشتند، این ترموپیل است، از بودن اسکندر د

است، نه »2«شخص یکى از سرداران پادشاه مقدونى میباشد، که اسکندر نام دارد و پسر اروپ
اسکندر بدروازه تب، که در سر راه آتن بود نزدیک شد، ولى نخواست فورا . خود پادشاه مزبور



ها جمع ها پشیمان شده پوزش خواهند خواست، ولى تبىجنگ کند، زیرا امیدوار بود، که تبى
شده تصمیم کردند، که تا آخرین نفس بجنگند، و حال آنکه میدانستند، که برترى با قشون 

هزار سوار، که تماما ورزیده بودند و هزار پیاده و سهاسکندر است، زیرا سپاه او مرکب بود از سى
طاقتى منتظر بود، که در یونان اضر کرده با کمال بىاسکندر این عده را براى حمله بایران ح

هزار نفر تجاوز نمیکرد و این عده را هم سپاه تبى از ده. آرامشى برقرار گردد، تا بتواند به آسیا برود
ها جز فرستادن اسلحه کمکى نکردند و السدمونیها در مردم شهر آماده کرده بودند، زیرا اوال آتنى

اسکندر باوجود فزونى قوه خود، چون . که ببینند عاقبت کار چه میشودایستم منتظر بودند،
میخواست بکار یونان زودتر خاتمه دهد، جارچیانى فرستاد، جار زنند، که

______________________________
)1(-�P�e�l�l�e�n�e.

)2(-�E�r�o�p�e.
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ها هم جارچیانى در مقابل این کار اسکندر تبى. اه خواهد یافتها باردوى او بیاید، پنهرکس از تبى
ها بر و تبى) یعنى شاه ایران(بباالى دیوارهاى شهر فرستاده اعالم کردند، که هرکس با شاه بزرگ 

ها را شنید، وقتى که اسکندر خبر این رفتار تبى. ها او را پناه خواهند دادضد جبار متّحد شود، تبى
ها با جنگ خونین بود و تبى. مانند آتش برافروخت و حمله را بشهر شروع کرداز شدت خشم 

ها سخت پا فشردند و، پس از آنکه کمى عده در مقابل قشون کثیر العده و ورزیده مقدونى
را رانده تا نزدیک اسکندر تعقیب »1«تیرهاشان تمام شد، با شمشیر جنگیدند و تیراندازان کرتى

اند، امر ها خسته و فرسوده شدهها از دالورى تبىال، چون اسکندر دید مقدونىحدر این. کردند
. کرد قشون تازه نفس او، که در ذخیره مانده بود، یعنى آخرین قسمت قشون او وارد کارزار شود

ها تاختند با این امید، که آنها را هزیمت خواهند داد، ولى، برخالف هاى تازه نفس بر تبىمقدونى
ها جنگیهاى خود تبى. ها باز مقاومت کردند و کشتارى مهیب درگرفتاسکندر و آنها، تبىانتظار

ها میگفتند، اذعان را تشجیع میکردند، جنگهاى نامى گذشته را بخاطر آنها میآوردند و بمقدونى
در این احوال، که اسکندر از عاقبت کارزار نگران بود، ناگاه دید، که. ایدکنید، که مغلوب شده



اینکه مستحفظ داشته باشد و فورا به پردیکّاس امر باز است بىهاى کوچک تب نیمهیکى از دروازه
ها، که فاالنژ اول مقدونى را اما تبى. کرد با عده خود داخل شهر گردد و اوامر اسکندر را اجرا کرد

نزدیک بود، شاهد فتح از کار انداخته بودند و به فاالنژ دوم پرداخته آنرا سخت عقب مینشاندند و
را بآغوش کشند، ناگاه خبر یافتند، که دشمن داخل شهر شده و بر اثر آن تصمیم کردند عقب 

نشینى بواسطه فشار دشمن بنحوى صورت نشسته در درون دیوارهاى شهر بجنگند، ولى این عقب
نظام با پیادهها گردید، توضیح آنکه در میان گیرودار سوارهاى تبى گرفت، که باعث شکست تبى

هاى زیاد در زیر سم ستوران لگدمال گشتندتب در یک وقت داخل شهر شدند، پیاده

______________________________
)1(-�C�r�e�t�o�i�s.
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.ها افتاده مردندها معابر را گم کرده با اسلحه بخندقو عده کثیرى هم از تبى

قشون مقدونى که در کادمه محصور شده بود، از این موقع استفاده کرده بیرون آمد از طرف دیگر 
ها دست از پس از اینکه مقدونیها شهر را گرفتند، باز تبى. ها حمله برده کشتارى زیاد کردو به تبى

ها امان نخواست، بلکه یک نفر تبى از مقدونى) 13، بند 17کتاب (دیودور گوید . جنگ نکشیدند
ها بقدرى بود، که باوجود اینکه زخم برداشته و کینه تبى. مرگ رفته با مقدونیها درآویختجلو 

پیان، اهالى پالته و هائى مانند تسیونانى. ها را گرفته خفه میکردنددر حال نزع بودند، مقدونى
توزى ینهها را از دیرگاه در دل داشتند، حاال موقع کغیره، که در قشون مقدونى بودند و کینه تبى

. بدست آوردند و کمتر از مقدونیها شقاوت نکردند، و حال آنکه شقاوتهاى مقدونیها را حدى نبود
موقع نمیتواند خوددارى کند و گوید کورث، که فریفته کارهاى اسکندر است، در اینکنت

رگرفت کشتارى مهیب د. شقاوتى نبود، که این شهر میدان آن واقع نشده باشد): 18، بند 1کتاب (
) 13، بند 17کتاب (دیودور گوید . و مقدونیها زن را از مرد و کوچک را از بزرگ تمییز ندادند

ها را ببدترین شکلى راندند، یونانى یونانى را ها آنزنان و اطفال بمعابد پناه بردند و مقدونى
.کردندمیکشت، پدر و مادر را اقوام آنها نابود مى



ها رت داده شد و پانصد نفر مقدونى در موقع غارت بدست تبىباالخره شب دررسید و حکم غا
پس از اینکه ششهزار تبى بقتل رسیدند، فاتح امر کرد دست از کشتار بردارند و از . معدوم گشتند

هزار نفر اسیر شدند و این عده را اسکندر بمزایده گذاشته اهالى شهر آنچه باقى مانده بود بعده سى
.وار بفروختبرده

مقدار غنائمى، که نصیب اسکندر شد، چهارصد و چهل : گوید»1«تاركکورث از قول کلىتکن
شرح این جنگ . ها این مبلغ عاید گردیداند، که تنها از فروش تبىبود، ولى برخى گفته»2«تاالن

، 1آریان، کتاب-12، 11پلوتارك، اسکندر، بند (اند آور نوشتهرا سایر مورخین هم بطور وحشت
).4-3، بند 11ژوستن، کتاب -13، بند 1کورث، کتاب کنت-3، 2، بند 2فصل 

______________________________
)1(-�C�l�i�t�a�r�q�u�e.

.میلیون و نیم ریال12تقریبا دو میلیون و نیم فرنک طال یا -)2(
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اسکندر قرض آنها را بشهر تب، که . پاداش یافتندتسالیان، چون به اسکندر کمک کرده بودند، 
بعد در شهر تب بعده کمى از اهالى آن، که در میان آنها چند نفر کاهن . صد تاالن بود بخشید

قضیه او چنین . نام ذکر میکنند»1«موکلهدر میان این اشخاص اسم زنى را تى. بودند، آزادى داد
سیرت کرد و بعد، از او پرسید، که را اسیر و بىیکى از سرکردگان اسکندر این زن: بود

موکله اشاره بچاهى کرده گفت، در این چاه و، اى؟ تىترین اشیاء خود را کجا پنهان داشتهنفیس
چون سرکرده مزبور بلب چاه رفته خم شد، تا در درون چاه بنگرد، زن از پشت، دو پاى او را 

کرده مزبور بیهوده تالش میکرد، تا مگر از چاه کشیده بچاه سرازیرش کرد و در حینى، که سر
بعد کسان سرکرده او را گرفته . موکله چند سنگ بسرش نواخته کار او را بساختبیرون آید، تى

، یعنى آن کسیکه »2«آژنخواهر ته«: نزد اسکندر بردند و او پرسید، تو کیستى؟ زن جواب داد
چون خواستم از دست بردى، که بناموس من شده . دها بود و براى آزادى یونان کشته شرئیس تبى

ات را اگر تو میخواهى روح سرکرده. بود، انتقام بکشم، راهزنى را، که شرف مرا ربوده بود، کشتم



با کشتن من راضى کنى، بدان، که براى زن عفیفه، پس از اینکه عصمت او لگدمال شد، ناچیزتر از 
ختن خون من شتاب کنى، باز دیر است، زیرا من شرف چیز زندگانى است و هرقدر تو در ریهمه

اسکندر از این سخن بخود آمده . »امخود و آزادى وطنم را بخاك سپرده و باوجود این هنوز زنده
گفت تقصیر با سرکرده من بوده و پس از آن زن را ستود و امر کرد آزادش کنند و اقربایش را نیز 

تاریخ یونان نام بزرگى داشت و مردان نامى از خود بوجود اما شهر تب، که در . از قید برهانند
آورده بود، از این زمان نیست و نابود شد، زیرا اسکندر بشوراى نمایندگان یونانى رجوع کرد، تا 

ها در اسى و فوسه از اهالى تب کینهمعلوم دارند، که با شهر تب چه باید کرد و، چون مردمان ب
.تا شهر تب بپا است، دشمنى آنان برطرف نخواهد شددل داشتند و تصور میکردند،

______________________________
)1(-�T�i�m�o�c�l�e�e.

)2(-�T�h�e�a�g�e�n�e.
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ها به خشیارشا در موقع لشکرکشى او به یونان کمک کردند، براى نابود کردن تب گفتند، تبى
خواندند و سفراى آنها را شاهان مذکور حتّى بر خودشان مقدم شاهان پارس آنها را متّحدین خود 

بر اثر این حرفها و معلوم است بنا بمیل اسکندر شوراى مزبور رأى داد، که دیوارها و . میداشتند
بنابراین مقدونیها، در حالى که . عمارات این شهر را خراب و خاك تب را بین فاتحین تقسیم کنند

فقط بحکم اسکندر معابد و . وبن برافکندند، شهر تب را در یک روز از بیخزنان آنها مینواختندنى
هاى خدایان یونانى سالم ماند و شهر تب پس از هشت قرن از زمان بنایش از صفحه یونان مجسمه

دار کردن خواست براى لکّه»2«پاترپسر آنتى»1«بعدها، پس از فوت اسکندر، کاساندر. محو شد
تب را از نو بسازد و با اینمقصود دیوارهاى قدیم این شهر را از نو بساخت، ولى اسم اسکندر شهر

از این زمان ببعد تب شهرى بود کوچک و : شهر مزبور مقام و مرتبه دیرین خود را دیگر نیافت
کورث، کنت(خوش حوادث میشد و بفالکت امرار زندگانى میکرد گمنام، که پیوسته دست

ان پس از اینکه شقاوتهاى اسکندر و مقدونیها را شرح میدهد، میگوید، این آری). 14، بند 1کتاب 
ها با پارسیها براى این گیر تب شد، مجازاتى بود، که خدایان از جهت سازش تبىبدبختى که دامن



انگیز این بعد مورخ مذکور گوید اثرات وحشت). 3، بند 2، فصل 1کتاب (شهر تهیه کرده بودند 
.چنان بود، که نظیر آن هیچگاه دیده نشده بودواقعه در یونان

تقاضاى اسکندر از آتن

اسکندر، پس از اینکه کار تب را بساخت، رسوالنى بآتن فرستاده خواست که آن شهر از ناطقین 
.شان بده میرسید، باو تسلیم کندخود اشخاصى را، که بر ضد اسکندر بودند و عده

تر بودند و اسم دموستن را مخصوصا رسوالن از همه نامىدر میان ناطقین دموستن و لیکورگ
تر و بدترین دشمن فیلیپ و براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که دموستن سخت. ذکر کردند

اسکندر بود و بقدرى نسبت بمقدونیها کینه میورزید،

______________________________
)1(-�C�a�s�s�a�n�d�r�e.

)2(-�A�n�t�i�p�a�t�e�r�e.(تر خواهیم شناختاین شخص را با پسرش پائین.(
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اند، که راجع باو نوشته. که هیچ امیدوار نبود، در صورت تسلیم شدن مورد عفو و اغماض گردد
پس از کشته شدن فیلیپ پیشنهاد کرد، براى جاویدان کردن اسم پوزانیاس معبد کوچکى بیاد او 

نسبت به اسکندر هم بد . بشکرانه این واقعه خدایان را نیایش کنند و جشنها گیرندبسازند و 
حمیت میخواند و نیز باالتر ذکر شد، که با گفت، توضیح آنکه گاهى او را بچه و گاهى بىمى

اما کینه اسکندر نسبت . آتّالوس همداستان بود و پیوسته او را بقیام بر ضد اسکندر ترغیب میکرد
هاى دیگر به اسکندر کرده احترامىها از اینجا بود، که آنها مجسمه فیلیپ را شکسته و بىبآتنى

هاى فرارى را پذیرفتند، بلکه آتن بمناسبت واقعه زیروزبر شدن تب بودند و بعد هم نه فقط تبى
.را نگرفت»1«عزادار شد و عید باکوس

اره انتشار میدادند، که او با شاه بزرگ این را هم باید در نظر داشت، که دشمنان دموستن همو
معلوم است، که اسکندر از . روابطى دارد و از او براى برانگیختن یونان بر اسکندر پول میگیرد



پیچید، زیرا جهت شتابى، که براى لشکرکشى بایران داشت، تا چه اندازه از این انتشارات بخود مى
بارى، رسوالن اسکندر وارد . و را عقیم بگذاردمیدید، که تحریکات دموستن نزدیک است، نقشه ا

ها شده تقاضاى اسکندر را بیان کردند و، همین که این خبر در شهر انتشار یافت، مردم مجمع آتنى
از طرفى نمیخواستند اهانتى بشهر خود وارد آرند، از طرف دیگر . آتن در موقع مشکلى واقع شدند

شده بود و میترسیدند، که مبادا او با آتن هم همان رفتار اسکندر با تب براى آنان درس عبرت
، که لقب پاکدامن داشت و با رفتار دموستن »2«باالخره فوسیون. معامله کند، که با تب کرد

:مخالف بود، برخاسته گفت

این اشخاص باید نجات وطن را بر مرگ خود ترجیح دهند و، اگر چنین نکنند، اشخاصى هستند 
پس از آن دموستن . ولى مردم از این نطق برآشفته ناطق را از مجلس راندندحمیت، ترسو و بى

هان اى مردم، فریب مخورید و تصور مکنید، که با تسلیم کردن چند «: بکرسى نطق برآمده گفت
نفر از هموطنانتان اسکندر از شما دست

______________________________
)1(-�B�a�c�c�h�u�s(آله شراب نزد یونانى.(

)2(-�P�h�o�c�i�o�n.
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مقدونیه کینه کسانى را، که بیدار و جسوراند، بدل دارد و درصدد افناى آنها . بازخواهد داشت
یارویاور مدافع و بر مردم بىاو، همینکه محافظین آزادى ملّت را از میان شما براند، بر آتن بى. است

.»را دور دید، به میش حمله میکندبتازد، چنانکه گرگ، همینکه سگ

ناطقین : نطق دموستن را تأیید و پیشنهاد کرد فرمانى صادر شود بدین مضمون»1«وقت دماددر این
مذکور را نمیتوان به اسکندر داد، ولى آنها موافق قوانین محاکمه خواهند شد و، اگر مقصر باشند 

:دیودور گوید(محکوم خواهند گردید 

).داران دموستن با پنج تاالن پول بطرف خود جلب کرده بودنددماد را طرف



مردم این پیشنهاد را پذیرفته دماد را با پنج رسول دیگر نزد اسکندر فرستادند، تا این پیشنهاد را به 
دماد . اسکندر قبوالنده خواهش کند، که اسکندر مانع نشود از اینکه آتن فراریان تب را بپذیرد

بنابراین و بواسطه حسن محاوره موفق . ر مقدونى داشت و مورد توجه فیلیپ بودسابقه خوبى با دربا
، فصل 1آریان، کتاب -15، بند 17دیودور، کتاب (مندى مأموریت خود را انجام دهد شد با بهره

).14، بند 1کورث، کتاب کنت-3، بند 2

ى یونان کند، زیرا با کمال باید در نظر داشت، که اسکندر هم مایل نبود خود را گرفتار کارها
.طاقتى انتظار موقعى را میکشید، که بتواند بآسیا رهسپار گرددبى

بنابراین راضى شد، که دموستن و لیکورگ و دیگران در آتن بمانند و فقط یک نفر را استثناء 
نامى بود، که تبعید شده بدربار ایران رفت، چنانکه در جاى خود»2«دماین شخص خارى. کرد
اى، که نسبت به موقع کسان دیگر هم، که از اشخاص مبرّز آتن بودند، از کینهدر این. بیاید

پس از این . اسکندر میورزیدند، بصرافت طبع از آتن خارج شده بدشمنان اسکندر پیوستند
و غیره رسوالنى نزد »3«یانها از قسمتهاى یونان مانند پلوپونس، آرکادى، مگار، المندىبهره

سکندر رفته بعضى تبریک گفتند و برخى اظهاراتى مبنى بر چاپلوسى و تملّق کردند و او اینگونها

______________________________
)1(-�D�e�m�a�d�e�s.

)2(-�C�h�a�r�i�d�e�m�e.

)3(-�E�l�e�e�n�s.
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ولى در : کامال باور دارداظهارات را با روى خوش پذیرفت و ظاهرا وانمود، که این سخنان را 
بعدها، وقتى که از . همان حال اقدامات احتیاطیه را راجع به السدمون و غیره فراموش نکرد

بدین وسیله، که وقت را «: اسکندر میپرسیدند، بچه وسیله او توانست یونان را مطیع کند، میگفت



من فرصت نمیداد، که این جواب صحیح است زیرا، چنانکه گذشت، او هیچگاه بدش. »گم نکردم
.قواى خود را جمع یا تکمیل کند

شور براى لشکرکشى به ایران

اسکندر پس از آن به مقدونیه برگشت و مجلسى از سرداران و دوستان خیلى نزدیک و معتمد 
مقصود او چنین بود، که در مجلس مزبور زمان . خود تشکیل داده نقشه جنگ ایران را مطرح کرد

پاتر تىآن. ا و نیز این مسئله، که چگونه باید این جنگ بشود، مورد مباحثه گرددکشى به آسیقشون
ین، که از رجال مبرّز مقدونیه بودند، عقیده داشتند، که قبل از اقدام باین امر باید اسکندر و پارمن

راى پادشاه نماند و جنگهاى داخلى باى مقدونیه بىوراثى بدنیا آرد، تا در صورت وقوع حادثه
براى فهم مطلب الزم است تذکر دهیم، که از فیلیپ جز اسکندر . وتخت از نو تولید نگرددتاج

وتخت باشد، زیرا اسکندر، پس از اینکه بتخت نشست، باغوا و کسى باقى نمانده بود، که الیق تاج
لعقل او فقط یک برادر ضعیف ا. تحریک مادرش المپیاس اوالد فیلیپ را از کلئوپاتر نابود کرد

نام از اهل الریس»2«نااى بود آریننامیدند و مادر این پسر رقّاصهمى»1«داشت، که او را آریده
: ین را نپسندید و چنین گفتپاتر و پارمنتىاسکندر رأى آن. ، که از زنان بدعمل بشمار میرفت»3«
کشى کارى ین قشونشکّى نیست، که ا. نطق شما از روى صداقت و حبى است، که بوطن دارید«

پس قبل از حرکت باید . است بسیار مشکل و، اگر ما موفّق نشویم، پشیمانى سودى نخواهد داشت
فکر و شور کنیم، که باید در اینجا بمانیم یا بطرف مقصدى، که در نظر داریم، روانه شویم، زیرا 

، ولى الزم است قبال اصولبعد، که خودمان را بامواج و بادها سپردیم، تابع این عناصر خواهیم بود

______________________________
)1(-�A�r�i�d�e�e.

)2(-�A�r�i�n�n�a.

)3(-�L�a�r�i�s�s�e.
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و اساس رفتار خود را بیان کنم و از براى من محقّق است، که چیزى مانند تأخیر مخالف نقشه من 
اطراف مقدونیه برقرار کرده آتش غوغا و شورش را پس از اینکه ما سکوت و آرامش در . نیست

در یونان خاموش کردیم، آیا سزاوار است، که بگذاریم قشون شجاع ورزیده ما در راحتى و 
کارى صفات جنگى خود را از دست داده سست شود؟ آیا مناسبتر نیست، که این سپاه جنگى و بى

ت آن و ترکه پارسى بتصرّف او خواهد جنگجو را بآسیا بریم و غنائمى، که از صفحات پرثرو
آمد، پاداش مشقّات و مرارتهائى باشد، که این قشون دلیر در زمان پدرم و از چندى قبل در تحت 

فرماندهى من متحمل شده؟ سلطنت داریوش جدید است، قتل باگواس، یعنى شخصى، که 
و در نتیجه این اقدام او را شقى و داریوش را بتخت ارتقا داد، اطرافیان او را از او ظنین خواهد کرد 

هائى در دلها تولید و ناشناسى چه کینهناشناس خواهند دانست و شما میدانید، که شقاوت و حقحق
آیا سزاوار است، که ما در انتظار باشیم، تا اساس شاهى . اشخاص را دلسرد و حتّى یاغى میکند

.داده آنگاه جنگ را بخانه ما آردداریوش محکم گردد و او بسر فرصت نظمى بامور ایران 

در . عمل هزاران مزیت دارد، که اگر تأخیر کنیم، تمام این مزایا از آن دشمن ما خواهد بودسرعت
این نوع کارها اثرات اولیه مهم است و این اثرات مساعد با طرفى است، که حمله میکند، زیرا 

کّى نیست، که در افکار عامه قوى طرفى مردم سعى دارند همیشه مورد عنایت اقویا گردند و ش
دیگر اینکه تأخیر در اجراى نقشه و ماندن در . است، که حمله میکند، نه طرفى که بدفاع میپردازد

ها مرا براى آن سپهساالر تیونفیکآیا مجلس شوراى آم. مقدونیه بنام من سکته وارد خواهد کرد
عشرت بپردازم و توهین و هتاکیهائى را، که سابقا و کلّ یونان کرد، که در مقدونیه نشسته بعیش و

ها روا اند، در طاق نسیان بگذارم و در ازاى آزارهائى، که درباره یونانىالحقا بیونان کرده
آیا الزم است راجع بیونانیهائى، که در . هاى گستاخ و متکبر حساب نخواهماند، از خارجىداشته

در این باب اکتفا . جور و ستم پارسى میباشند سخن برانمآسیا سکنى دارند و در تحت حکومت 
میکنم بهمین یک نکته، که آنها همینکه لواى ما را بینند، در تحت
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فیروزآباد، کیفیات درها-)73(

)فالندن و کست، ایران قدیم(



ند، تا بآزادکنندگان خود کمک آن جمع شده از تحمل هیچگونه سختى و مرارت کوتاهى نورز
.کنند و از آقایان ظالم خود انتقام بکشند

اگر من از کمک دیگران براى غلبه بر دشمن حرف میزنم و این نکته را، که ما چه هستیم و دشمن 
چیست، فراموش میکنم، از این جهت است، که اگر ما فتح را دیرتر از آنچه مترصدیم بدست 

در زمان پدران . اعث افتخار ما نخواهد بود، بل موجب شرمسارى ما استآریم، این فتح نه فقط ب
ما یک مشت السدمونى بآسیا گذشت و اردوهاى دشمن نتوانستند از عهده آن برآیند، چنانکه 

ها فریگیه، لیدیه و پافالگونیه را در خون و آتش غرق کردند و، اگر هم اردوهاى السدمونى
هاى خونین خوردند، تا آنکه آژزیالس بوطن خود احضار شکستدشمن خواستند مقاومت کنند،

. شد و اغتشاشاتى، که در یونان پدید آمد، دشمنان ما را از حال وحشت و اضطراب بیرون آورد
هزار نفر یونانى از درون ممالک پارس عقب نشسته بطرف چندسال پیشتر رفته بیاد آریم، که ده
ردمان مخاصم راه خود را باز کرده در هرجا، که با قشون وطن خود رهسپار گردید و از میان م

هاى فاتح را دشمن مواجه شد، فاتح بیرون آمد و اکنون، که ما آقاى یونان هستیم و همین یونانى
ایم، آیا باید از آسیا بترسیم، و حال آنکه همین آسیا را عده قلیلى از ها ریزریز کردهدر جنگ

.»ها در مقابل ما شکست خوردندر شکست دادند و بعد همان یونانىآویونانیها غالبا بطور شرم
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پس از این نطق تمام سرداران با اسکندر در باب شروع کردن جنگ متفّق شدند و، حتّى آنهائیکه 
پس از آن . پیشنهاد کرده بودند، جنگ بتأخیر افتد، از اسکندر تمنّى کردند جنگ را تسریع کند

، اختصاص داده جشنها )نه ربۀ النوع یونانى(موز 9روز را بتشریفات مذهبى، بعده 9اسکندر 
منصبان و گنجید، براى دوستان و صاحبگرفت و چادرى، که یکصد تختخواب در آن مى

در نمایندگان شهرهاى یونانى برپا کرد، ضیافتها داد، قربانیها کرد و، چون سپاه او کامال بیاسود،
، 2کورث، کتاب کنت-16، بند 17دیودور، کتاب (پونت روانه شد م بطرف هلّس. ق334بهار 
).اندپلوتارك و آریان در باب این مجلس و نطق اسکندر ساکت-2، 1بند 

:اگر در نطق اسکندر دقت کنیم معلوم است، که بعض استنادات او مبنائى نداشته



ا بطیب خاطر باو نداده بودند، بل بفشار این سمت را از آنها گرفته هسپهساالرى کلّ یونان را یونانى
هاى این زمان جویاى دوستى ایران بودند، نه طالب جنگ و ستیز و دیگر سخن بود و اصال یونانى

راندن اسکندر از توهیناتى، که ایرانیان به یونانیان در ازمنه گذشته کرده بودند، مورد نداشت، زیرا 
ها مقدم بود و دیگر رفتار ها بر سوختن آتن بدست ایرانىمعبد آن بدست آتنىسوختن سارد و 

:رویه ایرانیان در یونان هرچه بود، باز بدرجه شقاوتهائى، که اسکندر در تب کرد، نمیرسیدبى

.وار فروختندها نه شهرى را برانداختند و نه اهالى را بردهایرانى

بجانبى بلشکرکشى اسکندر ازیهائى بوده تا، صورت حقروشن است، که این استدالالت ظاهرس
. بایران داده شود و جهات اصلى جنگ را از ثروت ممالک ایران و ضعف دولت آن باید دانست

طلب و جویاى نام مانند اسکندر نمیتوانست از این موقع استفاده نکند معلوم است، که شخصى جاه
حق با او بوده، زیرا، چون شهوت جهانگیرى غلبه کرد، و، چون از نظر اسکندر و منافع او بنگریم، 

طلب، سست و فاقد راحت-منطقى نبود، که اسکندر بگذارد قشون کارآزموده و ورزیده مقدونى
.روح جنگى گردد و داریوش هم فرصتى یافته، بکارهاى ایران سر و صورتى بدهد
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ر به ایران، جنگهاى ایران و مقدونىمبحث سوم لشکرکشى اسکند

)م. ق333-334(از داردانل تا کیلیکیه -قسمت اول

امور ایران

. داریوش سوم چندى قبل از کشته شدن فیلیپ بتخت نشست و درصدد تدارك جنگ با او برآمد
همینکه شنید ، و لیکن، )7، بند 17دیودور، کتاب (باین معنى، که میخواست جنگ را بمقدونیه برد 

فیلیپ درگذشته و پسر جوانش بتخت نشسته، خیالش از طرف مقدونیه راحت شد، زیرا هیچ گمان 
حال چنین بود، تا خبر فتوحات اسکندر در . نمیکرد، که اسکندر خطرى براى ایران داشته باشد

االر کلّ یونان سپهس«ها اطراف مقدونیه در ایران منتشر شد و نیز خبر رسید، که اسکندر را یونانى
پس از آن داریوش فهمید، که خواهى نخواهى باید در تدارك . اندکرده» براى جنگ با ایران



بنابراین دربار ایران اشخاصى بیونان فرستاد، تا از یونانیها سپاهیان اجیر بگیرند و آنها . جنگ باشد
هاى زیاد بامر شاه رمىها و تردر همین وقت کشتى. هزار نفر استخدام کنندموفّق شدند پنجاه

این . اندرا ذکر کرده»1«نناز سردارانى که داریوش برگزید، مورخین یونانى اسم مم. ساخته شد
تور بود، که در مصر به اردشیر سوم خدمات نمایان کرد و، یونانى اصال از، اهل ردس و برادر من

، فعال و ماهر در فنون جنگ و نن شخصى بوده هوشمند، دلیرچنانکه از وقایع برمیآید، مم
داریوش او را بسردارى پنجهزار نفر یونانى اجیر منصوب داشت و امر کرد شهر . الجیشىسوق

). بنقشه آسیاى صغیر رجوع شود(بود، تسخیر کند »3«را، که شهر معروف میسیه»2«سیزیک
و فریگیه »5«نت، که بین تروآدپو، بلندترین کوه نواحى هلّس»4«نن با سپاه خود از کوه ایدامم

هاى این محلّ را قدیم واقع است، گذشته ناگهان بشهر سیزیک حمله برد، بعد آنرا تسخیر و حومه
غارت کرد و غنائم

______________________________
)1(-�M�e�m�n�o�n.

)2(-�C�y�z�i�q�u�e.

)3(-�M�i�s�i�e.

)4(-�I�d�a.

)5(-�T�r�o�a�d�e.
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ین سردار مقدونى، که در آسیا بود و انتظار آمدن اسکندر را در این احوال پارمن. زیاد برگرفت
»2«تانرا با یورش گرفته اهالى را برده کرد و پس از آن بمحاصره پى»1«نیومداشت، شهر گرى

در . ندنن نزدیک شد، مقدونیها متوحش شده محاصره را ترك کردپرداخت، ولى همینکه مم
همین اوان کالّاس با قشونى مرکب از مقدونیها و سپاهیان اجیر در تروآد با ایرانیها مصاف داده 



کورث، کنت(جاها برقرار شد عقب نشست و تسلّط ایران در این»3«شکست خورد، بعد تارثیوم
).1، بند 2کتاب 

م و . ق335ن بود، یعنى در حوالى مندیها زمانى روى داد، که اسکندر در مقدونیه یا یونااین بهره
باید گفت، که چنانکه از وقایع برمیآید، دربار ایران بواسطه اغتشاش داخلى یا از جهت اینکه 

ها بر ضد اسکندر مساعدت اهمیت شایان بامور مقدونیه نمیداد، بطوریکه میبایست، با یونانى
نان بدارد، که او نتواند باین طرف نکرده، و الّا ممکن بود اسکندر را چنان مشغول امور یو

.پونت قدم نهدهلّس

ها در مقابل سپاه اسکندر، که عده نفراتش بمراتب بیشتر بود، بخوبى نشان میدهد، که مقاومت تبى
مند نمیگشتند، ها بهرهها با پول ایران بموقع تجهیز میشدند، مقدونىها و سایر یونانىاگر السدمونى

ها هم، با اینکه تنها بودند، باالخره از غفلت مندى تبىم، که عدم بهرهبخصوص اگر بخاطر آری
جا بعکس مزیت و در این. آنان و بازگذاردن در دروازه تب روى داد، نه از شکستى در دشت نبرد

راست است، که دربار ایران پولهائى به دموستن میرسانید، ولى، از . برترى با تبیهاى قلیل العده بود
دموستن چه میتوانست »4«ه درد بزرگ را، درمانى بزرگ بباید، با سیصد یا ششصد تاالنآنجا، ک

جمشید، شوش، همدان و بابل، چنانکه بیاید، از زروسیم بکند، و حال آنکه خزاین ایران در تخت
ادن بنابراین باید عقیده داشت، که غفلت دربار ایران از امور یونان و مقدونیه، یا ند. انباشته بود

.اهمیت بآن، چنانکه میبایست و میشایست، یکى از جهات عمده غلبه اسکندر بشمار میآید

______________________________
)1(-�G�r�i�n�i�u�m.

)2(-�P�i�t�a�n�e.

)3(-�R�h�o�e�t�i�u�m.

.میلیون و نیم فرنک طالتقریبا سه-)4(
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پونتعبور اسکندر از هلّس

پاتر مقدونى را اسکندر، پس از اینکه تدارکات خود را براى سفر جنگى به آسیا تکمیل کرد، آنتى
هزار نفر پیاده و هزار و پانصد سوار در مقدونیه گذاشت، تا امور آن مملکت را در غیاب با دوازده

.او اداره کند و همواره سپاهیان جدید گرفته بکمکش بفرستد

اند، به موقع، چنانکه نوشتهدر این. د بین دوستان خود تقسیم کردبعد اراضى و امالك زیا
اى؟ پردیکّاس مقدونى هم قسمتى رسید و او از اسکندر پرسید، براى خودت چه باقى گذاشته

سردار مزبور گفت چون ما هم در تحت لواى تو جنگ خواهیم . »امید را«: اسکندر جواب داد
، ولى اشخاص کمى از )19پلوتارك اسکندر، بند (یم کرد، همان را براى خود نگاه میدار

اش در پردیکّاس پیروى کردند و بعضى بقدرى طماع بودند، که از اسکندر پرسیدند، خزانه
اسکندر میخواست بگوید، که من تمام هستى و . »نزد دوستانم«: کجاست و اسکندر جواب داد

اتح شدم، که این خزانه در مقابل خزانه هرگاه ف. امآزمائى گذاشتهدارائى خود را بمعرض بخت
که هر دو را باخته، ولى خدمتگذارانى صادق و باوفا براى -دیگران چیزى نیست و، اگر مغلوب

ام، ولى حقیقت مطلب این است، که با دادن اراضى و امالك باین و آن اسکندر خود ذخیره کرده
باشد و ضررى هم بخود نمیزد، زیرا میخواست در غیاب خود از وضع ثابتى در مقدونیه مطمئن

اما نقود را اسکندر براى مصارف . عایدات این اراضى و امالك پس از مدتها وصول شدنى بود
پس از فوت فیلیپ ذخیره نقدى خزانه مقدونى بگفته مورخین یونانى . جنگ با خود حمل کرد

قره، و حال آنکه قرض پادشاه مسکوکات نقره و چند جام طال و ن»1«عبارت بود از شصت تاالن
فقر خزانه از این جهت بود، که فیلیپ هرقدر عایدات دولت را . مذکور بپانصد تاالن بالغ میگشت

خود . درپى او میرسیدکشیهاى پىاز محصول معادن طال و غیره زیاد میکرد، تماما بخرج قشون
ایران رهسپار میشد، ده اسکندر هم پس از فوت پدر هشتصد تاالن قرض کرد و، وقتیکه بطرف

گوید، که اسکندر دویست تاالن»2«کریتپلوتارك از قول انس. یک این مبلغ را نداشت

______________________________
.هزار فرنک طال336-)1(

)2(-�O�n�e�s�c�r�i�t�e.
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.کشى بایران قرض کرده بودبراى قشون

بحریه . مقدونیه رهسپار گشته سواحل دریا را متابعت کرد، تا دور از بحریه خود نباشداسکندر از 
وقتى هم که از . او قوى نبود، زیرا مقدونیه دولت دریائى بشمار نمیرفت و بر دریاها تسلّطى نداشت

ى آنها را ها کشتیهاها کشتى میخواست، با اکراه و کم میدادند، زیرا میترسیدند، که مقدونىیونانى
»2«گذشته برود ستریمون»1«نیتبحریه اسکندر از دریاچه سرسى. ها بکار برندبر ضد خود آن

وارد »4«رسید، بعد راه خود را طى کرده به مارونه»3«پولیسدرآمد و از آن سرازیر شده به آمفى
والیتى از تراکیه بود، تیک، که گذشته به په»5«از اینجا اسکندر حرکت کرده و از هبر. شد

، که در کنار »7«تسگذشته روز بیستم حرکت از مقدونیه به سس»6«درآمد و بعد، از رود مالنه
-3، فصل 1آریان، کتاب (پونت واقع و انتهاى قاره اروپا از آنطرف بود، وارد شد بوغار هلّس

شى خشیارشا بیونان و موارد دیگر، کاگر چه باالتر، بمناسبت قشون). 3، بند 2کورث، کتاب کنت
که محلهاى مزبور خوب در نظر باشد، کرارا از جغرافیاى این حدود ذکرى شده، باز براى این

بوسفور (بوغاز بوسفور تراکیه : اروپا را از آسیا دو بوغاز و یک دریا جدا میکنند: توضیح میدهیم
ها آنرا ور دریاى مرمره است، که یونانى، در میان دو بوغاز مذک)داردانل(پونت و هلّس) کنونى

نیه تىتر از بىپائین. واقع بودند»10«و پنت»9«نیهتىمینامیدند و در سواحل آن بى»8«پروپونتید
بطرف درون قاره، میسیه، فریگیه، لیدیه و بعد کاریه و والیات دیگر امتداد مییافتند و حاصلخیزى 

تس رسید، بیشتر همینکه اسکندر به سس. ها معروف بودى این سرزمیناین والیات و ثروت اهال
تس، در قاره آسیا واقع بود، ین به آبیدوس، که در مقابل سسقشون خود را بفرماندهى پارمن

خود . ونقل بکار رفتکشتى جنگى و عده زیادى از کشتیهاى حمل160و براى اینکار . فرستاد
انت، که با داستانهاىالاسکندر با بقیه سپاهیانش به

______________________________
)1(-�C�e�r�c�i�n�i�t�e.

)2(-�S�t�r�i�m�o�n.



)3(-�A�m�p�h�i�p�o�l�i�s.

)4(-�M�a�r�o�n�e�e.

)5(-�l�'�H�e�b�r�e.

)6(-�M�e�l�a�n�e�e.

)7(-�S�e�s�t�o�s.

)8(-�P�r�o�p�o�n�t�i�d�e.

)9(-�B�i�t�h�y�n�i�e.

)10(-�P�o�n�t.
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قربانى کرد، بعد با »1«زیالسترووآ ارتباطى دارد، رفته در سر قبر پروتیونانى راجع بجنگ 
پیاده شد، »2«یانىسپاهش بپنجاه کشتى دراز نشسته بطرف آسیا روانه شد و، وقتى که در بندر آخ

جهت . »بفضل خدایان من آسیا را بوسیله جنگى، که حق است و مقدس، تصرّف میکنم«: گفت
موقع بیکار مانده و با بحریه ضعیف مقدونى مصاف نداده، معلوم نیست، و ن در ایناینکه بحریه ایرا
از آنجا . تر بودندتر و ملّاحان آن کارآزمودهکورث گوید، که بحریه ایران قوىحال آنکه کنت

، پهلوان داستانى یونانیها در جنگ »4«قدیم درآمد، بسر قبر آشیل»3«اسکندر بدشت ایلیون
.تاج گلى گذاشت و برهنه با دوستانش دور این قبر دویدترووآ،

دوست داستانى آشیل کرد، »6«)پاتروکل(کار را در سر قبر سردار اسکندر همین»5«تیونهفس
یعنى خواست نشان دهد، که او نسبت به اسکندر همان مقام را دارد، که پاتروکل نسبت به آشیل 

بعد اسکندر بسر ). آشیل را یکى از نیاکان خود میدانستباید بخاطر آورد، که اسکندر (داشت 
یام پادشاه ایلیون رسید و در آنجا قربانى قبور سایر پهلوانان داستانى جنگ ترووآ رفته بقبر پرى



جا کاهن اسکندر بمعبد رفته و در این. نرو ربۀ النّوع یونانى درآمدپس از آن بمعبد مى. کرد
که فتحى در فریگیه خواهد کرد و سردار بزرگى از دشمن کشته برگشته به اسکندر مژده داد، 

برزن والى سابق ایران در فریگیه بزمین خواهد شد، زیرا در مدخل معبد دیده، که مجسمه آرى
اسکندر از این پیشگوئى شاد شد و باز قربانى کرد، بعد اسلحه خود را در آنجا گذاشت و . افتاده

این اسلحه را (زمان جنگ ترووآ در آنجا حفظ شده است، برداشت اى را، که میگفتند ازاسلحه
در باب جنگ ترووآ باالتر از قول ). در جنگ گرانیک، که شرح آن بیاید، استعمال کرد

مقصود اسکندر از زیارت قبور پهلوانان داستانى یونان و ). 659صفحه (هرودوت ذکرى شده 
: ها این فکر را در مغز آنان بپروراندسیات ملّى یونانىها و غیره این بود، که براى تحریک حقربانى

چنانکه جنگ مزبور براى رفع توهینى بود، که آسیا بیونان

______________________________
)1(-�P�r�o�t�e�s�i�l�a�s.

)2(-�A�c�h�e�e�n.

)3(-�I�l�i�o�n.

)4(-�A�c�h�i�l�l�e.

)5(-�H�e�p�h�e�s�t�i�o�n.

)6(-�P�a�t�r�o�c�l�e.
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کرده بود، این جنگ هم در دومین مرتبه همان معنى را دارد و براى کشیدن انتقام توهینى است، 
، یعنى معسکر قشون مقدونى، »1«پهپس از آن اسکندر بدشت آریس. اندکه ایرانیان بیونان کرده

گذشته »2«ین بود، رفت و از آنجا حرکت کرده و از رود پراکتوسکه در تحت فرماندهى پارمن
مردمانى، که در سر راه اسکندر . ساك بود، گردید، که در وسط اراضى المپ»3«وارد کلون

بودند، چنانکه معمول این نوع مواقع است، براى محفوظ ماندن جان و مالشان تسلیم میشدند، یا 



مواقع است، بعد اسکندر بودند، چنانکه معمول این نوع. نمایندگانى فرستاده اظهار انقیاد میکردند
بعد . براى محفوظ ماندن جان و مالشان تسلیم میشدند، یا نمایندگانى فرستاده اظهار انقیاد میکردند

نظام پیاده: اندعده نفرات را مورخین عهد قدیم چنین نوشته. اسکندر قشون خود را سان دید
. ونى و پنجهزار سپاهى اجیرهزار نفر از متّحدین مقدهزار نفر مقدونى، هفت12ترکیب یافته بود از 

، »5«بالّ، ترى»4«باین سپاه پنجهزار نفر از اهالى ادریز. ین فرمان میدادتمام این عده را پارمن
هزار نفر نظام بسىبنابراین، عده تمام پیاده. عالوه شده بود»6«ایلّیریه و هزار تیرانداز از آگریانیان

پسر »7«هزار و پانصد سوار در تحت فرماندهى فیلوتاسنظام مرکّب بود ازسواره. میرسید
سوار 600و »9«پسر هارپالوس»8«ها در تحت امر کالّاسین و هزار و پانصد نفر از تسالىپارمن

اونیانى در تحت امر کاساندرو نهصد نفر تراکى و په»10«یونانى در تحت فرماندهى اریگیوس
»11«.

، فصل 1آریان، کتاب -17، بند 17دیودور، کتاب (نفر میرسید 4500نظام به هبنابراین عده سوار
).3، بند 2کورث، کتاب کنت-3

شور سرداران ایران

یا بعقیده آریان والت لیدیه و یونیه و (سرداران ایران یعنى والت لیدیه و فریگیه و کاپادوکیه 
اى خود را بکار برده نگذارند اسکندر بطرف آسیا پونت قو، که میبایست در کنار هلّس)فریگیه

موقع فوت شد و حاال جمع شده مشورت کردند، که بچه نحو باید بگذرد، چون دیر رسیدند، این
نن یونانى عقیده داشت، که بایدمم. جنگید

______________________________
)1(-�A�r�i�s�p�e.

)2(-�P�r�a�c�t�u�s.

)3(-�C�o�l�o�n�e�s.

)4(-�O�d�r�y�s�e�s.



)5(-�T�r�i�b�a�l�l�e�s.

)6(-�A�g�r�i�a�n�i�e�n�s.

)7(-�P�h�i�l�o�t�a�s.

)8(-�C�a�l�l�a�s.

)9(-�H�a�r�p�a�l�u�s.

)10(-�E�r�y�g�i�u�s.

)11(-�C�a�s�s�a�n�d�r�e.
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عقب نشست، شهرها و دهات را آتش زد و آنچه آذوقه در سر راه اسکندر است معدوم کرد، تا او 
ز طرف دیگر جنگ را باید باروپا برده قشون برّى و بحرى ایران نتواند بدرون قاره داخل شود و ا

ها بیش از یکماه نن براى تأیید عقیده خود میگفت، که مقدونىمم. را در مقدونیه بکار انداخت
وقتیکه دیدند که آذوقه نیست و ما تمامى آنچه را، که بکار آنها میآمد، با . آذوقه و پول ندارند

نشینى ندارند، ولى اگر جنگ کنیم از دو حال خارج ایم، چاره جز عقبدهخود برده یا معدوم کر
هرگاه مغلوب شدیم، که تمام صفحات دریائى بدست اسکندر خواهد افتاد و، اگر غالب . نیست

اما براى جنگ وضع دشمن بمراتب بهتر از ما است، . آمدیم، بیش از آنچه داریم نخواهیم داشت
تراند، ثانیا خود پادشاه مقدونى در رأس آنها ى بواسطه ورزیدگى از ما قوىزیرا اوال سپاهیان مقدون

جا نیست و شکّى نیست، که در حضور پادشاه سپاهیان بیشتر است، و حال آنکه داریوش این
.فداکارى میکنند

باالخره این اصل مسلّم است، که جنگ در مملکت دیگرى بهتر از جنگ در مملکت خودى 
سرداران ایرانى . وضع ما در مملکت مقدونى بهتر از وضع کنونى ما خواهد بوداست و بنابراین 

نن خوب است، زیرا جنگ بطول میانجامد و این نقشه براى مم: نن را نپسندیده چنین گفتندرأى مم



آور است، زیرا او بیشتر پول و عطایا از شاه خواهد گرفت، ولى براى ایرانیان این نوع جنگ شرم
ما باید مردمانى را، که نگاهدارى آنان برعهده ما است، بخودشان واگذاریم و این در اینصورت

خیانتى است، که جواب آنرا در پیشگاه شاه نتوانیم داد، زیرا خود شاه نقشه جنگ را طور دیگر 
نن این بود، که آرسیت والى فریگیه گفت، من اجازه یکى از جهات رد شدن عقیده مم. ریخته

دیودور، کتاب -2، بند 4، فصل 1آریان، کتاب (ى یک کلبه را در ایالت من بسوزانید نمیدهم، حتّ
-»1«آرسامس: آریان سرداران ایرانى را چنین نامیده). 4، بند 2کورث کتاب کنت-18، بند 17

نشینىعقیده سرداران ایرانى، که عقب. »5«سپیتریدات-»4«نیفرات-»3«تنپ-»2«رامیترس

______________________________
)1(-�A�r�s�a�m�e�s.

)2(-�R�h�e�o�m�i�t�h�r�e�s.

)3(-�P�e�t�e�n�e.

)4(-�N�i�p�h�r�a�t�e�s.

)5(-�S�p�i�t�h�r�i�d�a�t�e�s.

1249: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اى، که دربار کشیده و نیز این نکته، که سرداران باعث تطویل جنگ خواهد بود و اشاره بنقشه
حاضر نشدند، نشان میدهد، که دربار و سرداران ایران اهمیت زیاد پونت بموقع در کنار هلّس

نن پیشنهاد اى که ممنقشه. اند و تدارکات متناسب با اهمیت موقع نبودهبحمله اسکندر نمیداده
کرده بود، اگر اجرا میشد، راست است که مردم زیادى را از هستى ساقط میساخت، ولى نیز باید 

چون نمیخواهیم از وقایع پیش افتیم، در . شون اسکندر وارد میکردگفت، که ضربت مهلکى بق
نن رد شد و لشکر ایران در کنار رود بهرحال عقیده مم. جاى خود باین نکته رجوع خواهیم کرد

).این رود بدریاى مرمره میریزد(صفوف خود را بیاراست »1«گرانیک



ها در کنار رود مزبوراند و اسکندر انىاز طرف دیگر مفتشین اسکندر باو خبر دادند، که ایر
بیشتر سرداران باین عقیده بودند، . سرداران خود را خواسته در باب گذشتن از رود مزبور شور کرد

هاى بلند، با که گذشتن از چنین رود عمیقى، که آب آن جریانى تند دارد و مجراى آن دیواره
بعضى هم . آن، کارى است بس خطرناكبودن هزاران نفر پیاده و سوار دشمن در ساحل راست

اسکندر گفت . نام دارد و براى هر کار شوم است»2«گفتند، که این ماه بتقویم مقدونى دزیوس
بعد، چون دید، که ممکن . دوم مینامیم»3«اسم ماه را عوض میکنیم و آنرا بنام ماه قبل آرتمیزیوس

ریستاندر کاهن خود گفت، قربانى کن، تا عقیده است این تطیر در افکار سپاهیان اثر کند، به آ
خدایان را در باب فتح یا شکست بدانیم و مخفیانه باو دستور داد عملیاتى کند، که جواب خدایان 

کاهن مزبور چنین کرد و، چون این خبر در . »اندخدایان فتحى به اسکندر اعطا کرده«: چنین باشد
ها را حدى نبود و این جواب مصنوعى خدایان ونىاردوى اسکندر منتشر شد، شادى و شعف مقد

:مقدونى چنان دل سپاهیان را قوى کرد، که فریاد میزدند

در این موقع اسکندر. »شور الزم نیست، چون ما فاتحیم، زودتر حمله بریم«

______________________________
)1(-�G�r�a�n�i�q�u�e.

)2(-�D�e�s�i�u�s( بوداین ماه مقدونى با ژون رومى مطابق.(

)3(-�A�r�t�e�m�i�s�i�u�s.
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الزم دید، که از احوال روحى قشون خود استفاده کرده فرمان عبور بقشون مقدونى بدهد، ولى 
در . ین باز عقیده داشت، که باید تأمل کرد و عبور را الاقل بروز دیگر محول داشتپارمن

پونت از شرمسارى سرخ خواهد شد، اگر چنین کنم، هلّس«: ین گفتوقت اسکندر به پارمناین
). 5، بند 2کورث، کتاب کنت(» تأمل گذشتند و در کنار این رود ایستادندکه مقدونیها از آن بى

تر نظام مقدونى ضعیفنظام پارسى از پیادهین عقیده داشت، که چون پیادهپارمن: آریان گوید
.روز دیگر بآسانى از رود میگذریماست، شبانه عقب خواهد نشست و ما



، 1کتاب (اى هم به کاهن اسکندر و جواب مصنوعى خدایان مقدونى نمیکند مورخ مزبور اشاره
).3، بند 4فصل 

اند از جواب اسکندر معلوم است، که ایرانیها با داشتن بحریه قوى و سپاه زیاد و اینکه گذاشته
.اندچه خبط بزرگى کردهاسکندر بسهولت از بوغاز داردانل بگذرد،

)م. ق334(جنگ گرانیک 

اسکندر، چون اطالع یافت، که قشون ایران در کنار راست رود گرانیک است، بسرعت پیش رفته 
.اردوى خود را در مقابل دشمن زد، چنانکه فقط مجراى رود بین متخاصمین حائل بود

تر میدیدند، که بدشمن، ند، زیرا مناسبایرانیها، که پایه کوهى را اشغال کرده بودند حرکتى نکرد
موقع صفوف دشمن در حالى که میخواهد از رود بگذرد، حمله کنند، بخصوص که در این

.خواهى نخواهى مختل میشد

درآورد » حاضر جنگ«ولى اسکندر در طلیعه صبح عبور را شروع کرد و فورا سپاه خود را بحال 
آریان گویند، که اسکندر در حوالى عصر عبور را شروع این عقیده دیودور است، اما پلوتارك و(

. نظام خود را در مقابل مقدونیها بیاراستند، تا جنگ را شروع کنندحال سوارهایرانیها در این). کرد
نن جناح چپ سپاه در تحت فرماندهى مم: اندترتیب و عده قشون ایران را چنین توصیف کرده

آرسامن را (هاى خود ریاست داشتند رانى بود، هرکدام از آنها بدستهوالى ای»1«یونانى و آرسامن
).نوشته و این باید صحیح باشد، زیرا یونانى شده ارشام است»2«آریان ارسامس

-نظام پافالگونى فرمان میداد، بعد از اوبود، که بسواره»3«پشت سر آنها آرسیت

______________________________
)1(-�A�r�s�a�m�e�n�e.

)2(-�A�r�s�a�m�e�s.

)3(-�A�r�s�i�t�e�s.
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دیودور سپیتربات و (نظام گرگانى را داشت والى والیات ینیانى، که ریاست سواره»1«سپیتردات
تر میآید، زیرا بپارسى کنونى سپهرداد گوئیم نه آریان سپیتردات نوشته، دومى بنظر صحیح

. نظام ملل گوناگون، که همه شجاع و دلیر بودندقلب قشون ترکیب یافته بود از سواره). سپهرباد
هزار ، ولى آریان گوید به بیست)20، بند 17کتاب (هزار نوشته نظام را دیودور دهسوارهعده تمام
نظام نظام حرکتى نمیکرد، گوئى عقیده داشته، که سوارهپیاده). 3، بند 4، فصل 1کتاب (میرسید 

دیودور آن را : اندعده سپاه پیاده را مورخین یونانى مختلف نوشته. براى جنگ کافى است
-)5، بند 2تاریخ اسکندر کبیر، کتاب (کورث همانقدر کنت-)19، بند 17کتاب (دهزار دانسته ص

نویس یونانى است در پلوتارك، که یکى از مورخین صحیح. هزار نفر بودآریان گوید، که بیست
.این باب ساکت است

رود گرانیک از سوار و بنابر آنچه گفته شد، باید باین عقیده بود، که عده قشون ایران در کنار
:هاى مورخین در باب جنگ چنین استنوشته. هزار نفر بودهپیاده بین سى و چهل

روایت دیودور

نظام تسالى، که جزو جناح چپ قشون اسکندر و در تحت وقتى که جنگ شروع شد، سواره
حال اسکندر، در ایننظام ایران گردید و ین بود، زودتر از همه مورد حمله سوارهفرماندهى پارمن

نظام ایران حمله برد، صف نظام زبده مقدونى در جناح راست بود، خود بشخصه بسوارهکه با سواره
باوجود این، «): 20، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . آنرا عقب نشاند و کشتارى زیاد کرد

ناپذیر ابراز رئتى تزلزلخارجیها دلیرانه جنگیدند و در مقابل حرارت و فشار مقدونیها جسارت و ج
گوئى، که دست تقدیر دلیرترین جنگیهاى زمان را طلبیده بود، تا دست و پنجه با یکدیگر . کردند

.»نرم و این مسئله را، که نسیم فتح به پرچم کدام طرف خواهد وزید، حل کنند

حال سپیتربات پارسى داماد داریوش، که والى والیت ینیانى و از حیثدر این

______________________________
)1(-�S�p�i�t�h�r�o�d�a�t�e.
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شجاعت ممتاز بود، با سپاهى نیرومند و چهل نفر از اقربایش، که تماما اشخاص جنگى بودند، 
.اى زیاد از دشمن مقتول و مجروح ساختحمله به مقدونیها کرد و عده

مقاومت کند و اسکندر، چون حال را بدینمنوال دید، اسب خود کسى نتوانست در مقابل این حمله 
اند، او در چنین روزى والى، که یقین داشت، خدایان خواسته. را بطرف والى راند و پیش او درآمد

بتن صلح آسیا را تأمین و بقوت بازوانش دالورى دالورى خود را نشان داده با یک نبرد تن
هان پیچیده بود، پست کند و کارى انجام دهد، که درخور نام اسکندر را، که نامش آنقدر در ج

ضربت چنان سخت و شدید بود، . باافتخار پارس باشد، زوبین خود را بطرف اسکندر پرتاب کرد
که آهن از سپر گذشته بباالى شانه اسکندر رسید و آنرا شکافت اسکندر زوبین را بیرون کشید و 

برده چنان ضربتى با نیزه بسینه والى زد، که آهن نیزه جوشن مهمیزهاى خود را بپهلوهاى اسب فرو 
وقت صداى آفرین از صفوف نزدیک هر دو در این. اش نشست و همانجا بمانداو را دریده بسینه

سپاه برآمد، ولى والى، که نیزه اسکندر بجوشنش آمده خورد گشته بود، در حال شمشیر خود را 
ر، قبل از آنکه سپیتربات برسد، ضربت مهلکى به پیشانى او کشیده به اسکندر حمله کرد و اسکند

بر اسکندر تاخت و چنان ضربتى بفرق اسکندر »1«همینکه والى افتاد برادر او روزاسس. زد
کورث اسم این دالور را رزاسکنت(خود اسکندر پرید و دستش مجروح شد نواخت، که کاله

، 2کتاب -را شکافت و دم قمه بموهاى اسکندر رسیدخود نوشته و گوید، که قمه رزاس کاله»2«
روزاسس میخواست ضربتى دیگر فرود آرد، که کلیتوس ملقّب بسیاه در رسید و دست او ). 5بند 

.را قطع کرد

مورخین کلیتوس را ناجى اسکندر میدانند، زیرا، اگر نرسیده بود، جان اسکندر در خطر حتمى (
دور نعش آنها جمع شده بر اسکندر باران تیر بباریدند، بعد هرگونه اقرباى این دو برادر .). م. بود

کنندگان خطر را بهیچ شمرده بجدال پرداختند، تا مگر اسکندر را بکشند، ولى او از کثرت حمله
نهراسید و، باوجود اینکه

______________________________
)1(-�R�o�s�a�c�e�s.



)2(-�R�h�e�s�a�c�e.
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آمد، بواسطه ) سپرى که از معبد مى نرو برداشته بود(خود و سه تیر بسپر او دو تیر بجوشن و کاله
ترین سرداران خود را فاقد در این جدال، پارسیها نامى. قوت قلبى، که داشت از میدان در نرفت

سردار »3«، و میثربرزنبرادرزن داریوش»2«بود و فارناسس»1«اسشدند و معروفترین آنها آتیزى
.کاپادوکیها

ها پس از اینکه اکثر سرداران پارس کشته شدند و صفوف قشون پارسى بواسطه فشار مقدونى
شکست، آنهائیکه در مقابل اسکندر پافشرده بودند، اول فرار کردند و بعد هزیمت بسایر قسمتها 

.سرایت کرد

نظام پارس داخل جنگ شد، ولى این پارسى پیادهنظام پس از فرار سواره«: بعد دیودور گوید
نظام قوت قلب نداشت و بنابراین پا نظام بواسطه شکست سوارهجدال طولى نکشید، زیرا پیاده

.نیفشرد

سلیمانپاسارگاد، تخت-)74(

)فالندن و کست، ایران قدیم(

______________________________
)1(-�A�t�i�z�y�e�s.

)2(-�P�h�a�r�u�a�c�e�s.

)3(-�M�i�t�h�r�o�b�a�r�z�a�n�e.
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روایت آریان



، 4، فصل 1کتاب (هاى دیودور، که ذکر شد، ولى آریان چنین گوید چنان است مضامین نوشته
ها فرستاد، تا گدار را سواران را با پئونچون عبور از گرانیک شروع شد، اسکندر چابک): 4بند 

بعد خودش در سر جناح راست داخل . از پیاده و سوار از پیش روانه کردهائىامتحان کنند و دسته
پارسیها، . ها برآمدوقت شیپورچیها دم اندر دم شیپورها کردند و فریاد مقدونىدر این. رود گردید

با سوارها نزدیک میشوند، باران تیر بر آنها »1«تاس با دسته پیاده و سکراتچون دیدند آمین
جا در این. ى از ساحل رود تیر میانداختند و برخى پائین آمده تا لب آب پیش میرفتندبعض. باریدند

ها پارسى. تصادم فریقین روى داد، طرفى میخواست بساحل برسد و طرف دیگر آن را دفاع میکرد
ها در ابتداء مجبور شدند عقب نشینند، زیرا مقدونى. ها نیزهتیر و زوبین بکار میبردند و مقدونى

ها در مواقعى بلند، که ها در آب و در جاهاى پست و لغزنده جنگ میکردند و پارسىنای
ها ها با پارسىجدال صفوف اولیه مقدونى. نن و پسرش اشغال کرده بودندنظام زبده و ممسواره

آور، تمام مقدونیها کشته شدند، بجز آنهائیکه هاى حیرتانگیز بود و باوجود شجاعتوحشت
نظام دشمن، که وقت اسکندر در رأس جناح راست بسوارهدر این. ندر عقب نشستندبطرف اسک

بفرماندهى سرداران پارسى مشغول جنگ بودند، حمله کرد و گیرودار خونین در اطراف پادشاه 
: باوجود اینکه هر دو طرف سوار بودند، چنین بنظر میآمد، که طرفین پیاده میجنگند. درگرفت

ها میخواستند دشمن را بجلگه برانند و باسب و سوار بسوار، زیرا مقدونىچنان بود فشار اسب 
باالخره سربازان اسکندر، بواسطه اینکه . ها میکوشیدند، که مقدونیها را بآب بریزندپارسى

وقت نیزه اسکندر شکست و، در این. هایشان محکمتر بود، فایق آمدندتر بودند و نیزهکارآزموده
و نیزه شکسته خود را » از دیگرى بگیرید«نیزه را بگیرد، او گفت »2«رسچون او خواست از آ

نیزه خود را باو داد و اسکندر مهرداد»3«دمارات کرنتى. نشان داد

______________________________
)1(-�S�o�c�r�a�t�e.

)2(-�A�r�e�s.

)3(-�D�e�m�a�r�a�t�e� �C�o�r�i�n�t�h�i�e�n.
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.داریوش را نشان کرده، چنان ضربتى بصورت او نواخت، که او از اسب افتادداماد 

خود در این احوال رزاسس حمله به اسکندر برد و با قمه ضربتى بسر اسکندر وارد کرد، که بکاله
سپهرداد میخواست از عقب ضربتى به اسکندر بزند، که کلیتوس دست او . او آمد و از آن نگذشت

نظام مقدونى از رود گذشته خود را به اسکندر رسانید و آن قسمتى از سوارهپس از. را قطع کرد
نظام و از زوبین اندازانى، که هاى مقدونى و فشارى، که از هر طرف از سوارهپارسیها بواسطه نیزه

نظام چنین داخل صفوف آنها شده بودند، بآنها وارد میآمد، عقب نشستند و همینکه قلب سواره
نظام پس از آن اسکندر سواره. آن شکست خورد و بزودى همه رو بفرار گذاردندکرد، جناحین

این قسمت گوئى از حیرت بجائى . نظام حمله بردخود را از تعقیب دشمن بازداشت و بپیاده
ها حمله کرده همه را، باستثناى آنهائیکه هاى مقدونى باینسوارها و پیاده. چسبیده حرکت نمیکرد

از . شتگان پنهان شده بودند، از دم شمشیر گذرانیدند و دوهزار نفر اسیر شدنددر زیر اجساد ک
والى لیدیه، »3«، سپهرداد»2«تن، پ»1«نلیفاتس: ها سردارانى که کشته شدند اینها بودندپارسى

شیر پسر داریوش و نوه ارد»6«داماد داریوش، آربوپالس»5«والى کاپادوکیه، مهرداد»4«میتربرزن
).بوده و آریان تصحیف کرده»7«بارساند، که این اسم آرتبعضى تصور کرده(دوم 

والى فریگیه، »10«آرسیت). یونانى(سردار سپاهیان اجیر »9«برادرزن داریوش، امار»8«فرناس
که از جنگ سالم بیرون رفت، چون خود را نخستین جهت شکست پارسیها میدانست، بخودکشى 

.م کرداقدا

بین روایت دیودور و آریان راجع ببعض کیفیات این جدال اختالفاتى دیده میشود و چون روایت 
بیشتر با روایت دیودور موافقت ) 5، بند 2کتاب (کورث و کنت) 22اسکندر، بند (پلوتارك 

رن تر است، زیرا پلوتارك، گذشته از آنکه دو قهاى دیودور صحیحمیکند، باید گفت، که نوشته
تر بوده،از آریان باین وقایع نزدیک

______________________________
)1(-�N�e�l�i�p�h�a�t�e�s.

)2(-�P�e�t�e�n�e.



)3(-�S�p�i�t�h�r�o�d�a�t�e�s.

)4(-�M�i�t�h�r�o�b�a�r�z�a�n�e.

)5(-�M�i�t�h�r�o�d�a�t�e�s.

)6(-�A�r�b�u�p�a�l�e�s.

)7(-�A�r�t�o�b�a�r�e�s.

)8(-�P�h�a�r�n�a�c�e.

)9(-�O�m�a�r.

)10(-�A�r�s�i�t�e.
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نظام ایران، چنانکه اما راجع بعده پیاده. نویسى یکى از بهترین مورخین یونان بشمار میروددر درست
.تر بنظر میآیدباالتر گفته شد، روایت آریان صحیح

هاى مورخین مزبور را روایت میدانیم از این جهت است، که هیچکدام در این اینکه ما نوشته
.اندى نویسندگان معاصر را نقل یا از کتب آنها استفاده کردههاجنگ نبودند و نوشته

کورث را، چون در زمینه روایت دیودور است، ذکر نمیکنیم، ولى روایات پلوتارك و کنت
نظام اجیر یونانى کورث راجع برفتارى، که اسکندر با پیادهمقتضى است گفته شود، که کنت

یک بلندى »1«قشون اجیر ایران، که بفرماندهى امارسبعد اسکندر ب): همانجا(کرده، چنین گوید 
ها در ابتداء حاضر شده بودند بشرایطى تسلیم شوند، ولى این یونانى. را اشغال کرده بود، پرداخت

. ها کشته شدچون اسکندر نپذیرفت، سخت مقاومت کردند و از این جهت عده کثیرى از مقدونى
نیز از خود و جوشنش وخود اسکندر، که در صفوف اول جنگ میکرد، بواسطه درخشندگى کاله

.این جهت، که فرمان میداد و نمایان بود، در مخاطره واقع شد و اسبش را با تیرى از پاى درآوردند



نظام از هرطرف آنها را احاطه اسکندر از مقاومت یونانیها سخت خشمگین گشت و امر کرد سواره
تادند و این کند و بعد جنگ سختى درگرفت، که تمام این سپاهیان بجز، دو هزار نفر، بخاك اف

).5، بند 2کتاب (عده بالشرط تسلیم شد 

یس زىو آتى»2«نن، آرزاسس، رامیترساز سرداران ایران فقط مم) همانجا(مورخ مذکور گوید 
راجع (مندى برداشته بودند، درگذشتند جان بسالمت دربردند، باقى همه از زخمهائى، که بشرافت

اولى گوید بسالمت جان دربرد و حال : دور متباین استکورث و دیویس روایت کنتزىبه آتى
آرسیت، که بطرف فریگیه عقب نشسته بود، وقتى که دید همه این ). آنکه دومى او را کشته میداند

.شکست را بحقّ از او میدانند، نتوانست ادامه بزندگانى خود بدهد و خود را کشت

______________________________
)1(-�O�m�a�r�e�s.

)2(-�R�h�e�o�m�i�t�h�r�e�s.
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اند، ولى گویند، بهترین جنگیهاى عده کشتگان و مجروحین مقدونى را مورخین یونانى کم نوشته
آریان گوید، که . معروف بودند، در این جدال کشته شدند»1«نفر، که به هتر25اسکندر بعده 

دیودور عده مقتولین ایرانى را . پیاده بود30نفر سوار و 60ونى نفر عده کشتگان مقد25بجز این 
کورث با هاى آریان و کنت، ولى نوشته)21، بند 17کتاب (هزار پیاده و دوهزار سوار نوشته ده

هزار نفر پیاده و 20پلوتارك عده مقتولین قشون ایران را . روایت مورخ مذکور موافقت نمیکند
راجع باین اعداد باید گفت، که هیچکدام بنظر صحیح نمیآید، زیرا اگر . ههزار سوار دانست25

نظام ایران چنان مقاومتى نشان داد، که از قول مورخین یونانى ذکر شد، باورکردنى نیست، سواره
ها اینقدر کم و عده مقتولین ایران باین اندازه زیاد باشد، بخصوص که که تلفات مقدونى

این را هم باید در نظر داشت، که بعض مورخین . مانند گرانیک میگذشتندها از رودى مقدونى
ها کاسته و بر عده اند، از عده تلفات مقدونىسعى داشته»2«معاصر اسکندر مانند آریستوبول

.مقتولین دشمن بیفزایند



و امر کرد اسکندر براى تشویق سربازان خود بآنهائى، که جالدت خود را نموده بودند، پاداش داد 
اجساد مقتولین را با طمطراق و دبدبه بخاك سپارند و خود بمجروحین سرکشى کرده آنها را 

نفرى، که در جزو قشون آمیس25گفت براى »3«ساز معروف خود لیسیپبنواخت و بمجسمه
دیومها در نزدیکى شهراین مجسمه. دلیرانه جنگ کرده تماما کشته شده بودند، مجسمه بسازد»4«
»6«تلّوسواقع در مقدونى بود و، پس از آنکه استقالل مقدونى بدست رومیها زوال یافت، م»5«

آریان نوشته، که اسکندر اجساد سرداران پارسى و ). کورثکنت-آریان(رومى آنها را به روم برد 
.حتّى یونانیهائى را، که در خدمت ایران بودند، بخاك سپرد

باعث مهم این فتح خود اسکندر بود، زیرا او صفوف قشون مقدونى را در : کورث گویدکنت
موقع عبور از رود بطور معوج بیاراست، تا در حین بیرون آمدن

______________________________
)1(-�H�e�t�a�i�r�e.

)2(-�A�r�i�s�t�o�b�u�l�e.

)3(-�L�y�s�i�p�p�e.

)4(-�A�m�i�s.

)5(-�D�i�u�m.

)6(-�Q� �.�M�e�t�e�l�l�u�s.
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ها نظام ایران مقدونىاز آب مورد فشار دشمن واقع نشود و در موقعى، که در تحت فشار سواره
: مرعوب و مضطرب گشته در حال آشوب و اختالل بودند، اسکندر آنها را تشجیع کرده گفت

و دیگر اینکه، چون خودش جنگ میکرد و » یک بار دیگر با جرئت و جالدت حمله برید«



نظام ایران سپاهیان زیاد از دشمن با نیزه و شمشیر میکشت، ابتداى هزیمت از آن قسمت سواره
.شروع شد، که در مقابل اسکندر واقع شده بود

جا بود، که اینها را جهت رفتار سخت اسکندر با یونانیهاى اجیر، که در قشون ایران بودند، از این
ها اند، اینانیها او را بسپهساالرى کلّ یونان معین کردهخائن میدانست و میگفت، باوجود اینکه یون

بهمین جهت بآنها امان نداد و اسراى آنها را بمحابس . طرفدار استیالى خارجه بر یونان میباشند
ها با مالیمت رفتار کرد، زیرا عقیده داشت، که سختیهاى او مقدونى تقسیم کرد، ولى نسبت به تبى

اسکندر پس از جنگ گرانیک سیصد سپر بمعبد . نین رفتارى داشتهنسبت بشهر تب آنها را بچ
تقدیمى اسکندر پسر فیلیپ و تمام یونانیها باستثناى السدمونیها «: نرو آتن با این کتیبه فرستادمى

باالتر ذکر شده، که یونانیها غیریونانى را (» اندبسان عالمت فتحى، که نسبت ببربرهاى آسیا کرده
موقع فراموش کرده، یا سیاست این فراموشى را اقتضا میکرده، لى اسکندر در اینبربر میگفتند، و

آمدن او بآسیا هم از طرف یونانیها نبود، بل بفشار . بربر میخواندندکه همان یونانیها مقدونیها را نیم
سپهساالرى یونان را از آنها گرفته بود و باوجود این بعضى سپاهیان اجیر داخل قشون ایران 

).ها خود را از این سفر جنگى کنار گرفته بودنددیده و برخى مثل السدمونىگر

اند، که اسکندر براى مادر خود، که خیلى دوست میداشت، سهمى از غنائم، مانند البسه نوشته
.ارغوانى، جامها و تزیینات قیمتى فرستاد

جهات شکست قشون ایران

گیده، زیرا بیانات دیودور، بخوبى این معنى را نظام ایران دلیرانه جندر جنگ گرانیک سواره
اند و خوبها را با عبارات دیگر تأیید کردهمیرساند و مورخین دیگر یونانى هم همین گفته
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ها حاصل نگشته و اکثر مندى براى مقدونىاند، بهرهدیده میشود، که تا سرداران ایرانى کشته نشده
اند، یعنى در حال مندى مجروح گشته و مردهداران هم، چنانکه مورخ رومى گوید، با شرافتسر

اند نه در حین گریز، پس شکست از کجا بوده؟ جهات آن، چنانکه از حمله زخم برداشته
:هاى مورخین یونانى برمیآید، این استنوشته



نظام براى قلع و قمع قشون اسکندر کافى اند، که سوارهقبل از جنگ سرداران ایران تصور کرده-1
نظام بکار نظام درهم شکسته، پیادهاند بعد، که مقاومت سوارهنظام را بکار نینداختهاست و پیاده

.افتاده، ولى در حالى که مرعوب بوده

قشون اجیر یونانى هم، چنانکه استنباط میشود، بکار نیفتاده، یعنى در ذخیره مانده و پس از فرار-2
سپاهیان ایران سپاهیان اجیر مزبور یک بلندى را اشغال کرده و راجع بشرایط تسلیم شدن، با 

موقع براى اند، که بجنگند و پافشارى آنها در ایناسکندر داخل مذاکره شده، بعد مجبور گشته
.قشون شکست خورده نتیجه نداشته

ذشت، روشن است، که یونانیها این هم خبطى بوده بزرگ، زیرا از جنگهاى سابق، که باالتر گ
بنابراین باید گفت، که ایرانیها، چون . جنگیهاى خوبى بودند و در موقع خطر پافشارى داشتند

نظام در آخر اند و نیز، چون پیادهاند، مسؤلیت جنگ را بتنهائى بعهده گرفتهاعتماد به یونانیها نداشته
نظام جنگ ورزیده، درواقع امر فقط سوارهجنگ داخل کارزار شده و پس از دخول هم استقامت ن

.کرده

چنانکه دیده میشود آرسیت بیموقع عقب نشسته و بعد، که دیده باعث شکست شده، انتحار -3
.کرده

موقع پافشارى مقدونیها از این جهت بوده، که در این طرف رود گرانیک جنگ میکردند و این-4
اند، که اگر فرار کنند، در عقب قشون ایران و در دیدهاثرى بزرگ در جنگ داشته، چه مقدونیها 

اسکندر هم، وقتى که . پیش رود گرانیک را خواهند داشت و خیلى مشکل است جان بدر برند
» یک بار دیگر«وحشت و اضطراب آنها را دیده، همین نکته را بآنها گوشزد کرده و خواسته است 

د گرانیک گذشته در آنطرف رود با مقدونیها مصاف بنابراین، اگر قشون ایران از رو. حمله برند
اوال همان. میداد، دو مزیت براى او حاصل بود
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صورت ایرانیها را تهدید میکرد و بیشتر پافشرده این یک بار حمله را هم دفع میکردند، خطر در این
بود، بپافشارى مجبور نمیشدند و همان وحشت و اختالل ثانیا مقدونیها، چون راه فرار برایشان باز 



طرف رود روى داد، تفاوتى اما در صورت شکست براى ایرانیها با آنچه در این. کار خود را میکرد
طرف رود گرفته موقعى را، که ایرانیها در این. نمیداشت، بجز اینکه عده کشتگان بیشتر میبود

کننده بیش از شت نه حمله و معلوم است، که قوت قلب حملهبودند، براى جنگ دفاعى مناسبت دا
بقول (از آنچه گفته شد باین نتیجه میرسیم، که در این جدال ده هزار سوار ایرانى . مدافع است

جهتى براى . اندهزار سوار و پیاده مقدونى جنگیدهبا سى و پنج) بقول آریان(هزار یا بیست) دیودور
اند و غرور کرد، جز آنکه ایرانیها اهمیت شایان به اسکندر و قواى او ندادهاین وضع نمیتوان تصور

.هاى اجیر و غیره از همین معنى ناشى شدهنظام و کنار گذاشتن یونانىسواره

نتیجه جنگ گرانیک

واقع »1«طرف کوههاى توروسهاى آسیاى صغیر، که در آنپس از این جنگ تقریبا تمام قسمت
ساالر ماند و مردمان این قسمتها، از وحشت و اضطرابى که داشتند، یکایک به اسکندر سروبود، بى

سر ماند و اسکندر کالّاس نامى از جمله فریگیه بود، که پس از خودکشى آرسیت بى. تسلیم شدند
نمایندگان اهالى را اسکندر با مالیمت . را، که سردار تسالى بود، بحکومت آن والیت بگماشت

این رویه اسکندر، . بعد هم بدهندو گفت، همان مالیاتى را، که بدربار ایران میدادند، منپذیرفت 
او عقیده داشت، که اگر مالیات را کمتر هم کند، باز : که بعدها هم تکرار مییابد، از این جهت بود

اپذیر ناهالى او را خارجى دانسته با چشم بد باو خواهند نگریست و هرگاه زیاد کند، که تحمل
بنابراین، وقتى که اطرافیان اسکندر باو میگفتند، ممکن است بیش از این از اهالى پول . خواهد بود

من خوش ندارم، که باغبان سبزى را از بیخ برآرد، و حال آنکه باید آنرا «: گرفت، او جواب میداد
.»بچیند

ایرانى داردرا ساخلو »2«لیونکىدر این احوال به اسکندر خبر رسید، که داس

______________________________
)1(-�T�a�u�i�u�s.

)2(-�D�a�s�c�y�l�i�o�n.
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جا نبوده ین را براى تسخیر آن فرستاد، ولى بعد معلوم شد، که ساخلوى نیرومند در اینو او پارمن
این شهر . انداند، از شهر بیرون رفتهشدهاى از ایرانیها، همینکه از نزدیک شدن مقدونیها آگاه و عده

در هفتاد استادى . نشین لیدیه رفتبتصرّف مقدونیها درآمد و بعد اسکندر بطرف شهر سارد والى
نام با اعاظم شهر باستقبال اسکندر آمده شهر »1«شهر حاکم ایرانى میترن) تقریبا در دو فرسنگى(

بعد، وقتى . عف گشت و حاکم را با مالطفت پذیرفتاسکندر غرق ش. را با خزاین آن تسلیم کرد
اردوى خود را در کنار آن زده ) بمسافت بیست استاد از شهر(رسید »2«که برود هرموس

.را فرستاد، تا ارگ شهر را تصرّف کند»3«تاس پسر آندرومنآمین

بر بلندى واقع و راجع باین حاکم باید گفت، که بیدلى نشان داده و خیانت کرده، زیرا ارگ شهر
سابقا این ارگ سه دیوار محکم داشت، ولى نمیتوان گفت، . دست یافتن بر آن بسیار مشکل بود

اگر هم وجود نداشته، باز ارگ مزبور بواسطه موقع . که در این زمان این دیوارها وجود داشته یا نه
ها در زمان ریم، که آتنىباید بخاطر آ. نظامى خود میتوانست هر سپاه عظیم را مدتها معطّل کند

بیجهت نبود، که چون . داریوش اول بر سارد دست یافتند، ولى نتوانستند ارگ آنرا تسخیر کنند
اسکندر از نیت حاکم آگاه شد، از طالع خود خوشنود گشت و، بشکرانه دست یافتن بر ارگ 

) اى بزرگ یونانیهاخد(هیچ زحمت یا معطلى، فورا امر کرد در آنجا معبدى براى زوس سارد بى
دیودور . بسازند و براى این مقصود جائى را که، محلّ قصر سابق پادشاهان لیدیه بود، انتخاب کرد

.ایمچنانکه باالتر نوشته-کورثنوشته، ولى آریان و کنت»4«اسم والى خائن را میترین

سیاسیات را بعهده نىاسکندر، پس از تسخیر سارد، پوزانیاس را دژبان ارگ آن کرد و اخذ مال
»6«ایالت لیدیه را، که سابقا با سپهرداد، دالور جدال گرانیک بود، به آرساندر. محول داشت»5«

پسر فیلوتاس اعطا کرد و مهرن را از جهت تسلیم

______________________________
�M�i�t�h�r�e�n�e)مهرن. (-)1(

)2(-�H�e�r�m�u�s.

)3(-�A�n�d�r�o�m�e�n�e.



)4(-�M�i�t�h�r�i�n�e�s.

)5(-�N�i�c�i�a�s.

)6(-�A�r�s�a�n�d�r�e.
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بعدها . کردن سارد بسیار بنواخت، تا والت و حکّام دیگر ایران را نیز بخیانت تشویق کرده باشد
.مهرن حاکم ارمنستان گردید

هائى یافت راجع بمخارج والت ایران در قابل ذکر است، که اسکندر در ارگ سارد نوشته
در میان این . ات دریائى و پولهائى، که آنها براى پیشرفت سیاست ایران خرج میکردندصفح
اند، اسنادى مینمود، که دموستن ناطق معروف آتن پولهاى زیاد براى ها، چنانکه نوشتهنوشته

.برانگیختن آتنیها بر اسکندر دریافت میکرده

امر میخواست این اسناد را بر ضد دموستن اسکندر در بادى. جا یافتندهائى هم از او در ایننامه
موقع بکار برد، ولى چون دید، که با آتن صلح کرده و بعالوه ناراضى کردن آتن و یونان در این

نظر کرده مصمم شد باینکه نسبت به آتنیها بیشتر مراقب باشد صالحش نیست، از این اقدام صرف
وسیون ناطق معروف آتنى بیش از سابق مورد وقت فو هم در این) 5، بند 2کورث، کتاب کنت(

.توجه و اعتماد او گردید، زیرا اسکندر او را طرفدار صمیمى خود میدانست

ساخلو ایرانى آن، پس از شنیدن خبر شکست قشون . رفت»1«پس از آن اسکندر بطرف افس
تاس پسر در جزو ساخلو ایرانى آمین. ایران در جنگ گرانیک، این شهر را تخلیه کرده بود

جا آنتیوخوس نامى بود، که، چون اسکندر را دوست نمیداشت و از او میترسید، فرار کرده بدین
الم کرد، که این شهر در امور داخلى خود آزاد اسکندر پس از ورود بشهر مزبور اع. آمده بود

نن بود، مورد حمله دسته دیگر واقع شد و چند نفر را اى، که طرفدار ممموقع دستهاست و در این
توزى داشت وسعت از دسته اولى از معبد دیان بیرون کشیده سنگسار کردند و بعد دامنه کینه

ها کارى جلوگیرى کرد و گفت، که دیگر با گذشتهمییافت، که اسکندر از لجام گسیختگى رجاله 



ین را با پنجهزار پیاده و دویست سوار براى تصرّف ماگنزى و بعد اسکندر پارمن. نداشته باشند
را با قشونى بوالیت ینیانها و االیدها روانه کرده دستور داد، که در »2«مالسىترالّ فرستاد و آل

اشهرهاى این والیات حکومت مردم ر

______________________________
)1(-�E�p�h�e�s�e.

)2(-�A�l�c�i�m�a�l�e.
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بجاى حکومت عده قلیل برقرار کند، زیرا حس کرد، که طرفداران حکومت مردم طرفدار او نیز 
در . رده بودندها براى جلوگیرى از اثر این نوع حسیات برقرار کمیباشند و حکومت قلیل را ایرانى

افس، چنانکه باالتر گفته شد، معبدى بود، که از عجایب هفتگانه عالم قدیم بشمار میرفت و 
دیوانه براى جاویدان کردن اسم خود آنرا آتش زده بود، اسکندر قرار داد، که »1«هرسترات

چنانکه از هاى این معبد دیان را،مالیات شهر افس خرج تعمیر این معبد گردد و مصونیت بستى
موقع نیست گفته شود، که چون اسکندر در ایران فتوحات راجع باین معبد بى. قدیم بود، شناخت
حاضرم آنچه را، که «: هاى معمور داریوش بدست او افتاد، باهالى افس نوشتدیگر کرد و خزانه

ین شرط، که براى مرمت معبد خرج شده، باهالى پس بدهم و باقى مخارج را هم بعهده میگیرم، با
اهالى افس میخواستند این شرف براى خود آنها . »در کتیبه معبد بنویسند، آنرا اسکندر ساخته

ذخیره شود، ولى، چون اسکندر پس از فتوحاتش دیگر پادشاه سابق مقدونیه نبود و از هر جواب 
فق شدند، منفى خشمناك میگردید، میترسیدند جواب رد بدهند، باالخره پس از اندیشه زیاد متّ

و ) پسندیدوقت چاپلوسى را بسیار مىاو در این(آمیز، که اسکندر را خوش آید جوابى بدهند ملق
چون اسکندر خدا است، شایسته نیست «: بنابراین جواب دادند. ضمنا پیشنهادش هم رد شده باشد

یرا فقط یک پرده اند، که مخارج تعمیر معبد گزاف بوده، زنوشته. »خدائى براى خدائى معبد بسازد
یونانى ساخته میشد، میبایست به بیست تاالن »2«نقّاشى آن، که بقلم استاد معروف آن زمان آپلّ

چنانکه باالتر (پرده مزبور اسکندر را مینمود، که ایستاده و برق را بدست دارد . تمام شود»3«طال
راجع باین نقّاش ). گ آنان بودگفته شده، بعقیده یونانیها بدست داشتن برق از خصایص خداى بزر



اسکندر زمانى، که در افس بود، بکارگاه او میرفت و بقدرى با او : کورث گویدمعروف کنت
یکى از زنان غیرعقدى اسکندر »4«دوست شده بود، که چون فهمید، این استاد عاشق پانکاستا

است، باوجود

______________________________
)1(-�H�e�r�o�s�t�r�a�t�e.

)2(-�A�p�e�l�l�e.

.تاالن طالى آتّیک معادل پنجاه و پنجهزار و ششصد فرنک طال بود-)3(

)4(-�P�a�n�c�a�s�t�a.
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).6، بند 2کتاب (اى، که باین زن زیبا داشت، او را بنقّاش مزبور بخشید علقه

توضیح آنکه این شهر در چهار قرن . بود»1«از وقایع زمان توقف اسکندر در افس بناى شهر ازمیر
در این زمان اسکندر بر اثر خوابى، که دیده . قبل بدست لیدیها خراب و مردم آن متوارى شده بود

بود، امر کرد در بیست استادى ازمیر قدیم شالوده شهر جدیدى بریزند و اهالى ازمیر قدیم در 
.جا جمع شونداین

»2«لتتسخیر مى

در . لت جمع شدنن ملحق و در شهر مىمانده قشون ایران بقواى ممانیک باقىپس از جنگ گر
حاکم این شهر میخواست آنرا بتصرّف اسکندر بدهد، ولى پس از اینکه »3«ابتداء هژزیسترات

شنید بحریه ایران در نزدیکى شهر است، از خیال اولى منصرف گردید و اسکندر از افس بقصد 
شهر مزبور حرکت و بعد از ورود این شهر را محاصره کرد، ولى ساخلو و اهالى شهر قوت قلب 

نگ گرانیک قسمتى از قواء خود را بکمک ساخلو فرستاده بود و نن پس از جداشتند، زیرا مم
پنداشتند، که بحریه ایران بآنها از طرف دریا کمک خواهد کرد، ولى بزودى دیگر اینکه اهالى مى



اش به یکصد و شصت فروند میرسید از طرف دریا نیز فرمانده سفاین مقدونى، که عده»4«نیکانور
اش ارد و بحریه ایران، که در دماغه میکال لنگر انداخته بود و عدهاین شهر را در محاصره گذ

باوجود این شهر مزبور . لت از طرف دریا نگردیدبچهارصد کشتى میرسید، مانع از محاصره مى
، یکى »5«بعد گلوسیپ. براى جنگ حاضر شد و حمالت مقدونیها را در ابتداء شجاعانه دفع کرد

هاى شهر و بندر آنرا اسکندر فرستاد، که اهالى و ساخلو حاضرند دروازهاز معروفین شهر را، نزد 
ها و مقدونیها، باز کنند، بشرط اینکه اسکندر محاصره شهر را براى هر دو طرف، یعنى پارسى

اسکندر جواب داد، که خوشتر دارد در شهر با اهالى جنگ کند و پس از آن . موقوف بدارد
چون سوراخهائى در دیوار قلعه ایجاد شد، مقدونیها . بکار انداختکوبى خود را هاى قلعهماشین

سیصد. بشهر داخل شده بکشتار پرداختند و اهالى را غارت کردند

______________________________
)1(-�S�m�y�r�n�e.

)2(-�M�i�l�e�t.

)3(-�H�e�g�e�s�i�s�t�r�a�t�e.

)4(-�N�i�c�a�n�o�r.

)5(-�G�l�a�u�c�i�p�p�e.
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هاشاپور، آثارى در مرکز خرابه-)75(

)فالندن و کست، ایران قدیم(

نفر از یونانیهاى این شهر، چون وضع را چنین دیدند، خودشان را بجزیره کوچکى، که در حوالى 
اسکندر، همینکه آنها را باین اندازه . لت بود، رسانیده مصمم گشتند، تا آخرین نفس بجنگندمى

: لت چنین رفتار کرددید، کس نزد آنها فرستاده گفت در امانید، اما با شهر مىبجنگ و دفاع عازم 



وار اهالى یونانى آن را بخشید و وعده کرد با آنها کارى نداشته باشد، ولى اهالى غیریونانى را برده
داخل شدند، ولى »1«مقدونیها از شدت حرصى، که بغارت داشتند، حتّى بمعبد سرس. بفروخت

کنندگان را اى بیرون آمده چشمان غارتاز درون معبد شعله) 7، بند 2کتاب (کورث کنتبقول 
لت نزدیک شده کشتیهاى مقدونى را، که در بندر پس از آن کشتیهاى ایران ببندر مى. کور کرد

 ه ایران را حسه مقدونى، چون برترى قواى بحریمزبور بود، بجنگ تحریک کردند، ولى بحری
اى مرکب از پیاده و سواره فرستاد، که باالخره اسکندر قوه. جنگ دریائى احتراز جستمیکرد، از 

کوه میکال را اشغال کرده نگذارند سفاین ایران بخشکى درآمده آذوقه و لوازم دیگر بدست 
پس از آن. آرند

______________________________
)1(-�C�e�r�e�s.
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جا لت رهسپار شد، ولى جنگى در اینبحریه ایران به سامس رفته آذوقه برگرفت و بطرف بندر مى
ها نمیتوانند در دریا با بحریه ایران مصاف روى نداد، زیرا چون اسکندر میدانست، که مقدونى

نتیجه میدانست و عقیده داشت، که لت امرى بىدهند، نگاهداشتن سفاین مقدونى را در مى
:ین چنین گفتموقع پارمندر این. اش بمقدونیه برگردد، تا از مخارج این سفر جنگى بکاهدریهبح

هرگاه فاتح شدند، مزایاى زیاد از آن بدست . بهتر است، که مقدونیها جنگى در دریا بکنند«
خواهند آورد و اگر مغلوب گشتند، چیزى گم نخواهند کرد، چه دریا حاال هم در دست پارسیها 

اما من امیدوارم، که فاتح خواهیم شد، زیرا چند روز قبل دیدم عقابى بر ساحل و در پشت . ستا
تو درست «: اسکندر جواب داد. »سفاین مقدونى نشست و این خواب را بفال نیک باید گرفت

اى، عده سفاین ما کم است و بحریه ما نمیتواند با چنین بحریه قوى، که از آن دشمن حساب نکرده
ها در تردید باشم، ولى نه این است، که من راجع برشادت و جالدت مقدونى. است، مصاف دهد

در جنگ دریائى امواج دریا و وزش بادها خیلى مؤثر است و براى جلوگیرى از مضار آن مهارتى 
عمال کشتیهاى دشمن مجرّب و ماهرند، زیرا سالها کارشان دریانوردى بوده، ولى مقدونیها . الزم

بعالوه ساختمان کشتیها اهمیت دارد و از این حیث هم برترى با . اقد این فن و مهارت میباشندف



اگر پارسیها . فایده استبنابراین در موقع جنگ دریائى کوششهاى ما بى. کشتیهاى دشمن است
دیدند، پیشرفت با ما است، میتوانند بآسانى از جنگ احتراز کنند و، اگر پیشرفت با آنها شد، 

آسیب زیاد بما برسانند و شکست در دریا براى ما اثراتى بسیار بد خواهد داشت، زیرا این شکست 
. دل مردمان آسیا را قوى خواهد کرد و، چون در اول کار هستیم، آنرا بفال نیک خواهند گرفت
اگر هم تصور کنیم، که در آسیا این شکست اهمیتى نخواهد داشت، آیا میتوان مطمئن بود، که
یونان راحت خواهد نشست؟ من بخوبى میدانم، که اگر یونان مرا محترم میدارد، فقط از جهت 

مند نباشیم، آنها هم بر ضد ما خواهندمندیهاى من است و روزى، که ما بهرهبهره
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ه بود، نه بر سفاین و این اما راجع بعقاب باید در نظر داشت، که مرغ مزبور بر خشکى نشست. بود
مندیهاى خود در مندى ما در خشکى است نه در دریا و از راه بهرهقضیه نشان میدهد، که بهره

خشکى خواهیم توانست قوه دریائى دشمن را هم متزلزل و نابود کنیم، زیرا از خشکى بخوبى 
ن جائى نیافت، که آذوقه میتوانیم تمام ممالک دریائى را متصرّف شویم و، وقتى که بحریه دشم

ایم ما باید کارى را، که شروع کرده. برگیرد و فاقد پناهگاه گردید، خودبخود معدوم خواهد شد
اى واقع ام، چندى قبل، چشمهدنبال کنیم و بگذاریم آن پیشگوئى که شده واقع گردد، زیرا شنیده

جهانبانى پارسیها بزودى «: کنده شدهدر لیکیه یک لوحه فلزّى بیرون انداخته، که بر آن این عبارت 
اسکندر پس از این جواب امر کرد کشتیهاى او به مقدونیه برگردند و فقط » خاتمه خواهد یافت

جهت این اقدام اسکندر را . کوب نگاهداشتیک عده کشتى براى حمل و نقل ماشینهاى قلعه
روشن است، که او جنگ دریائى اگرچه از بیانات اسکندر. اندمورخین قدیم مختلف توجیه کرده

جوئى در مخارج جنگ نتیجه، بلکه مضر میدانسته و میخواسته صرفهرا با بحریه ایران امرى بى
کشى بایران بیش کند، زیرا خزانه مقدونى تهى بود و، چنانکه گذشت، اسکندر براى مخارج قشون

او تصور میکرد، که : یز داشتتاالن نداشت، ولى اسکندر از این اقدام مقصود دیگرى ن200از 
نشینى جنگى قریبا بین او و داریوش روى خواهد داد و میخواست مقدونیها هیچگونه امیدى بعقب

یا فرار نداشته باشند، تا از جان گذشته جنگ کرده فاتح شوند این همان تدبیرى است، که اسکندر 
.گردیدها در جدال گرانیک هم بکار برد و یکى از علل شکست ایرانى



هاى خود را سوزانید همین کار در لیبیا کرد، یعنی کشتى»2«پادشاه سیراکوز»1«بعدها آگاتوکل
-23-22، بند 17دیودور، کتاب (و نسبت بقشون قرطاجنه، که عده نفراتش زیاد بود، فاتح گردید 

پس ). 8-7د ، بن2کورث، کتاب کنت-14سترابون، کتاب -3-1، بند 5، فصل 1آریان، کتاب 
از شرح مذکور جاى

______________________________
)1(-�A�g�a�t�h�o�c�l�e.

)2(-�S�y�r�a�c�u�s�e.
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نظام زبده، ایرانیها هیچگونه ممانعتى از عبور حیرت است، که با داشتن چنین بحریه و سواره
.»انددیر رسیده«که اسکندر بآسیا نکردند و باین عذر متعذّر شدند، 

تسخیر هالیکارناس

را بسرداران خود محول و خود »1«اسکندر، پس از آنکه بکارهاى خود تمشیت داد، گرفتن پونت
ایم، هالیکارناس مینامیدند و کرسى این والیت را، چنانکه باالتر کرارا گفته. به کاریه رهسپار شد

.بود، این شهر دو ارگ محکم داشتعالوه بر موقع طبیعى، که باعث استحکام آن 

نن را والى تمام صفحات دریائى کرده و تمام بحریه بنابراین و نیز از این جهت، که داریوش مم
آور تدارکات دفاعیه میدید، اهالى کارناس ایران را باختیار او گذاشته بود و او با جدى حیرت

بود قابل و سائسى ماهر، اوضاع را روشن نن سردارى مم. حاضر نگشتند، به اسکندر تسلیم شوند
میدید و قضایا را خوب میسنجید ولى چون یونانى بود و وقتى در دربار مقدونى مانند میهمانى 

نن، وقتى که این مم. میزیست، دربار ایران نسبت باو سوءظن داشت، که مبادا به ایرانیها خیانت کند
ها در نزد او ایران فرستاد، ظاهرا باین بهانه، که ایننکته را حس کرد، زن و اطفال خود را بدربار 

پس از آن . هاى آنرا رفع کرده باشدامنیت ندارند، ولى باطنا براى اینکه گروى بدربار داده نگرانى
اما . داریوش او را والى صفحات دریائى آسیاى صغیر کرد و تمام بحریه را باختیار او گذاشت



جا سیاست لت و هالیکارناس بود تصرّف کرد و در همهکه بین مىاسکندر شهرهاى یونانى را، 
دیرین خود را بکار برد، توضیح آنکه بشهرهاى مزبور اعالم کرد، که آزادى و امتیازات خود را 

وقت ادا ملکه سابق کاریه، که در این. دارا باشند و حتّى گفت، که براى این کار بآسیا آمده است
تخت محروم شده بود، نزد اسکندر آمده درخواست کرد، که مجددا از »2«سوداربدست پک

نشانده ایران بتخت برگردد و اسکندر، چون میخواست پادشاهان و امراء آسیاى صغیر را، که دست
بودند، رو بخود کند، با او همراهى کرد و وعده داد پس از تسخیر هالیکارناس ادا را بتخت کاریه 

براى فهم(بنشاند 

______________________________
)1(-�P�o�n�t(والیتى بود در کنار دریاى سیاه.(

)2(-�P�e�x�o�d�a�r�e.
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نشانده ایران بودند، مطلب باید بخاطر آورد، که موافق عادات کاریه، پادشاهان آن، که دست
جانشین او میشد، ولو اینکه پادشاه خواهرشان را ازدواج میکردند و پس از فوت پادشاهى زنش 

ها و حلویات ممتاز براى اسکندر هاى لذیذ و شیرینىاند، که ادا طعامنوشته. اوالد ذکور میداشت
.میفرستاد، تا مشمول عنایت او گردد

اسکندر، چون دید این نوع طعام با احوال ایام جنگ موافقت نمیکند، روزى در ضمن تشکر گفت 
: مت مدهید، زیرا هللا من لئونیداس براى من آشپزهاى بهترى تهیه کرده بودقدر زحبخود این«

).»شام من-حرکت صبح ناهار من بود و ناهار ساده و کم

کوب خود را خواست و در اسکندر، چون دید شهر هالیکارناس مقاومت میکند، ماشینهاى قلعه
آمده با مقدونیها جنگید و بشهر پس از آن ساخلو هالیکارناس بیرون . پنج استادى شهر اردو زد

را، که در نزدیکى هالیکارناس »1«بعد اسکندر با این تصور، که میتواند شهر میندوس. برگشت
واقع بود، بواسطه خیانت اهالى آن تسخیر کند، شبانه با قسمتى از قشون خود بدیوار شهر نزدیک 

رداخته برجى را خراب کردند، ولى ها باین کار پمقدونى. شده امر کرد دیوار را خراب کنند



از . مقصود اسکندر حاصل نشد، زیرا برج طورى افتاد، که انقاض آن راه مقدونیها را بشهر سد کرد
نن هم قسمتى از ساخلو طرف دیگر اهالى شهر از افتادن برج بیدار شده بدفاع کوشیدند و مم

توجه هالیکارناس گردید و، چون این پس از آن اسکندر باز م. هالیکارناس را بکمک آنها فرستاد
ارش بود و مقدونیها نمیتوانستند از آن 15و عمقش 30شهر خندقى داشت، که عرض آن 

مقدونیها با زحمات زیاد خندق را پر کردند و بعد . بگذرند، مصمم شد این خندق را پر کند
خواستند داخل شهر شوند، اى در دیوار پدید آوردهکوب را بکار انداخته و رخنهماشینهاى قلعه

نن دل آنها را قوى کرده بود و دیگر اینکه ولى مدافعین سخت مقاومت کردند، زیرا حضور مم
بعد . مندى نیافتندتمام روز بجنگ گذشت و مقدونیها بهره. بدم بآنها میرسیدنفس دمکمک تازه

نن با این خیال، که چون مقدونیهامم

______________________________
)1(-�M�y�n�d�u�s.
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اند، قراوالن کشیک بیدار نیستند، شبانه از شهر با سپاهیان بیرون آمده بناهائى را، که خسته شده
.کوبى ساخته بودند، آتش زدمقدونیها براى عملیات محاصره و قلعه

شتافتند و، چون طرفى آتش را تیزتر و وقتى که حریق درگرفت، مقدونیها براى خاموش کردن آن 
.طرف دیگر آنرا خاموش میکرد، جنگى سخت بین آنها شروع شد

تر ها، چون ورزیدهمقدونى. این جنگ، که تقریبا در پاى دیوار شهر روى داد، بسیار خونین بود
که نن موقع بهترى داشت و از ادوات جنگى،بودند، جالدت و جسارت زیاد نشان دادند، ولى مم

غوغا و . روى خاکریزها قرار داده بود، استفاده کرده تگرگ تیر و سنگ بر مقدونیها میبارید
همهمه جنگیها، فریاد مردان، که یکدیگر را بجنگ و پافشارى ترغیب میکردند، و ناله و ضجه 

درپى باالخره مقدونیها با حمالت پى. انداختمجروحین فضا را فرو گرفته در اطراف طنین مى
نفر کشته و مجروح بشهر برگشت، ولى 160ساخلو شهر را عقب نشاندند و این قوه پس از دادن 



پس از آن باز جنگى بین مقدونیها و اهالى شهر روى . نفر مقتول و مجروح داشتند316مقدونیها 
.داد

اش قوهاین جنگ را دو نفر مقدونى باعث شدند و بعد دامنه آن وسعت یافت و خود اسکندر هم با 
بالیدند دو نفر مقدونى در حین مستى بشجاعت خود مى: شرح قضیه چنین است. داخل جنگ شد

الف زدن چه فایده : در این اثناء یکى از آنها بدیگرى گفت. و هریک خود را رشیدتر میدانست
ر است؟ تدارد، آیا بهتر نیست، بجاى اینکه نشان دهیم زبان کى بهتر است، بنمائیم بازوان کى قوى

مستحفظین، چون جسارت آن دو نفر . پس از آن هر دو اسلحه برداشته بدیوار شهر نزدیک شدند
را دیدند، بیرون آمده بدفع آنها پرداختند و خردخرد افرادى از هر دو طرف بکمک متحاربین 

آمدند و بعد باالخره جنگ دو گروه درگرفت و خود اسکندر هم داخل جنگ شد، ولى 
ن دفعه هم نتوانستند وارد شهر شوند، و حال آنکه، چون ساخلو شهر مشغول جنگ ها ایمقدونى

کوب خراب بود، بعض قسمتهاى دیوار شهر مستحفظین کافى نداشت و دو برج بواسطه ماشین قلعه
پس از آن اسکندر از شهر هالیکارناس درخواست کرد، . شده بود و برج سوم میرفت، که بیفتد

اى منعقدمتارکه
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و »1«یالتافى. هائى را، که در زیر دیوار شهر کشته شده بودند، دفن کنندگردد، تا اجساد مقدونى
ها بودند، با این ها و دشمن سخت مقدونىها، که طرفدار ایرانىدو نفر از آتنى»2«بولتراسى

اینقدر حرارت در جنگ نشان داده، نباید پیشنهاد اسکندر مخالفت کرده گفتند، بدشمنى، که
ها و بنابراین توهین آنان ها جنگ میکنیم نه با مردهنن گفت، ما با زندهچنین رخصتى داد، ولى مم

اند، که هیچگاه از راجع باین سردار مورخین یونانى نوشته(زیبد توزى نسبت بآنها بما نمىیا کینه
شنام نمیداد، بل ساعى بود، که با شجاعت و مهارت بر حد اعتدال خارج نمیشد و دشمن را د

بنابراین، چون روزى شنید، که یکى از سپاهیان اجیر او اسکندر را . دشمن قوى و فکور دست بیابد
ام، تا با اسکندر بجنگى نه من تو را اجیر کرده«: اش او را زد و گفتدشنام میدهد، با چوب نیزه

اهالى شهر همت کرده دیوارى از درون شهر بشکل هالل پشت ).»براى اینکه او را دشنام دهى
دیوار خراب شده ساختند و، چون کار را بین کارگران زیاد تقسیم کرده بودند، این دیوار زود 



روز دیگر اسکندر با این تصور، که چون این دیوار تازه ساخته شده است، خراب . ساخته شد
ن یورش داد، ساخلو شهر هم براى دفاع بیرون آمد و تر است، از این طرف فرماکردن آن سهل

اسکندر، چون وضع را چنین . ببعض برجهاى چوبین مقدونیها و اسباب و آالت محاصره آتش زد
پس از آن ساخلو بطرف سنگرهاى خود در . ها آمد و جنگ درگرفتدید، خود بکمک مقدونى

ندى با ساخلو شهر بود، زیرا عالوه بر مدر این مدافعه هم بهره. شهر عقب نشسته بدفاع پرداخت
خوبى مواقع شهریها، دیوار مذکور بشکل قوس ساخته شده بود و مقدونیها از هر طرف، که حمله 

.میآوردند، از جبهه و جنبین تیر و زوبین بر آنها میبارید

راستند، تا هائى، که با آنها بودند، در شهر مجلسى براى مشورت آها و یونانىدر این احوال ایرانى
در باب اوضاع و کارى که باید کرد، شور کنند، زیرا در این تردیدى نبود، که محاصره، هرقدر 

طول بکشد، اسکندر از تصرّف شهر منصرف

______________________________
)1(-�E�p�h�i�a�l�t�e�s.

)2(-�T�h�r�a�c�y�b�u�l�e.
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محاصره طوالنى ضررهائى دارد، که «: حا و جسما قوى بود، گفتیالت، که روافى. نخواهد شد
بجاى اینکه ما در شهر نشسته بدفاع پردازیم و خردخرد از قواى ما بکاهد، بهتر . پذیر نیستجبران

اى از سپاهیان اجیر شجاع را برداشته بیرون رویم و نبردى مردانه با دشمن کنیم، این است، که عده
اجراى این پیشنهاد ظاهرا سخت و مشکل، ولى درواقع امر . نگ دشمن بربائیمتا مگر فتح را از چ

ها انتظار هرچیز را دارند، جز اینکه من پیشنهاد میکنم و، وقتى که بس آسان است، زیرا مقدونى
نن هرچند مردى بود مم. »سیل مردان جنگى بجانب آنها جارى شد، آنها را با خود خواهد برد

یالت مخالفت نکرد، زیرا امید موقع با افىپسندید، ولى در اینتهورآمیز را نمىهاى باحزم و نقشه
نداشت کمکى در آتیه نزدیک برسد و نیز معلوم بود، که محصورین بر اثر محاصره باالخره در 



بنابراین تصور میکرد، که شاید جرئت و جالدت کارى بکند . موقع بسیار بدى واقع خواهند شد
:آور استمال رجال ایران آنروز واقعا حیرتقیدى و اهبى(

یالت دوهزار نفر از بارى، افى). لت بحریه قوى ایران بکار نیفتاد و در اینجا قوه نرسانیدنددر مى
میان سپاهیان اجیر یونانى انتخاب کرده بآنها گفت، که هزار مشعل تهیه کنند و اسلحه برگرفته در 

ها را باز مأمور کرد دیوار جدید را در طلیعه صبح، اسکندر مقدونى.طلیعه صبح منتظر امر او باشند
یالت امر کرد دروازه وقت افىدر این. تر باین کار پرداختندخراب کنند و آنها با جدى هرچه تمام

هاى افروخته از شهر بیرون کرد و خود با هزار نفر دیگر از پى را گشودند، هزار نفر را با مشعل
ها بخواهند از آتش زدن اسباب و ادوات محاصره ممانعت وانه شد، تا اگر مقدونىدارها رمشعل

حاضر «درنگ قشون خود را بحال اسکندر، همینکه از این قضیه آگاه شد، بى. کنند، با آنها بجنگد
کار فرستاد و، در حالى که قسمتى از درآورد و سربازان کارآزموده بکمک سپاهیان تازه» جنگ

یالت آمد، ولى این مشغول خاموش کردن حریق بودند، خود با قشون زیاد بجنگ افىها مقدونى
سردار شیردل هرکه را، که با او طرف میشد، بخاك میانداخت و با صداى رسا و اشارات و 

سرمشقى،
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ه مأمور خراب کردن هائى، کمقدونى. که عمال مینمود، سپاهیان خود را بجنگ تشویق میکرد
یالت جنگ میکردند، کشته و مجروح نمیدادند، زیرا دیوار بودند، کمتر از قسمتى، که با افى

محصورین برجى ببلندى صد ارش ساخته و بر آن ماشینهائى قرار داده تگرگ تیر و سنگ بر 
دیگر سپاهیان نن با قسمتها در گیرودار جنگ بودند، که ناگاه مممقدونى. ها میباریدندمقدونى

ها سر بیرون شده در جائى در پیش مقدونى»1«لونپىساخلو از محلّه دیگر شهر موسوم به ترى
وقت اردوى مقدونى بوحشت و در این. برآورد، که کمتر از هرجاى دیگر انتظار او را داشتند

ها اضطراب افتاد و فکر خود اسکندر هم دوچار اختالل گردید، ولى بزودى بخود آمد و مقدونى
نن با بطلمیوس پسر فیلیپ، که سرکرده د ممدارها را عقب زده با تلفات زیاد دفع کردند و بعمشعل

نامان مصاف داد، »3«ماندرو تى»2«قراوالن مخصوص اسکندر بود و دو سردار دیگر مقدونى آده
آرخ رئیس تیراندازان باوجود این در میان گیرودار، بطلمیوس، آده و نیز کل. مندى نیافتولى بهره



نشینى ساخلو شهر با شتاب شروع شد، پل بعد عقب. لف شدندها تمقدونى با عده زیادى از مقدونى
اى در خندق باریکى، که روى خندق ساخته بودند، تاب جمعیت کثیر را نیاورده شکست و عده

اى از ساخلو کنندگان داخل شهر نشوند، عدهها را هم زود بستند، تا تعقیبافتادند و، چون دروازه
یالت دلیر دست از کارزار نکشید و ها گذشتند، اما افىتیغ مقدونىها مانده از دم بیرون دروازه

ها شکست خورده فرار باکانه و از جان گذشته جنگ میکرد، که نزدیک بود مقدونىچنان بى
حال یک واقعه ناگهانى به مقدونیها قوت داد، توضیح آنکه سربازان پیر مقدونى، کنند، ولى در این

گها کارآزموده شده بودند، و در این زمان بواسطه کبر سنّ و که در زمان فیلیپ در جن
سالخوردگى در جنگها شرکت نمیکردند، از سختى موقع هراسیده دم سپرهاى خودشان را بهم 

.فشردند و بکمک رفقاى جوان شتافته بنبرد پرداختند

ىهریک از طرفین جد داشت، که گو. پس از آن جدالى درگرفت، که موحش و خونین بود

______________________________
)1(-�t�r�i�p�y�l�o�n.

)2(-�A�d�d�e�e.

)3(-�T�i�m�a�n�d�r�a.
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باالخره بواسطه برترى . سبقت را از حیث رشادت برباید و پیر و برنا با یکدیگر درآویخته بودند
ى زیاد از سپاهیان دلیر خود کشته شد ایالت رشید با عدهافى: ها گردیدمندى با مقدونىعده، بهره

اى از مقدونیها در تعقیب آنها داخل شهر عده. مانده این دسته بطرف شهر عقب نشستو باقى
شدند، ولى در این حین اسکندر امر کرد شیپور بازگشت بدمند، زیرا شب دررسیده بود و او بیم 

.هائى افتندا تشخیص نداده در دامها جاها رداشت از اینکه مبادا، بواسطه تاریکى، مقدونى

ایرانى، که حاکم شهر بود، با رؤساء دیگر شور کرده قرار »1«توباتنن و نیز ارنپس از آن مم
دادند شهر را تخلیه کنند و از خاموشى شب استفاده کرده برج چوبین و انبار و مهمات و نیز 



ق فورا درگرفت و باد آتش را تیز کرده حری. بناهائى را، که مجاور دیوار شهر بود، آتش زدند
در این احوال از اهالى آنهائیکه رشید بودند و نیز سپاهیان ساخلو، . هاى آنرا خیلى دور بردشعله

اى در ارگ دیگر، که شهر را ترك کرده به ارکى، که در جزیره کوچکى واقع بود، رفتند و عده
بقیه اهالى را . جمع شدند) رون ارگ روان بوداى، که در دباسم چشمه(نام داشت »2«سالماسید

اسکندر از مشاهده حریق بر . بحریه ایران بجزیره گس، با آنچه اشیاء قیمتى داشتند، حمل کرد
اى را از مقدونیها فرستاد، که داخل شهر شده اشخاصى را، که آتش را قضیه آگاهى یافت و دسته

.کردند، بکشندتیز مى

در ابتداء . انددید، که ایرانیها و سپاهیان اجیر یونانى هر دو ارگ، را اشغال کردهروز دیگر اسکندر 
خواست بمحاصره این دو قلعه بپردازد، ولى بعد دریافت، که محاصره بطول خواهد انجامید و براى 

این بود، که امر کرد شهر هالیکارناس را خراب و دور . ها صالح نیست معطّل گرددگرفتن ارگ
پس از آن بطلمیوس را حاکم کاریه کرده . ى مزبور دیوارى کشیده خندقى حفر کنندهاارگ

.هزار سپاهى و دویست سوار باو داد، که مراقب این دو قلعه باشدسه

حاکم لیدیه را بکمک خود طلبید و هر دو»3«چندى بعد بطلمیوس قواى آساندر

______________________________
)1(-�O�r�o�n�t�o�b�a�t�e.

)2(-�S�a�l�m�a�c�i�d�e.

)3(-�A�s�a�n�d�r�e.
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توبات فایق آمدند و، چون سپس جنگى شد، که مقدونیها بر ارن. ها پرداختندمعا بمحاصره ارگ
ها را گرفتند، اما ها از دوام محاصره خسته شده بودند، جد و جهد کرده باالخره ارگمقدونى

ها بشهر بکشتى نشسته از هالیکارناس رفت و بعد کارهائى کرد، که ونىنن قبل از دخول مقدمم
کورث، کنت-4، بند 5، فصل 1آریان، کتاب -27و 24، بند 17دیودور، کتاب (تر بیاید پائین



مقاومت هالیکارناس نشان میدهد، که تسلیم شدن سارد با آن استحکامات متینى، ). 9، بند 2کتاب 
. رد بوده و جز بیدلى مهرن و خیانت او محملى براى آن نمیتوان قرار دادکه داشته، چقدر بیمو

یالت باید در نظر داشت، که او یکى از یونانیهائى بود، که اسکندر تسلیم او را از آتن راجع به افى
.خواسته بود

فرستادن قشون به فریگیه

را به سارد فرستاد، تا از آنجا با ین پس از تصرّف کاریه اسکندر به فریگیه متوجه شد و پارمن
هاى آمیس ناگهان بود، و با دسته»1«سستنظام تسالى که در تحت فرماندهى آلکساندر لنسواره

.به فریگیه حمله برده آذوقه براى حرکت اسکندر بدرون ممالک ایران تهیه کند

از دورى زنان سخت وقت او بعض سربازان مقدونى را، که تازه زن گرفته بودند ودر این
بمقدونى فرستاد، تا زمستان را با آنها »2«مینالیدند، در تحت ریاست بطلمیوس پسر سلکوس

هم در این اوان اسکندر بسرداران خود در مقدونیه امر کرد، که سپاهیان جدید از . بگذرانند
در اردوى او زیاد شده، از بعد، چون دید، که فحشا . نظام و سوار گرفته در بهار بآسیا بفرستندپیاده

ترس اینکه مبادا مقدونیها سست شوند، امر کرد کسانى را، که مرتکب فحشا میشدند، گرفته 
.بود، روانه دارند»3«بجزیره کوچکى، که در خلیج سرامیک

پس از این کارها اسکندر همان نقشه اولى خود را، که تصرّف تمام صفحات و والیات دریائى 
بنابراین داخل . گاهى بیابدرد و مقصودش این بود، که بحریه ایران نتواند تکیهبود، تعقیب ک

شد و ساخلو این محلّ، که سپاهیان»4«پارنسهى

______________________________
)1(-�A�l�e�x�a�n�d�r�e� �L�y�n�c�e�s�r�e.

)2(-�S�e�l�e�c�u�s.

)3(-�C�e�r�a�m�i�q�u�e.

)4(-�H�y�p�a�r�n�e�s.



1276: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

جا هم مقاومتى ندید، جا اسکندر بطرف لیکیه رفت و در آناز این. اجیر بودند، مقاومت نکردند
و سى شهر و قلعه کوچک این »3«و پاتارا»2«ناراو پى»1«چنانکه در اندك مدتى شهر کسانت

ب میشد، این محلّ قسمتى از فریگیه بزرگ محسو. والیت را بتصرّف درآورد و بعد به میلییاد رفت
لیتپس از آن نمایندگان شهر فازه. ولى در این زمان دربار ایران آن را به لیکیه ضمیمه کرده بود

اسکندر بشهر آنها رفت و . نزد اسکندر آمده اظهار انقیاد کردند و تاجى از زر براى او آوردند»4«
یان در خاك آنها ساخته سیداى را، که پىبعد از ورود او اهالى این شهر بکمک مقدونیها قلعه

پس از آن، چون . وقت لیکیه سفلى بتصرّف اسکندر درآمدهم در این. بودند، تصرّف کردند
ین رسید، زمستان دررسیده بود، اسکندر باستراحت و تعیش پرداخت، ولى بزودى خبرى از پارمن

. نام داشت»5«نسسىسردار مزبور شخصى را توقیف کرده بود، که آسى: که او را بهوش آورد
یس، والى فریگیه فرستاده زىاو را داریوش ظاهرا نزد آتى) 10، بند 2کتاب (کورث گوید کنت

سست برساند، که اگر او وعده خود را بجا آرد، بود، ولى باطنا مأموریت داشت به اسکندر لن
او را اسکندر پسر آریان(داریوش او را پادشاه مقدونیه کرده هزار تاالن طال بوى خواهد داد 

تاس مقدونى، که فرار کرده بدربار ایران پناهنده شده این سردار مقدونى با آمین). اروپ نامیده
جهت دشمنى او را با اسکندر از این قضیه میدانند، . بود، وعده کرده بودند اسکندر را بقتل برسانند

نّ اینکه در کشتن فیلیپ دست داشتند، بظ-دو برادر وى را-»7«و آرابه»6«نسکه اسکندر هرومه
سست نزد اسکندر مقرّب شد، ولى کینه او خاموش اگرچه پس از آن اسکندر لن. کشته بود

آنها . پس از شنیدن خبر مذکور اسکندر با دوستان خود مشورت کرد، که چه باید کرد. نگشت
نظام ممتازى، که دارد، یاغى وارهگفتند، قبل از اینکه سردار مزبور بداند، نقشه او افشا شده و با س

در این موقع دوستان اسکندر قضیه . گشته دیگران را هم با خود همداستان کند، باید اقدام کرد
پرستوك را بخاطر او آوردند

______________________________
)1(-�X�a�n�t�t�e.

)2(-�P�i�n�a�r�a.



)3(-�P�a�t�a�r�a.

)4(-�P�h�a�s�e�l�i�t�e.

)5(-�A�s�i�s�i�n�e�s.

)6(-�H�e�r�o�m�e�n�e�s.

)7(-�A�r�a�b�e�e.
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روزى، که اسکندر استراحت میکرد، پرستوکى داخل اطاق او شده، نزدیک : و این قضیه چنین بود
بعد . خوابش پرش کرده روى اسکندر نشست و او از خواب بیدار گشته مرغ مزبور را براندتخت

ین قضیه را چنین تعبیر کرد، که کسى از نزدیکان اسکندر آریستاندر کاهن و هاتف اسکندر ا
معلوم است، که این تعبیر و امثال (خواهد خواست باو خیانت کند، ولى خیانت کشف خواهد شد 

اسکندر بر اثر این سخنان و تعبیر ). اندآنرا بعد از وقوع قضیه کرده و بعدها بقبل از آن نسبت داده
سست برحذر اى توصیه کرده بود از اسکندر لنرش نیز باو در نامهگو بخاطر آورد، که مادغیب
نظام تسالى ین فرستاده امر کرد سردار مزبور را، که با سوارهبنابراین فورا قاصدى نزد پارمن. باشد

.ین رفته بود، توقیف کندبکمک پارمن

داشت، مدتها در اعدام او پس از توقیف از جهت مقام بلندى، که این سردار در خانواده اسکندر 
تعلّل شد، تا پس از سه سال بعد از کشتن فیلوتاس و همدستان او، چنانکه در جاى خود بیاید، این 

، بند 2کورث، کتاب کنت-1، بند 6، فصل 1آریان، کتاب (سردار را هم بامر اسکندر کشتند 
11.(

ا، که دیودور نوشته، ولى سایر مورخین اى رقبل از اینکه از لیکیه خارج شویم، مقتضى است قضیه
در حدود لیکیه ) 28، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . اند، بیان کنیمیونانى از آن ذکرى نکرده

وقتى که اسکندر . اشغال و محکم کرده بودند»1«کوهى بود، که آنرا مردمى موسوم به مرمریان



اى کثیر از قراول مقدونیها حمله کردند، عدهپسباین محل نزدیک شد، مردم مزبور بیرون آمده به
اسکندر در خشم شده خواست این . آنها کشتند و جمعى را اسیر کرده مال و بنه زیاد بغنیمت بردند

پس از آن مقدونیها در مدت ده روز پیوسته باین . قلعه را بگیرد و در تهیه لوازم محاصره گردید
ن ثابت شد، که اسکندر از تسخیر این مکان منصرف نخواهد موقع محکم یورش بردند و بر مرمریا

حال پیرمردان این قوم بجوانان نصیحت کردند، که دست از مقاومت بردارند و داخل در این. شد
مذاکره با اسکندر شده کوشش کنند،

______________________________
)1(-�M�a�r�m�a�r�i�e�n�s.
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حتّى القوه با شرایطى بهتر با او کنار آیند، ولى جوانان این پند را نشنیدند و گفتند، که تا که 
حال پیرمردان پند دیگرى بآنها داده پیشنهاد در این. آخرین نفس براى آزادى وطن خواهیم جنگید

فوف کردند، که جوانان زنان و اطفال قوم را کشته پس از آن خودشان را بدشمن زده از میان ص
.آن بگذرند و بکوههاى مجاور پناه برند

هاى خودشان جمع شده، بعد از صرف بهترین این پیشنهاد را جوانان پذیرفتند و همه در خانه
نفر از جوانان از قتل 600مأکول و مشروبى که داشتند، بقتل زنان و اطفال پرداختند و فقط 

ها را پس از آن خانه. ن پدر و مادر نیاالئیموالدینشان امتناع کرده گفتند ما دستهاى خود را بخو
.آتش زده، شبانه از وسط اردوى مقدونى گذشته خودشان را بکوههاى مجاور رسانیدند

سیدیهعبور از پامفیلیه و پى

که در ابتداء »1«از لیکیه اسکندر از کنار دریا عازم پامفیلیه شد و در این والیت با مردم آسپاندیان
پس از این واقعه اسکندر بشهر پرگا. مند گردیدده و بعد شوریده بودند، جنگیده بهرهتمکین کر

. بگذرد»3«میسدرآمده راه فریگیه را پیش گرفت، ولى براى ورود به فریگیه الزم بود از تل»2«
سیدیان داشت و راه آن از تنگى بسیار باریک، که بدربندى شبیه بود، این شهر تعلق به پى

اند، تا راه را حفظ کنند، اردوى خود اسکندر، چون شنید که اهالى در تنگ جمع شده. ذشتمیگ



میس خیال خواهند کرد، اسکندر از عبور را در دهانه این معبر زد، با این تصور که اهالى تل
اهالى بگمان اینکه اسکندر . بینى اسکندر صائب بودپیش. منصرف شده، و متفرق خواهند شد

.اهد کرد، معبر را رها کرده رفتند و فقط معدودى از اهالى در آنجا ماندندحمله نخو

را، که جوانان »4«بعد قلعه ساگاالس. وقت اسکندر ناگهان بمعبر حمله برده از آن بگذشتدر این
سیدیان دفاع میکردند، پس از مجاهدات مقدونیها و یونانیهاى آگریانى گرفت و سایر قالع و پى

. آندر نام در این جنگ کشته شدیکى از سرداران مقدونى کل. سیدیه را تصرف کردشهرهاى پى
.میس رسیدپس از آن اسکندر به شهر تل

در اینجا اسکندر از مقاومت اهالى در خشم شده پس از تصرّف آن امر کرد شهر را

______________________________
)1(-�A�s�p�a�n�d�i�e�n�s.

)2(-�P�e�r�g�a.

)3(-�T�e�l�m�i�s�s�e.

)4(-�S�a�g�a�l�a�s�s�e.
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جمشید، طاالر خشیارشا، جنگ شیر با گاو نرتخت-)76(

)3دیوالفوا، صنایع ایران قدیم، جلد (

1280: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ه از اینجا اسکندر عازم فریگیه شده بطول دریاچ. وبن برافکندند و اهالى را برده دانستاز بیخ
کورث، کنت-3-2، بند 6، فصل 1آریان، کتاب (بدان والیت رهسپار گردید »1«آسکانیوس

).12، بند 2کتاب 



ننکارهاى مم

مانده قشون ایران نن باقىدر این احوال، که اسکندر صفحات دریائى را یکایک تصرف میکرد، مم
. آسیا را ترك کرده بمقدونیه برگرددرا جمع کرده درصدد بود، که اسبابى فراهم آرد، تا اسکندر 

اند، تمام امیدوارى او میخواست جنگ را به یونان و مقدونیه برد و، چنانکه مورخین یونانى نوشته
باالتر گفته شد، که داریوش او را والى تمام . داریوش در این زمان بکفایت و کاردانى او بود

نن از هرجا که توانست قشون اجیر پس از آن مم. صفحات دریائى کرد و پول وافى براى او فرستاد
بگیرد، گرفت و با سیصد کشتى، که در اختیار او بود، بالمانع در دریاها سیر میکرد و اوضاعى را، 

در ابتداء او بقالعى حمله برد، . که موافق یا مخالف نقشه پرعرض و طول او بود، بدقت میسنجید
بعد او بتسخیر جزائرى پرداخت، که بین دو قاره . دساك چندان خوب حفظ نمیشکه مانند المپ

آسیا و اروپا واقع بود و هرچند مقدونیها سواحل هر دو قاره را داشتند، ولى چون بحریه نداشتند، 
نن از نفاقى که بین اهالى بود استفاده کرد، جاها ممدر این. نمیتوانستند این جزائر را تصرّف کنند

متنفّذین حکومت ایران را . دار اسکندر بودند و برخى طرفدار ایرانتوضیح آنکه بعض اهالى طرف
بر مساواتى، که از طرز و شکل حکومت مردم حاصل شده بود، رجحان میدادند و بعالوه در ابقاى 

.نفع بودند، که وجوه زیاد از خزانه ایران دریافت میکردندحکومت ایران از این حیث نیز ذى

و »2«در اینجا دو نفر از متنفذین، که آتناگوراس. کر میکنیمبراى مثل جزیره خیوس را ذ
نن عهد شدند، کس نزد ممنام داشتند، پس از اینکه با اشخاص دیگر دسته خود هم»3«پولونیدآپ

فرستاده او را بتسخیر این جزیره دعوت کردند و سردار مزبور، همینکه این جزیره را تصرف کرد، 
.پولونید و دوستان او سپردحکومت را به آپساخلوى در آنجا گذارده 

______________________________
)1(-�A�s�c�a�n�i�u�s.

)2(-�A�t�h�e�n�a�g�o�r�a�s.

)3(-�A�p�p�o�l�o�n�i�d�e.
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جنگ بى»3«و ارس»2«، پیرّا»1«تیسبس شد، محلهائى را مانند آننن عازم لسپس از آن مم
بدین . را در اینجا حاکم کرد»5«کوستونىرا نیز بتصرف آورد و آریس»4«تیمنگرفت، شهر م

نن خواست، این بعد مم. لن مطیع ایران گشتتىبس باستثناى شهر نامى مىنحو تمام جزیره لس
شهر را هم تصرف کند و، چون سکنه آن مقاومت کردند، سردار مزبور شهر را از خشکى و دریا 

احوال بمرضى مبتال شد، محاصره و براى تسخیر آن عملیاتى کرد و بناهائى ساخت، ولى در این
نن و اوتوفرادات رئیس بحریه شهر را مجبور کردند باین فرناباذ معاون مم. که از آن درگذشت

-2. ساخلو شهر در امان خواهد بود و سالما از شهر خارج خواهد شد-1: شرایط تسلیم شود
به داریوش -3. ید برافکننداند، باستونى را، که برپا کرده و بر آن معاهده خود را با اسکندر کنده

نصف -4). »عهد آنتالسیداس را تجدید خواهند کرد«: آریان گوید(بقید قسم بیعت کنند 
).اینها بواسطه طرفدارى از ایران تبعید شده بودند(تبعیدشدگان خود را مجددا خواهند پذیرفت 

ى را فرمانده آن کردند و ردس»6«کومدپس از تسخیر شهر، ایرانیها ساخلوى در اینجا گذاشته لى
دیوژن را، که از اهل همین شهر بود، و بواسطه طرفدارى از ایران سابقا تبعید شده بود، برگردانیده 

-29، بند 17دیودور، کتاب (لن منصوب و مالیاتى هم براى این شهر مقرّر داشتند تىبحکومت مى
).2و 1، بند 1، فصل 2آریان، کتاب -12، بند 2کورث، کتاب کنت

هاى دیودور چنین استنباط از نوشته. نن باید گفت، که زمان آن محققا معلوم نیستراجع بفوت مم
.لن درگذشتهتىم پس از تسخیر مى. ق333میشود که او در 

بهرحال دیودور درباره او چنین . اندبعض مورخین دیگر فوت او را قبل از سقوط شهر مزبور دانسته
مندیهاى او در اطراف و اکناف پیچید و بیشتر جزائر سیکالد آواز بهره«) 29د ، بن17کتاب (گوید 

نن میخواهد بزودى با بحریه خود رسوالنى نزد او براى اظهار انقیاد فرستادند و این خبر، که مم
بجزیره اوبه برود،

______________________________
)1(-�A�n�t�i�s�s�e.

)2(-�P�y�r�r�h�a.



)3(-�E�r�e�s�s�e.

)4(-�M�e�t�h�y�m�u�e.

)5(-�A�r�i�s�t�o�n�i�c�u�s.

)6(-�L�y�c�o�m�e�d�e.
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در یونان منتشر شده اهالى جزیره مزبوره را متوحش ساخت و یونانیها و بخصوص اسپارتیها، که 
. کردالعاده امیدوار شدند، زیرا میپنداشتند، که قریبا اوضاع تغییر خواهد بایرانیها متمایل بودند، فوق

نن با پول ایران عده کثیرى از یونانیها را بطرف ایران جلب کرد، ولى مقدر نبود، که این مم
او از مرضى سنگین درگذشت و فوتش باعث فناى . شخص نامى در اجراى نقشه خود دورتر برود

.»داریوش گردید، چه او میخواست میدان نبرد را از آسیا باروپا ببرد

ار ایراننن در درباثر فوت مم

نن بدربار ایران رسید، داریوش بسیار مغموم شد و مجلسى براى مشورت وقتى که خبر فوت مم
اول این مسئله طرح شد، که آیا باید لشکرى بفرماندهى . آراست، تا در باب نقشه جنگ شور کنند

رجال بعض . سردارى بصفحات دریائى فرستاد، یا خود داریوش سپهساالرى قشون را اختیار کند
. دار باشد، تا سپاهیان بیشتر فداکارى کنندایران عقیده داشتند، که باید خود شاه فرماندهى را عهده

هاى فیلیپ نامى بلند داشت، دست دم آتنى سردار ماهر یونان، که بقول دیودور در جنگخارى
صومت با راست و مشیر و مشار او بشمار میرفت و چنانکه، باالتر ذکر شد، از آتن بواسطه خ

اسکندر خارج شده در این زمان در دربار ایران اقامت گزیده بود، این رأى را نپسندید و گفت 
داریوش بار سنگین اداره کردن آسیا را بر دوش دارد و . نباید تمام ممالک ایران را بخطر انداخت

عده نفرات در باب . بنابراین باید در مرکز مانده سردارى کارآزموده بجنگ مقدونیها بفرستد
قشونى مرکب از صدهزار نفر، که ثلث آن از سپاهیان اجیر یونانى : عقیده سردار مزبور این بود

باشد، براى جلوگیرى از اسکندر کافى است و خود او حاضر است فرماندهى این عده را بعهده 



شه مخالفت کرده داریوش در ابتدا این راى را پسندید، ولى دوستان و درباریان او با این نق. بگیرد
دم چنین پیشنهادى میکند، تا تمام ایران را یکباره بتصرّف اسکندر باشاره رسانیدند، که خارى

ها را مردمى فرومایه و ترسو دم عنان بردبارى را از دست داده پارسىموقع خارىدر این. بدهد
ند او را گرفتشاه از سخنان او غضبناك گشته کمرب. خواند و ضمنا دشنامى به داریوش داد
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مورخین یونانى گویند، وقتى که شاه کمربند کسى را میگرفت، این رفتار عالمت صدور حکم (
دم را بطرف مقتل بردند و هنگامى، که میخواستند حکم شاه را اجرا پس از آن خارى). قتل بود

خود پشیمان خواهد شد و از جهت این سیاست شاه بزودى از این حکم «: کنند، او فریاد زد
چنین بود عاقبت «: دیودور راجع باین مورد گوید. »غیرعادالنه ممالکش را از دست خواهد داد

شاه از کرده خود بزودى . موردش گردیددم، که فداى تصورات واهى و صمیمیت بىخارى
اما با تمام اختیارات سلطنتى سخت پشیمان شد و آن را یکى از بزرگترین خطاهاى خود دانست،

که این خطا را ترمیم کند، زیرا پس از آن در خواب همواره خوابهاى که داشت، عاجز بود از این
. موحش از شجاعت مقدونیها میدید و در بیدارى پیشرفتهاى اسکندر را در پیش چشم داشت

، خودش فرماندهى را نن و فرمانده قشون گرددباالخره، چون کسى را نیافت، که جانشین مم
دم الزم است توضیح دهیم، که دیودور او را از راجع به خارى. »)30، بند 17کتاب (اختیار کرد 

، بند 2، فصل 1کتاب (دوستان و بلکه از محارم فیلیپ دانسته، ولى آریان در این باب ساکت است 
1.(

ون میخواهیم وقایع را بترتیب اند و چمورخین دیگر یونانى این قضیه را طور دیگر ذکر کرده
.تاریخ ذکر کنیم، در جاى خود باین قضیه رجوع خواهیم کرد

دم بطیب خاطر بدربار ایران آمده بود، تا بدین وسیله برمیآید، خارى»1«چنانکه از گفته دینارك
.خدمتى بیونان کند، یعنى آزادى آنرا محفوظ بدارد

اسکندر در فریگیه و پافالگونیه



اهالى شهر را . شد»2«لنکندر پس از اینکه بکارهاى لیکیه و پامفیلیه تمشیت داد، عازم شهر سهاس
اسکندر رسولى نزد آنان فرستاد، که تسلیم شوند، ولى، چون . تخلیه کرده در ارگ آن جمع شدند

احاطه ها از هر طرف آنرابعد، که دیدند مقدونى. موقع ارگ محکم بود، اهالى جواب رد دادند
اند و از آذوقه اهالى روزبروز میکاهد، با اسکندر قرار دادند، که در مدت دو ماه متعرّض آنها کرده

پس از آن، چون . نشود و، اگر در این مدت کمکى از طرف داریوش نرسید، تسلیم خواهند شد
کمکى نرسید،

______________________________
)1(-�D�i�n�a�r�q�u�e� �)�D�i�n�a�r�c�h�i�o�r�a�t�.�C�o�n�t�r� �.�D�e�m�o�s�t�h. ).

)2(-�C�e�l�e�n�e�s.
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هائى را، که در جنگ گرانیک بعد نمایندگان آتن نزد اسکندر آمده خواستند آتنى. تسلیم گشتند
. اسکندر جواب داد، که پس از خاتمه جنگ ایران آنها را رد خواهد کرد. اسیر کرده بود، رد کند

بنابراین سعى . اسکندر منتظر داریوش بود و میدانست، که جنگى بزرگ در پیش دارددر این موقع 
چون در این زمان . داشت، که قواى خود را جمع و آذوقه و لوازم دیگر چنین جنگى را تهیه کند

قشون اسکندر از فریگیه میگذشت، او شنید، که در این والیت شهرى است موسوم به گردیوم
شهر بیک مسافت از دریاى سیاه و کیلیکیه واقع . نام»2«مقرّ پادشاهى بوده میداس، که سابقا »1«

.نام داشت»3«بود و رودى از آن میگذشت، که سانگاریوس

هائى، باقى مانده و قید آن ترکیب یافته بود از گره»4«در اینجا ارابه کوچکى از زمان گردیوس
گوئى غیب. ها را باز کنددند و کسى نمیتوانست این گرهکه ماهرانه یکى را روى دیگرى زده بو

اسکندر داوطلب شد، این . ها را باز کند، آسیا از آن او خواهد بودگفته بود، که هرکس این گره
مقدونیها نگران بودند از . کار را انجام دهد و دور او جمعى از فریگیها و مقدونیها جمع شدند

ها را نگاه اسکندر گره. باز کند و این قضیه باعث تطیراتى گرددها رااینکه اسکندر نتواند گره
ها باالخره، چون از گشودن گره. مند نشدها را بیابد، بهرهکرد و هرچند کوشید، که سر یا ته رشته



ها را ببرید و گفت تفاوت نمیکند، این هم یک نوع عاجز ماند، شمشیر خود را کشیده رشته
کورث، کنت-1، بند 2، فصل 2آریان، کتاب -24کتاب اسکندر، بند پلوتارك، (گشودن است 

این قضیه ضرب المثل شده و در مواردى، که کسى مسئله غامض و الینحلى را ) 1، بند 2کتاب 
.»گردیوس را بریدگره«: حلّ نکند، ولى زود با ترددستى آنرا از میان بردارد، گویند

ا، که جنگ با داریوش بود، تعقیب میکرد، بتأمین پشت سر بعد اسکندر، چون همواره نقشه خود ر
امر کرد »6«سپرد و به هژلوخ»5«پونت به آمفوتروسخود پرداخته سفاین مقدونى را در هلّس

بس، خیوس و گس رفته ساخلوهاىبجزائر لس

______________________________
)1(-�G�o�r�d�i�u�m.

)2(-�M�i�d�a�s.

)3(-�S�a�n�g�a�r�i�u�s.

)4(-�G�o�r�d�i�o�s.

)5(-�A�m�p�h�o�t�e�r�u�s.

)6(-�H�e�g�e�l�o�q�u�e.
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پاتر جانشین خود در مقدونیه و اشخاص تىایران را از آن جزایر بیرون کند، ششصد تاالن براى آن
ها بسته بود، تقاضا دیگر فرستاد، تا نگذارند شهرهاى یونان بشورند و موافق عهدى که با یونانى

.پونت را حفظ کنندرد، سفاین متّحدین هلّسک

وقت براى آن بود، که یونان و مقدونیه را از تمام این اقدامات و کارهاى دیگر اسکندر در این
نن را رقیب ماهر و نن محفوظ بدارد، زیرا از فوت او هنوز آگاه نشده بود و، چون ممحمله مم

شت سر خود داشت، از طرف او بود، بخصوص زبردست خود میدانست، یگانه نگرانى، که از پ



نن در بحر الجزائر و اینکه او میخواهد با سیصد کشتى بمقدونیه حمله هاى مممندىکه آواز بهره
مردم این والیت، که از جمله . بعد اسکندر به پافالگونیه رفت. درپى میرسیدکند، به اسکندر پى

، چون دربار ایران این مردم را از دادن مالیات معاف مقاومت مطیع گشتند وبودند، بى»1«هاهنت
داشته بود، اسکندر نیز آنها را معفو داشت، ولى گرویهائى از آنها گرفت و کالّاس را حاکم این 

آریان . والیت کرده کمکى را، که از مقدونیه بدو رسیده بود، برداشت و عازم کاپادوکیه گردید
این شرط، که قشون مقدونى وارد این والیت نشود و اسکندر این گوید پافالگونیه مطیع گشت با

را والى آن ایالت کرد »2«والیت را جزو ایالت فریگیه دانست و بعد به کاپادوکیه رفته سابیکتاس
).4، بند 3کتاب (نامیده »3«تامنکورث والى جدید را آبیسولى کنت) 2، بند 2، فصل 2کتاب (

دربند کیلیکیهعبور اسکندر از 

نن درگذشته و از این خبر بسیار مشعوف گردید و اسکندر پس از ورود به کاپادوکیه شنید، که مم
آنرا بفال نیک گرفت، زیرا، چنانکه گفته شد، اسکندر او را حریف زبردست خود میدانست و در 

س از آن اسکندر عازم پ. ها را براى شورش حاضر کرده بودمندیهاى او یونانىیونان هم خبر بهره
مینامیدند، زیرا کوروش بزرگ وقتى، » اردوگاه کوروش«کیلیکیه گردید و بجائى رسید، که آنرا 

که با سپاهش به لیدیه میرفت،

______________________________
)1(-�H�e�n�e�t�e�s.

)2(-�S�a�b�i�c�t�a�s.

)3(-�A�b�i�s�t�a�m�e�n�e.
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کورث است، ولى روایت آریان میرساند، که مقصود از این روایت کنت(و زده بود جا اردهمان
.جا باو رسیدهکوروش کوروش کوچک است و کزنفون در این



این ). کورث اشتباه کرده، زیرا کوروش بزرگ از این راه به لیدیه نرفته بودمعلوم است، که کنت
از معبرى است، که پس از آن داخل ) نیمتقریبا یک فرسنگ و (محلّ بمسافت پنجاه استاد 

یا دروازه میگفتند، زیرا تنگى بود شبیه »1«این معبر را در آن زمان پیل. کیلیکیه میشدند
براى فهم مطلب الزم است . اى داشتسنگرهائى، که بدست انسان ساخته شده باشد و دروازه

توضیح دهیم، که کیلیکیه بین کوههائى واقع شده، که زنجیره آن از ساحل دریاى مغرب شروع و 
میشود و در جائى، که این زنجیره از تقریبا بشکل قوس دور زده باز بساحل دریاى مزبور منتهى 

العبوراند و ساحل دور شده بدرون قاره میرود، فقط سه معبر تشکیل میدهد، که تماما تنگ و صعب
.گانه این دربند است، که بدرون کیلیکیه عهد قدیم هدایت میکندیکى از معابر سه

از طرف دربار ایران حاکم این »2«موقع، که اسکندر میبایست از چنین تنگى بگذرد، ارساندر این
حاکم مزبور میتوانست بموقع بلندیهائى را، که بر تنگ مزبور مشرف است، اشغال کند . والیت بود

مندى از عبور قشون اسکندر مانع شود، چه سپاهیان اسکندر میبایست از پاى کوه و از معبر و با بهره
محال، مگر اینکه مقدونیها بلندیها را از دست چنان تنگى، که ذکر شد، بگذرند و این امرى بود 

سپاهیان ارسان گرفته باشند و گرفتن این بلندیها نیز کارى بود بس مشکل و مستلزم دادن تلفات 
زیاد و صرف وقت ممتدى، زیرا این کوهها مانند دیوارهائى، که بآسمان رفته باشد، تنگ مزبور را 

، که چهار نفر نمیتوانند پهلوى هم از آن عبور احاطه کرده و خود معبر هم بقدرى تنگ است
بارهاى زیاد از دامنه کوه بیرون میآید و زمین معبر را پست و بلند ساخته کنند، بخصوص که جوى

بنابراین با داشتن عده کمى از سپاهیان رشید ممکن بود مدتها تمام . هائى در آن بوجود میآورددره
ارسان بجاى اینکه این کار کند، بکارى پرداخت، که . کردجا معطّل قشون اسکندر را در این

نن در گرانیک پیشنهاداى، که ممموقع نقشهموقعش گذشته بود، یعنى در این

______________________________
)1(-�P�y�l�l�e�s.

)2(-�A�r�s�a�n�e�s.
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اى کرد، تا و آهن کیلیکیه را مبدل بویرانهکرده بود، بخاطرش آمد و با این مقصود با آتش 
جا نیابند و بعد چند نفر در تنگ مزبور گذاشته خود اسکندر و قشون او آذوقه و لوازم دیگر در این

آن چند نفر هم، با اینکه باز میتوانستند اسکندر را معطّل کنند، . با کسانش از کیلیکیه بیرون رفت
رفت، این رفتار را نسبت بخودشان خیانت دانسته و معبر را چون دیدند، که والى حرکت کرد و

ها گویند، وقتى که اسکندر از معبر مزبور یعنى دربند یا، چنانکه یونانى. ترك کرده متفرّق شدند
اگر دستهائى میبود، که «اندازه مشعوف گردید و گفت دروازه کیلیکیه گذشت، از طالع خود بى

باالتر بمناسبت ). 4، بند 3کورث، کتاب کنت(» من مضمحل میشداین سنگها را بغلطاند، لشکر
جا تذکر دادیم، که اسکندر راه کشى کوروش کوچک توصیف این دربندها شده و همانقشون

باوجود اینکه بلندیها را کسى نداشت، باز اسکندر نگران بود، که مبادا . کوروش کوچک را پیمود
و با این مقصود سپاهیان تراکى را مأمور کرد پیش رفته راه گاهى پنهان شده باشد دشمن در کمین

اى از کمانداران را فرستاد، قلّه کوه را اشغال کنند و بآنها گفت، که این کار، را بشناسند و دسته
باوجود اینکه دشمنى در پیش ندارند، براى آنها در حکم جدال است و باید در هر آن حاضر 

ر از دربند مزبور گذشته وارد شهر تارس، که کرسى کیلیکیه بود، بدین ترتیب اسکند. جنگ باشند
ین را فرستاده بود، که ها این شهر را تازه آتش زده رفته بودند، ولى اسکندر پارمنایرانى. گردید

.از حریق شهر ممانعت کند و خودش هم بزودى پس از آن دررسید و از حریق جلوگیرى کرد

مرض اسکندر

نام داشت، و آب آن از حیث صافى و »1«جارى است، که در آن زمان سیدنوسدر اینجا رودى 
این رود از کوه سرازیر شده در جلگه روان است، تا بدریا میریزد و، چون در . پاکى معروف بود

. اند، جارى است، آب آن در تابستان هم خیلى خنک استسایه درختانى، که در طرفین رود رسته
از راه دررسید، از شدت گرماى تابستان واسکندر پس از اینکه

______________________________
)1(-�S�y�d�n�u�s.
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تنى کند، ولى از جهت گردوغبارى زیاد، که بروى او نشسته بود، میل کرد در این رود آب
اش او را از آب دمههمینکه داخل رود شد، از جهت خنکى آب حالى یافت نزدیک بمرگ و خ

بر اثر این قضیه اردوى اسکندر در اندوه بسیار فرو رفته این . اش بردندبیرون کشیده بخیمه
آمد را مصیبتى بزرگ پنداشت، زیرا همه تقریبا یقین داشتند، که اسکندر از این مرض جان پیش

هاى او را دنبال کند و بدر نخواهد برد و نیز مطمئن بودند، که پس از او کسى نخواهد توانست کار
قشون مقدونى باید، از والیاتى، که فتح کرده، راه بازگشت را پیش گیرد، و حال آنکه داریوش را 

میگفتند این والیاتى، که بدست ما یا بدست ایرانیها خراب شده، . با قشونى عظیم در پس دارد
پونت رسانیدیم، ن را به هلّسچگونه آذوقه ما را خواهند داد و بر فرض اینکه آذوقه یافته خودما

بعد بر اسکندر و اینکه در عنفوان جوانى میمیرد، و آنهم از . کدام بحریه ما را به اروپا خواهد برد
تنى در رودى، نه از تیر یا ضربت دشمن در جنگى، نالیده بیکدیگر میگفتند، خوشا بحال آب

چنین بود حال اردوى اسکندر و .داریوش، که، هنوز با دشمن خود مواجه نشده، فاتح گردید
.صبرى منتظر فرجام این واقعه بودنددوستانش، که دور او جمع شده با کمال بى

از . اما اسکندر پس از ساعتى آزادتر نفس کشید و چشمان خود را باز کرده از شدت درد نالید
د نشان میداد، که از حال اسکندر همه خوشنود شدند، چه بخود آمدن اسکندر و نالیدن او از دراین

حال مجبور بودند باو بگویند، که داریوش پنج روز دیگر وارد شدت مرض کاسته، ولى در همین
. کیلیکیه خواهد شد و، اگر اسکندر بدین حال باشد، باید دست و پا بسته به داریوش تسلیم شود

بینید، که شما مى«: تپس از شنیدن این خبر، اسکندر دوستان و اطباى خود را خواسته بآنها گف
اآلن پندارم، که صداى اسلحه دشمن در . تقدیر چه اوضاع غیرمترقّبى براى من پیش آورده

. ام، حاال باید مرا بجنگ بطلبندجا آوردهمن، که جنگ را بدین. انداز استگوشهاى من طنین
، که او با تقدیر بر معلوم میشود. جهت نبود، که داریوش چنان نامه شاه دستورى بمن نوشته بودبى

.ضد من مواضعه دارد
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جمشید، گاو نر هندىتخت-)77(

)فالندن و کست، ایران قدیم(



اوضاع اجازه نمیدهد، که اطباى محتاط مرا معالجه کنند یا دواهاى مالیم بکار برم، زیرا براى من 
ر باید از صنعت اطباء انتظار چاره و درمانى داشت، پس اگ. مرگ سریع به از بهبودى دیر است

ام، بیش از حفظ جان آنها نیز باید بدانند، که من بنجات دادن نامى، که روى این جنگ گذارده
.»مندمخود عالقه

پس از این نطق بر نگرانى و اضطراب دوستان اسکندر افزود، زیرا، با شتابى که او ببهبودى داشت، 
اوال . اهاى تازه و غیرمجرّب استعمال کنند و این کار از دو حیث مشکل بوداطباء میبایست دو

معلوم نبود، که دواها چه اثرى خواهد داشت و ثانیا طبیبى حاضر نبود چنین دواهائى در این مورد 
، که »1«در میان اطباء طبیبى بود ماهر از اهل آکارنان. استعمال کرده مورد سوءظن واقع شود

فیلیپ

______________________________
)1(-�A�c�a�r�n�a�n.
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طبیب . نام داشت، از زمان کودکى اسکندر طبیب او بود و او را مانند طفل خود دوست میداشت
مزبور گفت، میتواند یک آشامیدنى به اسکندر بدهد، که شدید نیست، ولى کارى است و قوت 

از رجال اسکندر کسى این پیشنهاد طبیب را نپسندید، ولى اسکندر آنرا . میکندمرض را برطرف 
پذیرفت، زیرا عقیده داشت، که اگر نتواند در صفوف اول سپاهیان خود حاضر شود، جنگ را 

در این . براى خوردن دوا موافق دستور طبیب الزم بود اسکندر سه روز تأمل کند. خواهد باخت
اى باو رسید، که نوشته بود از فیلیپ برحذر باشید، زیرا داریوش وعده امهین ناحوال از پارمن

اسکندر بر . باو بدهد) پلوتارك گوید دختر خود را(کرده، که اگر شما را کشت، خواهر خود را 
اثر این نامه در تردید افتاد، که چه کند؟ آیا دوا را نخورد و در خیمه خود منتظر داریوش باشد یا 

ن خبر نداده دوا را بیاشامد؟اهمیت بای

احتیاطى خود شد و، اگر نخورم باالخره گفت، اگر دوا را بخورم و بمیرم خواهند گفت قربانى بى
.و نتوانم در جنگ حاضر باشم، خواهند گفت شکست خورد



ین را زیر بالین خود گذاشته منتظر روز پس از این تصمیم نامه پارمن. پس شقّ اولى بهتر است
در روز مزبور فیلیپ با تمام اطباء بخیمه اسکندر درآمد و براى قوت قلب . دن دوا گردیدآشامی

.مریض تمجید زیاد از اثر این دوا کرد

بعد کاسه آشامیدنى را بدست اسکندر داد و او، چنانکه پلوتارك گوید، با یکدست کاسه را 
.که بخواندین را بطبیب داد، گرفته بسر کشید و با دست دیگر نامه پارمن

وقتى که طبیب نامه را میخواند، اسکندر مراقب و جنات او بود، که ببیند این نامه چه اثرى در وى 
اینکه تغییرى در حال او روى دهد، دستهاى خود را بآسمان بلند فیلیپ نامه را خواند و، بى. میکند

اده گفت، جان من بعد بپاى اسکندر افت. کرده قسم یاد کرد، که این خبر افتراى محض است
تقصیرى مرا بهبودى تو ثابت بى. همیشه در دست تو بود، ولى امروز جان من بسته بنفس تو است

دغدغه و نگرانى را از خود دور کن، تا دوا . خواهد کرد و یک زندگانى نوین بمن خواهد بخشید
، که حال اسکندر اثر دوا در ابتداء چنان بود. در عروق تو جارى شده کامال اثر خود را ببخشد

اطرافیان اسکندر. تر گردیدخیلى بدتر شد و تنفّس او مشکل
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ین صحیح بوده، ولى فیلیپ جد کرد که اسکندر را بهوش گفتند معلوم میشود، که مفاد نامه پارمن
خواهرانش داشت و بعد، از هائى راجع بمادر و آرد و پس از آنکه او بخود آمد، با او صحبت

پس از آن حال اسکندر بمرور رو ببهبودى رفت و چندان قوت . جنگ و فتوحات او سخن راند
.گرفت، که توانست پس از سه روز خود را بسپاهیانش نشان دهد

-25پلوتارك، کتاب اسکندر، بند -31، بند 17دیودور، کتاب -1، بند 3، فصل 2آریان، کتاب (
).5، بند 3کتاب کورث، کنت

.ین به اسکندر ساکت استدر خاتمه الزم است گفته شود، که دیودور در باب نامه پارمن

تصرّف معابر دیگر



ین گفت معابر کیلیکیه را، که به آسور اسکندر به پارمن): 2، بند 3، فصل 2کتاب (آریان گوید 
نظام تسالى، که در تحت و سوارهنظام اجیر یونانىهدایت میکند، بتصرّف درآر و او با پیاده

پس از آن اسکندر از تارس . بود، و نیز با تراکیها این کار را انجام داد»1«لستاكریاست سى
گویند این شهر را سارداناپال . رسید»2«بیرون رفت و یک روز طى مسافت کرده به آن خیالن

جا مقبره در این. هر محکم و بزرگ بودهها مینماید، که این شدیوار و پى. پادشاه آسور ساخته
سارداناپال هنوز نمایان است و مجسمه شخصى روى بنا مشاهده میشود، که دو دست خود را بهم 

سارداناپال پسر : ایست بزبان آسورى، که گویند شعر است و مفادش چنینجا کتیبهدر این. میزند
اى رهگذرها، بخورید، «. روز بنا کردشهر آن خیالن و تارس را در یک »3«آناسین داراکس

).رجوع شود208بصفحه (» باقى همه خودنمائى است و بس ناپایدار. بیاشامید و عیش کنید

ها مساعد رفت و مردم آن محلّ را از این جهت، که با پارسى»4«از آن خیالن اسکندر به سل
.بودند، بدویست تاالن جزاى نقدى محکوم کرد

یکیه تا مصراز کیل-قسمت دوم

تدارکات داریوش

نن در غم و اندوه بسیار شد و مصمم گردید خود چنانکه باالتر گفته شد، داریوش از خبر فوت مم
فرماندهى سپاه

______________________________
)1(-�S�i�t�a�c�l�e�s.

)2(-�A�n�c�h�i�a�l�o�n.

)3(-�S�a�r�d�a�n�a�p�a�l�e� �F�i�l�s� �d�'�A�n�a�c�y�n�d�a�r�a�s.

)4(-�S�o�l�e�s.
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بر اثر این تصمیم بابل را معسکر . را در جنگ جدیدى، که با اسکندر در پیش داشت، بعهده گیرد
عده افراد . قشون جدید قرار داد و بتمام والت امر کرد سپاه زیاد از پیاده و سوار بدانجا بفرستند

.اندقشون ایران را مورخین یونانى مختلف نوشته

قشونى، که در بابل جمع شد، چهارصد هزار پیاده و الاقل ): 31، بند 17کتاب (د دیودور گوی
آریان نیز ). 24اسکندر، بند (پلوتارك عده نفرات را ششصدهزار نوشته . یکصدهزار سوار بود

هزار قلمداد کرده و 323کورث عده سپاهیان را کنت). 1، بند 5، فصل 2کتاب (همین عده را 
هزار سوار بودند، پارسیها هفتادهزار پیاده و سى): 2، بند 3تاریخ اسکندر، کتاب (چنین شرح داده

هزار از صنف اول و ده) باید اهالى برقه باشند(هزار سوار، برکانیها هزار پیاده و ده50-مادیها
.دوهزار از دوم

هزار سوار، 7ار پیاده و هزچهل-ها تماما به تبرهاى دودمه و سپرهاى سبک مسلّح بودند، ارامنهاین
) اى از سکاهاطایفه(ها هزار سوار، دربیکىگرگانیها، که شجاعتشان در آسیا معروف است، ده

هائى ها از آهن بود و بعضى بچوبهائى داشتند، که نوك آنها نیزهاین. هزار پیاده مسلّحچهل
از . هزار سوار نیز فرستاده بوداین قوم ده. مسلّح بودند، که نوك آن را در آتش سخت کرده بودند

اند، دوهزار از سایر ملل، که کمتر معروف. هزار پیاده و دویست سوارهشت-سواحل بحر خزر
شان هاى اجیر را، که تماما جوان بودند و عدهباین سپاه قوى یونانى. پیاده و چهارهزار سوار

هندیها و مردمان دیگر، که در سواحل بحر از باختریها، سغدیها، . هزار نفر میرسید، باید افزودبسى
احمر سکنى دارند، و حتّى شاهشان این اتباع خودش را نمیشناسد، سپاهى نگرفته بودند، زیرا مدتى 

عده صحیح سپاهیان (الزم بود، تا اینها برسند و دربار عجله داشت، که زودتر جنگ را شروع کند 
).ورث بحقیقت نزدیکتر باشدکداریوش را نمیدانیم، ولى باید ارقام کنت

داریوش وقتى که این سپاه عظیم را سان دیده عده نفرات ): 2، بند 3کتاب (مورخ مذکور گوید 
دم سردار مجرّببعد خارى. آنرا معلوم کرد، مشعوف گردید
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مخاطب قرار داده پرسید، که آیا آتنى را، که از جهت خصومت با اسکندر از آتن تبعید شده بود، 
دم موقع خود و غرور شاهانه داریوش را در ها کافى است؟ خارىاین قوه براى اضمحالل مقدونى

آیند تو نباشد، ولى من مجبورم شاها، اگرچه حقیقت ممکن است خوش«: نظر نگرفته جواب داد
این لشکر عظیم، که از ملل . جه استنتیآنرا بتو امروز بگویم، زیرا، اگر بعد بگویم، بیهوده و بى

اند، هاشان بیرون کشیدهمختلفه تشکیل یافته و هر ملّتى را در مملکتى از ممالک مشرق از خانه
اش چشمها را خیره میکند و این سپاه از زروسیم میدرخشد، برق اسلحه. براى همسایگان تو مهیبند

رش را هم بکند، ولى قشون مقدونى، با آن کس، که تجمالت آنرا ندیده، هرگز نمیتواند تصوآن
قدم، صفوفى هائى ثابتهایش گروهانظواهر وحشیانه و ژولیده که دارد، در پشت سپرها و نیزه

چنین است اردوى . اندکه واقعا مردان جنگ. تنگ بهم چسبیده و نیز سپاهیانى مستور دارد
مرد بمرد و سالح بسالح تنگ پیوسته و تمام این در این فاالنژها . نظام آنها، که فاالنژش نامندپیاده

ها این لشکر آموخته، که در پس بیرق. قشون با نهایت مراقبت منتظر اشاره فرمانده خود میباشد
با دشمن : چون حکمى صادر شود، همه آنرا مجرى دارند. حرکت و صفوف خود را حفظ کند

حمله بردن، ترتیب جنگ را تغییر مواجه شدن، از پهلوهاى آن گذشتن، بجناح چپ یا راست 
تصور مکن، که طال یا . دادن، عملیاتى است، که رئیس و مرئوس، همه، با آن خوب آشنا هستند

. این اطاعت نظامى را سپاه مقدونیه تا حال در مکتب فقر تحصیل کرده. نقره محرّك آنها است
ند، هر مأکولى، که بدست خواب آنها است، چون گرسنه گردوقتى که خسته شوند، زمین تخت

.آنها افتد، خوب است و هیچگاه تمام شب را نخوابند

جات و االیانى و سایر دسته»1«نظام تسالیان، جنگیهاى آکارنانیانىپس از این سپاه باید سواره
آیا تو تصور میکنى، که این نوع مردان کارآزموده جنگى را با . غیرمغلوب را در نظر آورد

سنگهاى فالخن و چوبهائى، که سر آن را در آتش سخت

______________________________
)1(-�A�r�c�a�r�n�a�n�i�e�n�s.
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اى تهیه کنى، که با این قوه مقابلى کند و این قوه را باید از میتوان جواب داد؟ تو باید قوهاند، کرده
جا این طال و نقره، که در این. مملکتى تحصیل کنى، که خود این مردان را بوجود آورده

رو بود، ولى در داریوش هرچند عادتا مالیم و خوش» میدرخشد، باید در این راه صرف شود
دم را بمقتل وقتى که خارى. دم خشمناك گردید و حکم قتل او را دادموقع از سخنان خارىاین

کسى انتقام مرگ مرا از تو خواهد کشید، که «: بردند، او دست از عقیده خود برنداشته چنین گفت
رفتارى، که تو با من کردى از این جهت، که مست باده . االن من نصایحى بر ضرر او بتو میدادم

اى، بعدها بمردم خواهد آموخت که انسان، چون با اقبال دمساز شد، صفات رت و اقتدار گشتهقد
.»طبیعى را هم از دست میدهد

دم، ولى، چنانکه باالتر گذشت، دیودور این قضیه کورث راجع به خارىهاى کنتاین است گفته
ند، که داریوش پس از بهرحال مورخین گوی). رجوع شود1282بصفحه (را طور دیگر ذکر کرده 

وقت هم در این. دم از کرده خود سخت پشیمان شد و امر کرد، نعش او را دفن کنندقتل خارى
تور را، که سردارى جوان و شجاع و مورد پسر من»1«مودسداریوش در ضمن تدارکات خود تى

نن متوفّى را اى مماعتماد بود، بفرماندهى سربازان اجیر خارجى بگماشت و به فرناباذ امر کرد ج
.بگیرد

مورخین راجع باین زمان قضایائى ذکر میکنند، که اگر هم افسانه باشد، باز چون اوضاع آنروز 
:مورد نیست ذکر گردددربار ایران را نشان میدهد بى

داریوش از شوش روانه معسکر سپاه خود شد و امیدوارى زیاد ): 24اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
ها براى جا تأیید میشد، که خوابى دیده بود و مغامیدوارى او نیز از این. یان خود داشتبعده سپاه

او در خواب دیده بود، که فاالنژهاى مقدونى را : آیند شاه آنرا بنفع او تعبیر کرده بودندخوش
یعنى (هائى احاطه دارد و اسکندر لباسى در بر کرده شبیه لباس داریوش، زمانى که او آستاند شعله

چاپار

______________________________
)1(-�T�h�y�m�o�d�e�s.
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بعد اسکندر، همینکه . اش خدمت میکندشاه سابق بود، و باو مانند یکى از خدمه»1«)مخصوص
اب پلوتارك گوید، که خدا میخواست با این خو. در بابل گردید، نابود شد»2«داخل معبد بلوس

ها باعلى درجه بلندى خواهد رسید، و اسکندر آقاى آسیا بطور روشن بفهماند، که دولت مقدونى
خواهد شد، چنانکه داریوش وقتى آستاند بود و بعد شاه پارس گردید، ولى پس از آن اسکندر 

داریوش در ): 3، بند 3کتاب (او گوید . کورث قضیه خواب را طور دیگر نوشتهکنت. خواهد مرد
ها روشن گشت و اسکندر، که لباس سابق او را در بر داشت وارد اب دید، که اردوى مقدونىخو

بعضى گفتند، . گوها این خواب را مختلف تعبیر کردندغیب. بابل گردیده با اسب خود نابود شد
موقع در این. ها را میرساند و دیگران آنرا بر ضرر داریوش دانستندکه این خواب فناى مقدونى

طر داریوش آمد، که تطیرى هم در اول سلطنت او کرده بودند، توضیح آنکه او پس از جلوس بخا
ها ها گفتند، که شاهنشاهى پارسىبتخت غالف قمه پارسى را بغالف یونانى تبدیل کرد و کلدانى

ع بهرحال داریوش از تعبیرى، که بر نف. بدست ملّتى خواهد افتاد، که شاه از اسلحه آن تقلید کرده
راجع بحکایت مزبور باید گفت، که . او کرده بودند، خوشنود شده حکم کرد آنرا اعالن کنند

.انددیودور و آریان در این باب ساکت

حرکت سپاه ایران

اند، ولى مورخین یونانى حرکت قشون ایران را از بابل بطرف فرات باختصار برگذار کرده
و چون داراى اطّالعاتى راجع بمذهب و ) 3، بند 3کتاب (کورث بیش از آنان بشرح پرداخته کنت

ها، که قبل از طلوع آفتاب از جائى عادتى است نزد پارسى«: عادات ایران قدیم است، ذکر میکنیم
ها شیپور جا را فرو گرفت، شیپورچىبنابراین، پس از اینکه روشنائى روز همه. حرکت نمیکنند

الى این بارگاه صورت آفتاب را در قاب بلورین بقدرى بلند با. حرکت را از بارگاه شاه دمیدند
پیشاپیش قشون : ترتیب حرکت چنین بود. نصب کرده بودند، که همه میتوانستند آنرا مشاهده کنند

در

______________________________
.رجوع شود1188بصفحه -)1(
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.مین آتشى میبردند، که این مردمان آنرا جاویدان و مقدس میدانندمحرابهاى سی

365ها بعده روزهاى سال در پس مغ. ها، که در اطراف آتش بودند، سرودهاى ملّى میخواندندمغ
تر داشت اى میآمد، که اختصاص به ژوپىنوجوان در لباسهاى ارغوانى حرکت میکردند، بعد ارابه

اند، زیرا خداى تر نوشتهها هرمز را غالبا زوس یا ژوپىها و رومىانىمقصود هرمز است، یون(
این ارابه را اسبهاى سفید میکشیدند و از پس ارابه اسبى ). بزرگ خودشان را باین اسم مینامیدند

هاى زرین و لباس سفید ترکه. نامیدندهیکل حرکت میکرد، که آنرا اسب آفتاب مىشکیل و قوى
بمسافت کمى از اسب مزبور ده . اسب، آنها را از سایر جلودارها ممتاز میداشتجلودارهاى این

نظام ده ملّتى، که اسلحه و اخالق ارابه، که بزروسیم مزین بود، حرکت میکرد و پس از آن سواره
نظامى، که پارسیها آنرا جاویدان بعد سواره. هر یک از آنها با همین چیزهاى دیگرى تفاوت داشت

هاى قشون بتجمل این قسمت تجمالت هیچکدام از قسمت. دند، بعده ده هزار نفر میآمدمینامی
:نمیرسید

هاى هاى زربفت یا قباهائى، که داراى آستینهاى زرین داشتند، برخى جامهبعض این سوارها طوق
پانزده شان بههائى میآمدند، که عدهپس از چند قدم جنگى. هاى قیمتى بوددراز و مزین بسنگ

هایش شبیه اما تمام این جمعیت، که زینت. مینامیدند» هاى شاهعموزاده«هزار میرسید و آنان را 
سپاهى، که پس از آن میآمد . اشهاى زنان بود، از تجمالتش میدرخشید نه از اسلحهزینت
.را میبردندسپاهیان مزبور پیشاپیش گردونه شاهى حرکت کرده لباس شاه . نام داشت»1«فوردرى

هاى خدایان، که از زروسیم ساخته بودند، این گردونه از طرفین بصورت. بعد گردونه شاهى میآمد
قید اسبها بسنگهاى قیمتى مرصع بود و . مزین بود و شاه در درون ارابه، بلند و شاهانه نشسته بود

»2«ها مجسمه نینوسهیکلیکى از . منتهى میشد بدو هیکل زرین، که قد آنان بیک ارش میرسید
بود و دیگرى



______________________________
)1(-�D�o�r�r�y�p�h�o�r�e�s(کورث اسم یونانى این دسته را ذکر این لفظ یونانى است، بنابراین کنت

).کرده

)2(-�N�i�n�u�s.
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، که از زر )باز(با بالهاى گسترده در وسط آن دو هیکل مجسمه عقابى بود. »1«مجسمه بلوس
این دفعه سوم است، که مورخین قدیم از عقاب (» ساخته بودند و آنرا عالمت مقدس میدانستند

و » تربیت کوروش«کزنفون، چنانکه گذشت، در دوجا یعنى در . زرین با بالهاى باز حرف میزنند
اما در باب بلوس و . رق شاه دانستهاز این عقاب ذکرى کرده و آنرا بی» سفر جنگى کوروش«در 

نینوس باید در نظر داشت، که اینها نیاکان داستانى آسوریها بودند و جهت اینکه مجسمه آنها را 
اى اگر این خبر را صحیح بدانیم، جهت آن باید افسانه. ایرانیان قدیم محترم میداشتند، معلوم نیست

هاى قدیم نیاکان اولى که بلوس و نینوس را یونانىباشد، که در عالم قدیم رایج بوده، توضیح آن
»2«ها بجسم دانائههاى یونانى زوس رب النّوع بزرگ یونانىآسوریها میدانستند و موافق افسانه

افسانه پرسه . پادشاه آرگس حلول کرد و پرسه رب النّوع روشنائى متولّد شد»3«زیوسدختر کرى
پسر »5«دختر کفه»4«او میگفتند، بآسیا آمده عاشق آندرومداز جمله درباره. خیلى مفصل است

.ها از نسل پرسه بوجود آمدندبلوس گردید و او را گرفت و پارسى

هاى بعضى از نوشته. رفته و از آنجا در یونان منتشر شده بود»6«این افسانه از آسیا بجزیره کرت
هاى قدیم پرسه را سرسلسله قوم خود میدانستند و، چون مورخین یونانى استنباط میشود، که پارسى

ها هم آپلّن رب النّوع روشنائى و آفتاب را پسر زوس و سرسلسله قوم خود و حامى آتن آتنى
ها قرابت ها اقتضا میکرد، پارسىحظات سیاسى نزدیکى ایران را با آتنىمیدانستند، در مواقعیکه مال

ها ها بآنها گوشزد میکردند، مثال وقتى که در ایران انتشار یافت، که آتنىنژادى خود را با آتنى
ها اند، دربار ایران به آتنىاسکندر را بسپهساالرى کلّ یونان براى جنگ با ایران انتخاب کرده

ها را با یونانیان گوشزد و اعالم کرد، که دیگر پولى بآنها نخواهد داد، ولو ى پارسىقرابت نژاد



اند، ولى ها را باور نداشتهها واقعا این افسانهظنّ قوى این است، که پارسى. اینکه تقاضا کنند
مالحظات سیاسى گاهى

______________________________
)1(-�B�e�l�u�s.

)2(-�D�a�n�a�e�e.

)3(-�C�r�i�s�i�u�s.

)4(-�A�n�d�r�o�m�e�d�e.

)5(-�C�e�p�h�e�e.

)6(-�C�r�e�t�e.
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).ها حرف بزنندآنها را مجبور میکرده، که موافق معتقدات یونانى

قباى : هاى دیگران را از خاطرها میزدودتزیینات داریوش زینت«): همانجا(کورث گوید بعد کنت
او، که از زر میدرخشید، مزین بود ) شنل(دوزى شده بود و رداى ملیلهارغوانى او در وسط با نقره

. هائى باو میزد و هردو را از زر بافته بودندبدو قرقى، که یکى روى دیگرى افتاده با منقار ضربت
اى آویخته بود، که غالفش تماما مرصع و خود کمربند شبیه باالخره از کمربند زرین او قمه

هرودوت و پلوتارك آنرا تیار (نامند »1«داریستاج شاهان را پارسیها سى. دکمربند زنان بو
از پس گردونه شاهى سپاهى بعده . و تاج داریوش دیهیمى بود برنگ آبى و سفید) اندنوشته

شاه را از سمت . هاى آنها به نقره مزین بود و نوکى از زر داشتکرد نیزههزار نفر حرکت مىده
این کبکبه بسى . یبا دویست و پنجاه نفر از نجبا و اقرباى ممتاز او احاطه داشتندراست و چپ تقر

دورتر بفاصله . هزار پیاده منتهى میشد و از عقب این عده چهارصد اسب شاهى را حرکت میدادند
مادر داریوش در آن بود و در »2«گامبیسسىاى میآمد، که سىگردونه) مطر185(یک استاد 



. ها میرفتندخدمه این دو ملکه سواره از عقب گردونه. ر زن داریوش حرکت میکردگردونه دیگ
سرایان آنها را حمل اطفال شاه و مربیان و خواجه»3«پانزده گردونه دیگر، موسوم به آرماماکس

گنج . ها بودو لباسشان مانند لباس ملکه360عده اینها . بعد زنان غیر عقدى شاه میآمدند. میکرد
.بردند و دسته کمانداران مستحفظین آن بودنده را ششصد قاطر و سیصد شتر مىشا

ها، زنان اقرباى شاه و نزدیکان او دسته دیگرى تشکیل داده بودند و پس از آنها دسته پیشخدمت
اسلحه با کردند و در اقصى انتهاى این موکب، سپاهیان سبکخدمه دربار و باروبنه حرکت مى

.رؤسائشان

ست توصیفى، که از حرکت داریوش در رأس سپاه خود بطرف فرات شده و چقدر شبیه این ا
است بتوصیفى، که کزنفون از کبکبه کوروش بزرگ در بابل میکند

______________________________
)1(-�C�i�d�a�r�i�s.

)2(-�S�y�s�i�g�a�m�b�i�s.

)3(-�A�r�m�a�m�a�x�e�s(هاى بستهگردونه.(
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در این . اندحاال باید دید، که قشون اسکندر را چگونه توصیف کرده. و در جاى خود ذکر شده
اگر از این کبکبه نظرى بقشون «): 3، بند 3تاریخ اسکندر، کتاب (باب همان مورخ چنین گوید 

جا نه مردان از زروسیم و در این. افکندیم، میدیدیم که منظره بکلّى تغییر کردهمقدونى مى
اینها . تمام درخشندگى آنان از آهن و مس بود. گهاى گوناگون میدرخشیدند و نه اسبانرن

بیزحمت میتوانستند بایستند یا حرکت کنند و از اشکاالتى، که از زیادى عده و باروبنه دست 
اینها نه فقط مراقب صداى شیپورهائى بودند، که از طرف فرماندهشان دمیده . میدهد، آزاد بودند

اینها در هر جائى مییافتند، که . بل مواظب اشاره یک چشم او بودند، تا فرمان او را بجا آرندمیشد، 
.اردو زنند و غذائى بخورند



بنابراین سربازان اسکندر در دشت نبرد کوتاه نیامدند، ولى داریوش، باوجود اینکه داراى چنان 
جنگ کند، و حال آنکه کمى جمعیتى بود، بواسطه تنگى میدان جنگ، مجبور شد با عده کمى

.»عده سپاه اسکندر را حقیر میشمرد

عبور از فرات و وقایع بعد

چون داریوش خبر مرض اسکندر را شنید، با کمال عجله قشون خود را بفرات رسانید، تا در 
روز بحکم او بر این رود پلهائى ساخته بودند و قشون شاه در مدت پنج . کیلیکیه ناگهان بر او بتازد

داریوش زیادى باروبنه و کسانى را، که ): 32، بند 17کتاب (چنانکه دیودور گوید . از آن گذشت
حضورشان در قشون او الزم نبود بدمشق فرستاد، تا بار خود را سبک و حرکت قشون را تندتر 

بعد چون داریوش آگاه شد، که . کند، ولى مادر داریوش، زن، پسر و دختران او با او ماندند
سکندر دربندها را گرفته، عجله کرد زودتر باو برسد، زیرا میپنداشت، که مقدونیها بواسطه کمى ا

ها، چون شنیدند، اهالى محلّ. ها مصاف دهندشان در دشت باز جرئت نخواهند کرد با پارسىعده
رنگ دها بالنّسبه کم و قشون ایران عظیم است، همه طرفدار شاه گردیدند و بىکه عده مقدونى

.آذوقه و لوازم سپاه را رسانیدند
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طاقتى اصرار داشت زودتر به اسکندر چون شاه با کمال بى) 26اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
تاس مقدونى، که بواسطه خصومت با برسد، و با این مقصود میخواست از دربندها بگذرد، آمین

جا بمان، تا در شتاب مکن و در همین: ر ایران آمده بود، به داریوش گفتاسکندر فرار کرده بدربا
ها بمراتب از عده سپاه تو کمتر است و دشت وسیع و باز با اسکندر جنگ کنى، زیرا عده مقدونى

تاس و آمین» میترسم، که اسکندر فرار کند«داریوش جواب داد . میتوانى پشت سر آنها را بگیرى
مطمئن باش، که بجنگ تو خواهد آمد و . اها، او کسى نیست، که فرار کندش«: در جواب گفت

داریوش را این سخن مطمئن نکرد و او اردوى خود را حرکت داده . »شاید اآلن در حرکت است
.بطرف کیلیکیه رفت

ها باردوى داریوشرسیدن یونانى



هاى اجیر را فرمانده یونانىتور نن داریوش تیمودس پسر منباالتر گفته شد، که پس از مرگ مم
پس از آن او این سپاهیان را، که تماما جوان بودند، از فرناباذ تحویل گرفته بطرف اردوى . کرد

ها عقیده داشتند، که داریوش عقب نشسته در داریوش رهسپار گردید و بدان ملحق شد تمام یونانى
یر قشون خود بتواند استفاده کند و، اگر هاى بین النهرین با اسکندر مصاف دهد، تا از عده کثجلگه

این رأى را نپسندد، الاقل تمام قواى خود را بکار نبرد، زیرا عاقالنه نیست، که در یک جنگ تمام 
داریوش با این رأى چندان مخالف نبود، ولى درباریان و سرداران او . قواى مملکت را بخطر اندازد

یونانیهاى اجیر میخواهند خیانت کنند و قسمتى را از با رأى مزبور سخت مخالفت کرده گفتند، که 
بنابراین الزم است، که تمام . مملکت، که بحفاظت آنها واگذار میشود، به اسکندر تحویل دهند

.ها را احاطه کرده از دم شمشیر بگذراند، تا خائنین بمجازات برسندقشون داریوش یونانى

اند و، اگر من چنین جا آمدهینها بامید قول من بدینا. من هرگز چنین خیانتى نکنم«: داریوش گفت
اى، که کنم، دیگر کى بقول من اعتماد خواهد کرد؟ و شایسته نیست، کسى را از جهت عقیده

شما همه روزه دور من جمع. دارد، نابود ساخت
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اش از عقاید که من شخصى را، که عقیدهمیشوید، عقاید مختلف اظهار میکنید و خودتان شاهدید،
پس از این جواب . »ترین کس میدانمتر و نسبت بخود صمیمىتر است، صادقدیگران متین

ها ممنون است، ولى صالح نمیداند عقب بنشیند، نیت آنها پیغام داد، که از حسنداریوش بیونانى
نهایت مهم است، بخصوص که نشینى در حکم فرار است و در جنگ شهرت نام بىزیرا عقب

تقسیم قوا . نشینى جنگ را بتأخیر خواهد انداخت، و حال اینکه تا زمستان چیزى باقى نماندهعقب
را هم صالح نمیداند، زیرا عادت نیاکان او چنین بوده، که در جنگى تمام قواى مملکت را بکار 

ینکه اسکندر از نزدیک شدن او وحشت از دشمن نیز جا ندارد، زیرا روشن است، که هم. میبردند
داریوش (هاى کوهها پناه برد و تمارض کرد، تا سپاهیان خود را فریب دهد آگاه شد، بگردنه

بنابراین ). هاى مورخین گمان میکرده، که مرض اسکندر تمارض و آنهم از ترس بودهموافق نوشته
که اسکندر بآنجاها پناه برده و هائى رفت، درنگ بمحلّنباید جنگ را بتأخیر انداخت و باید بى

).8، بند 3کورث، کتاب کنت-26پلوتارك، کتاب اسکندر، بند (دشمن ترسو را نابود کرد 



حرکت اسکندر از کیلیکیه

رفته آنرا تصرّف کرد و دویست تاالن از اهالى گرفته »1«اسکندر پس از رفع مرض بشهر سل
ساخلوى در آنجا گذاشت و بعد، چون نذر کرده بود، که اگر از مرضى که داشت، خالصى یابد 

و ) هارب النوع طب بعقیده یونانى(»2«هائى براى خدایان یونانى برپا کند، براى اسکوالپجشن
ها در جنگى در آسیاى صغیر ت خبر رسید، که ایرانىوقدر این. نرو بازیهائى ترتیب دادمى

. اندو مردمان دیگر این نواحى بمقدونیها مطیع گشته»4«، کونیان»3«شکست خورده و میندیان
»6«، که در کیلیکیه جارى است، گذشته بشهر مالّوس»5«پس از ختم بازیها اسکندر از رود پیرام

ین به اسکندر رسیده خبر داد، که قشون او دربند سوریه را پارمندر اینجا. رسید»7«و کاستابال
را هم»8«گرفته، ایسوس

______________________________
)1(-�S�o�l�e�s.

)2(-�E�s�c�u�l�a�p�e.

)3(-�M�y�n�d�i�e�n�s.

)4(-�C�a�u�n�i�e�u�s.

)5(-�P�y�r�a�m�e.

)6(-�M�a�l�l�u�s.

)7(-�C�a�s�t�a�b�a�l�e.

)8(-�I�s�s�u�s.
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جمشید، شتر دو کوهانه باخترىتخت-)78(



)فالندن و کست، ایران قدیم(

تصرّف کرده، سپس داخل کوهها شده، سپاهیان دشمن را از آنجا رانده و در تمام مخرجهاى کوه 
اسکندر بر اثر این خبر از کیلیکیه حرکت کرده و از دربند سوریه گذشته به . ساخلو گذارده است

مدافع گذارده ها دربند سوریه را هم بىاز این روایت معلوم میشود، که ایرانى. ایسوس درآمد
بودند، و حال آنکه این معبر و دربند هم مانند دربند کیلیکیه خیلى صعب العبور بود و با سپاه کمى 

ها از دو بندر مزبور گذشتن مقدونى. میشد مانع از عبور دشمن شده تلفات زیاد باو وارد آورد
آسانى، ناشى از غفلت دربار ایران بوده، بخصوص اگر در نظر گیریم، که مقدونیها سفاینى ب

خوردند از راه دریا به ایسوس و بعد به نداشتند، که بتوانند در موردیکه بمشکالت این معابر برمى
.سوریه درآیند

جا اسکندر مجلسى براى مشورت آراست تا بداند، که باید پیش بروددر این
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جا از هر جائى ین را عقیده این بود، که اینپارمن. یا منتظر سپاهیانى باشد، که از مقدونیه خواسته
جا لشکرهاى هر در این«: تر است و چنین استدالل میکردها مناسبها با ایرانىبراى جنگ مقدونى

و کوه واقع است ) دریاى مغرب(، که میان دریا دو پادشاه مساوى خواهند بود، زیرا این معبر
ها چیزى مهمتر از این بدشمن اجازه نخواهد داد، که تمام قواى خود را بکار اندازد و براى مقدونى

در دشت باز دشمن میتواند بآسانى پشت سر : نیست، که از جنگ در دشتى وسیع و باز احتراز کنند
:ین میگفتپارمن. »صم واقع شویمما را بگیرد و ما در میان دو جبهه مخا

بیم ما از شجاعت دشمن نیست، ولى خطر در این است که سپاهیان ما خسته شده درمانند، زیرا در «
. »نفس خود را بطرف ما فرستاده ما را خسته کنددشت وسیع و باز دشمن میتواند آن بآن قوه تازه

.ها در گردنه این معبر منتظر دشمن باشندنىین را همه پذیرفتند و قرار شد، که مقدوعقیده پارمن

اند و ماحصل آن چنین است را ذکر کرده»1«نسسىاز جمله وقایع این زمان قضیه سى
این شخص . نس نامسىدر اردوى اسکندر یک نفر پارسى بود سى): 7، بند 3کورث، کتاب کنت(

سابقا بسمت رسالت از طرف والى ایران در مصر نزد فیلیپ رفته بود و بعد وطن خود را ترك 



بعد بواسطه . زو ملتزمین وى بودوقتى که اسکندر بآسیا آمد، او هم ج. کرده در خارجه میزیست
اى داد، که سر آن بمهر تقرّبى، که نزد اسکندر یافت، روزى یک سرباز کریتى بدست او نامه

نامى، که یکى از حکّام داریوش »2«او نامه را باز کرد و دید نبرزن. شخصى مجهول مهر شده بود
راده متین خود خدمتى بشاه کرده مورد است، آن را نوشته و او را تشویق کرده، که نظر باصالت و ا

نس، چون نسبت به اسکندر صادق بود، خواست نامه را نزد سىسى. عواطف مخصوص او گردد
از طرف . اسکندر برد، ولى چون او را مشغول کارهاى جنگى دید، تعلّل کرد، تا موقع آن برسد

ابتداء نزد او برده بودند و او براى دیگر این تعلّل باعث سوءظنّ اسکندر شد، زیرا نامه نبرزن را در
نس بمهرسىآزمایش سى

______________________________
)1(-�S�i�s�i�n�e�s.

)2(-�N�a�b�a�r�z�a�n�e.
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پس از . شخصى مجهول سر آن را مهر کرده و بسرباز کریتى داده گفته بود آنرا بصاحبش برساند
روزى سربازهاى کریتى در موقع حرکت این پارسى را کشتند و، چون آن چند روز گذشت و 

.قضیه دنبال نشد، معلوم گشت، که قتل بحکم اسکندر روى داده

تالقى دو لشکر

. باالتر گفته شد، که اسکندر از کیلیکیه حرکت کرده و از دربند سوریه گذشته به ایسوس درآمد
از دربند سوریه میگذشت، همان شب هم داریوش در بعد چنین اتفاق افتاد، که شبى که اسکندر

این دربند را با دربند (گذشت و در پشت سر اسکندر واقع شد »1«تعقیب اسکندر از دربند آمان
ایرانیها ). ایمسوریه در ضمن وقایع لشکرکشى کوروش براى جنگ با اردشیر دوم توصیف کرده

از این جهت، که پشت سر قشون اسکندر را گرفته بودند و قشون مقدونى از پیش دریا و از پس 
مقدونیها فرار خواهند کرد و، چون چند نفر از مقدونیهاى قشون ایران را داشت، شک نداشتند که

مجروح و مریض، که از قشون اسکندر عقب مانده بودند، اسیر گشتند ایرانیها در این عقیده بیشتر 



اسرا را ایرانیها ناقص کرده و اردوى ) 8، بند 3کتاب (کورث موافق گفته کنت. راسخ شدند
دند، تا بقشون اسکندر ملحق شده آنچه را، که از عظمت قشون داریوش را بآنها نشان داده رها کر

) 1، بند 3، فصل 3کتاب (آریان گوید که اسراى مریض را کشتند (ایران دیده بودند، بیان کنند 
اند و بنابراین باید این خبر را با ولى پلوتارك و دیودور راجع بناقص کردن این اسراء ساکت

مورخ مذکور در قرن اول میالدى میزیستند و بوقایع این زمان احتیاط تلقى کرد، زیرا، هر دو
نارپس از آن داریوش از رود پى). نویسى پلوتارك معلوم استدیگر اینکه درست. نزدیکتر بودند

گذشته بتعقیب اسکندر پرداخت و اسراى مقدونى، که رها شده بودند، باردوى اسکندر رسیده »2«
مقدونیها این خبر را در . مال شتاب در تعقیب اردوى مقدونى استخبر دادند، که داریوش با ک

ابتداء باور نمیکردند

______________________________
)1(-�P�o�r�t�e� �A�m�a�n�i�q�u�e.

)2(-�P�i�n�a�r�e.
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خود داریوش و اسکندر مفتّشینى فرستاد، تا بوسیله تحقیقات معلوم کنند، که این سپاه ایران سپاه
پس از آن، قبل از اینکه مفتّشین برگردند، مقدونیها جمعیت . است یا لشکر یکى از سرداران او

کثیرى از دور مشاهده کردند و بزودى آتشها از هرطرف در تمام دشت روشن شد و آتش تمام 
گردید، اسکندر از این واقعه غرق شعف. افق را چنان فرو گرفت، که پنداشتى تمام دشت میسوزد

یابد، زیرا میدید، که مهمترین آرزوى او، یعنى وقوع جنگ در این میدان تنگ، وجود خارجى مى
هاى زیاد و اضطرابى شدید بر او مستولى شد، زیرا روشن بود، که فقط ولى در همین حال نگرانى

یک شب فاصله بین حال و فردائى است، که در این میدان، جنگ قطعى روى خواهد داد و 
هاى سابق خود را بخاطر میآورد، باز نمیتوانست بداند، که نسیم فتح و مندىرچند اسکندر بهرهه

پس از آن از فکر و تأمل بیرون آمده حکم کرد سپاهیان او برفع . ظفر بپرچم کى خواهد وزید
سپس با . هاى خود بپردازند و بعد اسلحه برداشته براى پاس سوم شب حاضر جنگ باشندخستگى

هائى بقلّه یکى از بلندیهاى این محلّ رفته براى خدائى، که بعقیده یونانیها حامى این محلّ لمشع



سپاه مقدونى براه افتاد و در طلیعه صبح وارد . وقتى که زمان حرکت دررسید. بود، قربانى کرد
د، در مفتّشینى که براى تفتیش رفته بودن. اى شد، که میبایست در آنجا مواقع مناسب گیردگردنه

. قشون مقدونى است) یک فرسنگى(حال دررسیده خبر دادند، که داریوش در سى استادى این
پس از آن اسکندر فرمان توقف بقشون خود داد، لباس خود را تغییر داده مسلّح گردید و 

.آرائى لشکر براى جنگ پرداختبصف

فرار کرده بودند، باردوى در این احوال دهقانهائى، که از نزدیک شدن قشون مقدونى ترسیده و
.داریوش خبر بردند، که قشون اسکندر در ایسوس است

نشینى و فرار ها گردید، زیرا میپنداشتند، که سپاه مقدونى در حال عقباین خبر باعث تحیر ایرانى
.است و اکنون دیدند، که مقدونیها جنگ را استقبال میکنند

عجله مشغول تبدیل حال حرکت بحال جنگبر اثر این قضیه ایرانیها مضطرب گشته با
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شدند، چه واهمه داشتند، که قشون اسکندر در رسد، پیش از آنکه سپاهیان براى جنگ حاضر 
خود داریوش میخواست با : نقشه داریوش راجع بجنگى، که در پیش داشت، چنین بود. شده باشند

دى میدان جنگ را اشغال کند و بکوشد، که از پهلوهاى دشمن گذشته قسمتى از سپاه ایران بلن
قسمت دیگر سپاه مأمور بود، که از طرف دریا، یعنى از طرف مخالف . پشت سر آن را بگیرد

هزار نفر کماندار عالوه بر این اقدامات بیست. حمله کند، تا مقدونیها از هرطرف در فشار باشند
ار، که بین دو لشکر حائل بود، گذشته بمقدونیها حمله برند و، اگر نمأمور بودند، که از رود پى

نتوانستند از عهده آنان برآیند، بکوه عقب نشسته در نهان حرکت کنند، تا از پهلوى آخرین صف 
این نقشه خوب بود، ولى براى اجراى آن میبایست قشون . دشمن گذشته پشت سر آن را بگیرند

اما موافق آنچه . نظامى باشد، تا همه مانند فردى فرمان را اجرا کنندایران ورزیده و داراى اطاعت 
هاى مورخین یونانى دیده میشود، این سپاه عظیم، که افراد شجاع و دلیر داشت، نظم و از نوشته

ترتیب را فاقد بود و دیگر اینکه محلّ براى جنگ چنین سپاهى عظیم بهیچوجه مناسبت نداشت، 
.شان استفاده کنندتوانستند از فزونى عدهد، بواسطه تنگى جا ایرانیها نمىزیرا، چنانکه گفته ش



-8، بند 3کورث، کتاب کنت1، بند 4، فصل 2آریان، کتاب -33، بند 17دیودور، کتاب (
).26پلوتارك، کتاب اسکندر، بند 

ترتیبات جنگى طرفین

اسکندرون واقع بود و جنگ اسکندر با ایسوس که شهرى از کیلیکیه بشمار میرفت در کنار خلیج 
هائى و از دشت مزبور از سمت شمال شرقى بتپه. داریوش در دشتى مجاور این شهر روى داد

بعضى . غربى بخلیج اسکندرون محدود میشود و مساحت آن تقریبا دو میل استطرف جنوب
مورخ »2«لى کالّیستناند، واین مساحت را سه میل نوشته) 239، صفحه 3کتاب (»1«مانند هلم

دانسته و پیدا است،) مطر2570(اسکندر، که با او بود، عرض این دشت را چهارده استاد یونانى 

______________________________
)1(-�H�o�l�m� �,�L� �.�i�i�i� �.�p� �.�2�3�9.

)2(-�C�a�l�l�i�s�t�h�e�n�e.
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.جاى بدى را براى جنگ انتخاب کردهکه داریوش با سپاه عظیمى، که داشته چه 

:ترتیب جنگى طرفین چنین بود

دار و تیرانداز جناح هزار نفر فالخننظام بکمک بیستنبرزن فرمانده سواره: در قشون ایران-1
در جناح چپ . یونانى با سى هزار نفر یونانى اجیر با او بود»1«راست را تقویت میکرد و تیمودس

از . هزار نفر فرمان میدادنظامى را بعده بیستنیز یونانى و از اهل تسالى بود، پیاده، که »2«آریستومد
خود شاه هم در این . پس آنان براى تقویت عده مذکوره دلیرترین سپاهیان ایرانى را گماشته بودند

هزار نفر و قراوالن مخصوص بعده سه: جناح میخواست جنگ کند و سپاه او عبارت بود از
نظام گرکانى و مادى ایستاده بودند و در عقب آن پهلوى این سپاه سواره. هزار پیاده متعارفچهل

قراولى داشت کلیه سپاه ایران پیش. سپاهیان ملل دیگر، که جناح راست و چپ را تقویت میکردند
را قشون بعده ششهزار نفر، که تماما بزوبین و فالخن مسلّح بودند و بترتیبى، که ذکر شد، تمام معبر



ایران گرفته بود، چنانکه یکى از جناحین لشکر ایران بکوه تکیه میداد و دیگرى بکنار دریا 
.مادر و زن داریوش و زنان دیگر را در قلب قشون جا داده بودند. میرسید

اسکندر در جبهه قشون بهترین قسمت سپاه خود، یعنى فاالنژهاى مقدونى : در قشون مقدونى-2
و »4«هاى آژماین را فرمانده جناح راست، یعنى دستهپسر پارمن»3«کانورنىرا، جا داد و 

جناح چپ از . هاى خود بودندو پردیکّاس با دسته»6«نزدیک او، سنوس. کرد»5«پیست،پاسهى
نظام در تحت فرماندهى کراترپیاده. تاس تشکیل یافت، بطلمیوس و آمین»7«آگرلههاى مقسمت

ین، که فرمانده تمام جناح بود، دستور داشت از دریا دور نرود، زیرا گرفت و پارمنقرار »8«
کورث نظام اسکندر، چنانکه کنتسواره. اسکندر میترسید، که ایرانیها پشت سر آن را بگیرند

نظام مقدونى و تسالى جناح راست را گوید، بین جناحین تقسیم شده بود بدین ترتیب، که سواره
در جلو. نظام پلوپونسى جناح چپ رارد و سوارهتقویت میک

______________________________
)1(-�T�h�i�m�o�d�e�s.

)2(-�A�r�i�s�t�o�m�e�d�e.

)3(-�N�i�c�a�n�o�r.

)4(-�A�g�e�m�a.

)5(-�H�y�p�a�s�p�i�s�t�e�s.

)6(-�C�e�n�u�s.

)7(-�M�e�l�e�a�g�r�e.

)8(-�C�r�a�t�e�r�e.
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.با تیراندازان مخلوط بودند، جا گرفتندداران، کهاى از فالخنقشون دسته

در مقابل سپاهى، که . اسلحه نیز جزو این دسته بشمار میرفتندتراکیها و سربازان کریتى سبک
راجع بعده . تازه وارد ایستاده بودند»1«داریوش مأمور کرده بود بلندیها را بگیرند، آگریانهاى

نفر تجاوز نمیکرد، ولى هرقدر 32این عده از اند، که بواسطه تنگى جا نفرات صفوف نوشته
ها پیشتر میرفتند و معبر کوه گشادتر میشد، از تنگنائى میکاست و عده نفرات صفوف بیشتر مقدونى

ترتیب قشون . نظام هم میتوانست حرکت کرده بپهلوهاى قشون کمک کندمیگشت و حتّى سواره
کورث و کنت) 1، بند 5، فصل 2کتاب (ان هاى آریاسکندر در این میدان جنگ موافق نوشته

کتاب (مورخ مذکور گوید . چنین بود، ولى دیودور ترتیب را طور دیگر نوشته) 9، بند 3کتاب (
نظام را اسکندر باقتضاى محلّ در جبهه جا داد، فاالنژهاى مقدونى را در عقب، تا پیاده) 33، بند 17

نظام جناح چپ از سواره. اح راست قرار گرفتدر حکم قشون ذخیره باشند و خودش در رأس جن
.کارآزموده و رشید تسالى ترکیب شده بود

هاى اسکندرنطق

اسکندر، قبل از آنکه دو لشکر بمسافت یک تیررس بیکدیگر نزدیک شوند، سواره از میان 
. صفوف قشون خود گذشت و سپاهیان را بوسیله نطقهاى باحرارت بجنگ تشویق و تشجیع کرد

اید، اکنون نوبت جهانگیریهاى شما، که در اروپا در آن همه جنگها فاتح شده«: ها گفتنىبمقدو
هاى آن قواى اینجا مانند تراکیه یا ایلّیریه نیست، که شما در اطراف کوه. شما در آسیا در رسیده

. »اش از آن شما خواهد بوداین مشرق پرثروت و آباد است، که ترکه. خود را بیهوده صرف کنید
اسى کرده شهر ها را بخاطر آنها آورد و فتحى را، که در ببعد جنگهاى فیلیپ و مطیع کردن آتنى

وبن برکنده بودند، یادآور شد و عبور آنها را از گرانیک و والیاتى، که در آسیاى تب را از بیخ
ها نزدیک شد،وقتى که بصفوف یونانى. بیک شمردصغیر تسخیر شده بود، یک

______________________________
)1(-�A�g�r�i�e�n�s.
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بخاطر آرید جسارت داریوش و خشیارشا را، که از نیاکان شما آب و خاك خواستند، «: گفت
معابد شما را خراب کردند، شهرهاى شما را با یورش گرفتند، سالها شما را بر ضد یکدیگر 

چون بصفوف . »منوط بفرمانى بود، که از دربار پارس صادر میشدبرانگیختند و سرنوشت شما 
اى مردان دلیر، بروید و : ها، که براى غارت با اسکندر آمده بودند، رسید، گفتایلّیریها و تراکى

هاى و قلّه) اشاره بطوق و یاره سرداران و تجمالت آنها(طالهاى این زنان را از دست آنان بربائید 
یده کوههاى خودتان را با این دشتهاى پرثروت و دهات آباد پارس معاوضه سخت و از یخ پوش

).10، بند 3کورث، کتاب کنت(کنید 

نشینى آنان را هزار نفر یونانى و عقباسکندر سفر جنگى ده) 2، بند 4، فصل 2کتاب (آریان گوید 
اسى و نه سپاه بنظام داشتند و آنها نه سواره: بخاطر سردارها و سربازان خود آورده گفت

داران و یا تیراندازان کنونى را، باوجود فقدان تمامى این پلوپونس و مقدونیه و تراکیه یا فالخن
نشینى تمام وسایل در زیر دیوارهاى بابل شاه بزرگ و قشون او را شکست دادند و در موقع عقب

.غلوب کردندمردمانى را، که میخواستند راه آنها را بدریاى سیاه مسدود کنند، م

هاى خود افزود و اسکندر تمامى چیزهائى را، که ممکن بود باعث تشجیع سربازان او گردد بگفته
سپاهیان او بر اثر این نطقها چنان مهیج گشتند، که براى بآغوش کشیدن اسکندر باهم در منازعه 

.شدند و بعد او را بآسمان بلند کرده خواستند، که جدال زودتر شروع شود

م. ق333ل ایسوس جدا

وقتى که دو لشکر بیکدیگر ): 34-33، بند 17کتاب (دیودور شرح این جدال را چنین نوشته 
ها بقدرى تیر بر قشون مقدونى باریدند، که این تیرها در هوا بمسافت تیررس نزدیک شدند، پارسى

طرف شیپور بعد شیپورچیها از دو. باهم اصطکاك کرد و بواسطه سایش از اثر یکدیگر کاست
درنگ چنان نعره زدند، که وقت مقدونیها فریاد جنگ برآوردند و پارسیها بىدر این. حمله دمیدند

.پنداشتى کوهها از این نعره بلرزه درآمده

وقت اسکندردر این. این فریاد انعکاس یک صدا بود، که از حلقوم پانصدهزار نفر برآمد
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خود را باطراف افکند، تا بیابد، که داریوش در کجا قرار گرفته و، همینکه او را دید، با نظر
نظام بیکدیگر حمله بردند و کشتارى مهیب نظام زبده خود راست بطرف او رفت، دو سوارهسواره

اى بدست چون هر دو طرف بیک اندازه دلیرانه میجنگیدند، مدتى از این تصادم نتیجه. روى داد
تلفات طرفى را تلفات طرف دیگر جبران میکرد، با برترى طرفى برترى طرف دیگر موازنه . یامدن

بنابراین از هر . یافت، ضربتى بخطا نمیرفت، زیرا سپاهیان هر دو طرف تنگ بهم چسبیده بودندمى
بعضى بقدرى دلیرانه . دو طرف مردانى زیاد بخاك افتادند و همه از پیش زخم برداشتند

چون فرماندهان قسمتها براى . دند، که تا آخرین نفس شجاعت را از دست نمیدادندمیجنگی
جا جا دوام داشت و در همهزیردستان خود سرمشق دالورى بودند، نبرد باشکال مختلف در همه

.طرفین در سر فتح منازعه داشتند

برادر داریوش در این روز نام خود را پر از افتخار کرد، توضیح آنکه، چون دید »1«رساکزات
اسکندر با ابرام بقصد داریوش است، خواست در سرنوشت برادرش شریک باشد و در رأس 

نظام زبده خود به اسکندر حمله برده در جلو گردونه چهار اسبه داریوش جنگ کرد و سواره
اى زیاد از دشمن ا کارآزمودگى توأم کرده بود، توانست عدهبواسطه جرئت و جسارتى، که ب

. چون اسکندر هم از او کم نمیآمد، در اطراف گردونه کشته روى کشته میافتاد. بخاك افکند
اى زیاد از سرداران عده. هرکس میخواست ضربتى بشاه وارد آرد و کسى از جان خود نمیترسید

»4«و تازیاسس»3«بود و رامیترس»2«یسزىجمله آتىایران در این جنگ بخاك افتادند، از 
).را هم عالوه کرده»6«نوشته و بوباسس»5«آریان اسم آخرى را ساباسس(والى مصر 

اى زیاد کشته شد و اسکندر، که از هر طرف محصور بود، زخمى بران خود ها هم عدهاز مقدونى
زخمهائى، که برداشته بودند و نیز از وحشتى، که از اسبهاى گردونه داریوش از سوزش . برداشت

ها در اطراف اسبان ایجاد شده بود، رم کرده و از اطاعت سرپیچیده نزدیک بود هاى کشتهپشته
گردونه را واژگون کنند و داریوش

______________________________
)1(-�O�x�a�t�h�r�e�s.

)2(-�A�t�i�z�y�e�s.



)3(-�R�e�o�m�i�t�h�r�e�s.

)4(-�T�a�s�i�a�c�e�s.

)5(-�S�a�b�a�c�e�s.

)6(-�B�u�b�a�c�e�s.
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حال پرمخاطره شاه از مقتضیات مقام شاهى در این. بزمین افتاده در میان دشمنان محصور شود
نظر کرده و مراسم دربارى پارس را بیک سو نهاده زمام اسبان را بدست خود گرفت و صرف
اش بگردونه دیگر نقل ردند، ولى، وقتى که شاه را از گردونهاش براى او گردونه دیگرى آوخدمه

ها، چون پارسى. میکردند، بر اختالل افزود و داریوش، که در فشار دشمن واقع بود، متوحش شد
نظام و از آن بسایر بعد این هزیمت بسواره. وحشت شاه را مشاهده کردند، روى بهزیمت گذاردند

در معبر تنگ روى داد، فراریان روى یکدیگر میافتادند و بعضى قسمتها سرایت کرد و، چون فرار
بعضى : یافتند، که بر پشت خوابیده بودندافتادگان را در حالى مى. زیر سم ستوران خرد میشدند

اینها شمشیر را براى کشتن . اى با شمشیر برهنه در دستفاقد اسلحه، برخى کامال مسلّح و عده
.وى آنها میافتادندکسانى بکار میبردند، که ر

بیشتر فراریان توانستند داخل جلگه شده و از آن گذشته خود را بشهرهائى، که طرفدار پارس 
نظام پارس باز مدتى با فاالنژهاى مقدونى جنگید، ولى نظام پیادهباوجود فرار سواره. بودند، برسانند

ر از فراریها داخل تنگهاى هزاران نف. چون از هزیمت دیگران آگاه شد، آنهم روبفرار گذاشت
هزار نفر یونانى اجیر، که سى. کوه شدند و اطراف میدان جنگ بزودى پر از نعش مقتولین گردید

در تحت لواى داریوش جنگ میکردند، نیز از دشت نبرد -فرارى مقدونى-تاسبریاست آمین
در است، از سایر اینها، وقتى که دیدند فتح با قشون اسکن: خارج شدند، ولى نه بطور فرار

بعد، چون . هاى قشون پارس جدا گشته بطرف کوه رفتند و در آنجا مواقع محکمى گرفتندقسمت
اسکندر دید، که جنگ با آنان مشکل است و بدرازا کشیده باعث تلفات زیاد خواهد شد، از 

.نظر کردها صرفتعقیب یونانى



پائین آمد، بر اسبى، که براى او کورث گوید، که داریوش، هنگامى که از گردونه خودکنت
که مبادا از حاضر داشتند، نشست و، وقتى که میخواست از میدان جنگ خارج شود، از ترس این

هاىهایش او را بشناسند، زینتلباس فاخر و زینت
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).11، بند 3کتاب (مزبور را کنده دور انداخت 

همینکه : مورخ مذکور گوید). 2، بند 5، فصل 2کتاب (ل را طور دیگر نوشته آریان شرح این جدا
جنگ شروع شد، اسکندر براى اینکه از تیرهاى دشمن زودتر برهد، با جناح راست حمله برد و 

در این حرکت . بمحض تصادم، جناح چپ سپاه داریوش عقب نشست و مقدونیها فاتح گشتند
صف جناح راست پیروى میکرد، ولى قلب آن بواسطه سواحل اسکندر، نوك فاالنژ مقدونى از 

توانست بهمان سرعت حرکت کند یا جبهه و صفوف خود را محفوظ رود و شیب تند آن نمى
هاى اجیر داریوش از این موقع استفاده کرده بفاالنژهاى مقدونى حمله بردند و جدالى یونانى. دارد

ها را برود بیندازند، مقدونیها میکوشیدند، که ونىها سعى داشتند، که مقدپارسى. سخت درگرفت
مقصود (بطلمیوس . تر کرده بودها با مقدونیها گیرودار را سخترقابت یونانى. مغلوب نشوند

انگیز که نمود، با یکصد و بیست نفر هاى حیرتپس از شجاعت) بطلمیوس پسر سلکوس است
ها، پس از غلبه بر دشمن، برگشت ت مقدونىمقدونى نامى کشته شد، ولى در این احوال جناح راس

هاى اجیر حمله برده آنها را از رود براند و بعد ایندسته را محصور داشت و در صفوف آن و بیونانى
نظام تسالى حمله نظام پارسى، که در آنطرف رود بود، تاخت و بسوارهسواره. کشتارى مهیب کرد

پا فشردند و جدال دوام یافت، تا زمانیکه حال جنگى سخت درگرفت، طرفین در این. کرد
وقت فرار در در این. اندها فرار کرده و یونانیها ریزریز شدهنظام پارس دریافت، که پارسىسواره

اى قرار گرفته در جلگه آریان درباره داریوش گوید، که او بر گردونه. تمام سپاه دشمن شروع شد
ه رسید، سپر و رداى ارغوانى خود را بیک سو افکنده بر هاى کوتاخت و، پس از اینکه بگردنهمى

.اسب نشست و فرار کرد



تر تر است، معلوم نیست، ولى روایت دیودور از بعض قرائن صحیحیک از دو روایت صحیحکدام
بنظر میآید، زیرا آریان از حمله اسکندر بجائى، که داریوش در آن محل بر گردونه قرار گرفته 

وید، و حال آنکه از جدالهاى اسکندر معلوم استبود، چیزى نمیگ
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که او عادت داشته، شخصا بقلب قشون دشمن حمله برده با سردار کلّ یا سپهساالر سرپنجه نرم 
اند، این است، که بهرحال چیزى که مسلّم میباشد و تمام مورخین عهد قدیم تصدیق کرده. کند

.ن میدان جنگ براى ایرانیها خیلى مضرّ بودهانتخاب ای

اى، که هیچ عاقالنه نبود، ولى بر عقیده): 1، بند 4، فصل 2کتاب (آریان در این باب چنین گوید 
.ملق و چاپلوسى مبتنى بود، داریوش را خوش آمد

نظام سوارهشاید قضا و قدر داریوش را بر آن داشت در جائى اردو زند، که نه میتوانست بآسانى از 
اسلحه خود را بکار اندازد و نه از جناحین دشمن بگذرد، خود استفاده کند، نه قشون عظیم سبک

.»1«زیرا تقدیر میخواست فتحى آسان نصیب یونانیها گردد

ها منتقل شود، چنانکه از آسوریها به مادیها واقعا مقدر بود، که امپراطورى آسیا از پارسیها بمقدونى
.ا بپارسیها رسیدو از مادیه

غارت اردوى ایران

چون شب دررسید، مقدونیها دست از تعقیب دشمن برداشته بخیال غارت اردوى ایران و 
در . مخصوصا خیمه و بارگاه داریوش افتادند، زیرا میدانستند، که اشیاء نفیسه در آن زیاد است

هاى شاه بیرون کشیدند و از خیمهنتیجه غارت، طال و نقره زیاد و لباسهاى گوناگون فاخر از خزانه
چون زنان حرم و زنان اقرباى شاه اسباب تجملى . اقربا و سرداران داریوش نیز غنائم بسیار ربودند

توانستند آنرا ها نمىجا آورده بودند، غنائم بقدرى زیاد و سنگین بود، که مقدونىزیاد با خود بدین
وقتى که . بها را برداشته باقى را دور میانداختندگرانحمل کنند و اشیاء را خوب و بد کرده اسباب

ها بیرون اکثر آنها از خیمه. هاى حرم شدند، ضجه و شیون زنها را حدى نبودها داخل خیمهمقدونى



هایشان را ربودند، دویده بندبه و زارى پرداختند و مقدونیها لباسهاى آنان را از تن آنها کنده زینت
زنان با دست لرزان «: دیودور گوید. نان لباسى جز پیراهن یا ارخالقى نماندچنانکه براى این ز

هاى خود را کنده بازینت

______________________________
نوشته و میخواسته بگوید، » یونانى«در جاهاى زیاد » مقدونى«چون آریان یونانى بود، بجاى -)1(

تر معلوم خواهد شد، که تا چه اندازه این تصور پائین. که فتوحات اسکندر فتوحات یونانیها بود
.موافق حقیقت است
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بعض . موهاى ژولیده میدویدند و از رفقاى خود، که مانند آنان بیچاره بودند، کمک میطلبیدند
ره کرده دست خود را کشیدند، برخى لباسهاى آنها را پاسربازان مقدونى گیسوان آنها را گرفته مى

اقبال بآنها اجازه داده بود توهین کنند . هایشان آنها را میزدندبتن برهنه آنها میسودند و با چوب نیزه
هائى، که خشونتشان مقدونى. تمام چیزهائى را، که نزد پارسیها آنقدر محترم و باعث نام است

این زنان نهایتى . آوردنده بودند، رقّت مىکمتر بود، بحال زنانى، که از چنان بلندى باین پستى افتاد
آور، که آنها را از هر چیز گرامى و عزیز محروم بار خود، بجز اسارتى شرمبراى احوال فالکت
آور مادر، زن و دختر داریوش و پسر نوجوان او چشمان ناظرین را احوال رقّت. میداشت، نمیدیدند

ساله بوده و دخترهاى او تازه بحد بلوغ رسیده 6پسر داریوش در این زمان (پر از اشک میساخت 
).بودند

ها این بیچاره. رخت بربستن اقبال و عظمت ادبار ناگهانى هر بیننده را غرق اندوه میداشت
نمیدانستند، که داریوش زنده است یا مانند آن سپاهیان دیگر کشته شده و، وقتى که میدیدند، 

. پنداشتند، که تمام آسیا باسارت افتادهکنند، مىاى خود مىها چنان رفتار سبعانه با اسرمقدونى
اینها چه میتوانستند بگویند بزنانى، که زوجات والت بودند و بزانو درآمده کمک میطلبیدند، زیرا 

).36-35، بند 17کتاب (اینها هم مانند آنان بیچاره و بیکس بودند 



فقط خیمه و بارگاه داریوش مصون ماند، زیرا ها هرچه در اردوى ایران بود غارت کردند، مقدونى
.رسم چنین بود، که فاتح در خیمه مغلوب منزل کند

بنابراین خدمه اسکندر در انتظار بازگشت او از تعقیب داریوش، خیمه شاه را ضبط و حمامى براى 
ب و ها را افروختند، زیرا اسکندر میخواست همان اسبااو تهیه کردند، میزها را چیدند و مشعل

تجمالتى، که براى داریوش تدارك میشد، براى او هم تهیه شود و آن را بفال نیک براى تسخیر 
بنابراین، کسانیکه در لباسهاى فاخر زینت بارگاه داریوش بودند، حاال میبایست به . آسیا میگرفت

.اسکندر خدمت کنند، چنانکه بآقاى سابق خود خدمت میکردند
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هاى تمام نظر کنیم موافق نوشتهاین بود شرح جنگ ایسوس، که اگر از بعض کیفیات آن صرف
اما در باب تلفات این جنگ الزم است گفته شود، که دیودور آنرا از طرف . مورخین یونانى است

و یکصد و ها سیصد پیادههزار سوار نوشته و از طرف مقدونىایرانیان صدهزار پیاده و الاقل ده
ها با مورخ مذکور موافق است، ولى در باب پلوتارك در باب عده تلفات ایرانى. پنجاه سوار

.ها سکوت اختیار کردهتلفات مقدونى

سر یکنفر پارسى از طال-)80(کورث کنت). 27اسکندر، بند (

)از کتاب راجرس یک تاریخ ایران قدیم(

نظام و از سواره32نظام بعده داشتند و مقتولین آنها از پیادهها پانصد نفر مجروح گوید، که مقدونى
ژوستن تلفات . آریان، چنانکه گذشت، عده مقتولین فاالنژ مقدونى را بیشتر دانسته. نفر بودند150

هزار سوار و مقتولین طرف را یکصد و سى پیاده و صد و ایرانیها را شصت و یکهزار پیاده و ده
هاى همان مورخین و مورخین دیگر را اما اگر نوشته). 9، بند 11کتاب (کرده پنجاه سوار قلمداد

ها با توصیفى، که آنها در باب سختى جنگ و امتداد آن در نظر گیریم، میبینیم، که تلفات مقدونى
ممکن است، که زیادى تلفات ایرانیها از فرار و . از زیادى کشتگان طرفین میکنند، وفق نمیدهد

ها هم ر زیر پاى فراریان و سم ستوران بوده باشد، ولى، با وجود این تلفات مقدونىماندن د
.نمیبایست چنین کم باشد
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پس از جدال ایسوس

اسکندر پس از هزیمت داریوش و قشون او خواست شاه را تعقیب و دستگیر کند، تا یکباره تاج و 
آرد، ولى، چون داریوش اسب خود را همواره عوض کرده به بهترین اسبها تخت ایران را بتصرّف 

بنابراین، همینکه شب در رسید، اسکندر از . نشست، چهار یا پنج استاد از اسکندر پیش بودمى
بازگشت و در نیمه ) سه فرسنگ و نیم(رسیدن به داریوش مأیوس شده پس از پیمودن صد استاد 

اند، ولى خیمه داریوش را دست نزده بهمان هیان او مشغول غارتشب باردو وارد شده دید سپا
برویم در «اسکندر وارد خیمه شده اسلحه را کند و گفت . اندشکل و تجمالت سابق نگاهداشته

بگوئید در حمام «: یکى از درباریان او گفت. »وشو کنیمحمام داریوش عرق جنگ را شست
وقتى که اسکندر وارد حمام شد و اسباب حمام و . »استاسکندر، زیرا دارائى مغلوب از آن فاتح

تجمالت آنرا، که تماما گرانبها و کار استادان صنعت بود، دید و بوى عطریات گوناگون، که 
استعمال کرده بودند، بمشامش رسید و نیز، وقتى که از حمام بیرون آمده وارد خیمه گردید، 

اشیاء نفیسه خیمه را با حیرت از مدنظر گذرانید، شام ها و میزهاى قیمتى وخواببلندى آن و تخت
لذیذ و رنگینى، که براى او تهیه کرده بودند، خورد و در لباس فاخر مستخدمین دربارى داریوش، 

معنى «: که حاال در سر میز باو خدمت میکردند، با دقّت نگریست، رو بدوستان خود کرده گفت
).27سکندر، بند پلوتارك، کتاب ا(» شاه بودن این است

وقتى که اسکندر در سر میز بود و دوستان و نزدیکان او حاضر بودند، ناگاه از خیمه مجاور صداى 
این صدا باعث حیرت حضار گردید و سپاهیان مقدونى، که در اطراف . شیون و زارى برخاست

اى است، ولى ثهخیمه بودند، فورا اسلحه برداشتند، زیرا گمان کردند، که این صداها مقدمه حاد
ها و زنان دربارى داریوش است، توضیح آنکه بزودى معلوم شد، که از شیون و زارى ملکه

اى اتّفاقا از دم خیمه آنها گذشته و، چون رداى داریوش را، که یافته بود، روى دست خواجه
اند و پس از اند، که شاه کشته شده و شنلش را کندهداشته، از دیدن آن مادر و زن داریوش پنداشته

پلوتارك گوید، چون(اند آن بر اثر این تصور، شیون و زارى را شروع کرده
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اسکندر، پس از اینکه جهت را ). حال براى آنها دست دادکمان و گردونه داریوش را دیدند، این
ران خیانت ورزیده آن شهر محکم را حاکم سارد را، که بای»1«دانست، در ابتداء خواست میثرن

ها بفرستد، تا آنها را آگاه کند، که داریوش نمرده، ولى پس به اسکندر تسلیم کرده بود، نزد ملکه
ها از از قدرى تأمل بخاطرش آمد، که این شخص بایران خیانت کرده و ممکن است، که ملکه

نام »2«از درباریان خود را، که لئوناتوسبنابراین، یکى. دیدن او بیشتر در اندوه و غصه فرو روند
ها درآمد و گفت بآنها او با عده کمى از قراوالن بدر خیمه ملکه. داشت باین کار مأمور کرد

کسانى، که در درب خیمه ایستاده بودند، همینکه قراوالن . اطّالع دهند، که از طرف پادشاه آمده
ها دررسیده و فریاد برآوردند، که آخرین دقایق ملکهمسلّح را دیدند، خود را بدرون آن انداخته 

ها، چون این بشنیدند، اجازه دخول به لئوناتوس ملکه. اند، تا اسرا را بقتل برسانندسپاهیانى آمده
لئوناتوس مدتى منتظر اجازه ورود . ندادند و در انتظار اجراى امر فاتح خاموشى اختیار کردند

سى هم از خیمه خارج نمیشد، قراوالن را در دهلیز گذارده خود گردید و، چون خبرى نیامد و ک
ها دست داد و از لئوناتوس خواهش حال باز اضطرابى شدید براى ملکهدر این. وارد خیمه شد

لئوناتوس جواب داد، که داریوش . کردند، که آنها را بقتل نرساند، تا نعش داریوش را دفن کنند
بعکس آنها همیشه ملکه خواهند بود و احترامات . نها نیستزنده است و کسى هم درصدد قتل آ

مادر داریوش اجازه داد، که »3«گامبیسسىپس از شنیدن این خبر سى. سابق را خواهند داشت
روز دیگر اسکندر امر کرد جسد مقتولین مقدونى را دفن کنند . زیر بازویش را بگیرند و برخاست
.را دفن کردندو از مقتولین ایرانى نعش سرداران 

بعد اسکندر بمادر داریوش اطّالع داد، که مختار است نعش هریک از مقتولین ایرانى را، که 
راجع بدفن اجساد ایرانیها (ملکه عده کمى انتخاب کرد . بخواهد، موافق آئین پارسى دفن کند

دیودور ساکت است، پلوتارك نوشته، که اسکندر

______________________________
)1(-�M�i�t�h�r�e�n�e.

)2(-�L�e�o�n�a�t�u�s.

)3(-�S�i�s�y�g�a�m�b�i�s.
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»1«اجازه داد دفن کنند و آنچه براى اجراى مراسم دفن الزم دارند از غنائم بردارند، ولى مترجم
هاى قدیم این نوشته پلوتارك با آئین پارسى: اى عالوه کرده و گویدجا تبصرهپلوتارك در این

»2«کتاب هید36مترجم مزبور بفصل . وفق نمیدهد، زیرا فقط شاهان ایران را میتوانستند دفن کنند
چون . میکندراجع بمورخین اسکندر استناد »3«کروواراجع بمذهب ایرانیان قدیم و نیز بکتاب سن

کورث گوید او کنت). باین مطلب در باب دوم این کتاب رجوع خواهد شد، عجالۀ میگذریم
بانتخاب عده کمى از اجساد اقرباى خود اکتفا کرد و با یک سادگى، که مقتضى ) یعنى ملکه(

او چون میدید، که اجساد فاتحین را با چنان . وضع کنونى او بود، جسد آنها را بخاك سپرد
ها در موقع دفن تدارك میکنند، اى، که پارسىجمالت کمى میسوزانند، میترسید، که مبادا کبکبهت

از این عبارت صریحا استنباط میشود، که اجساد ایرانیها را بخاك . »باعث اشمئزاز ناظرین گردد
از مراسم ترتر از مراسم ایرانى بوده، ولى باشکوهاند و مراسم دفن هم باقتضاى موقع سادهسپرده

.ها، که جسد مردگان را میسوزانیدندمقدونى

ها را مالقات کند و قصد خود را بآنها اطّالع داده با اسکندر پس از دفن کشتگان خواست ملکه
سال اسکندر، از او تیون، همهفس. نزدیکترین محرم خود، بخیمه آنها درآمد»4«تیون،هفس
مادر »5«گامبیسسىتر و بلندتر بود و، چون لباس هر دو از یکدیگر امتیازى نداشت، سىشکیل

تیون در ابتداء تصور کرد، که هفس) نوشته»6«گامبریسسىدیودور اسم او را سین(داریوش 
سرایان حال خواجهدر این. کریماتى موافق مراسم دربار ایران نسبت باو بجا آورداسکندر است و ت

اسیر، اسکندر را باو نشان دادند و او، چون اشتباه خود را دریافت، زانو بزمین زده از اسکندر 
» اى، این هم اسکندر استمادر، اشتباه نکرده«: پوزش خواست و اسکندر او را بلند کرده گفت

).1، بند 6، فصل 3کتاب -ین خبر را با تردید تلقّى کردهآریان ا(

بعد نسبت بآنها مالطفت کرد و گفت، که تمام شئونات و احترامات آنها، چنانکه

______________________________
)1(-�R�i�c�a�r�d.



)2(-�T�h� �.�H�y�d�e.

)3(-�S�a�i�n�t� �C�r�o�i�x.

)4(-�H�e�f�e�s�t�i�o�n.

)5(-�S�i�s�y�g�a�m�b�i�s.

)6(-�S�i�n�s�y�g�a�m�b�r�i�s.
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شاها، تو شایان آنى، که همان دعاهائى که «: جواب داد) مادر داریوش(بود، محفوظ است و ملکه 
من هم الیق آن مقامى، که داشتم، . براى داریوش گرامى خودمان میکردیم، درباره تو نیز بکنیم

حلّ این مسئله با تو . ام، تحمل کنمتنزل کردهمیباشم و بنابراین میتوانم بار مقامى را هم، که بدان 
اسکندر باز . »است، که ببینى، اکنون که آقاى ما هستى، باید بما رحم آرى یا با ما خشونت ورزى

ها را بنواخت و گفت نباید افسرده باشند و وعده کرد در تدارك اسباب راحت آنها، بیش از ملکه
بعد اسکندر پسر داریوش را بآغوش گرفت و . ریه افتادندها بگملکه. آنچه سابقا داشتند، بکوشد

او، با اینکه شش ساله بود و براى اولین دفعه اسکندر را میدید، نترسید و دست بگردن اسکندر 
اسکندر از این کار شاهزاده، که داللت بر اعتماد او میکرد، مشعوف شد و رو به . انداخت

داریوش هم چیزى از این حسیات طبیعى داشته چقدر میخواستم، که«: تیون کرده گفتهفس
-37، بند 17دیودور، کتاب (» تر استاین طفل از پدرش شجاع«: دیودور گوید، که گفت. »باشد

).12، بند 3کورث، کتاب کنت-38

اند، که مادر داریوش در این زمان ها و دختران داریوش اغلب مورخین یونانى نوشتهراجع بملکه
ملکه جوان در میان زنان ایرانى از حیث وجاهت مثل و مانند . نى باابهت و شهامت بودپیر، ولى ز

راجع برفتار اسکندر نسبت بآنها پلوتارك چنین . نداشت و دختران او هم از زیبائى میدرخشیدند
ها سابقا بسیار عاقالنه زندگانى کرده و اکنون چون این ملکه): 28کتاب اسکندر، بند (گوید 

اى، گاه کلمهترین عنایت درباره آنها چنین بود، که هیچافتاده بودند، بهترین و باشرفباسارت 



برخالف پاکدامنى، نشنیدند و از چیزى، که برخالف عفّت و عصمت بود، نه فقط بیم نداشتند، بل 
در مکانى مانند جاهائى، که مخصوص دوشیزگان است، بکلّى دور از . گمان آنرا هم نمیکردند

وا گزیدند و کسى آنها را ندید، و حال آنکه زن داریوش زیباترین ملکه جهان بود، چنانکه همه مأ
خود داریوش هم در
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. ترین آنها بشمار میرفت و دختران آنها هم بپدر و مادرشان شباهت داشتندمیان پادشاهان شکیل
تر از فتح بر دشمن است، ودن نسبت بخود شایستهاسکندر، چون چنین قضاوت کرد، که فاتح ب

این زن . زنى را نشناخت»1«هیچگاه بآنها نزدیک نشد و حتّى قبل از اینکه زن بگیرد بجز برسین
باذ از آنجا، که او دختر ارته. نن بود و پس از مرگ او بیوه گشت و در دمشق اسیر شدزوجه مم

بود و ادبیات یونانى را باو آموخته بودند، ) یعنى شاه ایران(و مادرش دختر شاه ) والى ایرانى(
به »2«ین باصرار آریستوبولنبستگى باو یافت، بخصوص، که پارمین اسکندر دلبنصیحت پارمن

. چنین شاهزاده خانم زیبا و بامحبت را از دست مده: اسکندر نصیحت داده همواره میگفت
: انگیز زنان اسیر پارسى را میدید، بطور مزاح میگفتاسکندر، چون قامت رعنا و زیبائى حیرت

و پاکدامنى را از دست ، ولى در مقابل زیبائى آنان خوددارى »اندزنان پارسى آفت چشمان«
پلوتارك در . روح زیبا میگذرندهاى بىاز نزدیک آنها میگذشت، چنانکه از جلو مجسمه: نمیداد

اسکندر از دو چیز خود را فانى میدانست و این دو چیز خواب و عشق بود، : خاتمه چنین گوید
:زیرا او میگفت

.»خستگى و شهوت دو عالمت بینى است از ضعف انسان«

گمان میکنم، که هیچیک از «): 38همانجا بند (ها دیودور گوید جع بسلوك اسکندر با ملکهرا
ها داشت، شایان آن نباشد، که در تاریخ ضبط کارهاى اسکندر بقدر رفتار خوشى، که با ملکه

فى الواقع تسخیر شهرها، فتوحات و تمام مزایائى، که از جنگها حاصل میشود، بسته بقضا و . شود
ست و دلیل بزرگى روح نیست، ولى اگر شخص در ذروه قدرت دست بدبختان را بگیرد، قدر ا

اکثر اشخاص، وقتى که اقبال بآنها رو میآورد، چنان مست . واقعا عاقل است و داراى روحى بزرگ
.اندهاى ضعیفباده نخوت میشوند، که فراموش میکنند، آنها هم مانند دیگران فانى



.»ونه اشخاص از کشیدن بار اقبال و سعادت عاجزندگجهت این است، که این

______________________________
)1(-�B�a�r�s�i�n�e.

)2(-�A�r�i�s�t�o�b�u�l�e.
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حرکت اسکندر بطرف سوریه

نار سه محراب براى هاى ایران بیرون آمد، در کنار رود پىپس از اینکه اسکندر از خیمه ملکه
ین را از پیش برپا کرده عازم سوریه گردید و پارمن»3«و هرکول»2«نروو مى»1«ترژوپى

سردار مزبور چون شنید، که یکى از . فرستاد، تا خزانه داریوش را، که در دمشق بود، تصرّف کند
والت ایران قبل از او عازم دمشق شده، از اسکندر کمک خواست، ولى قبل از رسیدن آن، 

اى از والى مزبور در این شخص نامه. ین او شخصى را دستگیر کردند، که از طایفه مردها بودمفتش
.برددمشق براى اسکندر مى

سردار مقدونى، چون سر نامه را گشود، دید والى نوشته، که حاضر است خزانه داریوش را 
. ى بفرستدبتصرّف اسکندر بدهد، ولى براى این کار الزم است، که او عده کمى بکمک و

ین حامل نامه را با مستحفظین نزد والى خائن فرستاد، خودش هم از عقب او روانه شد، و پارمن
حال باهالى چنین حاکم مزبور در این. بلدهائى از اهل محلّ گرفته روز چهارم بدمشق رسید

وانمود، که چون استحکامات شهر قابل اعتماد نیست، باید خزانه را حمل کند و اگر کسى
پس از آن حاکم قبل از طلیعه صبح خزانه را حمل . میخواهد در شهر نماند، میتواند با او بیرون رود

موقع هزاران نفر مرد و زن، که از نجباى ایران، زنان آنان، اطفال سرداران ایرانى و کرد و در این
د، تا در امان نمایندگان شهرهاى یونانى بودند و داریوش آنها را بشهر محکم دمشق فرستاده بو

اینکه بخیالشان هم خطور کرده باشد، که والى خائن میخواهد نه باشند، با او حرکت کردند، بى
فقط خزانه داریوش را به اسکندر تحویل دهد، بل درصدد است، که تمام این مردان و زنان را هم 

.باو تسلیم کند



شون دشمن است و بسپاهیان خود امر ین، همینکه از دور این جمعیت را دید، پنداشت، که قپارمن
حاملین خزانه و اشیاء و البسه نفیسه، چون وضع را چنین دیدند، هرچه بر دوش یا . کرد حمله برند

حال در این. بدست داشتند، انداخته فرار کردند و سپاهیانى هم، که با آنها بودند، نیز گریختند
حاکم باز چنین

______________________________
.هاها و رومىخداى بزرگ یونانى-)1(

.ربۀ النّوع عقل بعقیده یونانیها و رومیها-)2(

).چنانکه گذشت، اسکندرنژاد خود را از طرف پدر به هرکول میرسانید(خداى یونانى نیم-)3(
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و آنطرف دوید و بر اضطراب و وانمود، که از این واقعه غیرمترقبه هراسناك است، باین طرف 
.وحشت جماعتى، که از قصد خائنانه او آگاه نبودند، افزود

در میان . سپاهیان مقدونى، که حمله میکردند، باشخاصیکه قبل از همه فرار کرده بودند، رسیدند
ها زنانى بودند، که اطفال خود را در آغوش کشیده میدویدند و نیز سه دختر اردشیر سوم، زناین

باذ، که از متنفّذات دربار ایران بشمار میرفت، و برادر داریوش، زن ارته»1«رساو و دختر اکزات
تور، سه نام داشت، زن فرناباذ والى والیات دریائى آسیاى صغیر، زن من»2«پسر او، که ایلیونه

از اسراء . یر شدندنن و پسر او و کسانى زیاد از نجباى دیگر ایران، که تماما اسدختر او، زن مم
غیرایرانى یونانیهائى بودند، که پس از اینکه یونانیان عهدى با اسکندر بستند، طرفدار ایران شده 

، »5«پوسکرات آتنى، پوزیپ، افى»4«، دروپید»3«تونتوگىجالى وطن کردند، مانند آریس
.السدمونى، که تماما از معاریف بشمار میرفتند»8«کراتید، کالّى»7«، مونیموس»6«اونوماسترید

مسکوکات نقره معادل دوهزار : مقدار پول و ذخایر و اموالیکه بدست مقدونیها افتاد، چنین بود
ها و البسه فاخره هزار رأس، گردونه، اسباب نقره معادل پانصد تاالن، چهارپایان بنه هفت»9«تاالن
که حاکم دمشق فریب داده ناگهان تسلیم مقدونیها کرد، تقریبا شماره اشخاصى را،. اى زیادبعده



این حاکم خائن بزودى بکیفر اعمال خود رسید، توضیح آنکه یکى از شرکاء . اندهزار نوشتهسى
او در این خیانت، که بقدر او فاسد نبود، وى را کشته و سرش را بریده براى داریوش برد 

مذکور بمناسبت این روایت گوید، که پارسیها حمال را مورخ-13، بند 3کورث، کتاب کنت(
جا بدست ین بودند، غنائمى زیاد از اینتسالیانى که، در قشون پارمن). گویند»10«گاباسگان

ها، که براى اولین مقدونى: پلوتارك گوید. آوردند و سپاهیان دیگر مقدونى هم ثروتمند شدند
مالت مشرق را چشیدند، از این ببعد با شوق و حرارت بهر راهى دفعه مزه طال و نقره و زنان و تج

هاى پارس کشفمیرفتند، تا اثرى از ثروت

______________________________
)1(-�O�x�a�t�h�r�e�s.

)2(-�I�l�i�o�n�e�e.

)3(-�A�r�i�s�t�o�g�i�t�o�n.

)4(-�D�r�o�p�i�d�e.

)5(-�P�a�u�s�i�p�p�u�s.

)6(-�O�n�o�m�a�s�t�r�i�d�e.

)7(-�M�o�n�i�m�u�s.

)8(-�C�a�l�l�i�c�r�a�t�i�d�e.

.میلیون ریال50تقریبا پنج میلیون تومان یا -)9(

)10(-�G�a�n�g�a�b�a�s.
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چون اسکندر شنید خزانه داریوش، که : آریان باختصار نوشته). 32کتاب اسکندر، بند (کنند 
حمل میشد و حتّى مستحفظین آن و آنچه باعث غرور و شکوه شاه بود، »1«نسبوسیله سوفه
پس ). 5، بند 6، فصل 2کتاب (ین سپرد درآمده، این غنائم را به پارمن) یعنى اسکندر(بتصرّف او 

کرده خودش »2«سیرىین سپرد، او را حاکم ایالت سلاز آنکه اسکندر خزانه داریوش را به پارمن
این ایالت در زمان جانشینان اسکندر عبارت بود از سوریه جنوبى، که تا (رداخت بکارهاى سوریه پ

اهالى سوریه در ابتداء نمیخواستند تابع اسکندر شوند، ولى ). حدود مصر و عربستان امتداد مییافت
) ارواد(بیک سر تمکین پیش آوردند و جزیره آراد پس از آنکه دمشق بتصرّف آمد، شهرها یک

.نامى پادشاه این جزیره و قسمتى از سواحل بود»3«وقت ستراتوندر این. شدهم تسلیم 

نامه داریوش به اسکندر

اى از داریوش به اسکندر رسید، که در باب مضمون جا نامهدر این. رفت»4«بعد اسکندر به مارات
.آن روایات مختلف است

روایت آریان

وقتى، که اسکندر در مارات بود، رسوالنى از ): 4، بند 6، فصل 2کتاب (مورخ مذکور گوید 
.طرف داریوش با نامه آمدند

داریوش آزادى مادر، زن و اوالد خود را میخواست و بعهدى، که بین فیلیپ و : مفاد آن چنین بود
اردشیر بسته شده بود، اشاره کرده از این جهت، که اسکندر بى سبب به آرسس پسر اردشیر حمله 

تقصیر را باو نسبت میداد، بعد داریوش اظهار میداشت، که از زمانیکه او بتخت نشسته، کرده بود، 
اسکندر سفارتى براى تجدید عهد اتحاد قدیمى نفرستاده، بل بعکس در رأس قشونى بآسیا گذشته 

در این احوال شاه پارس مجبور بود اسلحه برگرفته از مملکت . ها را دشمنان خود دانستهو پارسى
نتیجه چنان شد، که اراده خدایان بود، حاال مانند شاهى. شرف تخت دفاع کندخود و

______________________________
)1(-�S�o�p�h�e�n�e�s.



)2(-�C�o�e�l�e�-�S�y�r�i�e.

)3(-�S�t�r�a�t�o�n.

)4(-�M�a�r�a�t�h�e(ان در قاره در مقابل آراد واقع بوده، که بگفته آریى در سوریشهر مهم.(
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اند، پس بدهد و خواهش میکند، از شاهى تقاضا میکند، که مادر و زن و اوالد او را، که اسیر شده
سفراى او مذاکره کرد و تضمیناتى بیکدیگر »2«و آرسیما»1«رسوالنى بفرستد، که با منیسک

از این نامه صریحا استنباط میشود، که عهدى بین دربار ایران و مقدونیه در (راجع باتحاد بدهند 
).زمان اردشیر سوم و فیلیپ منعقد شده بود

جواب اسکندر بنامه داریوش

رسوالن داریوش را مرخص کرده اسکندر ): 5همانجا بند (آریان روایت خود را دنبال کرده گوید 
اینکه توضیحاتى بدهد، را فرستاد، که جواب نامه را به داریوش رسانیده، بى»3«بعد ترسیپ

نیاکان شما داخل مقدونیه و یونان شده این ممالک را «: مضمون نامه اسکندر چنین بود. برگردد
.غارت کردند، و حال آنکه از طرف ما آزارى ندیده بودند

ام، تا انتقام آنها و خود را از توهینى که شده بسمت سپهساالرى کلّ یونانیان من بآسیا آمدهاکنون
ها، که بر علیه پدر من بودند، کمک کردید و اخس قشونى به تراکیه، که جزو شما به پرنتى. بکشم

مام پدر من بدست کسانى کشته شد، که شما محرّك آنان بودید و در ت. مملکت ما بود، فرستاد
پس از اینکه آرسس و باگواس را بقتل . هاى خودتان شما از این جنایت بخود بالیدیدنامه

رسانیدید، تخت را برخالف قوانین ایران غصب کردید و در حالى که در مقابل پارسیها مقصر 
را با پول هاشما سعى کردید، که یونانى. هائى نوشتید، تا آنرا بر علیه من بشورانیدبودید، بیونان نامه

شما کوشیدید، که بوسیله اغواى مأمورین . فاسد کنید و آنها، بجز السدمونیها، امتناع ورزیدند
خودتان صداقت دوستان و متحدین مرا متزلزل سازید و آرامشى را، که یونان از من دارد، برهم 

الت و سرداران شما من براى کشیدن انتقام از این همه توهینات اسلحه برداشتم و در ابتداء و. زنید



تفضّل خدایان مرا صاحب اختیار . را مغلوب کرده بعد نسبت بلشکر شما و خودتان فاتح شدم
اند، از سرداران شما، که از کشتار جان بدر برده، در اطراف من جمع شده. ممالک شما کرد

من . اجباراند، نه برحسب ها بمیل خودشان در تحت لواى من جمع شدهاین. عنایات من متشکرند
آقاى آسیا هستم، بیائید و مرا باین سمت

______________________________
)1(-�M�e�n�i�s�q�u�e.

)2(-�A�r�s�i�m�a.

)3(-�T�h�e�r�s�i�p�p�e.
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. اگر در صداقت من تردید دارید، دوستان خود را بفرستید، تا قول شرف بآنها بدهم. بشناسید
بمن نامه مینویسید، بخاطر داشته باشید، که بپادشاه آسیا مینویسید، شما با من باالخره وقتى که

.مساوى نیستید و امپراطورى از آن من است

اگر جز این کنید، آنرا توهینى خواهم دانست و هرگاه خودتان را شاه میدانید، در جدال دیگر 
.»مگریزید، هرجا باشید من بشما میرسم

کورثروایت کنت

بود، باو »1«وقتى که اسکندر در ماراتوس): 1، بند 4کتاب (مذکور در این باب چنین نوشته مورخ
.مضمون آن بقدرى گستاخانه بود، که اسکندر را سخت مکدر داشت. اى از داریوش رسیدنامه

ا، که اینکه اسکندر را پادشاه دانسته باشد و بعد مطالبى راوال داریوش خود را شاه خوانده بود، بى
داریوش مادر و زن و : مفاد نامه چنین بود. خواسته بود، اسکندر انجام دهد، شکل تقاضا را داشت

اوالد خود را استرداد میکرد و در ازاى آن وعده میداد بقدرى پول بدهد، که در تمام مقدونیه بیش 
اگر اسکندر، : دراجع بممالک ایران، که در تصرّف اسکندر بود، داریوش نوشته بو. از آن نباشد



نظر بمودتى که سابقا بین دو دربار بوده، حاضر باشد نصیحت عاقالنه او را بپذیرد، مقتضى است، 
صورت داریوش متحد او خواهد شد و حاضر در این. بمیراث پدران خود قانع شده باروپا برگردد

بپذیرد، منازعه آنها است با اسکندر در این باب عهدى ببندد و هرگاه اسکندر نخواهد نصایح او را
اسکندر از اسلوب انشاء نامه و مخصوصا از اینکه داریوش او را پادشاه . باید با جنگ حل شود

در این نامه . را مأمور کرد نامه را برساند»2«ندانسته بود، سخت مکدر شد و جوابى نوشته ترسیپ
یر یادآور شده سپس از اسکندر کارهاى داریوش اول و خشیارشا را در یونان و آسیاى صغ

بر ضد پدر او فیلیپ کرده بودند، سخن رانده و بکشته شدن »3«هاها به پرنتىکمکى، که ایرانى
فیلیپ بتحریکات دربار ایران اشاره کرده داریوش را شماتت میکرد از اینکه آرسس را بدستیارى 

باگواس خواجه کشت و تخت را غاصبانه ربود و

______________________________
)1(-�M�a�r�a�t�h�u�s.

)2(-�T�h�e�r�s�i�p�p�e.

)3(-�P�e�r�i�n�t�h�i�e�n�s.

1326: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

کرد، که سر دشمن را ها را بر ضد اسکندر برانگیخت و نیز داریوش را توبیخ مىپس از آن یونانى
آنهمه وسائل و بجایزه گذارده هزار تاالن وعده میدهد بکسى، که اسکندر را بکشد، و حال آنکه 

ها بعد میگفت، که او جنگ را بآسیا نیاورده، بل از تعرض ایرانى. اسلحه و قشون در اختیار او است
اند، این است، که قسمت اعظم آسیا نسبت بیونانیها دفاع میکند و، چون خدایان همیشه حامى حق

دشت نبرد مغلوب کردم، پس من شما را در «: در پایان نامه اسکندر افزوده بود. باطاعت او درآمده
موافق قوانین جنگ حق تقاضائى از من ندارید، ولى اگر شما نزد من آئید، و بجاى تقاضا خواستار 

اینکه وجهى بخواهم، بشما رد میکنم، زیرا من قادرم، که شوید، من مادر و زن و اوالد شما را، بى
اعتماد ندارید، که بمیان ما آئید، اگر شما. حال ببدبختى مغلوبین رقت آرمفتح کنم و در همان



اى براى شما نخواهد کسى را از دوستان خود بفرستید، تا ما قول شرف بشما بدهیم، که مخاطره
.بود

بهرحال، اگر خواستید بمن نامه بنویسید، بخاطر داشته باشید، که بپادشاهى و بل بپادشاه خودتان 
.»مینویسید

روایت دیودور

داریوش باوجود شکست موحشى، که خورده بود، ): 39، بند 17تاب ک(مورخ مذکور گوید 
آورى سپاهیانى شد، که از ایسوس فرار کرده مأیوس نگردید و بعد از ورود ببابل مشغول جمع

پرورى اى به اسکندر نوشته وى را دعوت کرد باینکه اقبال را موافق حسیات نوعاو نامه. بودند
ضمنا باو وعده داد، که اگر صلح کند، . ى تأدیه مبلغى باو پس دهدتحمل کند و اسرا را در ازا

است، باو ) قزل ایرماق امروزى(طرف رود هالیس داریوش تمام ممالک و شهرهائى را، که در این
وقتى که این نامه به اسکندر رسید، تمام دوستانش را براى مشورت جمع . واگذار خواهد کرد

اى را، که خودش انشاء کرده و موافق را نشان بدهد، نامهکرد، ولى بجاى اینکه اصل نامه
اینکه مقصود پس از آن رسوالن داریوش را روانه کردند، بى. مقاصدش بود، براى مشاورین خواند

این است روایت دیودور و بنظر چنین میآید، که این روایت صحیح است . آنها حاصل شده باشد
لک ایران را تسخیر کند راضى بصلحزیرا، چون اسکندر میخواسته تمام مما
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نشده است و، براى اینکه سرداران او ایرادى نداشته باشند، نامه را بطورى که میخواسته، خشن 
نظر . انشاء کرده یا، چنانکه حاال گویند، ساخته و بعد جوابى داده یا نداده، بهرحال صلح سر نگرفته

جا تأیید میشود، که معقول نبوده داریوش به اسکندر چنان نامه سختى پس از ز اینمذکور نیز ا
اما اینکه دیودور . جنگ ایسوس بنویسد، بخصوص که مادر و زن و اوالد او در اسارت بودند

طرف یعنى مقصود او از این» طرف رود هالیس استممالک و شهرهائى، که در این«گوید 
ى رود مزبور واقع است، زیرا براى او، که یونانى بود، این ممالک همین ممالکى، که در طرف غرب



اگرچه این نکته روشن . را دارد» آنطرف«معناى » طرفاین«موقع را داشت، ولى براى ایرانیان 
.است، باز براى احتراز از اشتباه توضیح شد

در، زمانیکه او در مارات در خاتمه الزم است گفته شود، که پلوتارك راجع بنامه داریوش به اسکن
اى از داریوش او گوید، که پس از مراجعت اسکندر از مصر، نامه. یا ماراتوس بوده، ساکت است

مفاد آنرا هم، چنانکه در جاى خود بیاید، طور دیگر نوشته و مخالف روایات آریان و . باو رسید
.کنداین نکته هم نظرى را، که اظهار کردیم، تأیید می. کورث استکنت

اسکندر در فینیقیه

را تصرّف کرده از آنجا به صیدا »1«لسبعد اسکندر راه خود را پیموده به فینیقیه درآمد و بیب
در اینجا از طرف داریوش سلطنت داشت و، چون بمیل اهالى نسبت به اسکندر »2«ستراتون. رفت

تیون را والى و او را شده هفسسر اطاعت پیش آورده بود، نه بطیب خاطر، اسکندر از او ظنین
تیون این مقام را بمیزبانان هفس. مأمور کرد از صیدائیها کسى را، که از همه الیق باشد، پادشاه کند

خود، که نوجوانانى ممتاز بودند، تکلیف کرد و آنها آن را رد کرده گفتند، موافق قوانین صیدائى 
تیون را این جواب هفس. از خانواده سلطنت باشدفقط کسى میتواند این مقام را اشغال کند، که 

شما داراى نظرى بلند هستید، زیرا نخستین اشخاصى بودید، که : خوش آمد و آنها را ستوده گفت
این حسیات را همیشه. تر از قبول آن استدرك کردید، چقدر رد کردن سلطنتى عالى

______________________________
)1(-�B�y�b�l�o�s.

)2(-�S�t�r�a�t�o�n.
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داشته باشید، ولى حاال میخواهم بمن بگوئید، که کى در این شهر از خانواده سلطنت است و آن 
آنها جواب دادند، که داوطلبان این مقام زیادند و . شخص باید بداند، که این مقام را از شما دارد
نامى در این شهر است، که »1«د، ولى آبدالونیمهرکدام سعى دارند طرف توجه اسکندر شون



بر اثر این معرفى . اجدادش پادشاه بودند، بعد او دوچار فقر شد و حاال در باغى باغبانى میکند
پس از آن او نزد اسکندر رفته مورد عنایت . تیون او را خواسته لباس ارغوانى بر او پوشاندهفس

را هم بقلمرو او ضمیمه کرد و قسمتى از غنائم جنگ هاى مجاور صیداشد و اسکندر بعض محل
).1، بند 3کورث، کتاب کنت(را باختیار او گذاشت 

»2«لونیموسدیودور این قضیه را در ضمن وقایع تسخیر صور ذکر کرده و گوید، که اسم او بال
»3«یموسژوستن اسم او را آبدولون). 46، بند 17کتاب (بود و بحکم اسکندر پادشاه صور شد 

، فصل 2کتاب (»5«میکوسآزل-و آریان»4«نوموسآلى-پلوتارك). 10، بند 11کتاب (نوشته 
).7، بند 7

قبل از اینکه شرح کارهاى اسکندر را دنبال کنیم، مقتضى است چند کلمه از وقایع کوچکى، که 
.مقارن این زمان روى داده، بگوئیم

تاس در مصرکشته شدن آمین

تاس مقدونى، که با اسکندر خصومت ورزیده بدربار ایران پناهنده شده بود، بر اثر جنگ آمین
ایسوس با چهارهزار نفر یونانى، که بخدمت ایران اجیر شده بودند، فرار کرده به طرابلیس سوریه 

درآمد و، چون نزد اسکندر نمیتوانست برود، و از داریوش هم بواسطه شکست او مأیوس بود، 
ود را بجریان حوادث سپرده از راه ماجراجوئى درصدد برآمد، که مصر را تسخیر کند و با این خ

آهنگ قشون چون او انتشار داده بود، که پیش. مقصود با قشون خود ببندر پلوزیوم رهسپار شد
تاس به بعد از تسخیر محل مزبور آمین. داریوش است، ساخلو بندر او را باین سمت پذیرفت

تخت مصر حمله برد و ساخلو آنجا بیرون آمده جنگ کرد، بعد بقلعهاىمنفیس پ

______________________________
)1(-�A�b�d�a�l�o�n�y�m�e.

)2(-�B�a�l�l�o�n�y�m�u�s.

)3(-�A�b�d�o�l�o�n�y�m�u�s.



)4(-�A�l�y�n�o�m�u�s.

)5(-�A�z�e�l�m�i�c�u�s.
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ها خودشان را فاتح میدانستند، بغارت و خراب یونانىوقت، چون در این. شهر مزبور پناهنده شد
، رئیس قشون ایران، پس از آنکه یونانیها را »1«کردن نواحى منفیس پرداختند، ولى، مازاسس

پراکنده و بغارت کردن و یغما بردن مشغول دید، دل ساخلو را قوى کرد و با آن بیرون آمده با 
ها مقاومت کرده تا آخرین نفر کشته توضیح آنکه یونانىتاس و قشون او جنگید و فاتح شد، آمین

.تاس نیز بقتل رسیدشدند و آمین

سرداران داریوش در آسیاى صغیر

خورده شاه را بعض سرداران داریوش، که در جنگ ایسوس سالم مانده بودند، قشون شکست
نام داشت، »2«گونتىآورى کرده درصدد برآمدند، که لیدیه را از سردار مقدونى، که آنجمع

بر اثر این قصد جنگى بین مقدونیها و ایرانیها درگرفت، که بنفع مقدونیها خاتمه . پس بگیرند
هم در این اوان بحریه مقدونى ببحریه ایران، که از طرف داریوش مأمور بود، سواحل . یافت
نام »3«ران آریستومنهاى ایفرمانده کشتى. پونت را تسخیر کند برخورد و آنرا شکست دادهلّس

لت رفت، تا باج از اهالى بگیرد و در جزیره بعد فرناباذ فرمانده بحریه ایران بطرف مى. داشت
درآمد و »5«نوسو سیف»4«پس از آن او با صد کشتى بجزیره آندروس. خیوس ساخلو بگذارد

حوال السدمونیها بپیشقدمى در این ا). 3، بند 6، فصل 2آریان، کتاب (جا ساخلو گذارد در این
پاتر نایب السلطنه اسکندر در مقدونیه قیام کردند، توضیح آنکه تىپادشاه اسپارت بر آن»6«آژیس
هزار نفر السدمونى، که سابقا بکمک ایران مسلّح شده بودند، پس از ورود اسکندر به هشت

این عده استفاده کرده بمقام جنگ با کیلیکیه از آنجا فرار کرده بیونان برگشتند و السدمونیها از
.پاتر برآمدندتىآن



ها و جا وقتى مقدونىجزیره کریت هم خواهى نخواهى در این کشمکش داخل شد، زیرا در این
جا یافتند و بر اثر غلبه هر یک از آنها ساخلوى از طرف غالب در اینگاهى اسپارتیها قوت مى

ى صغیر و یونانچنین بود اوضاع آسیا. گذارده میشد

______________________________
)1(-�M�a�z�a�c�e�s.

)2(-�A�n�t�i�g�o�n�e.

)3(-�A�r�i�s�t�o�m�e�n�e.

)4(-�A�n�d�r�o�s.

)5(-�S�y�p�h�n�o�s.

)6(-�A�g�i�s.
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شکار پلنگ-)81(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

).تر بیایدذکر عاقبت قیام آژیس پائین(در گیرودار شد و مقدونیه، وقتى که اسکندر با شهر صور 

نزاع صور با اسکندر

صور، چنانکه باالتر کرارا ذکر شده، مهمترین شهر فینیقیه بود و یکى از مراکز تجارتى درجه اول 
وقتى که اسکندر به فینیقیه درآمد و شهرهاى آن مطیع. دولت ایران بشمار میرفت
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گشتند، صور هم تمکین کرد، ولى نخواست جزو دولت مقدونیه گردد، توضیح آنکه میخواست 
شهر مزبور با این مقصود رسوالنى نزد اسکندر با هدایائى، که از . مانند شهر متّحدى بشمار آید

والن را خوب پادشاه مقدونى رس. جمله تاجى از زر بود، فرستاد و آذوقه وافر بقشون اسکندر داد
رب النوع صور قربانى کند، زیرا او نژاد »1«پذیرفت و ضمنا بآنها گفت، که میخواهد براى هراکل

سفراى صور گفتند، . خود را از این رب النوع میداند و غیبگوئى باو توصیه کرده، که چنین کند
سم قربانى را با طنطنه که این رب النوع در بیرون شهر معبدى دارد و اسکندر میتواند در آنجا مرا

معبد هراکل صور یکى از قدیمترین معابد بود و ): 2، بند 7، فصل 2کتاب (آریان گوید . بعمل آرد
است، بعد مورخ مزبور افزوده، که صوریها به ) یونانى(هراکل صور غیراز هراکل آرگیانى 

اسکندر . هرشان داخل شودبیک نفر یونانى یا مقدونى اجازه نخواهند داد بش: اسکندر جواب دادند
شما بموقع خود مینازید و قشون برّى مرا حقیر «: بر اثر این جواب در خشم شده چنین گفت

بشما اعالم میکنم، که اگر قشون مرا . ایدمیشمارید، ولى بزودى خواهید دانست، که شما جزو قاره
اظهارات اسکندر وقتى که رسوالن با این. »بشهر راه ندهید، با یورش آنرا خواهم گرفت

گشتند، بعض طرفداران اسکندر بآنها توصیه کردند، که صور هم مانند سایر شهرهاى فینیقیه برمى
هاى خود را بروى قشون اسکندر باز کند، ولى اهالى صور این پند را نپذیرفته آماده جنگ دروازه
زیرا نتیجه قطعى بقول آریان صوریها این جواب را مناسب اوضاع آنروز دانستند، . شدند
.کشى اسکندر بآسیا معلوم نبودقشون

محاصره صور

محاصره صور و جنگ اهالى آن با اسکندر هفت ماه بطول انجامید و صوریها مقاومتى کردند، که 
بنابراین مقتضى است نبرد این پهلوان نامى آن زمان را با فاتح . تاریخ کمتر نظایر آنرا بخاطر دارد

تر شرح دهیم، تا یکبار دیگر روشن باشد، که اتّحاد و اتفاقدنیاى آنروز مفصل

______________________________
)1(-�H�e�r�a�c�l�e�s� �)�H�e�r�c�u�l�e. )
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اى از مردان غیور این شهر قشون عظیم اسکندر را، که تا این زمان و پس چه میکند و چگونه عده
گونه وسائل بود، در مدت هفت ماه سخت جا فاتح و داراى همههمهاز آن تا زمان فوتش در 

مشغول داشته کار را بجائى رسانیدند، که مقدونیها مکرّر به اسکندر پیشنهاد کردند دست از تسخیر 
مندى خود در تردید افتاد و فقط نرسیدن این شهر برداشته برود و خود او هم نه یک مرتبه از بهره

.ها باالخره این شهر ویران شده را بتصرّف او دادن و خیانت قبرسىکمکى از طرف ایرا

موقع شهر صور

استاد یا تقریبا هفتصد ذرع 4این شهر، چنانکه باالتر گفته شده، بواسطه بوغاز تنگى، که عرض آن 
موسوم وقتى که بادهاى افریقا . اى را داشتبود، از ساحل فینیقیه جدا میشد و بنابراین حکم جزیره

وزیدن میگرفت، آب این بوغاز را عقب زده امواج را روى هم انبوه میکرد و »1«به آفریکوس
ها و باروهاى محکم بود و این استحکامات را از شهر داراى دیوارهاى بلند و برج. بساحل میریخت

یق چیز هم صوریها را بجنگ تشوعالوه بر این مزایا یک. هر طرف دریائى عمیق احاطه داشت
میکرد، توضیح آنکه رسوالن قرطاجنه، که برحسب معمول بدین شهر براى اجراى مراسم قربانى 

آمده بودند، اهالى صور را بمقاومت تحریک کرده وعده کمک و همراهى میدادند، زیرا قرطاجنه 
را مهاجرین صور در افریقا بنا کرده بودند و قرطاجنه در این زمان مملکت ثروتمند و دولت 

چنانکه باالتر گفته شد از مطالعات در کتب بعض مورخین قدیم چنین (رى بشمار میآمد مقتد
استنباط میشود، که این دولت مانند مستعمرات فینیقى در دریاى مغرب از دربار ایران یک نوع 

جا بود، جهت عمده مقاومت صور از این) 40، بند 17کتاب (دیودور گوید . »2«)تمکینى داشته
ت اسکندر را معطّل کرده وقت به داریوش بدهد، که او قشون جدیدى براى نبرد با که میخواس

اسکندر تهیه کند و صوریها امیدوار بودند، که با این کار خود طرف توجه دربار ایران گشته 
.پاداشهائى بزرگ خواهند یافت

جنگهاى صور با اسکندر

اختند و با این مقصود ماشینهاى جنگى بهرحال اهالى صور عازم جنگ گردیده بتدارکات آن پرد
روى دیوارها



______________________________
)1(-�A�f�r�i�c�u�s.

.باین موضوع در باب دوم این کتاب رجوع خواهیم کرد-)2(

1333: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها و آنها را بکارگاهمند شده بهره-مقیمین شهر-استوار داشتند، بجوانان اسلحه دادند، از عمله زیاد
. ها تقسیم کردند و جدا بساختن ادوات جنگى براى دفاع از دشمن مشغول گشتندکارخانه

اسکندر، چون موقع صور و فقدان بحریه قوى را در نظر گرفت، فهمید، که محاصره بطول خواهد 
بنابراین . دهاى دیگر او را عقیم گذارانجامید و ممکن است، که مدت طوالنى محاصره، نقشه

تصمیم کرد، که در آشتى با صور بکوبد و با این مقصود رسوالنى نزد صوریها فرستاده تکلیف 
الملل آن ها خشمناك بودند، که حتّى برخالف عادات بینآنها بقدرى از مقدونى. صلح کرد

ین رفتار، معلوم است، که بر اثر ا. روزى هم، رسوالن اسکندر را کشته جسد آنها را بدریا افکندند
ها چنین شرح وقایع این جدال. اسکندر از شدت خشم برافروخت و تصمیم بر محاصره صور کرد

، 17دیودور، کتاب -34پلوتارك، کتاب اسکندر، بند . 7-1، بند 7، فصل 2آریان، کتاب : (است
اصره براى پیشرفت مح) 10، بند 11ژوستن، کتاب . 4-2، بند 4کورث، کتاب کنت. 46-40بند 

ها الزم بود، که ساحل با شهر صور بوسیله یک پل خاکى اتّصال یابد و با این مقصود مقدونى
میبایست بوغازیرا، که بین صور و ساحل حائل بود، پر کنند، زیرا دریائى عمیق از هرطرف صور 

مقى از طرف دیگر، چون بوغاز ع. را احاطه داشت و این وضع از استعمال ادوات محاصره مانع بود
زیاد داشت، وقتى که اسکندر بسپاهیان خود امر کرد آنرا پر کنند، یأس غریبى بر آنها مستولى 

میگفتند از کجا میتوان این همه سنگ بزرگ یا درختهاى بلند تهیه کرد و باید تمام صفحه . گشت
ى این یک اشکال بزرگ هم اجرا. را عارى از سنگ یا درخت کنیم، تا این خیال از قوه بفعل آید

باد افریقا آب دریا را در این بوغاز روى هم انبوه میکرد و امواجى، که : نقشه را محال بنظر میآورد
باین محلّ رسیده در بوغاز باریکى بین صور و ساحل محبوس میشد، بقدرى قوت مییافت، که هر 

ید، چنانکه در اسکندر، چون احوال روحى مقدونیها و یأس آنها را د. مانعى را از پیش برمیداشت



هاى این موارد عادت او بود، اعالم کرد، که هراکل در خواب دست اسکندر را گرفت و دروازه
صور
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پس از این اظهار اسکندر افزود، که صوریها برخالف عادات . را باز کرده او را داخل شهر کرد
و روا نیست، که یک شهر بتواند در مقابل فاتحین پا فشرده اند المللى رسوالن مقدونى را کشتهبین

پس از این اظهارات و، بعد از اینکه رؤساء قشون مقدونى بدستور . بفتوحات دیگر آنها خاتمه دهد
در ساحل . اسکندر سپاهیان خود را از جهت یأس سرزنش و توبیخ کردند، مقدونیها بکار چسبیدند

مقدونیها این . هاى صور قدیم باقى مانده بوداز خرابههزاران سنگ بزرگ وجود داشت، که
سنگها را بکار بردند و هرقدر چوب الزم بود از کوه لبنان تحصیل کردند، و اهالى شهرهاى مجاور 

. مطر بوده60عرض پل یا جاده خاکى را دیودور دو پلطر نوشته، که معادل . را بکار داشتند
اى، که بسطح زمین قدرى باال آمد، ولى نه باندازهپرکردن دریا از طرف ساحل شروع شد و

تر میشد، زیرا بر عمق در این احوال هرچه مقدونیها پیشتر میرفتند، کارشان مشکل. رسیده باشد
.دریا میافزود

از طرف دیگر صوریها در قایقهاى سبک نشسته و بمقدونیها نزدیک شده میگفتند، شما مقدونیها 
.اید و پادشاهتان شما را بحمالى گماشتهشدهاز سپاهیان بعمله مبدل 

بارى، پس از چندى پرکردن . ها بر حرارت مقدونیها میافزود و بیشتر کار میکردنداین سرزنش
تر تر و بشهر نزدیکدریا بقدرى پیش رفت، که خاك از سطح دریا قدرى باال آمد و پل عریض

یپنداشتند، شدنى است و براى ممانعت از موقع صوریها دیدند، آنچه را که محال مدر این. شد
پیشرفت مقدونیها بر کشتیهاى کوچک نشسته و قسمتهاى پل را، که هنوز بهم اتّصال نیافته بود، از 

در این کار . طرف دریا احاطه کرده بسپاهیانى، که عمله را محافظت میکردند، باران تیر بباریدند
نها سبک و تندرو بود، سپاهیان صور میتوانستند پیشرفت با صوریها بود، زیرا، چون کشتیهاى آ

ها اینکه به صورىاى زیاد از مقدونیها مجروح گردید، بىدر نتیجه عده. بآسانى پیش یا پس بروند
براى جلوگیرى از این صدمات، اسکندر امر کرد در اطراف کارگرها . آسیبى رسیده باشد



ها بکارگران اصابت نکند و در تیرهاى صورىهاى دیگر بکشند، تاهائى از پوست و پارچهپرده
همان حال بامر او دو برج در
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. هاى صور باران تیر باریدندالیه پل برپا کردند و سپاهیانى در برجها قرار گرفته از باال بکشتىمنتهى
مله و کارگرهاى مقدونى را سر صوریها در مقابل این اقدامات سپاهیانى در نهان بساحل آورده ع

.اى از مقدونیها را کشته جمعى را هم اسیر کردندبریدند و در جبل لبنان هم اعراب عده

اسکندر، چون دید محاصره صور بطول خواهد انجامید، قشون خود را بچند قسمت تقسیم کرده و 
مقصود از (گردید سپرده خود عازم عربستان »1«کارهاى محاصره را به پردیکّاس و کراتر

جا شبه جزیره عرب نیست، زیرا چنانکه تاریخ نشان میدهد، فاتحى بدرون آن شبه عربستان در این
هاى مجاور فینیقیه و سوریه است، که داریوش بزرگ در جزیره داخل نشده، مقصود بادیه

).هاى خود آنرا اربایه مینامدکتیبه

ریزه کرده و کشتى مزبور را، پس پر از ماسه و سنگوقت دماغه کشتى بزرگى را صوریها در این
بعد آن را بدم بادهاى تند دادند و بادها کشتى را . از اینکه با قیر اندودند، از مواد محترقه پر کردند

در این . آور بطرف پل برده چنان بخاك زد، که دماغه کشتى در خاك فرو رفتبا سرعتى حیرت
د، مواد محترقه کشتى را آتش زده بیرون جستند و در حین صوریهائى، که در کشتى بودن

هاى افروخته بطرف پل و مقدونیها شروع قایقهائى، که قبال تهیه شده بود جا گرفته بافکندن مشعل
کشتى قیرآلود، همینکه آتش گرفت، بادها این آتش را در اطراف بپراکند و طولى نکشید، . کردند

پل و اطراف را فرو گرفت، برجهاى چوبین مقدونیها و هرچه هائى تمامها شعلهکه از این آتش
ها، که در برجها مقدونى. سوختنى بود طعمه آتش گردید و دود آن اطراف را تیره و تاریک کرد

توانند بکنند، اسلحه را دور افکنده خودشان را بدریا انداختند و بودند، چون دیدند، که کارى نمى
هاى آنها را با چوب و ادوات دیگر مجروح را اسیر کنند، دستصوریها، که میخواستند آنها 

کردند، تا نتوانند شناو کنند و یکایک آنها را گرفته و در قایقهاى



______________________________
)1(-�C�r�a�t�e�r�e.
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دریا وزیدن گرفت و امواج دریا روز بادهاى تند در در همین. خود نشانده باسارت به صور بردند
.درپى بپل وارد کردهاى پىبا قوتى هرچه تمامتر ضربت

باالخره پل نتوانست مقاومت کند و از وسط بدو نیم شد و، چون سنگهائى، که خاك بر آن قرار 
گرفته بود، در زیر آب از جاها در رفت، در یک لحظه پل خراب گردید و از آن باقى نماند، مگر 

هاى عرب برگشت و جهت خراب شدن پل را هریک از در این احوال اسکندر از بادیه. ىناچیز
اسکندر امر کرد کار را از نو شروع کنند و این دفعه . سرداران مقدونى بگردن دیگرى انداخت

ساختن پل را در جائى شروع کردند، که مستقیما با باد مواجه بود و عرض آنرا هم بیشتر گرفتند، 
با این مقصود . ى، که در وسط آن ساخته میشود، از تیرهاى صوریها مصون باشدتا برجهائ
افکندند و روى آن سنگ میریختند و روى هاى آن بدریا مىها درختان بزرگ را با شاخهمقدونى

کارى تمام این مواد را سنگها باز درختانى و روى آن باز سنگهائى و باالخره یک نوع ساروج
صوریها، چون وضع را چنین دیدند، تصمیم کردند، که نگذارند این کار . یدادسخت بهم اتّصال م

ها هم پیشرفت کند و با این مقصود بغواصان ماهر خود متوسل شده آنها را حاضر کردند، مقدونى
که در جائیکه از چشم دشمن پنهان بود، زیر آب رفته خودشان را بپل برسانند و در آنجا 

آنها چنین کردند و در نتیجه بارى، که روى . ها بطرف خود بکشندبا داسها را هاى درختشاخه
ها سبک میشد، بتنه درختان میپرداختند و در ها قرار گرفته بود، بدریا میریخت، بعد که شاخهشاخه

نتیجه کشیدن آن، هرقدر بار روى درختان بود، نیز در دریا فرو میریخت و هرچه مقدونیها 
در این احوال اسکندر دوچار تردید شد، که آیا محاصره صور را رها کرده . میساختند خراب میشد

بعض سرداران مقدونى هم باو پیشنهاد میکردند، که شق اول را اختیار کند، ولى . برود یا پا فشارد؟
ها بکمک او آندر با سپاهیان جدیدى از یونانىوبیص بحریه مقدونى در رسید و کلدر این حیص

وقت بحریه قبرس از ه مقدونى، چنانکه باالتر ذکر شده، چندان قوى نبود، ولى در اینبحری. آمد
ایران مأیوس شده بطرف
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این خیانت قبرسیها بایران براى . ها رفت و این قضیه باعث قوت بحریه مقدونى گردیدمقدونى
حال فقط ها باتمام پل موفق شوند و با اینیگذاشتند مقدونىاسکندر خیلى مهم بود، زیرا صوریها نم

لذا این وقعه مساعد اسکندر را دل داد و او بحریه خود را، . با بحریه ممکن بود کارى از پیش برد
»1«تاگراسکه مرکب از یکصد و نود کشتى بود، بدو جناح تقسیم کرده جناح چپ را به پنى

فینیقیها هم، چنانکه . خود فرماندهى جناح راست را اختیار کردپادشاه قبرس و کراتر سپرد و
دیودور گوید، هشتاد فروند کشتى داشتند، ولى بجنگ دریائى مبادرت نکرده کافى دانستند، که 

اسکندر با بحریه خود این سه کشتى را غرق . سه کشتى براى حفاظت دیوارهاى خود بکار اندازند
ره را بکشتیهاى خود سوار کرده بدیوارهاى شهر از هر طرف کرد و بعد آالت و ادوات محاص

تمام مساعى مقدونیها باین کار مصروف بود، که دیوارها را سوراخ کنند و با این . یورش برد
مقصود آنچه از ادوات جنگى و محاصره داشتند، بکار بردند و سوراخهائى در دیوارها ایجاد 

و مهارت از درون شهر هر سوراخ را گرفتند و باین کار کردند، ولى اهالى صور هر دفعه با چابکى
هم اکتفا نکرده در درون شهر دیوارى بلند ساختند، تا اگر دیوار بیرونى آسیب یابد، دیوار درونى 

. بود) مطر و نیم2تقریبا (فاصله این دیوار از دیوار بیرونى پنج ارش . را براى دفاع خود داشته باشند
، که از خراب کردن دیوارها با فعالیت صوریها نتیجه بدست نمیآید، چنین مقدونیها، چون دیدند

سفائن خود را که داراى چهار صف پاروزن بود، از طرف دماغه دوبدو بهم بستند، در : کردند
ها ساختند و بر چنین پلها سپاهیانى نشانده بطرف دیوارها فاصله بین دو کشتى پلى از تیرها و تخته

هاى ده چنین دو کشتى که پل داشت، زیاد بود و سپاهیان مقدونى در پناه دماغهع. روانه کردند
ها گردید، چه با این کار مقدونیها باعث وحشت صورى. ها باران تیر بر صوریها میباریدندکشتى

کشتى بود و کار 190این ترتیب عده سپاهیانى، که جنگ میکردند، بمراتب بیش از گنجایش 
اسکندر، همینکه شب در رسید، امر کرد تمام سفاین او بشکل و ترتیب . یشدمحصورین دشوار م
مذکور از هر طرف

______________________________
)1(-�P�e�n�i�t�a�g�o�r�a�s.
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مقدونیها چنین کردند و جدالى مهیب درگرفت، ولى در این احوال ابرهاى . به صور حمله برند
بعد بادهاى تند . افق پدید آمده بزودى آسمان را پوشید و تاریکى تمام فضا را فرو گرفتمظلم در

هاى محکم برخاست، دریا بهیجان آمد و پس از آن دیرى نگذشت، که تالطم دریا رشته
.ها را از هم گسیختهاى کشتىدماغه

د و از پى آنها سپاهیان ها بآب ریختنبر اثر این حادثه کشتیها از هم جدا شدند، تیرها و تخته
پس از آن باد و امواج دریا کشتیها را باینطرف و آنطرف کشید . مقدونى بقعر دریا سرنگون گشتند

ها دست و پاى خود را گم کرده نمیدانستند چه حال مقدونىدر این. و بعد آنها را بیکدیگر زد
. نظمى و اختالل میافزودىوحشت و اضطرابى، که بر آنها مستولى شده بود، هر آن بر ب. کنند

وبال سپاهى را گرفته بود و ملّاحان ماهر از ترس سپاهى نمیگذاشت پاروزن کار کند، پاروزن دست
باالخره بحریه مقدونى پراکنده، . خطر و مسؤلیت، آنچه را که سپاهیان نادان میخواستند، میکردند

.را بساحل رسانیدآسیب یافته و تلفات زیاد داده با هزار زحمت و مرارت خود

اینها اظهار داشتند، که قرطاجنه . در این احوال سفارتى بعده سى نفر از قرطاجنه به صور وارد شد
دارد و دشمنش اردوى خود را در نزدیکى دیوارهاى »1«بواسطه جنگى، که با اهالى سیراکوز

ریها را بکمک قرطاجنه این اظهار، با اینکه امید صو. پایتخت زده است، نمیتواند کمکى بفرستد
قطع میکرد، باعث یأس آنها نگردید و فقط تصمیم کردند، که زنان و اطفالشان را بقرطاجنه 

بفرستند، تا از طرف آنان نگرانى نداشته بهتر و بیشتر مقاومت کنند، ولى نتوانستند تمام زنان و 
مقدونیها وسایل جدیدى وقت صوریها براى اتالف هم در این. اطفال را بقرطاجنه روانه دارند

اختراع کردند، توضیح آنکه سپرهاى مسین و آهنین را در آتش سرخ کرده و بعد آنها را از ماسه 
ماسه داغ، همینکه از جوشن . داغ و الئى، که میجوشید، انباشته بطرف محاصرین پرتاب میکردند

مقدونى گذشته

______________________________
)1(-�S�y�r�a�c�u�s�e.
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بعد . ها متصور نبودببدن او میرسید، چنان او را میسوزانید، که هیچگونه عالجى براى جراحت
ها، داسها، لنگرهاى آهنین و بعض آالت قتّاله دیگر نصب کرده بودند، تیرهائى را، که بآن چنگک

رتاب میکردند و، وقتى که این با ماشینهاى مخصوص بحرکت آورده بطرف سفاین مقدونى پ
اى فرود میآمد، داسهاى آن سپاهیان مقدونى را ریزریز کرده خود تیرها آسیب بسفاین تیرها بسفینه

این چرخها را بواسطه ماشینى . هاى متعدد داشتمیرساند و نیز چرخى اختراع کردند، که پرّه
ور تصادف میکرد، خرد یا کج بحرکت میآوردند و تیرهاى مقدونى، وقتى که با چرخهاى مزب

.بعض این چرخها را از مرمر ساخته بودند. میشد

بر اثر مقاومت دلیرانه صوریها اسکندر باالخره خسته شد و تصمیم کرد، که محاصره را ترك 
کرده بمصر برود، زیرا میدید، که تا این زمان با سرعت پیش رفته و حاال در زیر دیوارهاى شهرى 

را صرف میکند، ولى از این نظر، که بواسطه عدم فتح صور بنام او سکته وارد وقت گرانبهاى خود
ها میآمد، خواست یکبار دیگر به صور یورش برد و با این مقصود بهترین سپاهیان خود را بکشتى

عقیده بود و با او هم»1«تاس پسر آندرومداز سرداران اسکندر فقط آمین. نشانده فرمان یورش داد
در این احوال بقول دیودور و . اران عقیده داشتند، که محاصره را رها کرده بمصر بروندسایر سرد

:کورث واقعه غریبى روى داد، که بضرر صوریها تمام شدکنت

یک حیوان عظیم الجثه در دریا پدید آمده بپل خاکى نزدیک گردید و، وقتى که بسر پل رسید، 
ه در آب فرو رفته حرکت کرد و در پاى دیوار صور بعد گاهى نمایان شده و گا. در آب فرو رفت

این حیوان : مقدونیها گفتند. این واقعه را هریک از طرفین براى خود بفال نیک گرفت. ظاهر شد
صوریها آنرا چنین . ها بنماید، که بکدام سمت پل خاکى یا دنباله قاره را بسازندخواست بمقدونى

ه مزبور زیر آب رفت، این عالمت صحیحى است، که تعبیر کردند، که چون حیوان عظیم الجث
رب النوع دریاها پل و تمام کارهاى مقدونیها را بقعر دریا خواهد»2«توننپ

______________________________
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العاده این تعبیر، فوق. اند، انتقام بکشداین رب النوع یعنى دریا کردهبرد، تا از تعدیاتى، که بعنصر 
مندى خود بقدرى مطمئن شدند، که قبل از وقت قلب صوریها گردید و بر اثر آن ببهرهباعث قوت

جشنى گرفته شادیها کردند، شراب زیاد خوردند و پس از طلوع آفتاب، در حال مستى بکشتیهاى 
در باب اثر تعبیر مزبور . (حین تزیین کرده بودند، نشسته عازم جنگ گردیدندخود، که با گل و ریا

اند، که هریک از طرفین آن را بفال نیک دیودور و پلوتارك فقط قضیه را ذکر کرده نوشته
اسکندر، که از نقشه آنها آگاه نبود، سفاین ). گرفت، آریان راجع باصل قضیه هم ساکت است

بنابراین صوریها بسى کشتى کوچک مقدونى حمله برده و . کرده بودخود را بجاى دیگر مأمور
وقتیکه اسکندر فریاد . دو کشتى را گرفته وحشت غریبى در میان سایر کشتیها ایجاد کردند

مقدونیها را شنید، سفاین خود را، بجائى که جنگ میشد، روانه کرد و کشتیهاى فینیقى پس از 
طرف بندر صور عقب نشستند و اسکندر آنها را تعقیب کرد، قدرى زدوخورد با بحریه مقدونى، ب

اما . ولى نتوانست وارد بندر شود، زیرا از باالى دیوارهاى صور باران تیر بر سفاین مقدونى میبارید
پس از آن اسکندر دو روز . اى زیاد از سفاین صورى را گرفت یا غرق کرددر حین تعقیب عده

ز سوم حکم یورش عمومى ببحریه و قشون خود داد و ماشینهاى بسپاهیان خود استراحت داده رو
در این یورش خود اسکندر از برجى چوبین، که ساخته بودند، . جنگى از هرطرف بکار افتاد

بوسیله پل معلّق بدیوار شهر برآمد، از آنجا با صوریهائى، که دیوار را محافظت میکردند، جنگ 
چون اسلحه او . شته برخى را با سپر تنه زده بپائین انداختاى را با نیزه و شمشیر ککرد و عده

درخشان بود، خود او هم عالئم پادشاهى داشت و از یک بلندى فرمان میداد، صوریها ایستگاه او 
کلیۀ، (کدام از تیرها اصابت نکرد را هدف تگرگ تیر قرار دادند، ولى از خوشبختى او هیچ

مندیهاى او فقط یده میشود، در موارد زیاد کشته نشدن یا بهرهچنانکه از وقایع دیگر زندگانى او د
).اند، از اقبال او بودهبرحسب اتفاق روى داده، یا چنانکه مورخین قدیم گفته
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دیوار شهر رو درپى و آالت جنگى آنان، هاى پىپس از مجاهدات زیاد مقدونیها، از ضربت
بانهدام گذارد، بحریه مقدونى وارد بندر صور گردید و بعض مقدونیها در برجهائى، که صوریها 

قدر پافشارى و وقت احوال روحى صوریها پس از آندر این. تخلیه کرده بودند، جا گرفتند
بدشمن پروا اى زیاد، چون دیدند، که صور تسخیر خواهد شد، بىعده: مقاومت متزلزل گردید

هاى خود رفته جمعى بخانه. اى هم از مقدونیها کشته باشندحمله بردند، تا اگر کشته میشوند، عده
هاى خود برآمده سنگ و آنچه بدستشان افتاد، بطرف برخى هم ببام خانه. بخودکشى پرداختند

: بل شاذّ استاسکندر در این احوال شقاوتى بروز داد، که نظایر آن نادر و. مقدونیها پرتاب کردند
او امر کرد تمام سکنه شهر را، باستثناى آنهائیکه بمعابد پناه برده بودند، بکشند و شهر را آتش 

این حکم اعالن شد، تا مگر صوریها دست از جنگ کشیده در معابد پناهنده شوند، ولى . زنند
باقى . جمع شدندکسى از اشخاص مسلّح بمعبد پناهنده نشد، فقط زنان و اطفال صوریها در معابد

پس از آن کشتار شروع . هاى مقدونیها گردیدندهاشان ایستاده منتظر ضربتصوریها دم درب خانه
ششهزار نفر از اهالى صور در سنگرها کشته : شد و براى شقاوت و وحشیگرى مقدونیها حدى نبود

یر گذشتند، دوهزار هزار نفر از دم شمشهزار نفر و بروایت دیودور هفتشدند، بقول آریان هشت
هزار نفر را اسیر کرده زنان و نفر جوانان صورى را مقدونیها بطول ساحل بدار آویختند، سیزده

هزار نفر نوشته، آریان عده اسرا را سى. وار بمزایده فروختنداطفال را بحکم اسکندر برده
هائى چیزى رابهشهر طعمه حریق و کلنگ انهدام گردید و از آن جز خ. کورث ساکت استکنت

سفراى قرطاجنه، که در شهر بودند، مورد عفو اسکندر واقع شدند، ولى اسکندر در . باقى نماند
اى نداشت، زیرا اسکندر بواسطه این اعالن نتیجه. حال توسط آنها اعالن جنگ بقرطاجنه دادهمین

.ل نمیدادفقدان بحریه قوى نمیتوانست با قرطاجنه بجنگد و کارهاى دیگر هم باو مجا
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چنین بود عاقبت این شهر نامى، که هفت ماه اسکندر و قشون فاتح او را در زیر دیوارهایش معطل 
.داشت و کرارا آنها را دوچار افسردگى و یأسى شدید ساخت

هاى زیاد در هاین شهر، که اول بندر تجارتى آسیاى غربى بشمار میرفت و مستعمرات و تجارتخان
هاى آن در سواحل دریاى مغرب و سایر دریاها ایجاد کرده، نامش در تمام عالم پیچیده و کشتى



هائى گردید و از جهت خراب شدن دریاها پراکنده بود، باالخره از شقاوت مقدونیها مبدل بخرابه
پراطورى روم، بعدها، بخصوص در دوره ام. اى بزرگ وارد آمدآن بتجارت مشرق با مغرب سکته

یکى از جهات آباد شدن . هاى خود از نو برخاست، ولى برونق سابق برنگشتصور از میان خرابه
ها در صور، اهالى صیدا که در قشون اسکندر در موقع قصابیهاى مقدونى: صور از نو این بود

عده این نجات .اى زیاد از صوریها را نجات داده در کشتیهاى خود به صیدا فرستادندبودند، عده
.اندهزار نوشته15کورث یافتگان را بعض مورخین مانند کنت

کورث مورخ رومى راجع بزمان محاصره مورخین یونانى مانند پلوتارك و دیودور و نیز کنت
اند، که در از جمله نوشته. اندصور داستانهائى مثل قضیه حیوان عظیم الجثه یا نهنگ ذکر کرده

شکستند، رنگى بسان رنگ خون در درون آن مشاهده قدونیها، وقتى که نان را مىموقع محاصره م
در صور شخصى در خواب دید، که مجسمه آپلّن رب النوع یونانیها میخواهد از شهر فرار . میشد

کند، روز دیگر خواب خود را به صوریها گفت و آنها، چون دیدند، که تعبیر این خواب براى 
آمد اسکندر این خواب را مزبور را متهم کردند باینکه براى خوشصوریها بد است، شخص

ساخته و جوانان صورى او را تعقیب کردند، تا وى را گرفته بکشند، ولى او پناه بمعبدى برد و 
سپس صوریها مجسمه این رب النوع را فرارى دانسته با زنجیرى آنرا بمجسمه هرکول . سالم ماند

ور را گرفت، زنجیر را برداشته حکم کرد این مجسمه را مجسمه آپلّن بعد، که اسکندر ص. بستند
،»1«آلکساندرفیل

______________________________
)1(-�P�h�i�l�a�l�e�x�a�n�d�r�e.
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ها از جزیره اىاین مجسمه را بقول دیودور قرطاجنه. یعنى آپلّنى که محب اسکندر است، بنامند
اسکندر، (پلوتارك نیز گوید ). 7، بند 13کتاب -41، بند 17کتاب (سیل بصور آورده بودند ىس

سپاهیان اسکندر بقدرى از مقاومت صوریها خسته میشدند، که اسکندر بآنها استراحت ) 34بند 
گوى اسکندر روزى غیب. میداد و عده کمى بجنگ میفرستاد، تا محصورین دائما در جنگ باشند

ندر در موقع قربان کردن گفت شهر حتما در این ماه تسخیر خواهد شد و حضار همه آریستا



گوى او در موقع بدى واقع شده، اسکندر، چون دید که غیب. خندیدند، زیرا آنروز سلخ ماه بود
درپى بشهر برده مقاومت صوریها را سپس یورش سخت و پى. ماه بدانند28امر کرد آنروز را روز 

.بعد شهر را گرفتدرهم شکست و 

جهات سقوط صور

هاى مورخین اطّالعات ما بر وقایع محاصره این شهر نامى و جهات سقوط آن منحصر است بنوشته
نرسیدن کمکى : ها سقوط صور از این جهات بودهبنابراین نوشته. یونانى یا رومى، چنانکه ذکر شد

رفتن قسمتى از قواى بحرى ایران یعنى .بصوریها از خارج، یعنى از طرف ایران یا اهالى قرطاجنه
کشتیهاى قبرس بطرف اسکندر و قوت یافتن بحریه مقدونى و، چون، چنانکه باالتر گذشت، 

بحریه مقدونى نه قوى بود و نه داراى مالحان یا جنگیهاى کارآزموده، رفتن سفاین قبرسى بطرف 
.مقدونیها اهمیتى زیاد براى اسکندر داشت

اثر نبوده، زیرا اهالى وان عظیم الجثه دریائى راست باشد، اینهم در سقوط صور بىاگر داستان حی
اند، که بر اثر آن بحریه صور بیرون این قضیه را بفال نیک گرفته بقدرى از فتح خود مطمئن شده

پس آمده، با مقدونیها جنگیده، بعد تقریبا نابود شده و در نتیجه بندر صور بدست مقدونیها افتاده و 
بهرحال، اگر صور در آن زمان از صفحه روزگار محو شد، . انداز آن اهالى صور دوچار یأس شده

نام پرافتخارى از خود در تاریخ گذاشت، زیرا در تاریخ فتوحات اسکندر این یگانه شهرى بود، 
.که هفت ماه تمام او را معطل و خود او و سردارانش را کرارا افسرده و مأیوس کرد
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نامه داریوش به اسکندر

اى از داریوش به اسکندر رسید، که مقارن این اوان نامه) 5، بند 4کتاب (کورث گوید کنت
را بوى بدهد و جهیز »1«باالخره اسکندر را پادشاه خوانده و باو تکلیف کرده بود دخترش استاتیرا

واقع است و ) قزل ایرماق حالیه(و رود هالیس ) اردانلد(پونت او ممالکى باشد، که بین هلّس
اگر این شرایط را : در این نامه داریوش به اسکندر نوشته بود. اسکندر بدین شرایط صلح کند

نخواهى قبول کنى فراموش مکن، که کشتى اقبال همه روزه در یکجا لنگر نمیاندازد و انسان بهر 



میترسم مانند مرغانى، که . بخت نیستمحسود است، خوشبلندى، که ارتقاء یابد، همیشه بقدریکه
چیزى . وار بطرف ستارگان بلند شده اوج میگیرند، تو هم اسیر حسیات کبر و نخوت گردىسبک

تر از آن نیست، که در این اوان شباب چنین بار سنگینى را، که اقبال درخشان بر دوشهاى مشکل
ى را از ممالک خود مالکم و تو باید از فرات، دجله، من هنوز قسمتهاى بزرگ. تو نهاده، بکشى

هاى تو باید در جلگه. یعنى قالع بزرگ شاهنشاهى ایران بگذرى) در هند(داسپ سیحون و هى
من از سغد، رخّج و . وسیع ایران با دشمن مواجه شوى و از کمى عده سپاهیان خود سرخ گردى

دن امروزى در جنوب روسیه، که ببحر آزوو (ئیس نیز از ممالک مجاور کوههاى قفقاز و رود تانا
ذکرى نمیکنم، ولى همینقدر بخاطر آر، که آیا خواهى توانست به ماد، گرگان باختر و نیز ) میریزد

اسکندر بکسانى، . هند، که مجاور اوقیانوس است، دست بیابى و کى این کارها میسر خواهد شد
ممالکى را بمن وعده میدهد، که مدتى است گم داریوش : که نامه را آورده بودند جواب داد

داریوش تنها کسى است، که . کرده و دیگر اینکه برحسب قاعده فاتح باید شرایط را تکلیف کند
صورت میتواند بزودى بجنگ متوسل شده این موقع خود و اسکندر را تشخیص نداده و در این

این . ا آمدم، براى لیدیه و کیلیکیه نبودمن، وقتى که از دریا گذشته، بآسی. مسئله را روشن کند
،)جمشیدتخت(پولیس مقصود من پرس. همه مجاهدات را نداشتممالک ارزش آن

______________________________
)1(-�S�t�a�t�e�i�r�a.
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دنبال او خواهم داریوش بهرجا، که فرار کند، من از. همدان، باختر و سایر ممالک مشرق بود
.امخوب است، که مرا از رودها نترساند، زیرا من از دریاها گذشته. رفت

در موقعى که ): 8، بند 7، فصل 2کتاب (مورخ مذکور گوید . آریان این قضیه را طور دیگر نوشته
اى به اسکندر فرستاده باین شرایط تکلیف صلح به محاصره صور دوام داشت، داریوش نامه

براى بازخرید اعضاء خانواده خود »1«هزار تاالندخترش را بزنى باو میدهد، ده: ر کرداسکند
اسکندر بر . میپردازد و ممالکى را، که از فرات تا دریاى بحر الجزائر است به اسکندر وامیگذارد

اگر من بجاى «: ین گفتاثر این نامه مجلسى از سرداران خود بیاراست و در مجلس مزبور پارمن



بعد . »اگر منهم بجاى تو بودم میپذیرفتم«: و اسکندر جواب داد» تو بودم، این شرایط را میپذیرفتم
هاى داریوش دارم و نه قسمتى را از ممالک او خواستارم، نه احتیاجى بخزانه«: اسکندر بسفرا گفت

اینکه منتظر دخترش را هم اگر خواستم میگیرم، بى. ها و تمام ممالکش از آن من استتمام خزانه
راجع باین نامه باید در نظر . »اگر میخواهد جوانمردى مرا آزمایش کند، بیاید. اجازه پدرش شوم

اند و چنین بنظر میآید، که این نامه در این زمان، یعنى داشت، که بعضى در صحت آن تردید کرده
اى از چنین نامهپلوتارك و دیودور هم در این زمان ذکرى. در موقع محاصره صور نرسیده است

هاى داریوش و جوابهاى اسکندر از سنجش روایات مختلف چنین کلیۀ، راجع بنامه. اندنکرده
-1: برمیآید، که داریوش پس از جنگ ایسوس یکبار پیشنهادى مبنى بر صلح باین شرایط کرده

الک غربى مم-3. هزار تاالن بابت خسارت جنگ بپردازدده-2. دختر خود را به اسکندر بدهد
ایرماق واگذارد و در ازاى این شرایط اسکندر مادر، زن، و اوالد او را پس بدهد و ایران را تا قزل

.اسکندر چون میل مفرطى بجهانگیرى داشته این شرایط را نپذیرفته. عهد صلحى منعقد گردد

وبرگهاى داستانىهاى اسکندر شاخها و جوابها راجع بمضامین نامهباقى گفته

______________________________
.میلیون ریال282میلیون میلیون فرنک طال یا 56تقریبا -)1(
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هاى هاى خود آنقدر امیدوار بوده، که نامهبنظر میآید، زیرا نه داریوش بجبران کردن شکست
بقدرى پیش رفته بود، که بتواند تا سخت به اسکندر بنویسد و نه اسکندر بعد از جنگ ایسوس 

.آخر کار از فتوحات خود در آتیه مطمئن باشد و جوابهاى شاه دستورى بدهد

سرداران اسکندر در آسیاى صغیر

وقتى که اسکندر شهرهاى فینیقیه را بتصرّف در میآورد، سرداران او هم در آسیاى صغیر قسمتهاى 
را، »2«کااونیهلى»1«گونتىنیه را تصرّف کرد، آنآنرا تسخیر میکردند، مثال کالّاس پافالگو

جزایرى . »5«و هژلوك»4«فوترلت را، آم، پس از غلبه بر ایدارنس سردار داریوش، مى»3«باالکر
. بعد دو سردار اخیر خواستند جزیره خیوس را تصرّف کنند. و آسیا واقع بود»6«را، که بین آخاى



سپس بواسطه خیانت اهالى، . ر اینجا پا فشرد و مقدونیها شهر را محاصره کردندفرناباذ والى ایران د
مند شدند و اهالى بر ساخلو ایران، که قلیل که در نهان مقدونیها را دعوت کرده بودند، آنها بهره

و »7«پولونیدسالعده بود، تاخته سپاهیان را سر بریدند و فرناباذ و دو نفر یونانى را موسوم به آپ
پس از این واقعه . که، سرکرده ساخلو یونانى بودند، گرفته بمقدونیها تسلیم کردند»8«آتاناگراس

هزار نفر یونانى اجیر را اسیر کردند و دوازده کشتى جنگى و سى کشتى سبک را مقدونیها سه
بود، شهر لن پرداختند و، چون قواى ایرانى آن خیلى کم تىبعد مقدونیها بشهر مى. متصرّف شدند

کورث، کتاب کنت(ها با اهالى کارى نداشته باشند مزبور هم تسلیم گردید، بشرط اینکه مقدونى
).4، بند 4

تحقیقات راجع به داریوش

اسکندر پس از جنگ ایسوس بسیار کوشید، تا بداند، ): 5، بند 4کتاب (کورث گوید چنانکه کنت
خود اقامت گزیده، ولى نتوانست این مسئله را یک از ممالک که داریوش کجا رفته و در کدام

این یک عادت پارسى است، که«: بعد مورخ مزبور گوید. حلّ کند

______________________________
)1(-�A�n�t�i�g�o�n�e.

)2(-�L�i�c�a�o�n�i�e.

)3(-�B�a�l�a�c�r�e.

)4(-�A�m�p�h�o�t�e�r�e.

)5(-�H�e�g�e�l�o�q�u�e.

)6(-�A�c�h�a�i.

)7(-�A�p�p�o�l�o�n�i�d�e�s.

)8(-�A�t�h�a�n�a�g�o�r�a�s.
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نه با پاداشى میتوان از آنها این اسرار را بیرون . اسرار شاهانشان را با نهایت صداقت حفظ میکنند
یکى از قوانین قدیم شاهان آنها خاموشى را در این مواقع بآنها امر . کشید و نه با ترس و تهدید

.کرده و مجازات متخلّف را قتل قرار داده

ها عقیده دارند، که اگر کسى برایش پارسى. چینى در نزد آنها بدترین جنایت استبراین سخنبنا
دشوار است رازدار باشد، نمیتواند هیچکار بزرگى را برعهده بگیرد، زیرا خاموشى را طبیعت براى 

بارى، چون اسکندر نتوانست کشف کند، که داریوش در کجا . »تر کردهانسان از هرچیز آسان
.، عازم تسخیر غزه گردیداست

عزیمت اسکندر به غزه

تیون امر کرد با بحریه مقدونى سواحل فینیقیه را اسکندر پس از تسخیر صور بسردار خود هفس
شروع شده بود، »1«موقع که بازیهاى یونانى در ایستمدر این. طى کند و خود عازم غزه گردید

مندیهاى او م یونان نزد اسکندر براى تبریک بهرهیونانیها سفرائى با تاجى از زر از طرف تما
فرستادند، ولى باید در نظر داشت، که چندى قبل از آن همان یونانیها از عدم پیشرفتهاى جنگ 

ها در صور مشعوف بودند، زیرا امیدوار گشته بودند باینکه بزودى خودشان را از قید مقدونى
.مقدونیه خالص خواهند کرد

محاصره غزه

این شهر از شهرهاى . میل در جنوب صور150اى بود در کنار دریاى مغرب بمسافت قلعهغزه
نفس شهر بقدر دو میل در . عمده فلسطین بشمار میرفت و سفاین زیاد و تجارت مهمى داشت

:آریان گوید. پا قرار گرفته بود60اى بارتفاع ساحل امتداد مییافت و بر تپه

براى رسیدن . از دریا واقع و ته دریا در اینجا پر از الى بود) متر3700(استاد 20غزه بمسافت «
.بشهر میبایست از روى ماسه عبور کنند و این کار اشکاالتى داشت



، ولى »3«آریان او را باتیس(نام »2«تیساى بود بهوقت خواجهاین قلعه در این) دژبان(کوتوال 
این شخص نسبت بشاه خود بسیار صادق و باوفا بود ). اندهتیس نامیدپلوتارك و دیودور و غیره به

شرح جنگهاى اسکندر را در . »ها و استحکامات وسیع را حفظ میکردو با ساخلو کمى خندق
،2آریان کتاب (اند جا چنین نوشتهاین

______________________________
)1(-�I�s�t�h�m�e.

)2(-�B�e�t�i�s.

)3(-�B�a�t�i�s.

1348: ، ص2باستان، جتاریخ ایران 

پلوتارك، کتاب -6، بند 4کورث، کتاب کنت-48، بند 17دیودور، کتاب -10، بند 7فصل 
اسکندر پس از آنکه موقع شهر را با استحکامات آن تفتیش کرد، بر اثر عقیده ): 35اسکندر، بند 

که دریا در اینجا جهت این بود، . مهندسین خود مصمم شد، که از بیرون نقبى بطرف قلعه بزنند
ماسه زیاد بساحل میافکند، خاك سست بود و بعالوه سنگهاى بزرگى در اینجا نبود، که مانع از 

.نقب زدن گردد

مقدونیها از طرفى، که ایرانیها نمیتوانستند مشاهده کنند، شروع بزدن نقب کردند و اسکندر براى 
اى قلعه نزدیک کنند و سپاهیان او مشغول داشتن ساخلو دستور داد ادوات محاصره را بدیواره

ها گردید و، چون در کار نقب زدن رخوت زمین باعث اشکاالتى براى مقدونى. بجنگ بپردازند
هاى آن میشکست، سپاهیان مقدونى نمیتوانستند برجهاى چوبین در خاك فرو میرفت و تخته

را کشتند و اسکندر حکم هااى از مقدونىبنابراین محصورین عده. بآسانى برجها را عقب برند
.نشینى داد، ولى روز دیگر امر کرد سپاهیان او قلعه را تنگ محاصره کنندعقب

موقع بقول پلوتارك کالغى در هوا پدید آمده خاکى را، که در چنگال گرفته بود، رها در این
، نشست و کرد و آن بسر اسکندر ریخت، بعد کالغ رفت و بر برجى، که آنرا با قیر اندوده بودند



این قضیه توجه . پرهایش بقیر چسبید، چنانکه دیگر نتوانست بلند شود و سپاهیان غزه آنرا گرفتند
گوى خود آریستاندر خواست، که این قضیه را تعبیر ها را جلب کرد و اسکندر از غیبمقدونى

ر اثر این ب. او گفت، که قلعه تسخیر خواهد شد، ولى ممکن است، که اسکندر مجروح گردد. کند
از این واقعه ساخلو غزه را دل قوى گردید و بر . تعبیر اسکندر بلشکر خود فرمان داد عقب نشیند

ها برگشتند، ساخلو ها حمله کرد، ولى همینکه مقدونىاثر آن سپاه از شهر بیرون آمده بمقدونى
، ندرتا آنرا اندچنانکه نوشته(چون جنگ درگرفته بود، اسکندر جوشن خود را پوشید . ایستاد

موقع عربى، که یکى از سپاهیان غزه بود، در این. و بصفوف اول شتافته مشغول جنگ شد) میپوشید
شمشیر خود را در پشت سپر پنهان کرد و چنین وانمود، که از قلعه فرار کرده و میخواهد به 

اسکندر
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اسکندر باو گفت، بلند شو و در . نزدیک شد، بزانو در آمدپناهنده شود و، همینکه به اسکندر 
نمونه ارابه زرین-)82(حال با تردستى شمشیر را صف سپاهیان من درآى، ولى او در این

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

اسکندر سر خود را عقب برده ضربت . بدست راست گرفته خواست ضربتى بسر اسکندر وارد آرد
پس از این قضیه اسکندر پنداشت، که تعبیر . رد کرد و با شمشیر دست عرب را انداخترا 

.گو واقع شده و دیگر خطرى براى او نیستغیب

بنابراین با حرارت مشغول جنگ گردید، ولى در میان گیرودار تیرى از طرف ساخلو شهر بجوشن 
طبیب اسکندر فورا حاضر شده تیر را از فیلیپ . اسکندر آمد، که آنرا درید و بشانه او فرو نشست

این قضیه باعث وحشت و . گوشت بیرون کشید و خون فوران کرد، زیرا تیر بعمق نشسته بود
حیرت مقدونیها گردید، زیرا تا آن زمان هیچ ندیده بودند، که تیرى جوشن محکمى را مانند 

تش را بستند، ولى دیرى بحکم اسکندر جراح. جوشن اسکندر بدرد و اینقدر در گوشت فرو رود
نگذشت، که خون باز فوران کرد و درد شدت یافت، بعد بزودى آماسى در زخم پدید آمد، خون 

حال اسکندر از پاى درآمد و نزدیکانش او را در آغوش کشیده باردو اسکندر سرد شد و بر اثر این



ه او کشته شده و بشهر پنداشت، ک. تیس دژبان غزه، چون احوال اسکندر را چنین دیدبه. بردند
درآمده مژده فتح
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.را منتشر ساخت

تسخیر غزه

پس از آن اسکندر منتظر التیام کامل زخم خود نشده امر کرد خاکریزى بسازند، که بلندتر از 
ارتفاع این . هائى که زده بودند از چند طرف بقلعه هجوم آرنددیوار قلعه باشد و بواسطه نقب

ها از عهود اى کلدانىاین وسیله را براى گرفتن قلعه(پا بود 1200و محیط پایه آن 200خاکریز 
ساخلو غزه نیز بر جد خود افزوده استحکامات جدیدى ساخت، ولى ). قدیمه بکار میبردند

بنا کرده نتوانست دیوار را بقدرى بلند کند، که ببلندى برجهائى، که مقدونیها روى خاکریزها 
ها بدرون قلعه افتاده باعث زحمت محصورین میگردید، ولى بنابراین تیرهاى مقدونى. بودند، برسد

ها موفق شدند، این قضیه باز چندان در احوال روحى محصورین مؤثر نبود، اما وقتى که مقدونى
وچار زحمت و ها قسمتى از دیوار قلعه را خراب کرده معبرى بشهر بیابند، ساخلو دکه با نقب

اسکندر بشخصه در صفوف اول جنگ میکرد و، وقتى که پیش میرفت، . العاده گردیدمرارت فوق
آمد، که در محاصره این شهر دو سانحه برایش روى داده او از این پیش. سنگى بساق پاى او خورد

. دادبود، خشمناك گردید و تکیه بزوبینى داده بحمله و جدال در صفوف سپاه خود مداومت 
تیس با نهایت دالورى و شجاعت جنگ کرد و، باوجود اینکه زخمهاى زیاد برداشته بود، دست به

.از جدال نکشید

تیس از اطراف او بپراکندند و او، باوجود اینکه ها شدیدتر شد، همراهان بهچون حمالت مقدونى
کردند و او از کثرت زخمها ها او را تیربارانحال مقدونىدر این. تنها ماند، دست از جدال نکشید

درنگ نزد اسکندر بردند و اسیر را بى. و خونى، که از او میرفت، بیحال شده بدست دشمن افتاد
تیس، تو چنان به«او، در حالى که از شادى در پوست نمیگنجید، به کوتوال دلیر چنین گفت 

تعب اسیرى میتوانند نخواهى مرد، که میخواستى و باید حاضر شوى آنچه را، که براى رنج و



کوتوال شیردل در اسکندر خیره نگریسته ساکت ماند و اسکندر در . »اختراع کنند، تحمل کنى
حال رو بمقدونیهااین
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اى، که داللت بر ببینید، این مرد چقدر لجوج است، آیا زانو بزمین زده، آیا کلمه«: کرده گفت
فته؟ اما من بخاموشى او خاتمه خواهم داد و، اگر نتوانم بهیچ وسیله او را بحرف اطاعت کند، گ
تیس بتهدیدات اسکندر وقعى ننهاد چون به. »هایش خاموشى او را قطع خواهد کردآرم، الاقل ناله

و باز خاموش ماند، خشم اسکندر بزودى بحد دیوانگى رسید و، باوجود اینکه میدید، اسیرش در 
ها اى از چرم از این سوراخهاى پاى او را سوراخ کرده تسمهاست، حکم کرد پاشنهحال نزع

تیس جان هائى بسته دور شهر کشیدند، تا بهاى و ارابه را باسبها را بارابهگذرانیدند، بعد رشته
، »1«من از آشیل«: پس از آن اسکندر باین عمل ننگین خود اکتفا نکرده بآن بالید و گفت. »بداد

آشیل پهلوان داستانى یونان است، که در جنگ (» که سرسلسله نیاکان من است، پیروى میکنم
اسکندرنژاد خود را . ها ابراز و تقریبا همین رفتار را با هکتور، دالور ترووا، کرده بودترووا رشادت

د، ولى از هزار نفر ایرانى و عرب کشته شدندر جنگهاى غزه تقریبا ده). از جمله باو میرسانید
تاس را بمقدونى اى زیاد مقتول گشتند، زیرا اسکندر پس از تسخیر این شهر آمینمقدونیها هم عده

از اینجا نیز معلوم است، که او بسپاهیان بومى اطمینان . فرستاد، تا سپاهیان جدید براى او آرد
از جهت اهمیت خود محاصره غزه در تاریخ داراى اهمیت است، ولى باید دانست، که نه. نداشته

جا دو دفعه زخم برداشت و کوتوال قلعه توانست دو ماه شهر، بل از این جهۀ، که اسکندر در این
در زیر دیوارهاى این قلعه اسکندر و قشون فاتح مقدونى را معطّل کرده دو دفعه جان اسکندر را 

شناس را ، این دژبان وظیفهتیسدر خطر اندازد و نیز باید در نظر داشت، که رفتار اسکندر با به
در . انداند و اکثر ساخلویها نیز عرب بودهتیس را بعض مورخین عرب دانستهبه. تر کردهنامى

اند، ژوستن اى بتسخیر این شهر کردهخاتمه الزم است بیفزائیم، که پلوتارك و دیودور فقط اشاره
کورث تیس کنتتار اسکندر را با بهاند و رفکورث بشرح پرداختهساکت است، ولى آریان و کنت

.ذکر کرده



______________________________
)1(-�A�c�h�i�l�l�e.
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قسمت بزرگ غنائم را براى مادر ) 35اسکندر، بند (پس از تسخیر غزه اسکندر بقول پلوتارك 
لئونیداس مربى خود پانصد تاالن براى . خود المپیاس و کلئوپاتر و سایر دوستان کسیل داشت

جهت این بود، که اسکندر در زمان کودکى روزى در موقع . فرستاد»1«کندر و صد تاالن مرّمکّى
مراسم قربانى دست خود را پر از کندر کرده آنرا در آتش افکند و مربى او اسکندر را از جهت 

بعمل میآورد، تسخیر کردى، میتوانى تبذیر سرزنش کرده گفت، هر زمان تو مملکتى را، که کندر 
این بود، که اسکندر پس . جوئى کردقدر از این ماده معطّر استعمال کنى، ولى حاال باید صرفهاین

براى شما این مقدار کندر و مرّمکّى میفرستم، تا دیگر در مراسم «از تسخیر غزه بمربى خود نوشت 
. تارك تصریح نکرده، چه تاالنى را در نظر داشتهپلو(» قربانى نسبت بخدایان آنقدر ممسک نباشید

کیلوگرام یا تقریبا نه من میشده، 27اگر مقصود او تاالن اوبیائى بوده، چون هر تاالن معادل 
خراجى، که عربستان : هرودوت، چنانکه بیاید، گوید. خروار کندر بمقدونیه فرستاده45اسکندر 

).الن کندر بودسالیانه بخزانه ایران میپرداخت، هزار تا

اند، که هزاران نفر از اهالى شهر و مدافعین آن از دم شمشیر مقدونیها راجع بشهر غزه نوشته
وحوش را گذشتند و اسکندر تمام زنان و اطفال را برده کرده بفروخت و بجاى آنها مردم حول

.نشاند

م. ق332رفتن اسکندر به مصر 

دوره هخامنشى مکرّر بر ایران شورید و کرارا بر اثر مصر، چنانکه در جاى خود گفته شده، در 
کشیها در زمان خشیارشاى اول و اردشیر اول و سوم مطیع گردید، ولى کلیۀ مصریها از قشون

جهت این عدم رضایت مصریها را باالتر بمناسبت شورشهاى مصر . حکومت ایران راضى نبودند
این بود، که . اندازه افزودتنفّر مصریها از ایرانیها بىشقاوتهاى اردشیر سوم نیز بر . ایمذکر کرده



مصریها وقتى که خبر فتوحات اسکندر را شنیدند، از نو امیدوار شدند، که از قید ایران خالصى 
توضیح آنکه چون شنیدند، که اسکندر. خواهند یافت و اسکندر را با آغوش باز پذیرفتند

______________________________
)1(-�M�y�r�r�h�e.
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اما اسکندر، پس از . جمع شدند، تا او را استقبال کنند»1«بمصر روانه شده از همه طبقات در پلوز
اردوى «حرکت از غزه، هفت روز از خشکى راه پیمود، تا بجائى رسید، که در قرون بعد موسوم به 

نظام خود را به پلوز فرستاد و سفاین مقدونى را از راه نیل جا او پیادهاز این. گردید»2«»اسکندر
بعد اسکندر : درآمد»3«بطرف منفیس حرکت داد و خود ساحل شرقى نیل را گرفته به هلیوپولیس

جا در این. تخت این مملکت وارد شد و ثروت و آبادى شهر باعث حیرت او گردیدبه منفیس پاى
.در احترامات زیاد نسبت بمعبد پتا و گاو مقدس مصریها کرداسکن

مازاسس والى ایران در مصر، چون از احوال روحى مصریها آگاه بود، مقاومت را بیهوده دانسته 
تخت مصر نشد و باستقبال او شتافته خزانه و اثاثیه ایران را در مصر تحویل منتظر ورود اسکندر بپاى

پلوتارك ساکت (نوشته »4«هشتصد تاالن) 7، بند 4کتاب (کورث کنتمبلغ وجوه نقدى را. داد
).است

.بعد، اسکندر از منفیس بداخله مصر رفت

»5«رفتن اسکندر بمعبد آمون

تر را در معبد مزبور مالقات کند گوى ژوپىپس از آن اسکندر خواست بمعبد آمون رفته غیب
تر میگفتند داى بزرگ هر ملّتى را زوس و رومیها ژوپىها غالبا خباالتر گفته شده، که یونانى(

).اندتر نامیدهبدین مناسبت رب النوع بزرگ آمون را هم ژوپى

باو گفته بودند، که مخصوصا براى آمون قربانى کند و نیاز بدهد و مصریها، براى اینکه اسکندر را 
باوجود این، چون اسکندر . نداز این خیال منصرف سازند، در توصیف اشکاالت راه مبالغه کرد



هاى مادرش المپیاس پدر خود میدانست، عزم خود را جزم کرد بمعبد مزبور تر را موافق گفتهژوپى
.برود

بمعبد مزبور»6«که چون هرکول و پرسه): 1، بند 2، فصل 3کتاب (آریان گوید 

______________________________
)1(-�P�e�l�u�s�e.

.کنار رود نیل استاین محلّ در -)2(

)3(-�H�e�l�i�o�p�o�l�i�s.

.میلیون و چهارصدهزار ریال22تقریبا چهار میلیون و نیم فرنک طال یا -)4(

)5(-�A�m�m�o�n.

)6(-�P�e�r�s�e�e.
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رفته بودند، اسکندر نیز میخواست مانند آنها رفتار و راجع بآتیه خود از کاهن بزرگ معبد سؤاالتى 
»2«جا اهالى سیرندر این. رسید»1«بهرحال اسکندر از رود نیل سرازیر شده بدریاچه ماراتید. ندک

اسکندر هدایاى آنها را پذیرفته و با . تقدیمى براى او آورده اسکندر را بشهر خود دعوت کردند
ها تحمل نىمشقّات راه را در دو روز اول مقدو. آنها عهد اتّحادى بسته راه خود را دنبال کرد

کردند، ولى همینکه داخل صحرا شدند، دیدند دریائى در پیش دارند از ماسه و ریگ روان و این 
هاى آب، که بر پشت شترها مشک. اى، نه زراعتى و نه درختىصحرا را نه کرانى است، نه چشمه

عنان حمل میشد، کافى براى سیراب کردن اسکندر و همراهان او نبود و آفتاب سوزان میرفت
حال بگفته پلوتارك، دیودور و غیره ابر تحمل و بردبارى را از دست مقدونیها برباید، که در این

.ها گردیدسیاهى پدید آمده آفتاب را پوشید و پس از آن بارانى بارید، که باعث نجات مقدونى



اند، ى نوشتهبعد، از جهت ریگ روان، مقدونیها راه را گم کردند و، چنانکه باز مورخین یونان
آریان از قول (ها از دنبال آنها حرکت کرده راه را یافتند اى از کالغها پدید آمدند و مقدونىدسته

اسکندر این ). 11، بند 2، فصل 3کتاب -بطلمیوس گوید، که دو مار راهنماى اسکندر گشتند
. تا بمعبد آمون رسیدقضیه و آمدن باران را بفال نیک گرفت، بعد او چهار روز دیگر راه پیمود،

این واحه آب . نامیدندمى»3«اى واقع بود، که آنرا اآزیساند، در واحهاین معبد، چنانکه نوشته
.فراوان و درختان بسیار داشت و هواى آن همیشه مانند هواى بهار بود

ه مزبور بنابر این قلع. جا در وسط جنگلى ارگى ساخته بودند و این ارگ سه دیوار داشتدر این
در اولى جبابره واحه منزل داشتند، در دومى زنهاى آنان و در سومى . بسه محوطه تقسیم میشد

کورث، کتاب بقول کنت(چیزى را، که اهالى واحه آمون میپرستیدند . قراوالن و مستحفظین ارگ
که شباهتى هاى خدایان سایر ملل باشد، بل زمرّدى بود،هیکلى نبود، که شبیه هیکل) 7، بند 4

بناف داشت و

______________________________
)1(-�M�a�r�e�o�t�i�d�e.

)2(-�C�y�r�e�n�e(نائیک نام داشتمستعمره یونانى که کیرى.(

اى در دریا، در کلیۀ بمعنى واحه یا زمین با آب و گیاهى است، که مانند جزیره) اآزیس(-)3(
.آب و علف واقع شده باشدکویر یا صحراى بى
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عادت بر این جارى بود، که چون کسى براى استشاره بزیارت . دور آن جواهر قیمتى نشانده بودند
اى میگذاردند، که از اطراف آن جامهاى نقره این رب النوع میآمد، کاهنان این ناف را در سفینه

میدادند، از عقب کاهنان زنان و آویخته بود و، وقتى که هشتاد نفر کاهن این سفینه را حرکت 
دختران راه افتاده سرودهاى خشن مذهبى میخواندند، تا رب النوع، بسؤالى که میشود، جواب 

.منجزى بدهد



تر از دیگران بود، وقتى که اسکندر وارد معبد شد و هیکل خداى آمون را دید، کاهنى، که مسنّ
: اسکندر جواب داد. »را از طرف خدا بپذیریددرود بر شما، پسرم، این عنوان«: به اسکندر گفت

پذیرم و، اگر تو سلطنت روى زمین را بمن بدهى، از این ببعد خواهم گفت، پدر، این عنوان را مى«
موقع داخل معبد شد و، در حینى که حاملین هیکل کاهن در این. »که مرا پسر تو بخوانند

: بر صداى رب النوع میکرد، به اسکندر گفتمیخواستند بحرکت آیند، موافق عالمتى، که داللت 
اى خداى قادر، میخواستم از شما بپرسم، «بعد، اسکندر گفت . »خدا استدعاى تو را اجابت کرد«

کفر مگو، شخصى که فانى «: کاهن جواب داد» ام؟که آیا من تمام قاتلین پدرم را مجازات کرده
اما تمام قاتلین فیلیپ مجازات . نیا آوردهاست، نمیتواند سوءقصد بحیات کسى کند، که تو را بد

.اندشده

فتوحات تو داللت میکند بر اینکه تو پسر خدا هستى، تا حال کسى تو را مغلوب نکرده و در آتیه 
کورث همین حکایت را نقل کرده و کنت). 51، بند 17دیودور، کتاب (» نیز مغلوب نخواهى شد
، 4کتاب (» شد، تا آنکه در میان خدایان قرار گیرىتو مغلوب نخواهى«: بعد افزوده کاهن گفت

این است آنچه «): 38اسکندر، بند (پلوتارك نیز همین حکایت را ذکر کرده و بعد گوید ). 7بند 
گو جواب از غیب: اند، ولى خود اسکندر بمادرش نوشتغالب مورخین اسکندر نوشته

بعض نویسندگان عقیده . و خواهم گفتاسرارآمیزى شنیدم، که پس از مراجعت به مقدونیه بت
دارند، که کاهن میخواست اسکندر را بزبان یونانى درود گوید و، چون این زبان را درست 

، گفت»1«یننمیدانست، بجاى اینکه بگوید اپایدى

______________________________
)1(-�O� �P�a�i�d�i�o�n.
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این غلط اسکندر را خوش آمد و، چون » اى پسر خدا«گفت » پسرم«یعنى بجاى ، »1«اپاى دیس
. جا انتشار یافتهمه شعف او را دیدند، گفتند، که کاهن او را پسر خدا خوانده و این خبر در همه

که خدا پادشاه مردمان است و بنابراین هر موجودى، : نام به اسکندر گفت»2«منفیلسوفى پسام«
.که بر مردمان حکم میکند، وجود الهى است



اسکندر از این عقیده بسیار مشعوف شد، بخصوص که خود اسکندر نیز نظرى در این باب داشت، 
ا، که از دیگران او میگفت، که خدا پدر تمام مردمان است و، اشخاصى ر. که بیشتر فلسفى بود

.»اتقى باشند، او مخصوصا اوالد خود میداند

اسکندر با مردمان غیریونانى خیلى متکبر بود و میخواست ): 39همانجا، بند (سپس پلوتارك گوید 
.کرداو را پسر خدا بدانند، ولى با یونانیها با احتیاط رفتار مى

را چنانکه بیاید، اسکندر پس از فتوحات این گفته مورخ مذکور را وقایع بعد تکذیب میکند، زی
، چون این داعیه »3«دیگرش خواست، که او را پسر خدا دانسته بپرستند و مورخ او کالّیستن

شرح رفتار اسکندر، زمانیکه در سیستان و آسیاى (اسکندر را استهزاء میکرد، بامر او کشته شد 
ل و جواب، مراسم قربانى و نیاز دادن بعمل بارى، پس از این سؤا). وسطى بود، در جاى خود بیاید

گوى کورث بهمراهان خود اجازه داد، که اگر سؤالى دارند، از غیبآمد و اسکندر بقول کنت
آیا شما اجازه میدهید، که ما پادشاه خود را مانند «: معبد آمون بکنند و آنها باین سؤال اکتفا کردند

.»تر نیز خواهد بودعمل شما پسند ژوپىبلى، این«: کاهن جواب داد» خدا بپرستیم؟

):11، بند 11کتاب (ژوستن راجع باین سفر اسکندر به آمون چنین گوید 

تر آمون رفت، تا مقدرات خود و اسرار والدتش را بداند، زیرا مادرش، اسکندر بمعبد ژوپى
. العاده بزرگ بودفوقالمپیاس، به فیلیپ گفته بود، که اسکندر پسر او نیست و از مادرى است، که 

خود فیلیپ هم چندى قبل از مرگش اعالم کرد، که

______________________________
)1(-�O� �p�a�i� �d�i�o�s.

)2(-�P�s�a�m�m�o�n.

)3(-�C�a�l�l�i�s�t�h�e�n�e.
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.اسکندر پسر او نیست و همین سوءظن باعث شد، که او زن خود را طالق داد

چون اسکندر میخواست نژاد خود را بیک موجود غیرفانى برساند و در آن واحد پس از آن، 
شرافت مادرش را حفظ کند، مأمورینى نزد کاهنان معبد آمون فرستاد، تا کاهنان را بخرند و بآنها 

.بگویند، که بسؤاالت اسکندر چطور باید جواب بدهند

از این زمان ببعد «: نوشته و سپس گویدهاى دیگران را، که باالتر ذکر شده، بعد ژوستن گفته
نخوت اسکندر را حدى نبود و مالیمتى، که از ادبیات یونانى و تربیت مقدونى براى او حاصل 

.»شده بود، بیک گستاخى، که نظیرش دیده نشده است، مبدل گردید

:آنچه راجع برفتن اسکندر بمعبد آمون ذکر شد، از این مدارك است(

.38و 37پلوتارك، کتاب اسکندر، بند . 3-1بند 2، فصل 3آریان، کتاب 

).11، بند 11ژوستن، کتاب -7، بند 4کورث، کتاب کنت-51، 50، 49، بند 17دیودور، کتاب 

بناى اسکندریه

پس از آن اسکندر بمصر برگشت و چون از کنار دریاچه ماراتید میگذشت در ابتداء خواست 
در نزدیکى دریاچه مزبور بسازد، ولى بعد چون دید، که این جزیره »1«شهرى در جزیره فاروس

.چندان وسعت ندارد، شهر را در جائى، که اسکندریه کنونى واقع است، بنا کرد

اى، که براى بناى این شهر طرح شد، وسیع بود، زیرا محیط دیوار شهر میبایست هشتاد استاد نقشه
این کار را بمأمورین خود محول کرده بمنفیس رفت و، اسکندر. باشد) تقریبا دو فرسنگ و نیم(

اگرچه میخواست بدرون مصر و بمملکت حبشه برود، ولى جنگى، که در پیش داشت، مانع از این 
و یک »2«سستمسافرت شد و بر اثر عجله براى رسیدن بایران یک نفر مقدونى را موسوم به په

مونبا چهارهزار نفر سپاهى در مصر گذاشت و پولهنفر یونانى را از جزیره ردس موسوم به اشیل
را براى امارت»4«پولونیوسبعد آپ. را بحفاظت مصب نیل برگماشته سى کشتى باو داد»3«



______________________________
)1(-�P�h�a�r�u�s.

)2(-�P�e�u�c�e�s�t�e.

)3(-�P�o�l�e�m�o�n.

)4(-�A�p�p�o�l�o�n�i�u�s.
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آورى مالیات مصر و والیات را براى جمع»1«امنوالیات افریقائى، که مجاور مصر بودند و کل
آریان گوید، که اسکندر مصر را بدو ایالت تقسیم . مزبوره معین کرده بطرف آسیا رهسپار شد

دیگر نام داشت، این شغل را قبول نکرد، والى »2«زیستىکرد، ولى چون یکى از دو والى، که په
در خاتمه مورخ مذکور گوید، که چون اسکندر . بتنهائى مدیر این ایالت شد»3«پیسآسدل

، بند 3، فصل 3کتاب (اهمیت مصر را دریافت، کارهاى این مملکت را بین چند نفر تقسیم کرد 
1.(

ه شده، راجع به اسکندریه دیودور گوید، که این شهر بین دریاچه و دریا واقع است و طورى ساخت
.که بادهاى دریا بدان وزیده هواى آنرا خنک میدارد

هاى آن بخطّ مستقیم یکدیگر را تقاطع میکند و کوچه عمده آنکه از یک دروازه بدروازه کوچه
بعد . باشدعرض مى) مطر30(و یک پلطر ) مطر7400(دیگر ممتد است، داراى چهل استاد طول 
گوید، زمانى که ما در مصر بودیم، متصدیان دفاتر نفوس شرحى از آبادى و ثروت شهر بیان کرده 

و عایدى پادشاه ) هایعنى غیراز برده(میگفتند، این شهر داراى سیصدهزار نفر سکنه آزاد است 
چون مصر با لیبیا و برقه و سیرن ). 52، بند 17کتاب (تجاوز میکند »4«هزار تاالنمصر از شش

تاالن نقره و صدهزار کیل غلّه میپرداخت، از نوشته دیودور بخزانه ایران بگفته هرودوت هفتصد
این اطّالعات نظر ما را، که باالتر . ها سنگین نبودهروشن است، که مالیات مصر در زمان هخامنشى
.بمناسبت شورش مصریها اظهار شد، تأیید میکند



ر و شهرهاى یونانى زمانى که اسکندر پس از مراجعت از آمون در منفیس بود، رسوالنى از جزائ
:هائى کردندبراى تبریک نزد اسکندر آمده ضمنا خواهش

جزیره ردس و خیوس خواستند، که ساخلو مقدونى از آنجاها برداشته شود، آتن تقاضا میکرد، که 
لن میخواست، که مخارج شرکت این شهر در جنگهاى تىاسراى یونانى را اسکندر پس بدهد، مى

اى تقاضاها را اسکندر جوابهائى داد، که مالیم بود و تا اندازه. أدیه گردداسکندر بر ضد ایران ت
.پذیرفت

______________________________
)1(-�C�l�e�o�m�e�n�e.

)2(-�P�e�t�i�s�i�s.

)3(-�D�o�l�o�a�s�p�i�s.

.میلیون فرنک طال33-)4(
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والى »1«خبر رسید، که در سامره آندروماخوسوقت، که اسکندر در مصر بود، باو هم در این
پس از آن او با عجله حرکت کرد، که مرتکبین این . اندمقدونى سوریه را گرفته زنده سوزانیده

وقتى که وارد سوریه شد، اهالى مقصرین را گرفته به اسکندر . عمل را هم ضمنا مجازات کند
نن نامى بجاى والى سابق معین بعد مم. کشته شدندتسلیم کردند و بحکم او اینها با زجرهاى زیاد 

.گردید

پس از آن اسکندر جبابره را بدست همشهریهاى آنها سپرد و ) 8، بند 4کتاب (کورث گوید کنت
حرکت ). معلوم نیست، که با جبابره کدام محلها چنین معامله شده(اینها را با زجر بقتل رسانیدند 
.م بود. ق331اسکندر بعزم فینیقیه در بهار 

از فینیقیه تا اربیل-قسمت سوم



)زن داریوش(فوت ملکه 

یا از فرات گذشته بطرف ) قول پلوتارك(زمانیکه اسکندر پس از مراجعت از مصر در فینیقیه بود 
سراى داریوش، که هاى حرمدر بین راه یکى از خواجه) کورثقول کنت(رفت قشون داریوش مى

و با زن داریوش حرکت میکرد، آمد و اظهار داشت، که ملکه در شرف جزو اسراى اسکندر بود 
هاى سریع و در این حین پیغامبر دیگر در رسید و خبر داد، که ملکه از حرکت. مردن است

.درپى بکلّى خسته شده افتاد و در آغوش ملکه مادر داریوش و شاهزاده خانمها جان دادپى

هاى دردناك برآورد، که گفتى د، از شنیدن این خبر چنان نالهاناسکندر، چنانکه مورخین او نوشته
وقتى که بخیمه درآمد، دید نعش . ریزان بچادر مادر داریوش بشتافتمادر او مرده است و اشک

ملکه روى زمین افتاده، ملکه مادر داریوش پهلوى نعش نشسته و شاهزاده خانمها را بآغوش کشیده 
اش در پیش ملکه ایستاده و بواسطه یابد، نوهحضور آنان تسلّى مىبآنها تسلّى میدهد و خودش از 

اسکندر از مشاهده این وضع بسیار . صغر سنّ هنوز نمیداند، چه بدبختى بزرگى براى او روى داده
بعد امر کرد، تمام احترامات. بگریست و از صرف غذا امتناع ورزید

______________________________
)1(-�A�n�d�r�o�m�a�c�h�u�s.
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سرایان یکى از خواجه. گونه موارد مرعى میدارند، بعمل آرندها در اینو مراسمى را، که پارسى
موقع، که حواس همه متوجه این قضیه بود، در این»1«ریوتسموسوم به تى) مادر داریوش(ملکه 

قراوالن اردوى . را باردوى داریوش رسانیدها استفاده کرده گریخت و خودچىاز غفلت کشیک
. ایران او را، در حالى که اشک میریخت و جامه خود را چاك زده بود، نزد داریوش بردند

منظره «: وقتى که داریوش او را بدین حال دید، گفت): 10-9، بند 4کتاب (کورث گوید کنت
گوشهاى من بدبخت را مکن و بگو رعایت. تو بیان میکند، که براى من بدبختى بزرگى روى داده
ام و در مواقع ادبار غالبا تسلّى در این است، آنچه را که واقع شده، زیرا من ببدبختى عادت کرده

.که شخص از طالع بد خود بنحو اکمل آگاه گردد



ناموسى خانواده مرا، که براى من و براى آنان بدترین عقوبت است، اى خبر بىآیا تو آمده
هاى خود میکنند، خواجه گفت خیر، چنین چیزى روى نداده و احتراماتى، که تبعه بملکه» بیاورى؟

بر اثر این خبر صداى ناله و . از طرف فاتح نسبت بآنها بعمل آمده، ولى زوجه تو اآلن درگذشت
شیون از تمام اردو برخاست و داریوش، چون یقین داشت، که اسکندر خواسته نسبت بناموس 

اسکندر، آیا چنین جنایتى را من «: د و او بخودکشى اقدام کرده، فریاد برآوردملکه تعدى کن
یک از والدین تو را من کشته بودم، که تو چنین شقاوتى نسبت بتو مرتکب شده بودم؟ آیا کدام

تو . اینکه من کینه تو را تحریک کرده باشمنسبت بمن روا داشتى؟ تو بمن کینه میورزى، بى
» نگى بسیار خوب، ولى آیا روا است، که زنى را مورد حمله قرار دهى؟میخواهى با من بج

ریوتس، چون حال داریوش را چنین دید، قسم خورد، که اسکندر سوءقصدى نسبت بعفّت تى
ملکه نداشت و حتّى پس از شنیدن خبر فوت او مانند داریوش مغموم و محزون گشت، ولى 

اسکندر چنین استنباط کرد، که او بملکه عشق داریوش باور نکرد و بعکس، از حزن و اندوه
.میورزیده

ریوتس، تو میدانى،تى«: بنابراین بارگاه خود را خلوت کرده بخواجه چنین گفت

______________________________
)1(-�T�y�r�i�o�t�e�s.
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پس بیهوده . ا حاضر خواهند کرددر حال بامر من آالت شکنجه ر. که نمیتوانى مرا فریب دهى
خواجه گفت . »منتظر عقوبت مباش و بگو آنچه را، که میخواهم بدانم و شرم دارم از اینکه بپرسم

پس از آن داریوش مطمئن شد، که . براى هر عقوبتى حاضرم، ولى حقیقت همان است، که گفتم
در حالى، که اشک فراوان از بعد . اى بر سر انداخته مدتى گریستخواجه راست میگوید و پارچه

اى خدایان «چشمانش روان بود، روى خود را گشوده و دستان خود را بآسمان بلند کرده گفت 
ام، چنان کنید، که آسیا شاهى بجز این پارس، دولت مرا تقویت کنید و، اگر من محکوم شده

.»مرد نداشته باشددشمن عادل و فاتح جوان



در این اوان زن داریوش «فقط در یک جمله مختصرى گوید دیودور در این باب ساکت است 
اما پلوتارك راجع باین قضیه گوید . »درگذشت و اسکندر دفن باشکوهى براى او ترتیب داد

که داریوش باو ) یعنى پس از مراجعت از مصر(اسکندر هنوز در فینیقیه بود ): 41اسکندر، بند (
براى ایرانیها (یط که تمام ایاالت ایران را در اینطرف اى نوشته تکلیف صلح کرد، باین شرانامه

هزار تاالن براى رد کردن اسرا بدهد و دخترش را هم بحباله نکاح فرات باو واگذارد، ده) آنطرف
اگر من «ین گفت اسکندر با درباریان خود در این باب مشورت کرد و پارمن. اسکندر درآورد

منهم اگر بجاى تو بودم «: اسکندر در جواب گفت. »مبجاى تو بودم این شرایط را میپذیرفت
بعد اسکندر به داریوش نوشت، اگر تسلیم شود، احتراماتى که درخور مقام او است . »میپذیرفتم

بعد . اش مراعات خواهد شد، و الّا او در نخستین موقع ممکن با داریوش جنگ خواهد کرددرباره
بزودى زن داریوش در سر زا درگذشت و اسکندر، از از فرستادن چنین جوابى پشیمان شد، زیرا 

که چنین موقعى را براى نشان دادن مالیمت خود از دست داده، متأسف گردید و با احترامات این
سرایان، که با شاهزاده یکى از خواجه: بعد مورخ مذکور گوید. زیاد نعش ملکه را دفن کرد

داشت، دوان نزد داریوش رفتهنام »1«اوسرهخانمها اسیر شده بود و تى

______________________________
)1(-�T�i�r�e�u�s.
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آه، چه «بر اثر این خبر داریوش بسر خود زده و اشک فراوان ریخته گفت . او را از قضیه آگاه کرد
خود باسارت افتاد و پس از زن و خواهر شاه آنها در زندگانى ! ها روى آوردهبدبختى بپارسى

از حیث مراسم : خواجه گفت» مرگ هم از مراسم دفنى، که شایان مقامش بود، محروم گشت
و ملکه مادر شما چیزى فروگذار »1«دفن و احترامات اطمینان میدهم، که درباره خانم من استاتیرا

جز اینکه از افتخار دیدن چشمان نشد و امتیازاتى را، که قبل از اسارت داشتند، بعد هم دارا بودند، ب
این یکى از موارد بسیار کم است، که مورخ (شما، که هرمز همواره درخشان بدارد، محروم بودند 

و حتى دشمنان استاتیرا براى او گریه ) یونانى اسم خداى بزرگ ایرانیان قدیم را زوس ننوشته
. مرد استست، بعد از فتح جوانکردند، زیرا اسکندر بهمان اندازه، که در دشت نبرد دلیر ا



اگر تو هم «: اى از بارگاه خود طلبید و گفتداریوش از سخنان خواجه ظنین شده او را بگوشه
اى، اگر داریوش را هنوز آقاى خود میدانى، تو را بروشنائى مهر ها مقدونى نشدهمانند اقبال پارسى

اى براى استاتیرا راست بگو، که آیا بلیهو باین دستى، که شاهت بطرف تو دراز میکند، قسم میدهم 
روى نداده، که مرگ در پیش آن کوچکترین بلیه باشد و آیا در زمان زندگانى ما مصیبتى بزرگتر 

از آن براى ما روى داده؟ و اگر ما بدست دشمنى میافتادیم، که شقى و وحشى بود و ما را در 
ما خود را بدین درجه بدبخت میدانستیم؟ چه اى، که روى داده،زنجیر میکرد، آیا نسبت بحادثه

خواجه بیاناتى » باعث شد، که پادشاهى جوان نسبت بزن دشمن خود چنین احتراماتى بجا آورد؟
راجع بعادات و احوال اسکندر کرده با قسم داریوش را مطمئن کرد، که آنچه میگوید راست است 

یک شد و دستهاى خود را بآسمان بلند و پس از آن داریوش از گوشه خیمه بدرباریان خود نزد
ها بدست شما اى خدایانى که، بامر شما انسان بدنیا میاید و سرنوشت دولت«: کرده چنین گفت

است، عنایت خودتانرا درباره من مبذول دارید، تا اقبال پارس برگردد و من آنرا، چنانکه بمن 
رسیده است، بدست جانشینان

______________________________
.زن داریوش، که خواهر او نیز بود، استاتیرا نام داشت-)1(
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هائى را، که اسکندر نسبت بعزیزان من کرده، تالفى کنم، ولى اگر خود بسپارم و پس از فتح خوبى
خت ها منقرض گردد، اجازه مدهید، که کسى جز اسکندر بر تمقدر است، که دولت پارسى

.»سلطنت بنشیند

اوال دیودور، از : دالیل این نظر چنین است. راجع باین حکایت باید گفت، که داستانى بنظر میآید
مورخینى که کتبشان بما رسیده، یکى از نزدیکترین نویسندگان یونانى بزمان اسکندر بوده و او در 

ن او و داریوش شده و باب چگونگى فوت زن داریوش، فرار کردن خواجه، مذاکراتى که، بی
ثانیا پلوتارك گوید، که زن داریوش در . دعائى که شاه در بین سرداران خود کرده، ساکت است

سر زا درگذشت و، اگرچه مورخ مذکور زمان این واقعه را معین نکرده و فقط گفته زمانى، که 
ه بفاصله کمى زن داریوش اسکندر در فینیقیه بود، نامه داریوش باو رسید و بعد از دادن جواب نام



فوت کرد، ولى از اینکه قضیه را بزمان بعد از مراجعت اسکندر از مصر مربوط داشته، معلوم است، 
عجیب است، زیرا با » عبارت در سر زا«صورت در این. که فوت ملکه ایران در این زمان روى داده

یکنند، باید معتقد باشیم، که توصیفى، که مورخین یونانى از نظر پاك اسکندر بحرم داریوش م
صورت ملکه نمیتوانسته پس از یازده ماه بزاید، ملکه قبل از جنگ ایسوس حامل بوده و در این

زیرا اسکندر هفت ماه وقت براى تسخیر صور و دو ماه براى گرفتن غزه صرف کرد و رفتن او 
داشته باشیم، که فوت ملکه بنا براین باید عقیده. بمصر و مراجعتش هم الاقل دو ماه طول کشید

قبل از رفتن اسکندر بمصر روى داده، یا ملکه سر زا از دنیا نرفته و مرگ او جهتى دیگر داشته، 
هائى، اگر مقدونى: ثالثا گریختن خواجه هم بنظر خیلى بعید میآید. مانند خستگى یا چیزى دیگر

فظین اردوى اسکندر البته مراقب ها بودند، غفلت ورزیده باشند، مستحکه در اطراف خیمه ملکه
جا هم باید حدس زد، که اگر خواجه فرار این. اند و خواجه نمیتوانسته از اردو خارج شودبوده

اند، که این خبر به داریوش برسد و او اند، یعنى بیم داشتهها او را فراراندهکرده، خود مقدونى
تصوراتى کند، که بشرف اسکندر
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اند، تا او داریوش را یا مقدونیها بربخورد و براى جلوگیرى از چنین تصورى خواجه را فرارانده
اگر این . مطمئن کند، که ملکه بمرگ طبیعى درگذشته و احترامات الزمه در باره او بعمل آمده

که مورخین حدس صحیح نباشد، باید اصال منکر فرار خواجه شد و صحبت داریوش با خواجه،
رابعا داریوش پس از حاصل کردن . وتاب ذکر میکنند، بخودى خود از میان میرودقدیم با آب

اطمینان، که سوءقصد بعفّت ملکه نشده است، آیا میتوانسته در مقابل درباریان چنان دعائى بکند؟ 
بر انصاف ممکن است، که داریوش از اظهارات خواجه، که داللت . پذیرفتن این خبر مشکل است

اسکندر میکرده، متأثر شده، در دل او را دعا کرده و بخود وعده داده، که اگر در جنگ بر 
هاى او را تالفى کند، ولى بعید است، که شاهى که با دشمن خود در اسکندر فایق آمد، خوبى

ه شد بنابر آنچه گفت. جنگ است، دل درباریان و سرداران خود را با چنین اظهاراتى ضعیف گرداند
در این زمان زن «: اصح روایات باید همان باشد، که دیودور ذکر کرده و در جمله مختصرى گفته

.»داریوش درگذشت و اسکندر براى او دفن باشکوهى ترتیب داد



در خاتمه مقتضى است گفته شود، که آریان راجع باین روایات ساکت است و، چون او ستایشى 
ر این روایت را صحیح میدانست، براى ستودن اسکندر مخصوص نسبت به اسکندر داشت، اگ

.موقع را از دست نمیداداین

پیشنهاد داریوش به اسکندر

پس از ذکر قضیه مذاکرات خواجه با داریوش پلوتارك بشرح جنگ اسکندر با داریوش 
کورث قبال از رسوالن داریوش و مذاکرات آنان بامیپردازد، چنانکه در ذیل بیاید، ولى کنت

جا بگنجانیم، زیرا، اگر هم راست نباشد، احوال اسکندر شرحى ذکر میکند، که الزم است در این
چون داریوش دو دفعه از ): 11بند 4کتاب (مورخ مذکور گوید : روحى طرفین را نشان میدهد

اسکندر تقاضاى صلح کرد و موفق نشد، تمام خیال خود را بجنگ متوجه داشت، ولى پس از 
ده نفر از میان ) مقصود قضیه فوت ملکه است، که باالتر ذکر شد(وب اعتدال اسکندر شد آنکه مغل

.اقرباى خود انتخاب کرده نزد اسکندر فرستاد، تا شرایط جدیدى باو پیشنهاد کنند

1365: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

: چنین گفتترین آنها به اسکندر اسکندر مجلس مشورتى آراسته سفرا را پذیرفت و مسنّ
ضرورتى اقتضا نمیکند، که داریوش از تو در دفعه سوم تقاضاى صلح کند، اعتدال و انصاف تو «

مادر، زن و اطفال او اسیر تو گشتند و داریوش، اگر از این قضیه متاثر است، : او را بدین امر داشته
بت بشرف اوالد خود چنانکه پدرى نس. بیندفقط از این جهت است، که خود را در میان آنها نمى

مند است، تو آنها را ملکه میخوانى و بآنها اجازه میدهى، که لوازم اقبال سابقشان را حفظ عالقه
.کنند

جستیم، من در روى تو همان چیز بینم، که در روى داریوش میدیدم، زمانى که ما از او مفارقت مى
.و حال آنکه او براى زنش گریه میکند و تو براى دشمنى

.مراسم دفن تو را از این کار باز نداشته بود، تو حاال در میدان جنگ بودىاگر



پس جاى تعجب نیست، اگر داریوش از کسیکه نسبت باو حسیات دوستانه میپرورد، تقاضاى صلح 
مردمانى، که در میان آنها کینه نیست، چرا باید جنگ کنند؟. میکند

که سرحد لیدیه است، معین میکرد، اکنون بتو تمام سابقا داریوش حد مملکت تو را رود هالیس، 
اخس پسر شاه در . پونت و فرات است، بعنوان جهیز دختر خود میدهدممالکى را، که بین هلّس

اگر این روایت صحیح باشد، (اختیار تو است، او را مانند گروى براى انجام امر صلح نگاهدار 
مادر و دختر او را رد کن و در عوض، ) م اخس بودهداللت میکند بر اینکه اسم پسر داریوش سو

اگر من اطّالع از انصاف و عدالت تو نداشتم، نمیگفتم، . طال از داریوش بپذیر»1«هزار تاالنسى
نگاه کن بممالکى، که در . که این موقعى است، که تو نه فقط صلح کنى، بل آنرا مغتنم بشمارى

دولت بزرگ چیزى است خطرناك، زیرا . در پیش دارىعقب تو است و بنظر آر ممالکى را، که
آیا نمیبینى، که اداره کردن . نگاهداشتن چیزى، که در میان دو بازو نمیگنجد مشکل است

کشتیهاى بزرگ محال است؟

اگر داریوش این همه ممالک را گم کرد، شاید از همین جهت باشد، که دولتى که

______________________________
هزار تاالن طال بپول امروزى تقریبا یک کورث یقینا اشتباه کرده، زیرا سىراجع بمبلغ، کنت-)1(

هزار تاالن نقره دیودور سه. میلیون ریال میشود240میلیارد و 8میلیون فرنک طال یا 668میلیارد و 
.نوشته و این روایت صحیح است
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تر از حفظ آنها است، ممالکى هست، که تسخیرش آسان. است، زیانها در بر دارداندازه وسیع بى
اسکندر پس از اصغاء این نطق بسفرا گفت . »چنانکه دستهاى ما آسان میگیرد و مشکل نگاه میدارد

موقع سکوت ممتدى روى داد، در این. از خیمه او خارج شوند و عقیده مشاورین خود را پرسید
ین باالخره پارمن. قیده اسکندر را نمیدانست، جرئت نمیکرد اظهار عقیده کندزیرا چون کسى ع

وقتى که تو در نزدیکى دمشق بودى و داریوش در باب «: سکوت را قطع کرده چنین گفت
یعنى (استرداد اسرا مذاکره میکرد، من گفتم، این پول گزاف را بگیر و براى حفظ این جماعت 



حاال بطریق اولى عقیده دارم، که یک زن پیر و . ن دلیر را مشغول مداربازوهاى آنهمه سربازا) اسرا
.هزار تاالن طال معاوضه کنىدو دختر جوان را با سى

با عقد عهدى تو مملکت باثروتى . اینها بچه درد میخورند، جز اینکه حرکت قشون را کند میکنند
و فرات ) دانوب(که بین ایستر جنگ بدست خواهى آورد و قبل از تو احدى اینممالک را، را بى

بعقیده من اگر نظرت را به مقدونیه بیفکنى، به از آن است که بباختر و هند . واقع است، نداشته
.»اندازى

ین لب فرو بست، اسکندر دهان بگشاد و چنین این نطق اسکندر را خوش نیامد و، همینکه پارمن
ین بودم، ولى من اسکندرم و دم، اگر بجاى پارمنالبتّه من هم پول را بر افتخار ترجیح میدا«: گفت

ام، که من تاجر نیستم، من شاهم و دادوستد کار من دیگر اینکه فراموش نکرده. ترسماز فقر نمى
اگر الزم باشد، که من اسرا را . نیست، بخصوص در موقعى که خریدوفروش در سر اقبال من است

اى رد کنم، نه اینکه آنها را در ازاى وجهى مانند هدیهرد کنم، افتخار در این است، که من آنها را
.»پس بفرستم

به داریوش بگوئید، اگر من رحم و مروت «: پس از آن اسکندر سفرا را خواسته بآنها چنین گفت
طبیعت من مرا باین کار داشت، من نمیتوانم با اسرا یا . نسبت باسرا نشان دادم، براى دوستى نبود

نیت از من اگر داریوش با حسن. من من کسى است، که اسلحه بدست دارددش. زنان جنگ کنم
تقاضاى صلح میکرد، شاید
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هایش سربازان مرا بخیانت نسبت بمن تحریک میکند یا پذیرفتم، ولى، وقتى که او با نامهمى
جز تعقیب او نتوانم کرد و در این امر او را دوستان مرا با پول بر ضد من برمیانگیزد، من کار دیگر 

اما در باب شرایط صلح که . دشمن درست قول نمیدانم، بل او را قاتل یا زهردهنده میشمارم
چون او مردانه : پیشنهاد میکند، پذیرفتن این شرایط مانند آن است، که فتح را باو تسلیم کرده باشم

ها چنین بوده، ولى از نظر از نظر مقدونى(است طرف فراتممالکى را بمن میدهد، که در این
فکر کنید، که امروز در کجا با من حرف میزنید؟ اگر اشتباه نکنم ) طرف رود مزبورایرانیان در آن



کورث از دجله گذشته بود، براى مقدونیها ممالک چون اسکندر بقول کنت(در آنطرف فرات 
وعده میدهد، که اردوى من از آن گذشته پس ممالکى را بمن) طرف بودهطرف فرات آناین

. لذا اول مرا از اینجا بیرون کنید، تا من بدانم، که چیزى که بمن میدهید، مال شما است. است
داریوش با همان سخاوت دختر خود را بمن میدهد و تصور میکند، که من نمیدانم، او میخواست 

ترجیح ) مازه(بزرگى است، که او مرا به چه افتخار . دختر خود را بیکى از بندگان خود بدهد
. بروید و شاه خود را آگاه کنید، که هرچه گم کرده و آنچه را که دارد، بهاء جنگ است! میدهد

با جنگ حدود دو دولت معین خواهد شد و سهم هریک از ما دو نفر را جنگ فردا مشخّص 
.»خواهد کرد

زودتر روانه کن، تا بشاه تصمیم تو را اطّالع اى، ما راسفرا گفتند حاال، که بجنگ مصمم شده
رسوالن، همینکه وارد اردوى داریوش شدند، اعالم . دهیم، زیرا او هم باید در تهیه جنگ باشد

او گوید . هاى دیودور با آنچه که ذکر شد، قدرى اختالف داردنوشته. کردند، که باید جنگ کرد
مله کند، هیأتى نزد اسکندر فرستاد، تا ممالکى را، داریوش قبل از اینکه ح): 65، بند 17کتاب (

واقع است، باو واگذارد و دوهزار ) ها آنطرف رود مزبوربراى ایرانى(طرف رود هالیس که در این
تاالن باو وعده دهد، ولى چون این پیشنهاد قبول نشد، او هیأت دیگرى فرستاد، تا از مالطفت 

نهاد را باطّالع اوا تشکر کرده این پیشاسکندر نسبت بمادر داریوش و سایر اسر
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براى (طرف تمام ممالکى، که در این-2. هر دو پادشاه با یکدیگر دوست خواهند بود-1: برساند
داریوش دختر خود را با -3. رود فرات واقع است، از آن اسکندر خواهد شد) ها در آنطرفایرانى

داریوش اسکندر را پسر خود دانسته او را در اداره کردن -4. الن به اسکندر خواهد دادهزار تاسه
اسکندر براثر این پیشنهاد مجلسى براى مشورت از دوستان خود . ممالک خود شریک خواهد کرد

اى اظهار کند، تا از جهت اهمیت مسئله کسى جرئت نکرد عقیده. آراسته عقیده هریک را پرسید
اگر من اسکندر بودم، پیشنهاد را پذیرفته و عهد را امضاء «ین برخاست و گفت نآنکه پارم

بعد نقشه خود را » ین بودم، چنین میکردماگر من هم پارمن«: اسکندر در جواب گفت. »میکردم
آمیز بیان کرده و نام را باالتر از هدایائى، که داریوش پیشنهاد میکرد، دانسته با زبانى نخوت



باعث اختالل ) اگر وجود داشت(چنانکه دو آفتاب «: او را نپذیرفت و بسفرا چنین گفتپیشنهادات 
اینکه اختاللى در آهنگى این دستگاه عالم میشد، زمین هم نمیتواند داراى دو پادشاه باشد، بىهم

بروید و به داریوش بگوئید، که، اگر او میخواهد پادشاه اول باشد، باید با من. نظم آن روى دهد
در سر سلطنت عالم بجنگد، ولى اگر بنام اهمیت نداده راضى است، که در میان تجمالت و عیش 

و عشرت زندگانى کند، در اینصورت مرا آقاى خود بداند، تا من باو اجازه دهم، مانند پادشاهى 
.»نشانده در جائى سلطنت کنددست

کورث و دیودور موجود است از غیراز بعض تفاوتها، که راجع بجواب اسکندر بین روایت کنت
کورث چنین برمیآید، که این سفارت پس از عبور اسکندر از دجله هاى کنتفحواى نوشته

هاى دیودور استنباط میشود، که این قضیه قبل از آن روى داده و باید فرستاده شده، ولى از نوشته
.بودتر این نکته روشن خواهدتر باشد، چنانکه پائیناین روایت صحیح

تدارکات داریوش

اى نیست و هاى او به اسکندر نتیجه نداد، فهمید، که جز جنگ چارهداریوش چون دید، که نامه
درصدد تدارکات جنگى
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زنان در حال سوارى-)83(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

والى باختر امر »1«ستور داد در بابل جمع شوند و به بسوسبا این مقصود بسرداران خود د. برآمد
باختریها در این زمان یکى از شجاعترین مردمان آسیا بشمار . کرد با قشون خود باو ملحق گردد

میرفتند، زیرا با تجمالت زندگانى پارسیها هنوز آشنا نشده بودند و دیگر، چون در همسایگى 
واره با آنها در زدوخورد بودند، روح سلحشورى در آنها قوى زیستند و هممى) هاسک(سکاها 

بود، بخصوص که میل مفرطى هم ببردن غنائم داشتند، ولى باید گفت، که در این زمان داریوش 
طلب است، خیال اطمینانى به بسوس نداشت، زیرا او را آگاه کرده بودند، که این والى خیلى جاه



از . خیانت متصور نبود، داریوش همواره از او ظنین بودبآن بىسلطنت در سر دارد و، چون رسیدن 
اصالحاتى که داریوش در این زمان در قشون

______________________________
)1(-�B�e�s�s�u�s.
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خود مجرى داشت، یکى این بود، که شمشیر و تیرهاى سپاهیان ایرانى را بلندتر کرد، زیرا
دیگر اینکه امر کرد دویست ارابه . ها از بهترى اسلحه آنها بودهپنداشت، که فتوحات مقدونى

هاى مذکور این بود، که در دشمن تولید وحشت مقصود از استعمال ارابه. دار بسازندجنگى داس
بود، منتهى »1«بند هر ارابه بنیزه تیز و کوتاهى، که بقول دیودور ببلندى سه سپیتامکند، زیرا مال

هاى ها بلندتر از نیزههاى تیز وصل کرده بودند، ولى این نیزهمیشد و بمحورهاى ارابه هم چنین نیزه
هاى پس از اینکه تمام سپاهیان داریوش در بابل حاضر شدند، او حرکت کرده از جلگه. بند بودمال

مقصود . اردو زد»2«یلهاى نینواى قدیم درآمد و در نزدیکى اربکلده قدیم گذشته بجلگه
داریوش از انتخاب جلگه وسیع براى قشون خود این بود، که بتواند تمام قواى خود را بکار اندازد 

چون سپاه داریوش . و بتنگنائى نیفتد، چنانکه در ایسوس افتاد و قسمتى زیاد از قشون او بکار نرفت
هاى گوناگون تکلّم میکردند، باناز مردمانى ترکیب شده بود، که از ملل مختلف بودند و بز

ها، فاقد داریوش نگران بود از اینکه مبادا در موقع جنگ سپاهیان او از جهت اختالف نژاد و زبان
آمد داریوش همه روزه براى جلوگیرى از چنین پیش. وحدت گردند و این جنگ را هم ببازد

اطاعت نظامى در سپاهیان محکمتر قشون خود را سان میدید و افراد را بمشق و ورزش میداشت، تا 
اند، یکى از سرداران خود را، که ساتروپاتها نزدیک شدهوقتى که داریوش شنید، مقدونى. گردد

نام داشت، با هزار سوار پیش فرستاد و بعد ششهزار نفر بیکى از والت خود مازه نام داد، که از »3«
هاى بین النهرین را غارت کرده تمام آذوقه ها از فرات جلوگیرى کند و ضمنا جلگهعبور مقدونى

.را بسوزاند، تا دشمن دوچار گرسنگى گردد



داریوش پس از . ها از راه غارت آذوقه بدست میآوردندجهت چنین اقدامى این بود، که مقدونى
رسیدن به اربیل قسمت زیاد باروبنه و آذوقه را در آنجا گذارده خود با قشونش از رودى موسوم 

گذشته بکنار رود دیگر»4«کوسلىبه 

______________________________
)1(-�S�p�i�t�h�a�m�e( سانتیمتر بود70سه سپیتام معادل.(

)2(-�A�r�b�e�l�e.

)3(-�S�a�t�r�o�p�a�t�e(ف شترپت باشد، که بمعنى رئیس ایالت استباید مصح.(

)4(-�L�y�c�u�s(زهاب کوچک.(
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در این محلّ جلگه وسیعى بود، که تمام قشون داریوش میتوانست . نام داشت درآمد»1«که بوماد
اگرچه در این جلگه عایقى از هیچ حیث براى عملیات نظامى نبود، . در آنجا آزادانه حرکت کند

.باوجود این داریوش امر کرد بلندیهاى کم را هم هموار کردند

اسکندر در بین النّهرین

در را از زیادى عده قشون داریوش آگاه کردند، مدتى باور نمیکرد، که داریوش وقتى که اسکن
باوجود این اسکندر از فینیقیه . آورى کندتوانسته باشد این عده را پس از جنگ ایسوس جمع

پس از . حرکت کرده پس از یازده روز طى مسافت بکنار رود فرات رسید و در اینجا پلى ساخت
او و بعد فاالنژهاى مقدونى از رود گذشتند و سردار ایران مازه، که مأمور بود، از نظام آن سواره

اسکندر پس از عبور از فرات چند . عبور اسکندر ممانعت کند، از جنگ احتراز کرده عقب نشست
جهت این عجله را چنین تعبیر . روز بقشون خود استراحت داده بعد بجنگ داریوش شتافت

میترسید داریوش بداخله ایران عقب بنشیند و کار مقدونیها در کوهستانها و اند، که اسکندرکرده
با این مقصود اسکندر خود را در ظرف چهار روز بدجله رسانید و . بیابانهاى لم یزرع سخت گردد

نشست و دید، که در آنطرف رود مزبور دودهاى زیاد بلند میشود، توضیح آنکه مازه عقب مى



چون دود غلیظ هوا را تیره و تاریک کرده بود، اسکندر در ابتداء . تش میزددهات و آبادیها را آ
بعد، که مفتشین . متوحش شد، که مبادا دامى براى او گسترده باشند و فرمان توقّف بسپاه خود داد

.او برگشته گفتند خطرى نیست، حرکت کرد

فرات بطرف بابل نرفته و هاى مورخین قدیم معلوم است، که اسکندر پس از عبور ازاز نوشته
:جهات اختیار این راه از اینقرار بوده. بطرف دجله رانده

-ثانیا. تر باشدچنانکه آریان گوید، اسکندر خواسته راهى را اختیار کند، که هواى آن خنک-اوال
ها آذوقه را معدوم میکردند، اسکندر صالح دیده بطرف شمال رفته از جاهائى بگذرد،چون ایرانى

باالخره مقتضى بوده در. که عارى از آذوقه نبود

______________________________
)1(-�B�u�m�a�d�e.
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بنابر تمامى این مالحظات اسکندر پس از گذشتن از . جائى از دجله بگذرد، که آبش کمتر است
از »1«شد و بعد در نزدیکى گردونفرات بطرف شمال راند، بحدى که بحدود ارمنستان نزدیک

قشون اسکندر در این حرکت کوههاى ): 2، بند 4، فصل 3کتاب (آریان گوید . دجله گذشت
مناسبت نیست بیفزائیم، جا بىدر این. گردون را از طرف چپ و دجله را از طرف راست داشت

ه بود، بعضى تصور هاى آریان بجاى گردون سغدون نوشته شدکه چون در نسخه اصلى نوشته
جا محلّى موسوم به سغدیان بود، ولى بعد معلوم شد، که این میکردند، که در آن زمان در این

کورث تأیید هاى سترابون، پلوتارك و کنتاشتباه از تصحیف کاتب بوده، بخصوص که نوشته
ت، در میکند، که اسکندر از نزدیکى گردون گذشته و کوههاى گردون هم، چنانکه معلوم اس

موافق عقیده متخصصین نظامى : چیز هم تأیید میکنداین مطلب را یک. شمال اربیل واقع است
پا براى نظام و از سهبراى گذشتن لشکرى از رود بزرگ، عمق آن نباید از چهارپا براى سواره

چنین محلى م از دجله گذشته، میبایست . ق331نظام بیشتر باشد و، چون اسکندر در اول پائیز پیاده
.را براى عبور انتخاب کرده باشد



عبور اسکندر از دجله

نظام اسکندر وارد دجله گردید، در ابتداء آب تا سینه اسبان مورخین یونانى گویند، وقتى که سواره
کورث نوشته در آسیا رودى نیست، که بتندى دجله باشد کنت(و در وسط رود تا گلوى آنها بود 

»3«، استناد کرده، گوید که تیر را بزبان پارسى تیگریس»2«م دجله، یعنى تیگرو براى استدالل باس
).گویند

. نظام حفظ میکرد، وارد دجله شدنظام بدو قسمت تقسیم و، در حالیکه جناحین آنرا سوارهپیاده
اسکندر در پیش حرکت. اینها اسلحه را روى سر گذارده بودند و مانند بارى آنرا بر دوش داشتند

عبور از دجله. نمودکرده گدار را بآنها مى

______________________________
)1(-�G�o�r�d�o�u�e�n�e.

)2(-�T�i�g�r�e.

)3(-�T�i�g�r�i�s ل در کتیبه نقش رستم این لفظ را بمعنیداریوش او)استعمال کرده، چنانکه ) تیز
).تیزخود نوك(گوید تیگرخئود 
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نظام سخت بود، زیرا سپاهیان، عالوه بر تندى آب، با سنگهائى مصادف میشدند، که پیادهبراى 
اى، که آب میبرد، آب میغلطانید و اشخاصى، که با بنه حرکت میکردند، مجبور بودند با آب و بنه

، تان را نجات دهیدحال اسکندر فریاد میزد بنه را رها کنید و اسلحهدر این. همواره کشتى گیرند
شنید، وحشت و اضطراب شنید و، اگر هم مىولى در میان این غوغا و همهمه کسى فریاد او را نمى

باالخره اسکندر امر کرد، که سپاهیان او دست . بقدرى بود، که کسى در فکر اجراى فرمان نبود
یکدیگر را گرفته سدى تشکیل کنند و بکمک یکدیگر از آب بگذرند و آب در این موقع بباالى

بدین منوال پس از مجاهدت زیاد قشون اسکندر بجائى رسید، که آب رود کمتر . سینه آنها میرسید
هاى مورخین برمیآید و، اگر هم آنها نمینوشتند، معلوم و چنانکه از نوشته. و جریان آن مالیمتر بود



براى ممانعت موقع خبطى بزرگ کرده، که قسمتى از قشون خود را مسلّم بود، دربار ایران در این
عبور اسکندر و قشونش باین محلّ نفرستاده، و الّا با تندى جریان رود و آب زیاد آن، بآسانى 

تر کرده تلفات زیاد بلشکر اسکندر وارد آورد و شاید عبور ممکن بود عبور را بمراتب مشکل
آماده کرده هزار نفرطرف رود دهبعضى عقیده دارند، که اگر داریوش در این. اصال ممکن نمیشد

هاى دیگر از خوشبختى بود، اسکندر موفق نمیشد از دجله بگذرد و این غفلت را مانند غفلت
.اسکندر میدانند

):9، بند 4کتاب (کورث هم همین است، مورخ مذکور گوید عقیده کنت

موقع روى ایننظمى، که در فاالنژها در کرد، بواسطه بىاگر مازه به مقدونیها هنگام عبور حمله مى
نظام او بحرکت آمد، که شد، ولى بجاى اینکه اینکار کند، فقط وقتى سوارهداده بود، یقینا فاتح مى

موقع هم خبط کرده فقط هزار نفر سوار براى قشون مقدونى بساحل چپ رود گذشته بود و در این
با نظر حقارت نگریسته ممانعت از عبور مقدونیها فرستاد و معلوم است، که اسکندر باین عده کم 

جنگى. مأمور کرد بدان حمله کند»1«تنیکى از سرکردگان خود را موسوم به آریس

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�n.
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و او را تن با نیزه زخمى به ساتروپات وارد در این حین درگرفت، که مقدونیها فاتح شدند و آریس
.بعد او را از اسب بزمین افکنده سرش را برید و آنرا برده بپاى اسکندر انداخت. تعقیب کرد

خوف مقدونیها و اثر آن

شب اول ماه گرفت . پس از عبور از دجله اسکندر دو روز استراحت بقشون خود داده بعد براه افتاد
این . ماه کشیده و از نور آن کاستهرنگ روى اى خونینو بنظر مقدونیها چنین آمد، که پرده

کورث بین حادثه حسیات مذهبى آنانرا تحریک کرده باعث وحشت گردید، چنانکه بقول کنت
رودها . معلوم است، که خدایان مایل نیستند ما اینقدر دور رویم«: خودشان چنین صحبت میکردند



اند و آذوقه و علیق را سوزانیدهبهرجا وارد میشویم، . از نور ستارگان کاسته. صعب العبور شده
اینقدر خونریزى براى چیست؟ براى اینکه یک نفر . جا زمینهاى لم یزرع مشاهده میکنیمهمه
طلب بوطن خود با نظر حقارت مینگرد، فیلیپ را پدر خود این جاه. طلب چنین میخواهدجاه

، که میخواهد در میان نمیداند و بقدرى فریفته خیاالت خود و غرق دریاى نخوت و تکبر است
ها نزدیک بود باعث شورش گردد، که اسکندر اهمیت موقع را این زمزمه. »خدایان قرار گیرد

وقت کاهنان دریافته سرداران و رؤساء قسمتهاى مهم قشون را بچادر خود دعوت کرد و در همان
.آنها عقیده داشتمصرى را خواسته عقیده آنها را راجع بخسوف پرسید، زیرا باطالعات نجومى 

کاهنان مصرى میدانستند، که تحوالتى در «مورخ مذکور راجع باطالعات نجومى آنها چنین گوید 
زمان روى میدهد و ماه میگیرد، از این جهت که زیر زمین واقع میشود یا آفتاب آنرا پنهان میدارد، 

اگر عقیده . پنهان میدارندولى آنچه از این حساب معلوم میشود، سرّى است، که کاهنان از مردم 
بنابراین هر دفعه، که ماه میگیرد، . آنها را متابعت کنیم، آفتاب ستاره یونان است و ماه ستاره پارس

ها در پیش است، کاهنان مصرى براى این حادثه حاکى است از اینکه بلیه یا انهدامى براى پارسى
هروقتاثبات عقیده خود بسوابق استناد میکنند و گویند، که 
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اند، ماه میگرفته، این حادثه داللت میکرده بر اینکه پادشاهان پارس با خدائى، که بر ضد آنها بوده
.»اندمیجنگیده

چیزى مانند خرافات و ترهات نسبت بجماعت مؤثّر «) 9، بند 4کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
ثبات است، همینکه در تحت اثر موهومات دیگر سرکش، شقى و بىجماعت، که در موارد. نیست

بنابراین، همینکه جواب کاهنان . واقع شد، نسبت بکاهنانش بیشتر فرمانبردار است، تا برؤساء خود
در اینجا الزم است (» مصرى در اردو انتشار یافت، یأس سربازان مبدل بامیدوارى و اطمینان گردید

ا با بابل از قدیم االیام جزو اقلیمى میدانستند، که کوکب آن آفتاب بود نه گفته شود، که ایران ر
.ماه



آمد اسکندر و بواسطه کورث صحیح باشد، کاهنان مصرى براى خوشاگر روایت کنت
اند و اگرچه مورخین قدیم در این باب اند، ماه را ستاره ایران گفتهخصومتى، که با ایرانیان داشته

از جریان وقایع و سوابق معلوم است، که قبال اسکندر از آنها خواسته جواب اند، ولى ساکت
، که خسوف کلى شد و )2، بند 4، فصل 3کتاب (آریان نوشته ). مساعدى براى او تهیه کنند

.اسکندر براى آفتاب و ماه و زمین قربانى کرد

که آریستاندر کاهن اسکندر اما از تطیر کاهنان مصرى درباره ایران ساکت است و فقط میگوید، 
این حادثه را بفال نیک گرفت و اسکندر، چون احوال روحى سپاهیان خود را مساعد دید، 
در . خواست از موقع استفاده کند و هنوز سپیده صبح ندمیده بود، که امر کرد قشون او براه افتد

.از طرف چپ داشتندرا»1«ها دجله را از طرف دست راست و کوههاى گردیانوقت مقدونىاین

نن را بموقع عمل هاى مورخین پیدا است، که دربار ایران خواسته در اینموقع نقشه مماز نوشته
بگذارد و، باوجود اینکه در اینوقت اسکندر از دجله گذشته بود و از دشت نبرد هم دور نبود، 

ش دارد، ولى باید گفت، که فقدان آذوقه اثر غریبى در مقدونیها کرده و نزدیک بوده آنها را بشور
این نقشه اگر میبایست اجرا گردد، موقعش وقتى بود، که اسکندر در بین النّهرین بود، یا در 

صورتیکه داریوش تصمیم میکرد با قشون خود بدرون ایران

______________________________
)1(-�G�o�r�d�i�e�n�e�s.
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اگر . بزرگ ایرانیهاى این زمان همانا عدم ممانعت از عبور اسکندر از دجله استخبط. عقب نشیند
.بودندمند مىآنها از عبور قشون اسکندر در اینجا مانع میشدند، بهره

نظام اند و چرا با داشتن سوارهموقع مناسب استفاده نکردهبنابراین جاى حیرت است، که چرا از این
هاى چند قرن بعد پارتى. اندا در بین النّهرین کند و مختل نساختهزبده، حرکت قشون اسکندر ر

نظامى، که بجنگ گریز معتاد بود، چه کارهاى مفید ممکن ها، با سوارهنمودند، که در این جلگه



تر بیاید، فقط تمامى خبطها از زمان عبور اسکندر از داردانل تا اینجا و آنچه که پائین. بود انجام داد
:داللت میکندبر یک چیز

. اى در کاربرزن براى فداکارى حاضر بوده و نه نقشهتیس کوتوال غزه و آرىنه کسى، بجز به
هاى زمان کوروش نبودند و حکومتشان بر دنیاى آن زمان در مدت دو هاى این زمان پارسىپارسى

که در هرجا این است، . قرن آنها را پرورده ناز و نعمت داشته روحا و جسما سست کرده بود
:اى براى احتراز از زحمات و مشقّات مییابندبهانه

هزار نفر هزار نفر میگمارند، آنهم وقتى که موقع جا دیر میرسند، در جاى دیگر بجاى دهیک
... حفاظ میگذارند و ها را بىگذشته، در اکثر جاها شهرها را بدشمن تسلیم میکنند، تنگها و گردنه

نظیر اوضاعى است، که باالتر در مورد آسور، بابل و غیره دیده شد و در این این اوضاع... و ... و 
.مورد هم یکدفعه دیگر تاریخ درس خود را تکرار کرد

حرکت اسکندر بطرف گوگمل

بر . همینکه اسکندر براه افتاد، در طلیعه صبح شاطرهاى او رسیده خبر دادند، که داریوش در میرسد
ن خود را بترتیب جنگى درآورد و خود در رأس قشون قرار گرفت، ولى اثر این خبر، اسکندر قشو

اند، سپاه تفتیشى ایران بوده، که اند و سپاهى، که دیدهبزودى معلوم شد، که شاطرها اشتباه کرده
اسکندر بر اینها حمله برده یکعده را کشت، . بعده هزار نفر دور از قشون اصلى حرکت میکرده

).3، بند 4، فصل 3آریان، کتاب (د و مابقى بطرف قشون اصلى عقب نشستند اى را اسیر کرعده

نظام مقدونى را مأمور کرد برود، عده و مواقع دشمن را وقت اسکندر قسمتى از سوارهدر همین
اند، خاموشهائى را، که ایرانیان بدهات زدهمعلوم و ضمنا آتش
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دسته موفّق شد، که قسمت بزرگ آذوقه را از حریق نجات دهد، زیرا ایرانیها در موقع این . کند
بر اثر این . ها را آتش زده رفته بودند و هنوز تمام آذوقه آتش نگرفته بودحرکت، آذوقه و خانه

مانده آذوقه از دستشان نرود و ها مجبور شدند با سرعت حرکت کنند، تا باقىمندى مقدونىبهره



ها را حال مازه، که عقب مینشست و آبادیها را آتش میزد، چون سرعت حرکت مقدونىایندر 
در این احوال به . دید، مجبور شد تندتر عقب نشیند و دیگر مجال نیافت آبادیها را آتش زند

اسکندر ) تقریبا چهار فرسنگ و نیمى(استادى 150اسکندر خبر رسید، که داریوش با قشونش در 
.اسکندر آذوقه وافر یافته بود، بقشون خود چهار روز استراحت داداست و چون 

اى از داریوش بدست آمد، که او سربازان یونانى را بقتل موقع نامهدر این: کورث گویدکنت
اسکندر در بادى امر میخواست این نامه را عالنیه در مقابل سپاهیان . اسکندر تحریک کرده بود

هاى داریوش بگوش مانع شده گفت، خردمندانه نیست، که وعدهین خود بخواند، ولى پارمن
اسکندر حرف او را . سپاهیان تو برسد، زیرا شخصى طماع ممکن است براى هر کار حاضر شود

موقع بدست پلوتارك، دیودور و آریان ذکرى از نامه داریوش، که در این(شنیده براه افتاد 
).ین این روایت را با احتیاط باید تلقّى کردبنابرا. انداسکندر افتاده باشد، نکرده

م. ق331مقدمات جدال گوگمل 

بدوا باید گفت، که اکثر مورخین قدیم جنگ سوم و آخرى داریوش را با اسکندر جدال اربیل 
): 43اسکندر، بند (اند، ولى از چندى باینطرف آنرا جدال گوگمل مینامند و پلوتارك گوید نامیده

اند، در گوگمل روى داد، کندر با داریوش، برخالف آنچه اکثر مورخین نوشتهجنگ بزرگ اس«
یکى : وجه تسمیه این محلّ از اینجا است. نه در اربیل و این اسم بزبان پارسى بمعنى خانه شتر است

جا از کید دشمن برست، بعد مقرّر از شاهان قدیم پارس، که بر شتر تندروى سوار بود، در این
جا حفظ و حراست کنند و خراج چند ده را براى آسایش این شتر و ین شتر را در اینداشت، که ا

اگرچه گمل یا جمل. »مستحفظین آن تخصیص داد
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لغت پارسى نیست، ولى گفته پلوتارك راجع باینکه جنگ در گوگمل روى داده، باید صحیح 
. هاى مورخین دیگر را تکذیب نمیکردتحقیق و مدرك نوشتهالبتّه بىباشد، و الّا مورخى مانند او

در نوزده فرسنگى اربیل از طرف غرب و در پنج فرسنگى »1«بهرحال این محل بر رود بومادوس



جا روى داد، یکى از وقایع مهم تاریخ شرق واقع بود و جنگى، که در اینموصل از طرف شمال
.بشمار میرود، زیرا اگر ایرانیها فاتح میشدند، جریان تاریخ تغییر میکرد

تخارى است، که در مدت قرون عدیده اسکندر الیق نام بااف«: ناپلئون اول راجع باین جنگ گوید
خورد، با داشتن دجله و فرات و کویرها در عقب جاویدان مانده، ولى اگر در گوگمل شکست مى

چه »2«و با فقدان قلعه یا استحکاماتى در این نواحى و دور بودن از مقدونیه بمسافت نهصد لیه
موقع همان میکرد، که اسکندر در اینجواب داده، که»3«اگرچه یکى از نویسندگان. »میکرد؟

در جنگ کوروش . یونانیهاى کوروش کوچک کردند، ولى این جواب صحیح بنظر نمیآید
کوچک با اردشیر دوم قسمت یونانى قشون او بقول مورخین یونانى شکست نخورده بود، این بود 

ا را صحیح و سالم و آماده ها هم، چون آنهکه توانست عقب نشسته خود را بیونان برساند و ایرانى
ها عقب نشسته از ممالک ایران بیرون روند، ولى اگر در جنگ میدیدند، قانع بودند باینکه یونانى

ها قشون اى در کار بود، که ایرانىگوگمل قشون اسکندر شکست میخورد، چه مالحظه
خورده را تعقیب نکنند؟شکست

که خودشان را بدجله برسانند، میبایست یکى از سه ها موفق میشدند،حال، اگر هم مقدونىبا این
در صورت آخرى با بودن . تسلیم گردند یا تماما کشته شوند و یا بدجله بریزند: شق را اختیار کنند

بس نتیجه همان میشد، که ناپلئون . هاى کمى میتوانستند جان بدر برنددشمن در عقب سر، مقدونى
باید استنباط کرد، که اسکندر، وقتى که از دجله میگذشته، بفتح جا از این. اول بدان اشاره کرده

.خود تقریبا یقین داشته

هاى مورخیندر باب جنگ سوم و آخرى داریوش با اسکندر مضامین نوشته

______________________________
)1(-�B�u�m�a�d�u�s(این همان رود بوماد است، که در فوق ذکر شد.(

)2(-900�L�i�e�u�s(فرسنگ725تقریبا.(

.258، ص 1سرپرسى سایکس، ج -)3(
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.7-4، بند 4، فصل 3آریان، کتاب (شود قدیم این است، که ذکر مى

.14-13، بند 11ژوستن، کتاب . 47-43پلوتارك، کتاب اسکندر، بند 

اسکندر مأیوس شد، مازه را مأمور داریوش، پس از اینکه از عقد عهد صلح با): 4ین، کتاب پولى
هزار نفر سوار راههاى عبور اسکندر را بگیرد و اسکندر باروبنه سنگین خود را در کرد، که با سه

. اى گذارده و مستحفظین کمى براى حفاظت آن گماشته بطرف اردوى داریوش شتافتمحوطه
بنه . نظام پوشیداى آنرا با سوارهنظام خود را بدو قسمت تقسیم کرده پهلوهبراى این حرکت، پیاده

را مأمور کرد رفته کشف کند، که داریوش »1«نیداسبعد مه. نظام حرکت میکرداز عقب پیاده
کجا است، ولى سردار مزبور، چون به مازه برخورد، جرئت نکرد با او جنگ کند و برگشته براى 

از طرف دیگر مازه چون . را شنیدهاسکندر فقط این خبر را آورد، که صداى مردان و شیهه اسبان
بمجرّد شنیدن این . مفتشین دشمن را دید باردوى داریوش شتافته خبر داد، که دشمن نزدیک است

ترکیب سپاه و عده . خبر داریوش امر کرد سپاهیان او اسلحه برگرفته صفوف خود را بیارایند
:سپاهیان چنین بود

روایت آریان

ساکها، که از . والى باختر بودند»2«هاى مجاور باختر بسردارى بسوسباختریها، سغدیها و هندی
این قسمت . »3«اند، ولى متّحدین داریوش میباشند، بسردارى ماباسسسکاهاى آسیائى و مستقل

والى رخّج هندیهاى کوهستانى را فرمان »4«برسائت. تماما از سوارهاى تیرانداز ترکیب شده بود
.میداد

.سوارهاى پارتى، گرگانى و تپورى را-»6«هراتیها را و فراتافرن-»5«برزنساتى

از اسم ساکه سینیان (بودند »8«در تحت فرماندهى آثروپات»7«سینیانمادیها، کادوسیان، ساکه
اند، زیرا ساس یا ساك بمعنى سکائى است و چین معلوم است، که اینها سکاهاى حدود چین بوده



»11«نسو اکسى»10«برزنو آرى»9«توباتسکنه دریاى احمر را ارن). ا مینامیدندرا رومیها سین
»13«اگزاتر»12«بر شوشیها و اوکسیان. اداره میکردند

______________________________
)1(-�M�e�n�i�d�a�s.

)2(-�B�e�s�s�u�s.

)3(-�M�a�b�a�c�e�s.

)4(-�B�a�r�s�a�e�t�e�s.

)5(-�S�a�t�i�b�a�r�z�a�n�e�s.

)6(-�P�h�r�a�t�h�a�p�h�e�r�n�e�s.

)7(-�S�a�c�e�s�i�n�i�e�n�s.

)8(-�A�t�h�r�o�p�a�t�e�s.

)9(-�O�r�o�n�t�o�b�a�t�e�s.

)10(-�A�r�i�o�b�a�r�z�a�n�e�s.

)11(-�O�x�i�n�e�s.

)12(-�U�x�i�e�n�s.

)13(-�O�x�a�t�r�e.
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بسردارى ارامنه . »3«بوپار-و کاریان»2«تاکیانریاست داشت و بر بابلیها، سى»1«پسر آبولیتاس
.»6«آرسسبودند، کاپادوکیها بسردارى آرى»5«تسو میثروس»4«ارونت

نظام به یک میلیون میرسید و عده پیاده). والى بابل(ها بفرماندهى مازه النهرینىو بین»7«سوریانسل
صفحات پانزده فیل هم از . دار دویست بودهاى داسعده ارابه. نظام بچهارصد هزار نفرسواره

.طرف سند آورده بودنداین

کورثروایت کنت

در جناح چپ سواران باخترى و دهائى بعده دوهزار نفر، : عده سپاهیان و ترتیب حرکت چنین بود
دار و پس ها پنجاه ارابه داسبعد از آنها سواران رخّجى و شوشى بعده چهارهزار نفر، از عقب این

جا باید از این(هزار نفر سوار باخترى و دوهزار نفر سوار ماساژتى از آن بسوس والى باختر با هشت
بعد از سواران مزبور ). انداستنباط کرد، که ماساژتها در این زمان مطیع یا متحدین ایران بوده

این سپاهیان مخلوط نبودند و هر ملّت در زیر . نظامى، که از ملل مختلفه بود، حرکت میکردپیاده
برزن و نظام مزبور پارسیها، مادیها و سغدیها بسردارى آرىاز عقب پیاده. یکردبیرق خود حرکت م

بودند و او نژاد خود را به کوروش »9«نساین دو فرمانده در تحت امر ارسى. آمدندمى»8«اربات
باید مقصود رؤساء هفت خانواده درجه اول (بزرگ میرسانید و از اعقاب هفت نفر پارسى بود 

کورث نس کنتارسى. شد، که هرودوت هم ببودن آنها، چنانکه گذشت، اشاره کردهپارس با
آنهائى که بعد از ملل مزبوره میآمدند، مردمانى بودند، که هویتشان ). نس آریان استهمان ارکسى

بعد پنجاه ارابه چهار اسبه . درست معلوم نبود و حتّى رفقاى جنگى آنان آنها را با اشکال میشناختند
ها، از پس ارابه. با عده زیادى از سپاهیان میرفت»10«حرکت میکرد و در پیشاپیش آن فردات

دار باین قسمت از هندیها و مردمان سواحل دریاى احمر میآمدند، بعد از آنها پنجاه ارابه داس
سپس مردمان ارمنستان. قشون خاتمه میداد

______________________________
)1(-�A�b�u�l�i�t�a�s.

)2(-�S�i�t�a�c�i�e�n�s.



)3(-�B�u�p�a�r�e.

)4(-�O�r�o�n�t�e.

)5(-�M�i�t�h�r�a�u�s�t�e�s.

)6(-�A�r�i�a�r�c�e�s.

)7(-�C�o�e�l�e�-�S�y�r�i�e�n�s.

)8(-�O�r�o�b�a�t�e�s.

)9(-�O�r�s�i�u�e�s.

)10(-�P�h�r�a�d�a�t�e.

1381: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

سکنى دارند، میآمدند »2«سهها و آنهائى، که در کوهستان کوس»1«لیتها، بهکوچک، بابلى
اینها را . ها، چنانکه باالتر گفته شده، در صفحات لر بزرگ و کوچک سکنى داشتندسىکوس(

صفحه (سى مینامند اند، ولى در این زمان مورخین قدیم آنها را کوسسى نیز نامیدهکاسو و کیس
).تر صحبتى خواهد بوددر باب این مردم پائین) 124

بشمار میرفتند و از عقب »4«اینها اصال از اهالى اوبه. حرکت میکردند»3«هاپس از آن گرتوان
. مادیها بایران آمده بودند، ولى در این زمان قومیت و اخالق هموطنان خود را از دست داده بودند

حرکت میکردند و در صفوف آخرى پارتیها، که »5«از پس آنها سپاهیان فریگیه و کاتااونیان
مورخ رومى اشتباه کرده، پارتیها از (در پارت مسکن دارند و از نژاد سکائى هستند اکنون 

.).م. آریانهاى ایرانى بودند



. جناح راست مرکب بود از مردمان ارمنستان بزرگ، کادوسیان، کاپادوکیان، مردم سوریه و مادیها
تقریبا ثلث (د، بقدر ده استاد سپاه داریوش بترتیبى که ذکر ش. دار داشتنداینها پنجاه ارابه داس

.حرکت کرد و بعد بآن امر رسید، که توقّف کرده در زیر اسلحه منتظر دشمن باشد) فرسنگ

اند و، اگرچه ارقامى که عده قشون ایران را در این جنگ مورخین یونانى و رومى مختلف نوشته
آمیز است، باز براى اطّالع از اغراقایم،اند، چنانکه در موارد دیگر نظایر آنرا تذکر دادهذکر کرده

.نویسى آنها روایت هریک را ذکر میکنیماغراق

پلوتارك . نظام چهارصدهزار نفر بودمیلیون و سوارهنظام یکآریان، چنانکه گذشت، گوید، پیاده
زار هنظام را دویستنظام را هشتصد هزار و سوارهپیاده-دیودور. میلیون دانستهعده هر دو را یک

نظام را پیاده-کورثکنت. نظام را صدهزار نفرنظام را چهارصد هزار، سوارهپیاده-ژوستن. نفر
.کورث موافق حقیقت باشدشاید ارقام کنت. نظام را چهل و پنجهزارهزار و سوارهدویست

______________________________
)1(-�B�e�l�i�t�e�s.

)2(-�C�o�s�s�e�e�n�s.

)3(-�G�o�r�t�u�e�n�e�s.

)4(-�E�u�b�e�e.

)5(-�C�a�t�a�o�n�i�e�n�s.
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وحشت مقدونیها

وحشتى بر قشون اسکندر مستولى ) 11، بند 4کتاب (در این احوال، چنانکه مورخ رومى گوید، 
ها جا اختیار دوچار اضطراب گشتند و یک ترس نهانى در دل مقدونىسربازان مقدونى بى: شد

.گرفت



موقع بقشون مقدونى حمله میکرد، میتوانست شکستى بر مأمور حفظ راه بود، در ایناگر مازه، که 
آنها وارد آرد، ولى او جائى را روى یک بلندى اشغال کرده خوشنود بود، که اسکندر باو حمله 

در . اسکندر، همینکه از ترس مقدونیها آگاه شد، امر کرد سپاه او توقّف و استراحت کند. نمیکند
احت اسکندر بسپاهیان خود گفت، که بیهوده ترس بر آنها مستولى شده، زیرا دشمن موقع استر

.هنوز دور است

پس از آن، اگرچه سپاهیان اسکندر بخود آمده اسلحه برگرفتند، ولى باوجود این اسکندر صالح 
نظام روز دیگر مازه، که با سواره. را در این دید، که خندقهائى کنده شب را در آن مکان بسر برد

اینکه جنگ کند، نزد داریوش رفت و معلوم نشد، که عدم اى قرار گرفته بود، بىخود بر تپه
اى را، که مازه ها تپهمقدونى. بانى نداشتهمبادرت او بجنگ از ترس بوده یا مأموریتى جز دیده

میتوانستند تمام موقع براى آنها بهتر از جلگه بود، زیرا از آنجاتخلیه کرده بود، اشغال کردند و این
قشون دشمن را ببینند، ولى مهى، که از کوههاى همجوار جلگه را فرو گرفته بود، مانع شد از اینکه 

قدر قشون عظیمى دیده میشد، که همهمه مردان و همین. هاى سپاه ایران بخوبى دیده شودقسمت
ها گوش مقدونىشیهه اسبانش در این دشت پهناور چنان دور طنین میافکند، که صداى آن ب

او همواره عقیده خود و . اسکندر در اینموقع دوچار اندیشه و اضطراب زیاد گردید. میرسید
ین را راجع بصلح با داریوش بخاطر آورده هر دو را میسنجید و باالخره براى او روشن بود، پارمن

ناپلئون اول اظهار تأیید نظرى، که (که قشون او فقط در صورت فتح میتواند از انهدام نجات یابد 
خود اسکندر میدانسته، که . اندهاى او بعدها دادهکرده و صحیح نبودن جوابى، که بعضى بنوشته

باوجود این اسکندر تشویش درونى خود را پنهان داشته ) در صورت شکست نجات نخواهد یافت
»1«انیانهاى سپاه اجیر پبدسته

______________________________
)1(-�P�e�o�n�i�e�n�s.
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در این احوال مه برطرف شد و آفتاب درخشان جلگه را روشن کرد، چنانکه . امر کرد پیش بروند
سپاه اسکندر موافق عادت خود فریادى برآورد و سپاه ایران در . تمام سپاه ایران بخوبى دیده میشد



پس . وحوش طنین انداختهاى حولجنگلها و درهاى زد، که وحشتناك بود و در جواب آن نعره
از آن سپاه مقدونى میخواست بطرف لشکر ایران حرکت کند، که اسکندر باز در اندیشه شده 

صالح دید روى تپه توقّف کند و امر کرد خندقهائى در دور تپه کندند و خودش بخیمه برگشته 
.تمام توجه خود را باردوى دشمن متوجه داشت

ندر، مجلس مشورتاضطراب اسک

مخاطرات این جدال در پیش چشم اسکندر مجسم شد، زیرا میدید، که مردان و اسبهاى دشمن از 
اند، با نهایت جد بتکمیل شان میدرخشند و سرداران و سرهنگانى، که سواره در حرکتبرق اسلحه

چیزهاى دیگر همهمه سپاهیان، شیهه اسبان، درخشندگى اسلحه و . اندتدارکات جنگ پرداخته
باعث نگرانى او گردید و مصمم شد، که مجلسى براى مشورت آراسته عقیده سرداران خود را 

ین، ماهرترین سردار مقدونى، عقیده داشت، که اسکندر شبیخون بزند و دالیلى، که پارمن. بپرسد
است، آنهم حمله ناگهانى بدشمنى، که داراى اخالق و زبانهاى گوناگون: اقامه میکرد، چنین بود

در شب، یعنى وقتى که قشون ایران استراحت میکند، فتح را بمقدونیها خواهد داد، زیرا دشمن 
ها را بخود آورى کند، ولى در روز نخستین چیزى، که نظر مقدونىنخواهد توانست خود را جمع

ها آور سکاها و باختریها و پیکرهاى عظیم و موهاى دراز آنجلب خواهد کرد، وجنات وحشت
این نیز معلوم است، که گاهى اثر چیزهاى پوچ در سربازان بیش از چیزهائى است، که واقعا . است

هاى ین این بود، که این میدان نبرد مانند میدان تنگ گردنهدلیل دیگر پارمن. باعث وحشت باشد
جنگ در جلگه روى خواهد داد و ممکن است،. کیلیکیه یا راههاى باریک کوهستانها نیست

یعنى از جناحین آن (قشون دشمن، که از حیث عده بیشتر است، قشون مقدونى را محاصره کند 
سایر) گذشته پشت سر آنرا بگیرد
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این نظر را تأیید کرده »1«پرکنین همراه بودند و مخصوصا پولىسرداران هم با عقیده پارمن
پسندم، زیرا این حیله جنگى را نمى«: اسکندر جواب داد. میگفت فتح در اجراى این نقشه است

یعنى (نمیخواهم مانند دزدان از تاریکى شب استفاده کرده فتح را بدزدم و دیگر اینکه خارجیها 



دوچار حمله ناگهانى دشمن اند، تا مباداخوب کشیک میکشند و شبها هم در زیر اسلحه) هاپارسى
.»بنابراین خیال شبیخون را از سر بیرون کرده حاضر جنگ شوید. گردند

ها شبیخون خواهند زد، امر کرد لجام بینى میکرد، که مقدونىاز طرف دیگر داریوش، چون پیش
نهایت بانها با اسبان را برنگیرند، شب قسمت بزرگ سپاه را زیر اسلحه دارند و پاسبانان و دیده

براى اینکه سپاه پارس، در مورد شبیخون زدن دشمن، در تاریکى خود . دقت مراقب دشمن باشند
. را نبازد، امر کرد آتشها و مشعلهاى فراوان روشن کنند، تا روشنائى تمام اردوى او را فروگیرد

ود گذشت، پس از این امر داریوش با سرداران و اقرباى خود براه افتاده از پیش صفوف سپاهیان خ
بآنها دل داد و دعا کرد، که مهر و آتش مقدس دالورى و ثبات بسپاهیان او بدهند، تا الیق نام و 

بعد گفت، اگر انسان بتواند بواسطه عالئم و آیاتى از آنچه روى . افتخارات اجدادشان باشند
آنها اسلحه خود خواهد داد، آگاه شود، خدا با ما است، زیرا ترسى که بر مقدونیها مستولى شد، و

دویدند، آیت آسمانى بود و خدا ممالک پارس را حمایت طرف مىرا انداخته باین طرف و آن
گوئى، که شبانه میخواستند بجنگ . این شب در اردوى اسکندر هم ببیدارى گذشت. خواهد کرد
د، که اى رسیاسکندر همان غلق و اضطراب سابق را داشت و، چون نگرانى او بدرجه. شروع کنند

هیچگاه قبل از آن در او دیده نشده بود، آریستاندر هاتف خود را خواست و گفت دعاهائى 
نرو و رب النوع فتح تر، مىاو دعاهائى میخواند، اسکندر آنرا تکرار میکرد و از ژوپى. بخواند

پس از آن که مراسم قربانى بعمل آمد، اسکندر بخیمه خود برگشت و خواست . کمک میطلبید
راحت کند،است

______________________________
)1(-�P�o�l�y�p�e�r�c�o�n.
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گاهى نقشه میکشید، که از باالى تپه بجناح . ولى خیاالت گوناگون مانع بود از اینکه بخواب رود
ار ها حمله کند، وقتى در خیال خود بقلب قشون داریوش حمله میکرد، بعد دوچراست پارسى

باالخره در میان این . نه، این نقشه بد است، بهتر است بجناح راست حمله کنیم: تردید شده میگفت
روز دیگر در طلیعه . تفکّرات بقدرى خسته شد، که نزدیک صبح خوابى سنگین او را در ربود



ب که استراحت میکند، ولى چون خواصبح اسکندر بیدار نشد و سربازان او خوشنود بودند از این
بطول انجامید، تشویش و اضطراب بر آنها مستولى گردید، که مبادا دشمن حمله کند و سپاهیان 

ین قشون را باین حال درآورد و بعد، چون بنابر این پارمن. نباشند» حاضر جنگ«اسکندر بحال 
تو که همیشه : قدیمتر و نزدیکترین دوست اسکندر بود، وارد خیمه او شده بیدارش کرد و گفت

اى، و حال آنکه دشمن بحرکت گران را بیدار میکردى، چه شده، که امروز تا حال خوابیدهدی
تا وحشت را از خود دور نکردم، بخواب نرفتم، «: اسکندر در جواب گفت. آمده و بطرف ما میآید

زیرا، مادامى که داریوش مساکن را آتش میزد و آذوقه را نابود میکرد، من مالک خود نبودم، ولى 
، که او میخواهد با من مصاف دهد، چه وحشتى دارم؟ این اقدام داریوش، که تمام قواى خود حاال

این گفته اسکندر هم معلوم میدارد، که (» را در این جنگ بکار انداخته، عین آرزوى من بود
ها در بین النهرین فقدان آذوقه در احوال روحى اسکندر و سپاهش چقدر مؤثر بوده و، اگر ایرانى

هاى چند قرن بعد جنگ گریز را پیش میگرفتند، چه وقه را نابود میکردند و بعد مانند پارتىآذ
پس از آن اسکندر اسلحه تعرّضى و دفاعى برگرفته نطقى خطاب بسرداران ). مندیها میداشتندبهره

جنگیهاى شجاع، الزم«): 6، بند 4، فصل 3کتاب (خود کرد، که آریان مضمون آن را چنین نوشته 
اید، کارهائى که شما کرده. هاى خود آتش حرارت را در شما مشتعل دارمنیست، که من با نطق

جا سخن از تسخیر بروید و بسرداران بگوئید، که در این. بآواز بلند دالورى شما را تحریک میکند
اینجا حرف در. سل سوریه، فینیقیه یا مصر نمیرود
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سازىاى از کاشىشوش، نمونه-)84(

)نقّاشى گوتیه(

.سر امپراطورى آسیا است و این روز باید صاحب آنرا معین کند

ترتیب مقرّر را بخاطر آرید و تا زمانى، که . این چند کلمه براى شجاعان کارآزموده کافى است
لحظه قطعى در رسد، فریاد عمومى برنیاورید، مگر وقتیکه . الزم است، خاموشى را حفظ کنید

مندى هرکس باید بداند، که، اگر میتوانست بهره. متوجه فرمان باشید و با سرعت آن را اجرا کنید



آریان گوید، که اسکندر . »را تأمین کند، ولى از جهت اهمال باعث اضمحالل شده، مسؤل است
بعمل آورد، در وحوش میدان جنگ، که در روز قبل از جدالاین نطق را پس از معاینه حول

حضور سرداران مقدونى کرد، ولى از مفاد آن استنباط میشود، که این نطق در همانروز جدال 
.شده

آرائى طرفینصف

اى که پس از جدال گوگمل بدست آمد، ترتیب بموجب نقشه: گوید»1«آریان از قول آریستوبول
نظام باخترى و دهائى و رخّجى صف بسته در جناح چپ سواره: جنگى قشون داریوش چنین بود

صفوف پارسیها . نظام پارسى، که باهم مخلوط بودندنظام و پیادهسواره-بودند و نزدیک آنان
در جناح راست . ك جناح چپ تا وسط قلب کشیده بودبشوشیها و کادوسیان تکیه داده از نو

، اهالى بین النهرین، مادیها، پارتیها، سکاها و پس از آنها تپوریها و گرگانیها ایستاده »2«سوریانسل
مقصود از آلبانیان (پیوستند نیان میرسید و اینها بقلب مىسىصفوف آنها بآلبانیان و ساك. بودند
ها هستند، کهارانى

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�b�u�l�e.

)2(-�C�o�e�l�e�-�S�y�r�i�e�n�s.
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در قلب، داریوش با تمام خانواده و نجباى ایران قرار گرفته ) بین رود ارس و کورا سکنى داشتند
اوکسیان و بابلیها . در اطراف او بودند»2«و تیراندازان مرد»1«هابود و هندیها و کاریان و آناپاست

. نیان و مردمان سواحل بحر احمر در صف دیگر از پس صف مذکور جا داشتندتاكو سى
نظام سکائى و هزار سوار داریوش جناح چپ خود را در مقابل جناح راست اسکندر با سواره

نظام ارمنى، کاپادوکى در وارهارابه دیگر با س50دار تقویت کرده بود و باخترى و صد ارابه داس
جا ها قلب را میپوشیدند و در ایندار و نیز فیلهاى داساین عده ارابه. جلو جناح راست جا داشت

.نظام اجیر یونانى را بدور خود جمع کرده بودداریوش پیاده



.اى بود، که او میتوانست در مقابل فاالنژهاى مقدونى بگمارداین یگانه دسته

نظامى در تحت جناح راست را سواره: اندقشون اسکندر را مورخین یونانى چنین نوشتهترتیب 
نظام ین در رأس بهترین سوارهپس از او فیلوتاس پسر پار من. اشغال کرد»3«ریاست کلیتوس سیاه

نظام، که در تحت اوامر همان سردار بودند، اسکندر جا گرفت، بعد هفت دسته دیگر از سواره
اینها را بواسطه سپرهاى (بود »4«نظامى، که موسوم به آژیراسپیدپیاده-ند، بعد از آنهامیآمد

.نامیدندسفیدشان چنین مى

).ضبط کرده»5«کورث آرژیراسپیددیودور این لفظ را چنین نوشته، ولى کنت

بسرهنگى »7«ىمین فرمان میداد، بعد فاالنژهاى سپاهیان الىپسر پارمن»6«کانوراین قسمت را نى
»10«تیانىسسو لین»9«تیانىو سپاهیان ارس) مى شهرى بود در مقدونیهالى(»8«سنوس

اى دسته: نظام چنین بودپس از اینها ترتیب سواره. بسرکردگى پردیکّاس جا گرفته بودند
، پس »13«پرخنسبسردارى پولی»12«فیانىو پهلوى آنان سپاهیان استیم»11«آگربفرماندهى مله

قسمتى بسردارى -بود و پهلوى آن»14«اى، که بسرکردگى فیلیپ پسر باالکروسدسته-از آن
، مالیان، »16«هاها، آخیان، فتیوتنظام اقوام مختلف مانند پلوپونسىاین عده را سواره. »15«کراتر

لکریان،

______________________________
)1(-�A�n�a�p�a�s�t�e�s.

)2(-�M�a�r�d�e�s.

)3(-�C�l�i�t�u�s� �N�o�i�r.

)4(-�A�g�y�r�a�s�p�i�d�e�s.

)5(-�A�r�g�y�r�a�s�p�i�d�e�s.

)6(-�N�i�c�a�n�o�r.



)7(-�E�l�i�m�i�o�t�e�s.

)8(-�C�o�e�n�u�s.

)9(-�O�r�e�s�t�i�e�n�s.

)10(-�L�y�n�c�e�s�t�i�e�n�s.

)11(-�M�e�l�e�a�g�r�e.

)12(-�S�t�y�m�p�h�e�e�n�s.

)13(-�P�o�l�y�s�p�e�r�c�h�o�n.

)14(-�B�a�l�a�c�r�u�s.

)15(-�C�r�a�t�e�r�e.

)16(-�P�h�t�h�i�o�t�e�s.
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در صف دوم . لنى بودند، تکمیل میکردندتىمى»1«ژیوسفوسیدیها، که در تحت اوامر ارى
نظام برترى داشت، جا گرفته بود و نظام تسالى، که از حیث مهارت و زبردستى بر تمام سوارهسواره

قدونى بگذرد، تغییر جبهه داده ها سپرده بودند، اگر سپاه داریوش بخواهد از پهلوهاى قشون مباین
نظام سواره. ها تیراندازان کریتى و سپاهیان اجیر آخاى میآمدندپس از آن. بمقام ممانعت برآیند

.ین بودها فیلوتاس پسر پارمنهائى تقسیم شده هریک رئیسى داشت و فرمانده تمام دستهبدسته

آنرا محصور کرد و براى اینکه اسکندر خطّ جنگ را بشکل هالل درآورد، تا بآسانى نتوان
دار ایرانى مصون بمانند، امر کرد سربازان دم سپرهاشان خود را هاى داسسپاهیان او از حمله ارابه



ها رم کرده ها را بسپرها بزنند، تا اسبان ارابهها، نیزهتنگ بیکدیگر بچسبانند و در حین حمله ارابه
.ها برگردندبطرف ایرانى

یب قشون اسکندر، وقتى که او در رأس جناح راست قرار گرفت و مصمم شد، که چنین بود ترت
هزار پیاده و عده نفرات قشون اسکندر را چهل. مقدرات خود را با این جنگ قطعى معین کند

).آریان(اند هزار سوار نوشتههفت

جدال گوگمل

تافتند و، همینکه دو لشکر در قشون داریوش و اسکندر از جاهاى خود کنده باستقبال یکدیگر ش
هاى طرفین شیپور حمله را دمیدند و از هر دو سپاه نعره مقابل یکدیگر واقع شدند، شیپورچى

ور شد و باعث وحشت در صفوف دار ایرانى بشدت حملههاى داسدر ابتداء ارابه. جنگى برآمد
ها حمله برده عملیات بمقدونىنظام ایران نیزها گردید، بخصوص، که مازه در رأس سوارهمقدونى

ها، چنانکه اسکندر سپرده بود، سپرهاى خود را تنگ بیکدیگر ها را تقویت کرد، ولى مقدونىارابه
ها بوحشت بر اثر آن صداى مهیبى در فضا پیچید و اسبهاى ارابه. هاشان را بسپرها زدندچسبانده نیزه

ها بصفوف مقدونى باوجود این بعض ارابه. شدندافتاده برگشتند و در صفوف ایرانى باعث اختالل
هارسیدند و سربازان صفوف خود را گشودند، تا ارابه

______________________________
)1(-�E�r�i�g�y�u�s.
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مقدونى تصادم ها با صفوف اى از ارابهها خراب کردند، ولى عدهاى را با ضربتبگذرند و بعد عده
ها را از هاى سربازان یا سر آنها را قطع و پیادهکرد و تلفاتى بدشمن رسانید، توضیح آنکه دست

برش این داسها چنان سریع بود، که دیودور گوید، وقتى که سرهاى سپاهیان . کردکمر بدو نیم مى
وهله اولى دیده نمیشد مقدونى بزمین میافتاد چشمهاى آنان باز بود و تغییرى در وجنات آنان در 

).58، بند 17کتاب (



داران اسلحه خود را بکار پس از آن دو سپاه بقدرى بهم نزدیک شدند، که تیراندازان و فالخن
نظام جناح در این مرحله جدالى مهیب بین سواره. بتن میرفت، که درگیردبرده بودند و جنگ تن

. در تحت فرماندهى داریوش بود، شروع شدنظام جناح چپ ایرانى، که راست مقدونى با سواره
همراه او هزار نفر سوار ممتاز و رشید بودند، که تماما از اقرباى او بشمار میرفتند و حاضر شده 

ها را این دسته ممتاز سینه. بودند، در این روز مردانگى و مهر و محبتشان را به داریوش نشان دهند
اى زیاد از سپاهیان جنگید و عدهرید، سپر کرده مىدر جلو تگرگ تیر، که بسمت داریوش میبا

نظام ممتاز هایشان بسیب طالئى منتهى میشد و از سوارهیعنى سپاهى، که نوك نیزه(»1«دلیر ملوفور
.بدسته مزبور کمک میکردند) پارسى بشمار میرفت

رى آنها جالب میجنگیدند و بلندى قامت و دالو»2«هانظام مردها و کوسىنزدیک این سواره
دسته قراوالن شاهى و بهترین جنگیهاى هندى بکمک اینها آمدند، تمام این سپاهیان . توجه بود

فریاد جنگى برآورده با شدت بمقدونیها حمله کردند و از جهت فزونى عده، مقدونیها را در فشار 
.گذاردند

ا را هدف باران تیر قرار داد و نظام ایرانى مقدونیهاز طرف دیگر مازه در ابتداى جنگ با سواره
نظام ممتاز، که مرکب از دوهزار نفر کادوسى اى از سوارهبعد او دسته. تلفات زیاد بآنها وارد کرد

و هزار نفر سکائى بود، جدا کرده بآنها دستور داد از جناح چپ دشمن دور زده، حمله باردوگاه 
مذکور در حال اجرا شد و سکاها باروبنه فرمان . مقدونیها برده باروبنه آنها را تصرّف کنند

مقدونیها

______________________________
)1(-�M�e�l�o�p�h�o�r�e�s.

)2(-�C�o�s�s�e�e�n�s.
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را غارت کردند، این واقعه باعث اختالل در اردوى مقدونیه گردید و اسرائى، که در آنجا بودند، 
گامبیس مادر داریوش، که در جزو اسرا بود، از جا سىآمدند، ولى سىجرئت یافته بکمک ایرانیها 

.حرکت نکرد

جا بود، که بتلون اقبال اطمینان جهت سکون مادر داریوش آیا از این«: موقع گویددیودور در این
سکاها » شناسى واقعى او نسبت به اسکندر از مساعدتش با سکاها مانع گردید؟نداشت یا حق

مندى خود آگاه دارند و روبنه مقدونیها را غارت کرده نزد مازه شتافتند، تا او را از بهرهقسمتى از با
نظام ایران، که در اطراف داریوش بود، مقدونیها را سخت در از طرف دیگر در این احوال سواره
ا ها بود و اسکندر، چون وضع رمندى دوم ایرانىاین بهره. فشار گذارده مجبور کرد فرار کنند

جا همان کار کند، که در ایسوس کرده بود، و در رأس دسته چنین دید، خواست در این
شاه این . نظام امتیاز داشت، به داریوش حمله بردهاى سوارهنظام پادشاهى، که بر سایر قسمتسواره

جنگیهاى . کنندگان انداختحمله را تحمل کرد و از باالى گردونه خود زوبینهائى بطرف حمله
.جنگیدندیادى نیز در اطراف او مىز

اسکندر زوبینى بطرف داریوش انداخت، ولی . بعد داریوش و اسکندر باستقبال یکدیگر شتافتند
از افتادن او در میان . ران او آمده وى را سرنگون ساختاین ضربت باو اصابت نکرد و بگردونه

ها و زیرا برخى از پارسىقراوالن داریوش همهمه پیچید و از بعضى صداى شیون برخاست،
ها پنداشتند، که این ضربت بخود داریوش اصابت کرده و سربازانى، یقین حاصل کردند، مقدونى

فرار آنها از یک صف بصف دیگر سرایت کرد و . که داریوش کشته شده و رو بهزیمت گذاشتند
ین بکلى خالى طرف او از مدافعبعد که داریوش دید، یک. در نتیجه صفوف جنگى درهم شکست

حال از هزیمت سپاهیان پارسى و در این. است، خودش هم در وحشت افتاده روبفرار گذاشت
. نظام اسکندر از آنان میکرد، گرد زیاد برخاست و فضا را تیره و تاریک ساختتعقیبى، که سواره

ن احوال در ای. این ابر مظلم بقدرى غلیظ بود، که نمیشد دید داریوش بکدام طرف فرار میکند
مازه، که جناح راست ایرانیان را فرمان
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ها حمله کرد و، نظام خود بجناح چپ مقدونىمیداد و از فرار داریوش خبر نداشت، با سواره
نظام تسالى و رفقاى خود در مقابل مازه پا فشرد، ولى، باوجود ین در رأس سوارههرچند پارمن

نظام او بروز داد، مازه مقدونیها را سخت در فشار گذارد و کشتارى مهیب که سوارهشجاعتى 
ین، چون دید از عهده مازه برنمیآید و چیزى نمانده، که شکست بخورد، کس پارمن. درگرفت

این خبر . نزد اسکندر فرستاده پیغام داد، که اگر اسکندر بکمک نیاید، شکست او حتمى است
باوجود این، او . ید، که او در تعقیب داریوش از دشت نبرد خیلى دور شده بودوقتى به اسکندر رس
موقع خشم و غضب او را حدى نبود، اند، در ایننظامش بایستد و، چنانکه نوشتهفورا امر کرد سواره

چه میدید فتحى را، که بچنگ آورده، از دست میدهد، ولى در این احوال باز اقبال بطرف اسکندر 
این خبر باوجود . ضیح آنکه به مازه خبر رسید، که داریوش شکست خورده و فرار کردهآمد، تو

هائى، که در حال اختالل مندى او باعث سستى وى گردید و بر اثر آن از فشار او بمقدونىبهره
ین از این سستى در ابتداء تعجب کرد، ولى بعد فورا موقع را مغتنم شمرد، که پارمن. بودند، کاست

ببینید این مردان، که ما را «: نظام تسالى را نزد خود طلبیده بآنها گفتآن استفاده کند و سوارهاز 
این از اقبال پادشاه . اندنشینند، گوئى که یخ کردهسخت در فشار گذارده بودند، چگونه عقب مى

اید؟ما است، چرا ایستاده

تسالیان این سخن را عین حقیقت . »آئیدآیا از عهده اشخاصى هم، که میخواهند فرار کنند، برنمی
نشینى این سردار تصور کرده و جرئت یافته حمالت سخت بدسته مازه کردند و پس از آن عقب

بزودى مبدل بفرار شد، ولى، چون سردار مقدونى از جهت این سستى اطّالع نداشت، براى تعقیب 
ه گذشته و با بقیۀ السیف دسته خود بنابراین مازه فرصت یافت، که از دجل. فراریان نمیکوشید

.مستقیما بطرف بابل رانده بشهر مزبور برسد

ین برگشته گفت، اسکندر را، از این جهت که در تعقیب دیودور گوید، که، چون فرستاده پارمن
داریوش است، نیافته، این خبر باعث قوت قلب سردار مزبور
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اران تسالى را جمع و حمالت شدید کرد و بر مازه، که از همان خبر سست شده بود، شد و او سو
ها آنها را تعقیب کرده غالب آمد و باالخره تمام سپاهیان پارس رو بهزیمت گذاردند و مقدونى



عده مقتولین ایرانى را دیودور نودهزار و عده کشتگان . اى زیاد از فراریان عقب مانده کشتندعده
دونى را پانصد نوشته، ولى مورخ مذکور گوید، که عده مجروحین مقدونى خیلى زیاد بود و مق

.نیداس، پردیکّاس و بعضى دیگر جزو مجروحین بودندتیون، سنوس، مهسردارانى مانند هفس

زیادى کشتگان ایرانى از آنجا بود، که در موقع هزیمت و گردوخاکى، که فضا را فرو گرفته بود، 
. ماندند و بعد، از دم تیغ مقدونیها میگذشتندکنندگان مىسم ستوران فراریان و تعقیبدر زیر

هزار و کشتگان مقدونى را سیصد نفر نوشته، ولى با اینکه کورث عده مقتولین ایرانى را چهلکنت
مورخین اسکندر اعتراف میکنند، که جنگ در ابتدا سخت بود و مقدونیها هزیمت کردند و 

ین داشت شکست میخورد، که خبر آنها را توبیخ کرده برگردانید و از طرف دیگر پارمناسکندر 
فرار داریوش رسید، چگونه میشود قبول کرد، که عده کشتگان مقدونى فقط سیصد نفر بوده باشد، 

و هزار نوشته 300آریان عده مقتولین ایرانى را . بنابراین باید این ارقام را با احتیاط تلقّى کرد
گوید، که عده بیشترى اسیر شدند، ولى عده مقتولین مقدونى را صد پیاده و هزار سوار قلمداد 

هاى کلیۀ راجع به آریان باید در نظر داشت، که او تاریخ خود را موافق یادداشت(کرده 
آریستوبول و بطلمیوس سرداران اسکندر نوشته و مثل این است، که یک تاریخ رسمى نوشته 

داریوش در گردونه خود بقدرى سریع حرکت کرد، که اسکندر نتوانست باو برسد و، ). باشد
ها بدانند داریوش از کدام اند، گردوغبار مانع بود از اینکه مقدونىچنانکه مورخین اسکندر نوشته

بدین . ران آگاهى میداد، که داریوش نزدیک استفقط گاهى صداى شلّاق گردونه. طرف میرود
ها نتوانند رسید و پس از عبور خواست پل را براندازد، تا مقدونى»1«ش برود لیکوسمنوال داریو

از رود مزبور عبور کنند، ولى

______________________________
)1(-�L�y�c�u�s(اندکنند و بعضى آن را زهاب کوچک نامیدهاین رود را با زهاب سفلى تطبیق مى.(
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بعد از قدرى تأمل دید، که اگر چنین کند عده زیادى از فراریان سپاه او نخواهند توانست از رود 
:این بود، که گفت. ها خواهند شدبگذرند و قربانى مقدونى



نظر از خراب کردن و صرف» ها را بربندمها را باز گذارم به از آن است، که راه پارسىراه مقدونى«
.شتافت و شبانه وارد این محلّ گردیدپل کرده بطرف اربیل 

اسکندر، که داریوش را تعقیب میکرد، وقتى که بپل مزبور رسید نخواست، که دیگر مقدونیها 
.جهت همان بود، که باالتر ذکر شد. فراریان را تعقیب کنند

دت ین به اسکندر رسیده پیغام او را رسانیده بود و اسکندر از شجا تقریبا قاصد پارمندر این
امروز شما خسته : بنابراین او بمقدونیها گفت. نگرانى تعقیب دشمن را کارى بیهوده تصور میکرد

که پس از آن. اید و اسلحه شما کند گشته و چیزى هم بشب نمانده، وقت است که برگردیمشده
کندر در اس. ین نیز فاتح شدهها براه بازگشت افتادند، قاصدى رسید و خبر داد، که پارمنمقدونى

نظام ایران، که در ابتداء، همینکه مقدونیها را دید، ایستاد، اى از سوارهحین مراجعت برخورد بدسته
سپس این دسته از تاریکى شب . جا جدال سختى درگرفتولى بعد بآنها حمله کرد و در این

اینکه از ، که اسکندر پس از )5، بند 5، فصل 3کتاب (آریان گوید . استفاده کرده عقب نشست
فتح قشون خود مطمئن شد، دوباره بتعقیب داریوش پرداخت و در کنار رود لیکوس بقشون خود 

شب روانه شد و روز دیگر به اربیل رسیده دانست، که داریوش در این محلّ استراحت داده نصف
در این احوال . برگشت) فرسنگ20(استاد 600این بود، که پس از طى . نمانده و حرکت کرده

.ین مشغول غارت اردوى داریوش بودپارمن

ها و روایات مورخین عهد قدیم و، اگر تفاوتهائى بین چنین است شرح جدال گوگمل موافق نوشته
هاى آنها هست، راجع ببعض کیفیات است، مثال پلوتارك گوید، که اسکندر قبل از اینکه نوشته

یگر مدتى حرف زد و بعد زوبین خود را بدست حمله بقشون داریوش کند با تسالیان و یونانیهاى د
اى خدایان، اگر واقعا من پسر «چپ گرفته و دست راست را بسوى آسمان بلند کرده گفت 

تر هستم، مرا حمایت وژوپى
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از زر بر سر بعد کاهن و هاتف او، در حالى که لباسى سفید در بر، تاجى » ها را تقویت کنیدیونانى
پیمود، رو بسربازان کرده عقابى را نشان داد، که باالى داشت و روى اسب پهلوى اسکندر راه مى



کورث هم قضیه عقاب را ذکر کرده، کنت. سر اسکندر پرواز و او را بطرف دشمن هدایت میکرد
کند، داریوش، وقتى که خواست فرار: ولى دیودور ساکت است و دیگر موافق روایت پلوتارك

اش زیاد بود، چرخهاى آن حرکت نکرد و داریوش مجبور از بس عده کشتگان در اطراف گردونه
ین را در مقابل شد بر اسب نشسته از میدان خارج شود و نیز باید گفت، که پلوتارك عجز پارمن

او در ین از پیرى مازه حمل بر سستى و ترس او کرده گوید، نمیتوان دانست، که این رفتار پارمن
ین نمیتوانست غرور و نخوت اسکندر عقیده داشت، پارمن»1«این زمان بوده، یا، چنانکه کالیستن

تعقیب داریوش بقول ). 47-46اسکندر، بند (را تحمل کند و بنام و افتخارات او رشک میبرد 
هد ین به اسکندر، که اگر باو کمک نرسد، شکست خواپلوتارك طولى نکشیده و پیغام پارمن

اینکه جهت را بآنها خورد، اسکندر را مجبور کرده، که بسپاه مقدونى فرمان بازگشت دهد، بى
دیودور شرح جدال را مختصر نوشته و این نتیجه حاصل میشود، که قشون ایران از ابتدا . گفته باشد

.هاى سایر مورخین تأیید نمیکندرو بهزیمت گذارده، ولى این روایت را نوشته

ر اربیلداریوش د

شب وارد این محلّ گردید و، چون از سرداران و چنانکه باالتر گفته شد، داریوش در حوالى نصف
اى زیاد در اینجا جمع شده بودند، آنها را خواسته گفت شکّى نیست، که اسکندر سپاهیان او عده

اد برگیرد، ولى حاال بشهرهاى نامى ایران و بایاالتى که حاصلخیز است، خواهد رفت، تا غنائم زی
بار خود بجاهاى دوردست ایران روم و در آنجا سپاهى تهیه کرده باز من باید با قشون کم و سبک

، که از دیرگاهى تشنه خزائن من )مقدونى و یونانى(بگذار، این ملّت حریص . با اسکندر بجنگم
.است، در طال تا گلو فرو رود

تجربه: در آتیه طعمه من خواهد بودآمد باکى نیست، زیرا همین ملّت از این پیش

______________________________
)1(-�C�a�l�l�i�s�t�h�e�n�e(خ اسکندر بودکالّیستن مور.(
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سرایان جز بار گران چیزى نیستند و چون این ثابت کرد، که تجمالت و زنان غیرعقدى و خواجه
گردد، باعث شکست او خواهد شد، چنانکه فقدان همین چیزها باعث چیزها داخل اردوى اسکندر 

این سخنان داریوش ) داریوش درست فهمیده بود، ولى باید گفت، که دیر بوده(غلبه او گردیده 
در وهله اولى باعث افسردگى شنوندگان او گردید، زیرا بر آنها محقّق شد، که بابل، شوش و 

خزائن و نفایس بدست دشمن خواهند افتاد، ولى داریوش، چون شهرهاى نامى دیگر ایران با تمام 
:حال آنها را چنین دید، زبان مالمت و توبیخ بگشاد و شاهانه چنین گفت

جنگ را باید با آهن و مردان کارى . در مواقع ادبار کارهاى مفید اهمیت دارد نه سخنان زیبا«
نیاکان من هم در . ا کسى است، که سرباز داردباالخره تفوق ب. ها و شهرهاکرد، نه با طال و خانه

بدو تأسیس دولت پارس، وقتى که با ادبار مواجه میشدند، با همین وسائل اقبالشان را بلند 
پس از این سخنان یأس حضار بامیدوارى مبدل گردید و داریوش از اربیل حرکت . »میکردند

چون . زمانى بتصرّف اسکندر درآمدپس از اندك ) یعنى اربیل(کرده داخل ماد شد و این شهر 
.اینجا را انبار ثروت و ذخایر قشونى قرار داده بودند، غنائم زیاد بدست مقدونیها افتاد

.پول نقد و لباسهاى فاخر و چیزهاى دیگر قیمتى بود»1«از جمله چهارهزار تاالن

هاى ارمنستان بماد که داریوش از اربیل از طریق کوه): 6، بند 4، فصل 3کتاب (آریان گوید 
عالوه بر اعضاى . رهسپار شد، زیرا تصور میکرد، که اسکندر ببابل و شوش خواهد رفت

اش و سردارانى، که از جنگ بسالمت جان بدر برده بودند، دوهزار یونانى اجیر خانواده
.او را پیروى میکردند»3«و گلوکوس»2«بسرکردگى پارون

جمشیدتاز اربیل تا تخ-قسمت چهارم

حرکت اسکندر بطرف بابل

ها نتوانستند در اربیل اقامت کنند، زیرا بزودى از اجساد کشتگان، که در اطراف این محلّ مقدونى
این بود، که اسکندر. پراکنده بود، تعفّن غریبى برخاست و باعث امراض گردید



______________________________
.میلیون ریال112طال یا میلیون و نیم فرنک 22تقریبا -)1(

)2(-�P�a�r�o�n� �P�h�o�c�e�e�n.

)3(-�G�l�a�u�c�u�s� �d�'�E�t�o�l�i�e.
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.رسید»1«نسحرکت کرده بطرف بابل روانه شد و پس از چهار روز بشهر من

دیوارهاى ها این قیر را براى اندودن جا غارى بود، که از آن چشمه قیر بیرون میآمد و بابلىدر این
چون مازه شنید، که اسکندر بطرف بابل روانه است، با اوالد خود باستقبال . شهرشان بکار میبردند

.اسکندر شتافته اظهار انقیاد کرد

جنگ این قضیه باعث خوشنودى اسکندر گردید، زیرا شهر بابل، که استحکاماتى متین داشت، بى
ى از سرداران رشید داریوش بشمار میرفت و در بتصرّف اسکندر در میآمد و دیگر، چون مازه یک

جنگ گوگمل هم بر نام نیک خود افزوده بود، اسکندر تصور میکرد، که رفتار او سرمشق سایر 
بنابراین اسکندر خود او و اوالدش را با مالطفت . سرداران شده، یکایک اظهار انقیاد خواهند کرد

مردم این شهر معظم . رآورده بطرف بابل رفتد» حاضر جنگ«پذیرفت و بعد قشون خود را بحال 
از . در سر دیوارها براى تماشا جمع شده و جمعى هم از اهالى باستقبال اسکندر بیرون آمده بودند

این خائن، براى اینکه در . کوتوال ارگ بابل و مستحفظ خزانه داریوش بود»2«فنجمله بغ
راه ورود اسکندر را ببابل با انواع گلها و خدمتگذارى به اسکندر از مازه عقب نمانده باشد،

هاى سیمین در سر راه او از هر دو طرف بنهاد، تا ریاحین پوشیده با تاج گلها زینت داد و محراب
دنبال کوتوال اشخاصى، که حامل تقدیمى و هدایاى گرانبها . در آن عود و عطریات دیگر بسوزند

حرکت میدادند ) در قفس(اسبان، شتران و پلنگان را آمدند و پس از آنها حشمى زیاد، بودند، مى
کاهنان میبایست از سیر کواکب و . آمدندهاى بابلى مىو بعد کاهنان بابل و شعراء و سازنده
.ها مدح اسکندر را بسرایند و بنوازندسرایان و سازندهتحوالت فصول خبر دهند و چکامه



ورود به بابل

نظام او جا گیرند، بعد با مستحفظین خود وارد شهر شده پیادهاسکندر امر کرد، مردم در عقب 
زیبائى شهر و آثارى، که . بقصر سلطنتى رفت و از فرداى آن روز بمعاینه خزاین داریوش پرداخت

.ها گردیداندازه جالب توجه اسکندر و مقدونىداللت بر سوابق تاریخى این شهر میکرد، بى

______________________________
)1(-�m�e�n�n�e�s.

)2(-�B�a�g�o�p�h�a�n�e�s.
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این همان معبد بود، . ها، که موسوم به اساهیل بود، رفتاسکندر بمعبد مردوك خداى بزرگ بابلى
بمناسبت (چون از چگونگى شهر در جاى خود . که کوروش بزرگ آنرا تجلیل و تعمیر کرد

الزم بوده گفته شده، تکرار را جایز ندانسته همینقدر گوئیم، که آنچه ) کشى کوروش ببابلقشون
هاى مورخین یونانى بابل در این زمان داراى دیوارهاى متین و محکمى بود، که از موافق نوشته

پا میرسید، چنانکه دو 32ارتفاع دیوار بصد ارش و قطر آن به . خشت ساخته و با قیر اندوده بودند
پا بلندتر از 10برجهاى دیوار . توانست در موقع تصادف از یکدیگر رد شودارابه چهار اسبى می

تقریبا . اندنوشته) مطر68080(استاد 368خود دیوار بود و دور محوطه شهر را در این زمان 
ها و باقى را بزراعت تخصیص داده بودند، تا شهر در موقع محاصره ربع شهر را بساختمان خانهیک

بنابراین اطّالعات باید گفت، که اگر گفته ). 1، بند 5کورث، کتاب کنت(د آذوقه نمانبى
وباروهاى بابل پس از شورش آن در زمان داریوش اول راست هرودوت راجع بخراب شدن برج

باشد، پس در ازمنه بعد دیوارها و استحکامات آن از نو ساخته شده بود و این فرض هم بنظر 
بنابراین . شده بود، که دیوارها را خراب کنند و بعد آنرا بسازندآید، زیرا چه باعثغریب مى

در این زمان باغهاى معلّق، که . صحیحتر باید این نظر باشد، که اصال آنرا خراب نکرده بودند
گانه عالم النّصر براى ملکه بابل، دختر هووخ شتر شاه ماد، ساخته بود و یکى از عجایب هفتبخت

هاى سنگى قرار این باغها در ارگ بابل واقع و روى پایه. یز وجود داشتقدیم بشمار میرفت، ن



دستى ریخته و در آن اشجار زیاد کاشته بودند و بمرور اشجار مزبور ها خاكروى پایه: گرفته بود
.بقدرى برومند شده بود، که هشت ارش قطر و پنجاه پا ارتفاع داشت

جائى، باین اندازه «: کورث گویدتوقّف کرد و کنتاسکندر در این شهر نسبتا بیش از سایر جاها
چیز براى ها بقدرى فاسد بود، که از هیچبراى حفظ اطاعت نظامى مضرّ نبود، زیرا اخالق بابلى

تحریک شهوات نفسانى مضایقه نمیکردند و مردان بابلى در ازاى وجهى که بآنها داده میشد، 
عالنیه زنان و دخترانشان را بفحشاء تشویق
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ها در مجالس بزم شراب زیاد میآشامند و در حال مستى مرتکب اعمال قبیحه بابلى. میکردند
گذرد، که شروع به کندن لباس روئى کرده اند، ولى دیرى نمىدر ابتداء زنان آنها باحجب. میشوند

سو نهاده و برهنه حجب و حیا را بیکهاى خود را نشان میدهند و پس از آن بمرور هرگونهسینه
تصور نرود، که زنان بدعمل داراى چنین اخالقى . گشته مرتکب کارهاى نکوهیده و زشت میشوند

.باشندمى

مقدونیها . هاى ممتاز نیز این نوع اعمال قبیحه را از شرایط ادب میدانندزنان و دختران خانواده
اثر این توقّف، قشونى که فاتح آسیا بود، سست وچهار روز در چنین شهرى ماندند و برسى

اى روى میداد، در مقابل آن ضعیف میبود، ولى در این احوال پسر گردید، چنانکه اگر مخاطره
نظام و پانصد سوار مقدونى نفس بعده ششهزار نفر پیادهاز اروپا وارد شده قشونى تازه»1«آندرومن

با این سردار پنجاه نفر نوجوان . سوار تراکى با خود آوردو ششصد نفر) دیودور گوید ترالّیانى(
هاى درجه اول بودند، نیز آمده بودند و قرار شد، که اینها در دربار اسکندر مقدونى، که از خانواده

پس از آن اسکندر در تهیه حرکت از بابل . »خدمت کنند، تا بعدها داراى مشاغل عمده گردند
را کوتوال ارگ بابل کرد و ساخلوى مرکب از هفتصد نفر »2«نگردید و با این مقصود آگات

را رئیس قواى بابل و »4«پولودورو آپ»3«تسنهمه. مقدونى و سیصد نفر سپاهى اجیر بوى داد
موقع کیلیکیه کرده هزار تاالن بآنها داد، تا هرقدر بتوانند سپاهیان خارجى اجیر کنند و نیز در این

فن را، که ارگ بابل را را بریاست مالیه برقرار کرد و بغ»5«پیودورکلبابل و آسمازه را بایالت 



هم در اینموقع ایالت ارمنستان به میثرن، که . تسلیم کرده بود، در موقع حرکت همراه خود برد
.جنگ به اسکندر تسلیم کرده بود، رسیدسارد را بى

و 500، بهریک از سواران مردمان متّحد 600از خزانه بابل بحکم اسکندر بهر سوار مقدونى 
بسپاهیانى غیر یونانى و مقدونى حقوق دو ماهه آنها . درهم دادند200نظام بهرکدام از سپاهیان پیاده

چون موافق ارقامى، که مورخین(پرداخته شد 

______________________________
)1(-�A�n�d�r�o�m�e�n�e�s.

)2(-�A�g�a�t�h�o�n.

)3(-�M�e�n�e�t�e�s.

)4(-�A�p�p�o�l�o�d�o�r�e.

)5(-�A�s�c�l�e�p�i�o�d�o�r�e.

1399: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اند و باالتر گذشته قشون مقدونى در این زمان یونانى راجع بعده نفرات قشون اسکندر ذکر کرده
12تقریبا به پنجاه هزار نفر میرسیده، از این قرار پولى، که از خزانه بابل بقشون تقسیم شده تقریبا به 

پلوتارك راجع بوقایع این ). میلیون و نیم ریال بپول کنونى بالغ بوده62ن و نیم فرنک طال یا میلیو
):49اسکندر، بند (زمان گوید 

اى اسکندر در ایالت همدان بچاهى برخورد، که از آن جویبارى از آتش جارى بود و دید چشمه
نفت . یاچه بزرگى تشکیل شدهروان است و در نزدیکى چاه مزبور از این مایع در»1«از نفت

شباهت زیاد به قیر دارد و بقدرى زود محترق میشود، که قبل از اینکه آتش بآن برسد، مشتعل 
اى را، که بقصر میرفت خارجیها براى اینکه ماهیت نفت را به اسکندر بفهمانند، کوچه. میگردد

د شبانه، همینکه آتش را بیک سر با نفت بیالودند و بع) هاى بابل باشدباید مقصود یکى از کوچه(



در میان خدمه . هاى آتش فرو گرفتکوچه نزدیک کردند، در یک لحظه سرتاسر کوچه را شعله
نام »3«جوانى هم استفانوس. نام، که او را در حمام مالش میداد»2«اسکندر شخصى بود آتنوفان

روزى آتنوفان به . ضحک بودجزو خدمه اسکندر بود، که خوب میخواند، ولى کریه المنظر و م
بدن این حیوان را نفت بمالیم، اگر مشتعل شد و نتوانستیم آنرا خاموش کنیم، معلوم : اسکندر گفت

جوان راضى شد . انگیز است و چیزى در مقابل آن مقاومت نکندخواهد شد، که اثرات آن حیرت
اسکندر از مشاهده . فتچنین کنند و، همینکه نفت را آتش زدند، مشتعل گشت و جوان آتش گر

این قضیه متوحش گردید و، اگرچه چند نفر، که با ظروفى پر از آب نزدیک بودند، بخاموش 
کردن نفت پرداختند، باوجود این با زحمت زیاد توانستند آنرا خاموش کنند و این جوان در مدت 

تشها مملو است و غالبا هاى بابل از این آبعد پلوتارك گوید، که قعر زمین. تمام عمر مریض بود
جهد، گوئى که بواسطه تحریک این خود چند دفعه بهوا مىدیده میشود، که دانه جو بخودى

).آیدافسانه بنظر مى(موجود آتشین زمین داراى چیزى مانند یک نوع نبضى است 

______________________________
)1(-�N�a�p�h�t�e.

)2(-�A�t�h�e�n�o�p�h�a�n�e.

)3(-�S�t�e�p�h�a�n�u�s.
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احوال یونان

. جا مقتضى است موقتا ذکر وقایع ایران را موقوف و معلّق داشته نظرى بیونان بیفکنیمدر این
چنانکه باالتر گفته شد، یونانیان از تسلّط اسکندر بر یونان باطنا متنفّر بودند، ولى چون نمیتوانستند 

را بوقایع ایران معطوف داشته همواره انتظار میکشیدند، که شکستى از عهده او برآیند، توجه خود
به اسکندر در ایران وارد آید و یونانیها هم علم مخالفت برافراشته آزادى سابقشان را از نو بدست 

آرند، وقتیکه در ایسوس داریوش پشت اسکندر را گرفت و این خبر در یونان منتشر گشت، باعث 
جا مضمحل ردید، چه یقین حاصل کرده بودند، که قواى اسکندر در اینامیدوارى یونانیها گ



بنابراین از فرط شعف نتوانستند حسیات خود را، که بر له ایران و بر علیه اسکندر . خواهد گشت
.بود، پنهان دارند

خود اسکندر هم باین معنى کامال پى برده بود و میدانست، که یونان تا زمانى ساکت خواهد بود، 
پس از . که شکستى براى او در ایران رو ندهد و مکرّر این نکته را بسرداران خود گوشزد میکرد

ها بیأس مبدل نگشت، زیرا باین عقیده جنگ ایسوس، باوجود شکست قشون داریوش، امید یونانى
بودند، که باوجود این شکست، ممالکى که براى ایران مانده بقدرى وسیع و پرجمعیت است و 

اگرچه این . هاى خود را جبران کندنه ایران بقدرى معمور، که داریوش میتواند شکستخزا
موقع از منافع مشترك ناشى شده بود، ولى این نکته را نیز باید حسیات یونانیها نسبت بایران در این

دو در نظر داشت، که یونانیها بهمجوارى خود با ایران و روابط خوب یا بدى، که با آن در مدت 
دربار ایران از زمان مراجعت خشیارشا از اروپا، از تسخیر : قرن تمام داشتند، عادت کرده بودند

یونان منصرف شده بود و دول یونانى هم خو کرده بودند باینکه در امور داخلى خودشان پاى 
تقالل آن با تسلّط اسکندر بر یونان نه اس. ایران را بمیان کشیده از خزانه سرشار آن متمتّع گردند

این بود، که . محفوظ میماند و نه فوایدى، که یونانیها از ایران حاصل میکردند، تأمین میشد
ها میخواستند بهمان وضع سابق برگردند و در انتظار وقایعى بودند، که آنها را بمقصودشان یونانى
بود و بهمین از دول یونانى، چنانکه معلوم است، دولت تب بیش از همه طرفدار ایران. برساند

.وبن برافکندجهت اسکندر این دولت را از بیخ
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پس از آن اسپارت بیش از دول دیگر یونان با نظر بد بتسلّط اسکندر در یونان و فتوحات او در 
تهیه مشرق مینگریست، چنانکه در موقع عزیمت اسکندر بآسیا حاضر نشد، سپاهى براى اسکندر 

بر اثر چنین حسیات باالخره اسپارت . کند و بعد هم از فتوحات اسکندر بیش از همه متألم میشد
.نتوانست مانند سایر دول یونانى ساکت بماند و علم طغیان بر ضد اسکندر برافراشت

یعنى سال سوم از (در این سال «): 63-62، بند 17کتاب (دیودور گوید . شرح واقعه چنین است
خبر جدال اربیل در یونان منتشر شد و ) م میشود. ق331المپیاد صد و دوازدهم، که مطابق 

شهرهاى زیاد، که با نظر بد ببزرگ شدن مقدونیه مینگریستند، هنوز امیدوار بودند، که مادامیکه 



اینها تصور میکردند، که. آور نشده، آزادى سابق را از نو بدست آرندکارهاى پارس بکلى یأس
اى زیاد سپاهى اجیر بطلبند و میپنداشتند، که اسکندر نخواهد داریوش بآنها پول خواهد داد، تا عده

توانست قواى خود را تقسیم کند و نیز یقین داشتند، که اگر پارس از پاى درآید، یونان بتنهائى 
ش و در این احوال اوضاع تراکیه هم شور. نخواهد توانست استقالل خود را محفوظ دارد

طلب و داراى قشونى حاکم آن والیت، که جاه»1«ننیاغیگرى را در یونان تقویت میکرد، زیرا مم
نن بود، اهالى تراکیه را بشورش میخواند و، همینکه مردم بتحریک او علم مخالفت برافراشتند، مم

طنه مقدونیه نایب السل(پاتر تىآن. لشکرى نیرومند بحرکت آورد و به اسکندر اعالن جنگ کرد
.نن بتراکیه رفته با او در جنگ شدفورا با قشونى بقصد مم) در غیاب اسکندر

در این احوال اسپارتیها، که در انتظار موقعى مناسب بودند، تا بر اسکندر بشورند، پنداشتند، که 
رام ها بیشتر مورد احتها، چون از تمام یونانىآتنى. موقع پس گرفتن آزادى یونان در رسیده

ها و نیز مردمان دیگر بطرف اسکندر شده بودند، حرکت نکردند، ولى قسمت بیشتر پلوپونسى
بدینطریق سپاهى، که از . ها رفته قرار دادند، که هر شهر بتناسب جمعیتش سپاه بدهدالسدمونى

جوانان رشید ترکیب

______________________________
)1(-�M�e�m�n�o�n(کورثکنت�M�e�n�o�nنوشته.(
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ها در رأس این اتحاد واقع شدند و السدمونى. هزار سوار10هزار پیاده و 20یافت، عبارت بود از 
.نام داشت، فرمانده این قشون گشت»1«پادشاه آنها، که آژیس

. ه بپلوپونس شتافتها را شنید، در تراکیه دست از جنگ برداشتپاتر خبر اتحاد یونانىتىهمینکه آن
بعد جنگى . هزار نفر رسیدمتّحدین یونانى اسکندر هم باین قشون ملحق شدند و عده سپاه او بچهل

ها مدتى با ابرام جنگیدند، ولى السدمونى. بزرگ روى داد و آژیس در حین کار زار کشته شد
در این جدال . تندچون متّحدین آنها شکست خوردند، باالخره آنها هم بطرف اسپارت عقب نشس

مرگ آژیس . نفر بود3500نفر و عده کشتگان مقدونى 5300تلفات السدمونیها و متّحدین آنان 



در احوالى مخصوص روى داد، توضیح آنکه بر اثر دفاع درخشان و زخمهاى زیاد، که تماما از 
ا راضى شد، ولى پیش باو وارد آمده بود، سربازانش خواستند او را باسپارت برند، آژیس در ابتد

بعد که دید، دشمن او را تعقیب میکند و محال است، که بدست دشمن نیفتد، بسربازان خود 
پس از آن . »زود مرا گذارده بروید و حیات خودتان را براى خدمت وطن حفظ کنید«: گفت

ت، تا سالح خود را پوشید و یک زانو بزمین زده با دشمن جنگید و با نیزه چند نفر را بخاك انداخ
کورث اطّالعاتى میدهد، که دیودور کنت. سال بود9مدت پادشاهى او . باالخره افتاد و جان بداد

آژیس با فرناباذ »2«ننبعد از مرگ نابهنگام مم): 1، بند 6کتاب (او گوید . متعرّض آن نشده است
رم گرفت و این ىو اوتوفردات سرداران پارسى مالقاتى کرد و از آنها سى تاالن نقره و ده تر

اهالى آن بعضى با اسپارتیها و برخى . کشتیها را با برادر خود آژزیالس بطرف جزیره کریت فرستاد
در همان اوان او رسوالنى بدربار داریوش کسیل داشته خواهش کرد پولى . ها بودندبا مقدونى

.داى زیاد از سفاین باختیار او بگذارند، تا بجنگ ادامه دهبیشتر با عده

ها را مأیوس نکرد، زیرا اسکندر، چون جدال ایسوس، که بشکست داریوش منتهى شد، السدمونى
میخواست دشمن خود را تعقیب کند، بیشتر داخل ممالک

______________________________
)1(-�A�g�i�s.

)2(-�M�e�m�n�o�n(والى ایران در صفحات ساحلى آسیاى صغیر، چنانکه ذکرش گذشت.(
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هاى اجیر پس از جدال مزبور دستگیر نشدند و، چون اى از یونانىایران میشد و از طرف دیگر عده
بیونان مراجعت کردند، آژیس آنها را بخدمت خود اجیر کرد و بوسیله آنها غالب شهرهاى کریت 

در را در تراکیه شرح داده گوید، نن سردار اسکنبعد مورخ مذکور یاغیگرى مم. را بتصرّف آورد
پاتر، همینکه در تراکیه خبر وقایع السدمون را شنید، بنحوى که مقدور بود با تراکیها کنار تىآن

آمده بجنگ خاتمه داد و عازم یونان شد و همانوقت قاصدى فرستاد، تا اسکندر را از وقایع یونان 



ها و متّحدین ، یعنى وقتى که جنگ با السدمونىاین قاصد در باختر به اسکندر رسید. مطّلع دارد
.آنان خاتمه یافته و آژیس در آرکادى کشته شده بود

سردار خود »1«فوترها اطّالع یافته به آمتوضیح آنکه اسکندر مدتى قبل از آن، از قیام السدمونى
ن پول با خود ببرد، که به هاى پلوپونس برود و سه هزار تاالنوشته بود، با بحریه قبرس و فینیقیه بآب

ها موفق شوند، چه پاتر براى مخارج الزمه برساند، زیرا او میدانست، که اگر السدمونىتىآن
در جنگ مزبور در بادى امر السدمونیها پیشرفتهائى . مندى در آتیه خواهد داشتاثراتى این بهره

مند السدمونیها بهره-قلعه مقدونى-»2«پاتر در نزدیکى کرّاژتىداشتند، زیرا در جدالى با آن
در پلوپونس »3«فقط شهر مگالوپولیس. طرف را هم بهیجان آوردشدند و آواز آن یونانیهاى بى

کورث جنگ قطعى بعد کنت. هائى، که فیلیپ با آن کرده بود، حرکت نکردنظر بهمرائى
نى عده مقدونیها مدتى معلوم جدالى شد، که باوجود فزو: پاتر را با آژیس شرح داده گویدتىآن

مندى با کى خواهد بود و حتّى در ابتداء، که در معبرى جنگ میشد، تفوق با نبود بهره
ها آنها را تعقیب کردند و که مقدونیها عقب نشستند و السدمونىها بود، ولى، پس از آنالسدمونى

باوجود این، جنگ بقدرى . دندها از فزونى خود استفاده کرجنگ در دشت دنباله یافت، مقدونى
سخت بود،

______________________________
)1(-�A�m�p�h�o�t�e�r�e.

)2(-�C�o�r�r�h�a�g�e.

)3(-�M�e�g�a�l�o�p�o�l�i�s.
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السدمونیها براى حفظ افتخارات گذشته خود . که تا آنزمان کسى چنان جدالى را بخاطر نداشت
آژیس رشادتهاى محیر العقول کرد، ولى چون . براى افتخارات حاضرهجنگ میکردند و مقدونیها 

بواسطه اسلحه و قد بلند و نیز از جهت حمالت شجاعانه خود نمایان بود، مقدونیها باران تیر بر او 
اثر میگذاشت، تا آنکه باالخره در ابتداء او بوسیله سالح و مخصوصا سپرش ضربتها را بى. باریدند



بعد مورخ مذکور روایت دیودور را تکرار کرده . ران او زدند و خون فوران کردبا نیزه زخمى ب
گوید، وقتى که آژیس، باوجود زخمهاى زیاد، باز بمقدونیها حمله کرد، اینها از ترس شجاعتهاى 

او جرئت نداشتند بوى نزدیک شوند و از دور او را هدف تیر و زوبین و غیره قرار داده بودند، ولى 
اش آمد و الت قتّاله را گرفته بطرف مقدونیها پرتاب میکرد، تا آنکه باالخره زوبینى بسینهاو این آ

اى سر خود را بر سپرش نهاد و بعد دیرى نگذشت، که از شدت فوران او آنرا بیرون کشیده لحظه
.خود بیجان گشت

همان (و نوه آژزیالس بود »1«داموسکه آژیس پسر آرخى) 4آژیس، بند (پلوتارك نوشته 
مورخ مذکور او را بسیار ) آژزیالس، که سفر جنگى بآسیاى صغیر در زمان اردشیر دوم کرد

این شخص بگفته پلوتارك میخواسته از انحطاط روز افزون اسپارت جلوگیرى کرده آنرا . ستوده
ر نزدیکى مگالوپولیس پاتر دتىباخالق و عادات و مقام سابقش برگرداند و در جنگى که، با آن

اند، قبل از جنگ گوگمل خاتمه جنگ مزبور، چنانکه مورخین قدیم نوشته. کرده، کشته شده
) م. ق333(یافته و بنابراین باید گفت، که مقدمات قیام السدمون بر اسکندر قبل از جنگ ایسوس 

ى مخصوصا جلب توجه این معن. م خاتمه یافته. ق331) نوامبر(شروع گشته و تقریبا در آبان 
میکند، چه دربار ایران کمکهائى، که مقتضى بوده به السدمونیها نکرده و الّا بدادن سى تاالن نقره 

این رفتار هم باعث حیرت است و . بایست اکتفا کرده باشدو ده کشتى نمى) هزار ریال تقریبا360(
ها، ى دیده میشود، که مقدونىاگر کیفیات جنگ را در نظر گیریم، بخوب. جهت آن معلوم نیست

باوجود

______________________________
)1(-�A�r�c�h�i�d�a�m�u�s.
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پاتر فرستاده بود، باز با اشکال تىهزار تاالن براى آنشان و باوجود اینکه اسکندر سهفزونى عده
این است، که اگر پول وافرى دربار ایران باهالى اند السدمونیها را مغلوب کنند و ظنّ قوى توانسته

پاتر از عهده آنان برنمیآمد و، چون تىبود و آنالسدمون میرساند، عده متّحدین السدمون بیشتر مى
.شورش بتمام یونان سرایت میکرد، اسکندر نمیتوانست در آسیا بماند



، نیز جالب توجه است، زیرا قبل از پاتر فرستادهتىهزار تاالن براى آناین خبر، که اسکندر سه
هنوز ) پلیسپرس(جمشید جنگ گوگمل اسکندر بر خزائن عمده ایران در بابل و شوش و تخت

دست نیافته بود، لذا این وجه قسمتى از ذخایر سارد، دمشق، منفیس و این نوع شهرهاى ممالک 
.ایران بوده

حرکت اسکندر بطرف شوش

رهسپار شد و پس از شش روز طى مسافت وارد والیتى گردید، که اسکندر از بابل بطرف شوش 
نوشته و این نام »2«تاسنام داشت، دیودور اسم این والیت را سیت»1«کورث ساتراپنبقول کنت

بنقشه دولت (تاس است، که باالتر کرارا ذکرى از آن شده تاکس یا سىمصحف همان سى
).اسکندر رجوع شود

جا توقّف کرد و از ترس اینکه مبادا ر خیلى حاصلخیز و غنى بود، اسکندر در اینچون والیت مزبو
هائى براى آزمایش مردانگى و کفایت قرار سپاهیان او در میان وفور نعمت سست شوند، مسابقه

از این ببعد تقسیمات قشون »3«هرکس مسابقه را میبرد رئیس هزار نفر سپاهى میگشت. داد
نفر بود و داشتن 500، زیرا هریک از افواج مقدونى تا این زمان مرکب از مقدونى تغییر کرد

بعد اسکندر اصالحات دیگرى نیز در قشون کرد، . ریاست فوج منوط بابراز مردانگى و لیاقت نبود
ها از هائى تقسیم میشد، قسمتنظام نظر بقومیت سواران بقسمتتوضیح آنکه تا این زمان سواره

). ترتیب قواء چریکى ایران در ازمنه گذشته(و هرکدام رئیسى از خود داشت یکدیگر جدا بود 
اسکندر اعالم کرد، پس از این رؤساء قسمتها کسانى

______________________________
)1(-�S�a�t�r�a�p�e�n�e.

)2(-�S�i�t�t�a�s.

)3(-�C�h�i�l�i�a�r�q�u�e.
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در لوور پاریس استمجسمه کوچکى از مفرغ که -)85(

)481، گراور 2پیه، ج پرو، شى(

سابقا در موقع حرکت قشون . اندها آمدهخواهند بود، که او معین میکند، نه اشخاصى که از محلّ
شیپور حرکت میدمیدند و، چون ممکن بود از جهت همهمه یا اضطراب، صداى شیپور شنیده 

ز چوب باالى خیمه او برپا کنند و عالمت حرکت در نشود، اسکندر قرار داد، که من بعد منارى ا
پس از آن اسکندر بطرف شوش رفت و روز بیستم حرکت از بابل . شب آتش باشد و در روز دود

نام پسرش را باستقبال او فرستاده وعده کرد خزائن این شهر »1«والى آن آبولت. بآن شهر رسید
نامى هم، که پس از جدال اربیل بحکم اسکندر »2«فیلوکسن: آریان نوشته. نامى را تسلیم کند

. بشوش رفته بود، با پسر والى باستقبال او آمد و گفت که خزانه شوش در اختیار اسکندر است
این . رسید»3«اسکندر پسر جوان والى را با مالطفت پذیرفت و براهنمائى او بکنار رود خوآسپ

ر خود والى با هدایاى گرانبها باستقبال آمد و در میان در کنار رود مزبو. رود را حاال کرخه نامند
اى، که مخصوصا جلب توجه میکرد، شترهاى دوکوهانه تندرو و نیز دوازده فیل ها هدیهتقدیمى

در شوش اسکندر . بود، که داریوش براى جنگ با مقدونیها خواسته بود و حاال نصیب اسکندر شد
.خزانه داریوش را تصرّف کرد

):66، بند 17کتاب (دیودور گوید : ر باب مقدار ذخائر آن مختلف استروایات د

).دریک(هزار تاالن پول مسکوك طال هزار تاالن شمش طال و نقره بود و نهچهل

______________________________
)1(-�A�b�u�l�e�t�e.

)2(-�P�h�i�l�o�x�e�n�e.

)3(-�C�h�o�a�s�p�e�s.
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معین نکرده، که مقدار شمش طال چه بوده، نمیتوان مقدار ذخایر خزانه شوش را چون دیودور 
ها را نقره بدانیم، باز مقدار ذخایر مزبوره بپول کنونى به باوجود این، اگر تمام شمش. معلوم کرد

این حساب حداقلّ (میلیون فرنک طال یا سه میلیار و ششصد و بیست میلیار ریال بالغ میشود 724
ولى بعض نویسندگان جدید مقدار ذخایر نقدى خزانه شوش را هفتاد میلیون لیره انگلیسى )است

راجرس، تاریخى از ایران قدیم، صفحه . و. ر(اند، که تقریبا ضعف مبلغ مذکور میشود معین کرده
این ذخایر را بقول دیودور از ازمنه قدیم جمع کرده بودند، تا در مواقع بلیات سخت . »1«)330

هزار تاالن نوشته، که تقریبا همان مبلغ کورث مقدار ذخیره خزانه را پنجاهکنت. بمصرف برسانند
).2، بند 5کتاب (میشود 

هزار تاالن نقره مسکوك بود و اشیاء نفیسه که این ذخیره چهل) 51اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
سال جمع کرده 190ها را در مدت هپارچ. هزار تاالنهاى ارغوانى اعلى بوزنى معادل پنجو پارچه

مورخ مذکور عالوه کرده، که رنگ سرخ . ها نکاسته بودبودند و باوجود این از درخشندگى آن
حساب حداقل با روایت (اند ها را از عسل و رنگ سفید را از سفیدترین روغن ساختهاین پارچه

شاهان پارس براى اینکه نشان دهند، : نن گویدبعد پلوتارك از قول دى). پلوتارك موافقت دارد
. را آورده در خزانه میگذارند) دانوب(که ممالک تابعه پارس تا کجا کشیده، آب رود نیل و ایستر 

.»2«)2، بند 6، فصل 3کتاب (هزار تاالن میرسید آریان نوشته، که فقط مقدار نقره به پنجاه

هاى تخت بلند چون قامت او کوتاه و پلّهدر شوش اسکندر خواست بر تخت شاهان ایران نشیند و،
بود، پاهایش به پلّه آخرى نرسید و یکى از غالم پیشخدمتان اسکندر دویده میزى آورد، تا پاهاى 

سرایان داریوش،یکى از خواجه. او روى آن قرار گیرد

______________________________
)1(-�R� �.�W� �.�R�o�g�e�r�s� �.�A� �.�H�i�s�t� �.�o�f� �A�n�c� �.�P�e�r�s�i�a� �.�p� �.�3�3�0.

. اندمترجم آریان عقیده داشته، که مقدار ذخایر بیش از آن بوده که مورخین قدیم نوشته-)2(
بعقیده او با ذخایر قصر شوش ممکن بود ده مقابل مقدونیه را خرید، ولى مدرکى براى این عقیده 

.بدست نمیدهد
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او جواب داد، که روى این میز . و اسکندر جهت آنرا پرسیدچون این وضع را دید، زار بگریست 
داریوش غذا صرف میکرد و من، وقتى که دیدم این میز مقدس بازیچه شده، نتوانستم از گریه 

اسکندر از این سخن خجل شد و گفت میز را برگیرند، ولى فیلوتاس مانع شده . خوددارى کنم
آمد را، که میز غذاى ه چنین کنى، بعکس این پیشاى پادشاه، برحذر باش از اینک«: چنین گفت

اى پادشاه، در این : دیودور گوید، که فیلوتاس گفت. »دشمنت را در زیر پا دارى، بفال نیک بگیر
.امر توهینى نیست، زیرا بحکم تو این کار نشده، بل روح خیرى آنرا الهام کرده

): همانجا(آریان گوید . روى پله بگذارنداسکندر این گفته را بفال نیک گرفته امر کرد میز را 
و »1«از جمله دو مجسمه هارمودیوس. اسکندر در قصر شوش مقدارى زیاد اشیاء گرانبها یافت

. ها را از آتن آورده بودبود، که از مفرغ ساخته بودند و خشیارشا این مجسمه»2«تونآریستوگى
. اندکورث ساکتاین خبر دیودور و پلوتارك و کنتراجع ب. اسکندر این اشیاء را به آتن فرستاد

وقتى که اسکندر در شوش توقف داشت، البسه و ) 2، بند 5کتاب (کورث گوید چنانکه کنت
ها را با زنهائى، که آنرا بافته بودند، هاى ارغوانى زیاد از مقدونیه براى او فرستادند و او پارچهپارچه

هاى ستاده پیغام داد، که اگر این لباسها پسند او باشد، بنوهگامبیس مادر داریوش فرسىنزد سى
ها بافته و ساخته این صنعت را بیاموزد و تعلیم دهد، که این نوع لباس) یعنى دختران داریوش(خود 

.هدیه کنند

فرستادگان برگشته قضیه را باطّالع اسکندر رسانیدند و او نزد . ملکه، همینکه این بشنید، بگریه افتاد
مادر، لباسى، که من در بر دارم، نه تنها هدیه خواهران من است، بل خود «: ملکه رفته چنین گفت
. اند، عادات ما مرا باشتباه انداخت و تو نباید جهالت مرا حمل بر اهانت کنىآنها این هدیه را بافته

م، مثال میدانم، تصور میکنم، که اگر من از عادات ملّت تو آگاه باشم، از رعایت آن کوتاهى نکن
اجازه بنشیند و بنابراینکه موافق عادات شما پسر نمیتواند در حضور مادرش بى

______________________________
)1(-�H�a�r�m�o�d�i�u�s.



)2(-�A�r�i�s�t�o�g�i�t�o�n.
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.اى بنشینمکردهام، تا تو بمن اشاره ام، پیش تو ایستادههر زمان، که من نزد تو آمده

ام و تو را اى در پیش من زانو بزمین زنى و من از آن مانع شدهچه بسا اتّفاق افتاده، که تو خواسته
، چنانکه بیاید، وقتى که اسکندر عازم پارس شد، ملکه مادر »هم مانند المپیاس مادر میخوانم

جهت . یونانى آموزندداریوش و اطفال او را در شوش گذاشت و سپرد، که بپسر داریوش زبان
خالصه آنکه او . تر معلوم خواهد شداینکه خانواده داریوش را اسکندر با خود بپارس نبرده، پائین

.نخواسته، که مادر داریوش شاهد شقاوتهاى مقدونیها در پارس باشد

،17کتاب (درباره والى شوش، که شهر را با قلعه محکم آن به اسکندر تسلیم کرد، دیودور گوید 
اند، که او برحسب امر نهانى داریوش اینکار کرد و بعد بعض مورخین باین عقیده): 65بند 
افزایند، که چون داریوش میخواست فرصت یافته قشون جدیدى براى جنگ با اسکندر مى

تدارك کند، پنداشت، که اگر شهرهاى معظم ایران با ذخایر آن بدست اسکندر افتد، او پس از 
ونوش فرو رفته از تعقیب شاه منصرف خواهد شد و داریوش تهائى در عیشیافتن چنین ثرو

.بمقصود خود خواهد رسید

را با ساخلوى »1«الئوسپس از توقّف چند روزه در شوش، اسکندر عزیمت پارس کرد و آرخه
کراتداد، کالّى»2«ارگ را به کسنوفیل) دژبانى(مرکب از هزار نفر در شوش گذاشته کوتوالى 

مستحفظ خزانه گردید و آبولت، که شوش را تسلیم کرده بود، بسمت والى خوزستان باقى »3«
.ماند

حرکت اسکندر بطرف پارس

یونانیها . رسید»4«تیگریسپس از حرکت از شوش اسکندر چهار روز راه پیموده برود پاسى
واقع و طرفین این رود بمسافت پنجاه »5«اند که سرچشمه این رود در کوهستان اوکسیاننوشته



ها میریزد، آبشارهائى ها بپستىاین رود، چون از بلندى. پر از جنگل است) ذرع9250تقریبا (استاد 
بوجود میآورد و بعد داخل جلگه شده مالیم حرکت

______________________________
)1(-�A�r�c�h�e�l�a�u�s.

)2(-�X�e�n�o�p�h�i�l�e.

)3(-�C�a�l�l�i�c�r�a�t�e.

)4(-�P�a�s�i�t�i�g�r�i�s.

)5(-�U�x�i�e�n�s.
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استاد طى 60که رانى است و، پس از آندر اینجا عمق آن بقدرى است، که قابل کشتى. میکند
اند، معلوم است، که این رود همان رود از توصیفى که کرده. مسافت کرد، بخلیج پارس میریزد

یعنى پس (تیگر هاى قدیم این رود را پسبدست میآید، که پارسىکارون است و نیز این اطّالع 
هاى قدیم تیگر مینامیدند، زیرا چنانکه از کتیبه بیستون داریوش معلوم است دجله را پارسى) دجله

، اگرچه دیودور اسم این »1«)18، بند 1هاى بیستون، طبع موزه بریطانیائى، ستون کتیبه(میگفتند 
، بند 5کتاب (کورث و کنت) 3، بند 6، فصل 3کتاب (ولى از روایت آریان رود را تیگر نوشته،

هزار نفر پیاده و سپاهیان بعد اسکندر با نه. تیگر صحیح استمعلوم است، که اشتباه کرده و پس) 3
محقّقین این مردم را با خوزها تطبیق . هزار نفر تراکى داخل والیت اوکسیان شداجیر یونانى و سه

:اندالیت را چنین توصیف کردهو خود و

راه از جلگه بزرگى، که ببلندى پنجهزار پا است میگذرد و ) جمشیدتخت(پولیس از شوش تا پرس
.هاى کوههاى بلند واقع استجمشید زنجیرهدر میان شوش و تخت



که چون راه مزبور از معبر تنگى میگذرد، . هزار پا میرسد14در بعض جاها بلندى این کوهها به 
ها، پرتگاهها و رودهاى بزرگ و کوچک عبور از آن بسیار مشکل است و بعالوه این راه را دره

قطع میکند، طى کردن این راه خصوصا در موقع زمستان بسیار دشوار است، تا چه رسد باینکه 
موقع از این راه حرکت دهند، ولى از آنجا که اسکندر میخواست خود را زودتر قشونى را در این

کشى خشیارشا بیونان انتقام از تخت هخامنشى رسانیده خزائن آنرا تصرّف کند و بتالفى قشونپاىب
ایرانیها بکشد، این راه دشوار را پیش گرفته فرمان حرکت بقشون خود داد و، حال آنکه میتوانست 

یر یونانى و هزار نفر پیاده و سپاهیان اج9بارى، اسکندر با . بهمدان رفته از آنجا عازم پارس شود
این والیت در همسایگى شوش واقع است و تا . شد»2«هزار نفر تراکى داخل والیت اوکسیانسه

»3«ماداتس. معبرى است تنگ) یعنى خوزستان(مدخل پارس امتداد مییابد و بین آن و سوزیان 
حاکم این

______________________________
.تیز استتیگر بپارسى قدیم بمعنى تند و -)1(

)2(-�U�x�i�e�n�s.

)3(-�M�a�d�a�t�e�s.
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، ولى )نوشته»1«دیودور اسم او را مادتس(والیت تصمیم کرد خیانت به داریوش نکند و بجنگد 
هاى این والیت اطّالع داشتند، به اسکندر راهى نشان دادند، که بوسیله آن ممکن کسانیکه از محلّ

بنابراین اسکندر هزار و پانصد نفر . ا بلندیهائى را اشغال کنند و بر دشمن مسلّط باشندبود مقدونیه
داده امر کرد، بعد از غروب آفتاب حرکت کند و »2«رنسپاهى اجیر و هزار نفر آگریانى به ت

. خود او در پاس سوم شب حرکت کرده از تنگ در طلیعه صبح گذشت و شهر را محاصره کرد
باریدند وریز پوشیده بود، محصورین تگرگ تیر بر محاصرین مىار از سنگهاى درشتزمین ناهمو

و سپاهیان مقدونى باشکاالت برمیخوردند، ولى خردخرد پیش میرفتند و اسکندر، که در صف اول 
بود بمقدونیها میگفت، پس از تسخیر آنهمه شهرهاى نامى، آیا سرخ نخواهید شد، که در جلو این 



در این احوال محصورین اسکندر را هدف تیرهاى خود قرار دادند و . کث کنید؟قلعه ضعیف م
باالخره سربازان . موقع خارج شود، او نپذیرفتهرچند سربازانش اصرار کردند، که اسکندر از این

محاصره بطول انجامید، تا آنکه تورون با سپاهیان خود . از سپرهاشان سنگرى براى او ترتیب دادند
از این زمان پارسیها . وپیش بین دو مخاطره واقع شدندپدید آمد و پارسیها از پسباالى ارگ 

سست گشتند، مقدونیها قوت قلب یافته حمالت سخت کردند و باالخره بعض پارسیها پا فشرده 
پس از آن، پناهندگان سى نفر انتخاب . اى زیاد فرار کرده بارگ پناهنده گشتندکشته شدند و عده

اسکندر جواب رد داده گفت، امانى براى . سکندر فرستادند، تا براى آنها امان بخواهدکرده نزد ا
گامبیس مادر سىدر این احوال پناهندگان ارگ کسانى بشوش فرستاده به سى. آنان نیست

داریوش متوسل شدند، که او در نزد اسکندر شفاعت کند، بخصوص، که ماداتس برادرزاده یا 
ملکه در ابتداء . دواج کرده بود و از خویشان داریوش محسوب میشدخواهرزاده ملکه را از

نخواست در این قضیه دخالت کند، زیرا مالحظه داشت از اینکه اسکندر پندارد، که ملکه از 
مالطفت اسکندر سوءاستفاده میکند،

______________________________
)1(-�M�a�d�e�t�e�s.

)2(-�T�a�u�r�o�n.
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اى به اسکندر نوشته اوال معذرت ولى، پس از اصرار زیاد از طرف محصورین، باالخره نامه
خواست از خواهشى که میکند و بعد عفو او را نسبت به ماداتس، که خویش ملکه و مورد محبت 

اسراء و اسکندر بر اثر این شفاعت نه فقط ماداتس را عفو کرد، بل تمام. وى بود، درخواست کرد
شهر هم سالم ماند و اهالى . محصورینى را، که تسلیم شده بودند، از دادن مالیات معفو داشت

.اجازه یافتند بزراعت پرداخته از دادن باج معاف باشند

کتاب (، ولى آریان گوید )3، بند 5کتاب (کورث است شرحى که ذکر شد، موافق روایت کنت
اینکه سهل است، شاهان مزبور، . ، که بشاهان پارس باج نمیدادنداوکسیان مردمى بودند) 17، بند 3



وقتى که میخواستند از این معبر تنگ و این کوهها عبور کنند، براى حفظ امنیت برؤساء این مردم 
جا بگذرد، کس نزد او فرستاده بنابراین، وقتى که اسکندر خواست از این. انعام و خالعى میدادند

نهاد را نپذیرفت و کسى از خود اسکندر این پیش. انند شاهان رفتار کندخواستند، که او هم م
او چنین کرد، یعنى خودش . اوکسیان به اسکندر راهنمائى کرد، که چگونه پشت دشمن را بگیرد

.از پیش حمله برد و کراتر از پس

. ار کردگذبدین منوال اسکندر از معبر گذشته کشتارى راه انداخت و خود مردم مزبور را باج
مورخ . هزار گوسفند و میش و غیرهبنه و سىباجشان عبارت بود، از صد اسب و پانصد رأس مال

آریان در خاتمه . مذکور راجع باین مردم گوید، که نه نقره را میشناسند و نه با زراعت آشنا هستند
تصار نوشته، که بطور اخ) 67، بند 17کتاب (دیودور . از قول بطلمیوس بوساطت ملکه اشاره کرده

دیگر نه بوساطت ملکه . اسکندر جاهائى را، که مشرف بر قلعه بود، گرفت و محلّ را تسخیر کرد
در خاتمه راجع به اوکسیان باید گفت، که . اشاره کرده و نه باینکه این مردم بشاهان باج نمیدادند

.ننداوکسیان را یونانى شده خوزیان میدا»1«آسبعض محقّقین مانند آندره

______________________________
)1(-�A�n�d�r�e�a�s.
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اسکندر در دربند پارس

ین را از راه پس از مطیع کردن اوکسیان اسکندر قشون خود را بدو قسمت تقسیم کرده پارمن
اسلحه سپاهیان سبکبطرف پارس فرستاد و خود با ) یعنى از راه رامهرمز و بهبهان کنونى(جلگه 

اى، که پارسیها یابد، پیش گرفت، زیرا میخواست قوهراه کوهستانى را، که بدرون پارس امتداد مى
کنان پیش در اینجا اسکندر غارت. در این راه تدارك کرده بودند، در پشت مقدونیها سالم نماند

31میل یا تقریبا 113جا اینتا. رفت، تا روز سوم وارد پارس شد و روز پنجم بدربند پارس رسید
.فرسنگ راه پیموده بود



اند و نویسندگان موقع را دروازه پارس و برخى دروازه شوش نوشتهبعض مورخین یونانى این
بهرحال، چنانکه اسم آن مینماید، این محلّ معبرى است تنگ، . اروپائى بیشتر دروازه پارس گویند

گیلویه اند، باید کوهکه مورخین یونانى توصیف کردهکه از پارس بشوش هدایت میکند و چنان
.»1«کنونى باشد

هزار سپاهى اشغال کرده و منتظر بود، که اسکندر با قشونش 25رشید با »2«برزنموقع را آرىاین
آریان نوشته، که سردار مزبور در این تنگ دیوارى . وارد معبر شود، تا جنگ را شروع کند

جا باید استنباط کرد، که این دربند هم مانند سایر دربندها دیوارى محکم و از این. ساخته بود
وقتیکه مقدونیها پیش آمده بجائى رسیدند، که موافق مقصود سردار مزبور بود، . اى داشتهدروازه

این سنگها با قوتى هرچه تمامتر پائین آمده . پارسیها سنگهاى بزرگ از باالى کوه بزیر غلطانیدند
آور در ن مقدونیها میافتاد، یا در راه ببرآمدگى یا سنگى برخورده خرد میشد، با قوتى حیرتدر میا

.ها میپراکند و گروهانى را پس از دیگرى میخوابانیدمیان مقدونى

عالوه بر آن مدافعین معبر از هرطرف باران تیر و سنگ فالخن بر مقدونیها

______________________________
گفت اسم این معبر سخت حاال ز خوانین بختیارى، که خوب با این محل آشنا بود، مىیکى ا-)1(

.تک آب استننگ

)2(-�A�r�i�o�b�a�r�z�a�n�e.
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اند و تلفات خشم مقدونیها را در این احوال حدى نبود، چه میدیدند، که در دام افتاده. میباریدند
.بتوانند از دشمنان خود انتقام بکشنداینکه زیاد میدهند، بى

.بتن کنندبنابراین میکوشیدند، که زودتر خودشان را بپارسیها رسانیده جنگ تن

با این مقصود بسنگها چسبیده و یکدیگر را کمک کرده تالش میکردند، که باال روند، ولى هر 
افتاد و چسبیده بودند، مىدفعه سنگ بر اثر فشار از جا کنده میشد و برگشته، روى کسانیکه بدان 



حال موقع مقدونیها چنان بود، که نه میتوانستند توقّف کنند و نه پیش در این. آنها را خرد میکرد
سنگرى هم نمیتوانستند از سپرهاى خود بسازند، زیرا چنین سنگرى در مقابل سنگهاى . روند

اسکندر از مشاهده این . دوام آردآور بزیر میآمد، ممکن نبود عظیم، که از باال با آن قوت حیرت
جا بود، که متهورانه قشون خود را وارد این انفعال او از این. احوال غرق اندوه و خجلت گردید

مباالتى دربار ایران معبر تنگ کرده و پنداشته، که چون از دربندهاى کیلیکیه و سوریه بواسطه بى
این دربند هم بآسانى خواهد گذشت و اکنون اینکه یک نفر را هم قربانى بدهد، ازگذشته، بى

باالخره اسکندر، چون دید، که . میدید، که باید عقب بنشیند و، حال آنکه نمیخواست چنین کند
نشینى ندارد، حکم آنرا داد و سپاهیان مقدونى دم سپرهاشان را تنگ بهم چسبانیده چاره جز عقب

دیودور گوید سیصد استاد عقب (نشستند عقب ) یک فرسنگ(و روى سر گرفته بقدر سى استاد 
).نشستند

ترین پس از اینکه اسکندر بجلگه برگشت، بشور پرداخت، که چه باید بکند، بعد آریستاندر مهم
.گوى خود را خواسته پرسید، که عاقبت کار چه خواهد بودغیب

رد و پس از آن توانست جوابى بدهد، گفت در غیر موقع نمیتوان قربانى کآریستاندر، چون نمى
خطر و مطمئنّى اسکندر مطّلعین محلّ را خواسته در باب راهها تحقیقاتى کرد و آنها گفتند راه بى

اسکندر دید، که اگر این راه را اختیار کند، کشتگان مقدونى . هست، که از ماد بپارس میرود
که کشتگان را ترین وظیفه در موقع جنگ این است، دفن خواهند ماند، و حال آنکه مقدسبى

بنا. بخاك بسپارند
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.براین اسکندر اشخاصى را، که سابقا اسیر شده بودند، خواسته باز تحقیقاتى کرد

این خیال، که قشون را از کوهستان : یکى از آنها، که بزبان پارسى و یونانى حرف میزد، گفت
ن سمت جز کوره راهى، که از جنگلها میگذرد، راهى بپارس ببرید بیهوده است، زیرا از ای

هاى دیگر اشکال نیست و راهنخواهید یافت، و حال آنکه این کوره راه براى عبور یک نفر هم بى
بواسطه درختان برومند، که سر به یکدیگر داده و شاخ و برگهاى آن بهم پیچیده، بکلّى مسدود 



اى؟ او جواب داد، اى یا خود دیدهآنچه میگوئى، شنیدهآیا : پس از آن اسکندر از او پرسید. است
اى در لیکیه بدست پارسیها و ام، دفعهمن چوپانم و تمام این صفحه را دیده و دو دفعه اسیر گشته

اند، در حال اسکندر، چون اسم لیکیه را شنید، چنانکه نوشته. دفعه دیگر بدست سپاهیان تو
بنابراین . ته، یکنفر از اهل لیکیه او را وارد پارس خواهد کردگوئى باو گفبخاطرش آمد، که غیب

. هاى زیاد داده گفت راهى پیدا کن، که ما را بمقصود برساندامیدوار شد و باسیر لیکیانى وعده
اسیر در ابتداء امتناع ورزیده اشکاالت راه را بیان کرد و گفت، که از این راه اشخاص مسلّح 

بعد راضى شد، که از کوره راهى قشون اسکندر را بجائى برساند، که توانند بگذرند، ولىنمى
.پشت ایرانیها را بگیرند

آگرنظامى، که در تحت فرماندهى او بود، و سپاهى، که ملرا با پیاده»1«پس از آن اسکندر کراتر
ت اردو را وسع: فرمان میداد و هزار نفر سوار تیرانداز بحفاظت اردو گماشته چنین دستور داد»2«

حال که هست حفظ و عده آتشها را شب زیاد کنید، تا خارجیها تصور کنند، که من در بهمین
برزن خبر یافت، که من از بیراهه بطرف مقصد میروم و براى جلوگیرى، اگر آرى. اردو هستم

طر بزرگترى قسمتى را از قشون خود مأمور کرد، راه را بر من سد کنند، تو باید او را بترسانى، تا خ
هرگاه از حرکت من آگاه نشد و من او را فریب دادم، همینکه صداى . را حس کند و بتو بپردازد

درنگ بطرف معبرى، کهاضطراب خارجیها را شنیدى، بى

______________________________
)1(-�C�r�a�t�e�r�e.

)2(-�M�e�l�e�a�g�r�e.
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.برزن بمن خواهد پرداختراه باز خواهد بود، زیرا آرى. بروایمما تخلیه کرده

اینکه شیپور حرکت را دمیده در پاس سوم شب در میان سکوت و خاموشى کامل، اسکندر، بى
اسلحه تمام سپاه او سبک. باشند، بطرف کوره راه باریک، که شخص لیکیانى نشان داده بود، رفت



عالوه بر اشکاالت راه، باد برفى زیاد از کوهستانهاى . داشتبود و آذوقه سه روزه راه را با خود
.ها در برف فرو میرفتند، چنانکه کسى در چاه افتدهمجوار در اینجا جمع کرده بود و مقدونى

مقدونیها دوچار وحشتى شدید شدند، زیرا میدیدند، شب است و در جاهائى هستند، که آنرا هیچ 
صداقتش معلوم نیست و، اگر او مستحفظین خود را در غفلت نمیشناسند و راهنمائى دارند، که

انداخته فرار کند، تمام قشون مقدونیه مانند حیوانات سبع، وقتى که بدام میافتند، نه راه پیش 
موقع حیات اسکندر و تمام قشون او بموئى، یعنى بنابراین در این. خواهند داشت و نه راه پس

از . باالخره پس از مجاهدات زیاد مقدونیها بقلّه کوه رسیدند.بدرست قولى رهنما، آویخته بود
در این محلّ اسکندر . برزن هدایت میکردجا از طرف راست راهى بود، که باردوى آرىاین

اسلحه گذاشت نظام سبکاى از پیادهو عده»2«پرخنتاس و پولىرا با آمین»1«فیلوتاس و سنوس
قدم پیش از اسرا بلدهائى برداشته در جستجوى چراگاههاى خوب قدمو بعد بسواران امر کرد، که 

نام داشت راهى را پیش گرفت، که »3«اى، که آژمادارها و دستهخود اسکندر با اسلحه. روند
تا روز دیگر حوالى ظهر سپاه اسکندر . بانان و قراوالن دشمن بودخیلى سخت و دورتر از دیده
چون سپاهیان خسته و فرسوده . بقیه راه آنقدر دشوار و سخت نبودفقط نصف راه را پیمود، ولى 

بعد در پاس دوم شب . بودند، اسکندر فرمان داد توقّف کرده غذائى صرف و رفع خستگى کنند
اشکال راه خود را پیمود، ولى در جائى، که سراشیبى کوه خردخرد کم میشد، قشون براه افتاده بى

عالوه بر این اشکال . ها آبى زیاد در آنجا جمع شده بودد، که از سیلها بدره عمیقى رسیدنمقدونى
شاخ و برگهاى درختان

______________________________
)1(-�C�o�e�n�u�s.

)2(-�P�o�l�y�p�e�r�c�h�o�n.

)3(-�A�g�e�m�a.
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ها مستولى شدید بر مقدونىموقع یأسى در این. چنان درهم دویده بود، که عبور محال بنظر میآمد
حد اطراف آنها را فرو گرفته و درختان چنان تاریکى بى. گشت، چنانکه نزدیک بود گریه کنند

در همین احوال بادهاى . سدى از باال ساخته بود، که روشنائى ستارگان هم باین محلّ نمیرسید
باالخره . نین میانداختشدید سر درختان را بهم میزد و صداهاى موحش در اطراف مقدونیها ط

روز در رسید و از وحشت مقدونیها کاست، چنانکه توانستند قسمتى را از دره دور زده بگذرند، 
پارسیها . بعد مقدونیها باال رفته بقلّه کوه رسیدند و در آنجا بقراوالنى از سپاه پارسى برخوردند

و برخى فرار کردند و بر اثر درنگ اسلحه برگرفته حمله بردند، بعد بعضى از آنها مقاومتبى
چکاچاك اسلحه، ضجه و ناله افتادگان و مجروحین و فرار قسمتى، که میخواست باردوى اصلى 
ملحق شود، صداى همهمه و غوغا برخاست و کراتر، چون این صداها را شنید، بطرف معبر تنگ 

.شتافت

از هرطرف اسلحه مقدونیها ترتیب بسبب راهنمائى یک اسیر لیکیانى پارسیها دیدند، کهبدین
نه راه : اندمعلوم بود، که محصور شده. میدرخشد و هر آن در اطراف آنها بر مخاطرات میافزاید

باوجود این پارسیها تسلیم نشدند و جدالى کردند، که خاطره آن در . پیش دارند و نه راه پس
.تاریخ باقى ماند

، که مردان غیرمسلّح حمله بمقدونیها کرده آنها را نبرد دلیران سخت بود و پافشارى پارسیها بحدى
در . کشیدند و بعد، با تیرهاى خود مقدونیها، آنها را میکشتندمیگرفتند و با سنگینى خود بزیر مى

اى پروا بسپاه مقدونى زده عدهبرزن، با چهل نفر سوار و پنجهزار پیاده، خود را بىاین احوال آرى
ت زیادى هم داد، ولى موفّق شد، که از میان سپاه مقدونى بگذرد، زیاد از دشمن بکشت و تلفا

تخت بشتابد و آنرا قبل از رسیدن او چنین کرد، تا بکمک پاى. یعنى از محاصره بیرون جست
تاس، فیلوتاس و سنوس از راه جلگه بطرف ها اشغال کند، ولى قشونى، که اسکندر با آمینمقدونى

اینقسمت مأمور بود، بر رودى، که از دخول . قصد او مانع گردیدپارس فرستاده بود، از اجراى 
.بپارس مانع است، پلى بسازد
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بشهر نمیتوانست داخل شود و از طرف دیگر قشون : در اینوقت او در موقعى پرمخاطره واقع شد
برزن رشید راضى نشد تسلیم آرىآور، باوجود این وضع یأس. مقدونى او را سخت تعقیب میکرد

شود و از جان گذشته خود را بصفوف مقدونى زد و چندان جنگید، تا باالخره خود و رفقایش 
، 3آریان، کتاب : (انداین است شرحى، که مورخین عهد قدیم نوشته-.شرافتمندانه بخاك افتادند

).4ین کتاب پولى-4-3ند ، ب3کورث، کتاب کنت-68، بند 17دیودور کتاب -4بند -6فصل 

مثال عده . هاى آنها هست، که تغییرى در اصل واقعه نمیدهدبعض اختالفات جزئى بین نوشته
برزن هیچ منتظر اند و دیگر اینکه آرىو برخى چهل هزار نفر نوشته25برزن را بعضى قشون آرى

وپیش مورد حمله واقع شده، سنبوده، که اسکندر از پشت سر او درآید و از این جهت ناگهان از پ
بخصوص که آریان گوید، اسکندر قراوالن اول و دوم را کشت و دشمن وقتى خبر یافت از اینکه 

ها را مورخین معین عده تلفات مقدونى. محصور گشته، که سنگرهایش را بطلمیوس گرفته بود
دیودور نیز گوید در دفعه . وداند، ولى مکرّر گویند، که عده کشتگان و مجروحین زیاد بنکرده

اى زیاد از مقدونیها کشته یا مجروح اولى، که اسکندر میخواست از دربند پارس بگذرد، عده
.شدند

دربند پارس و معبر ترموپیل

اى، که خشیارشا و اسکندر بدان جدال دربند پارس شباهت زیاد بجدال ترموپیل دارد و وسیله
.متوسل شدند، نیز همان بود

نیز مشابه -برزن پارسىجا آرىادتى هم، که در ترموپیل لئونیداس اسپارتى بروز داد و در اینرش
در یونان اسامى دلیران ثبت شد و در . چیز تفاوت بین دیده میشودیکدیگر است، ولى در یک

اگر ها نویساندند و نام آنان را تجلیل کردند، ولى در ایران، تاریخ ماند، روى قبور آنان کتیبه
شناسى مورخین یونانى ذکرى از این واقعه نکرده بودند، اصال خبرى هم از این فداکارى و وظیفه

جهت آن انقراض دولت هخامنشى و نابود شدن اسناد راجعه باین دوره است، و الّا، . بما نمیرسید
در چند کتیبه بیستون دیده میشود و نیز از ذکرى، که هرودوت18چنانکه از ستون چهارم، بند 

، شاهان)815و 747صفحه (مورد کرده 
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هخامنشى اشخاص فداکار را تشویق میکردند و کارهاى آنها را نه فقط شاه معاصر، بل شاهان 
کتیبه (دیگر هم در نظر داشتند و این خود داللت میکند بر اینکه اسامى آنها در جائى ثبت میشده 

برزن بارى، آرى). 6کتاب استر، باب -90، بند 8هرودوت، کتاب -18تون چهارم، بند بیستون، س
تیس کوتوال غزه دو سردارى بودند، که کامال اداى وظیفه کردند و امثال مدافع دربند پارس و به

.هاى دیگر تاریخ ایران نادرندآنان در دوره هخامنشى و دوره

جمشیداسکندر در تخت

) شهر پارس(پولیس یا پرس»1«پولیسکه مورخین یونانى این شهر را پرسبدوا باید گفت،
اند، که اسم این شهر در دوره بعض محقّقین جدید باین عقیده). رجوع شود695بصفحه (اند نامیده

هاى این شهر را حاال بهرحال خرابه. کننده باشد، ندارندهخامنشى پارس بوده، ولى دلیلى که اقناع
ها چه بوده، باز بهتر است آنرا ید نامند و، چون نمیدانیم اسم این شهر در زمان هخامنشىجمشتخت

.بهمان اسم کنونى نامیم

وقمع کرد، دیگر مانعى در پیش نداشت و برزن را با سپاه او قلعاسکندر، پس از آنکه آرى
ه داشت، از ترس هائى در سر راجمشید درآید، ولى، چون خندقها و درهمیتوانست بزودى بتخت

در این . اینکه در اینجاها قشون او دوچار اشکاالت جدیدى گردد، امر کرد با تأنّى حرکت کنند
جمشید باو رسید، که نوشته بود، چون اهالى شهر خبر دار تختخزانه»2«داداى از تیرىاحوال نامه

ت کنند و بنابراین باید عجله اند، که اسکندر بزودى وارد خواهد شد، میخواهند خزانه را غاریافته
نظام هاى عبور از دربند پارس، پیادهپس از آن اسکندر، باوجود خستگى. کند، تا زودتر وارد شود

نظام حرکت کرد و تمام شب را راه رفته در طلیعه صبح برود خود را در عقب گذاشته با سواره
در کنار این رود ). ز میریزدمقصود از آراکس رود کور است، که بدریاچه نیری(آراکس رسید 

پس از آن او از رود گذشته . چند ده بود و اسکندر امر کرد دهات را خراب کرده پلى بسازند
کورثبطرف شهر روانه شد و در نزدیکى آن، چنانکه کنت



______________________________
)1(-�P�e�r�s�e�p�o�l�i�s.

)2(-�T�i�r�i�d�a�d�e.
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ها گشته و انواع زجر و عقوبت دیده بودند، گوید، چهارهزار نفر یونانى، که سابقا اسیر پارسى
جمعى . اى فاقد گوشها بودندپا و عدهدست و برخى بىاز اینها بعضى بى. باستقبال اسکندر آمدند

ه گریه کردند و ها رقّت یافتها و یونانىاز منظره آنها مقدونى. را هم با آهن سرخ داغ کرده بودند
بعد اسکندر در دو . اسکندر آنها را تسلّى داد باینکه عما قریب وطن و زنانشان را خواهند دید

هاى مذکور بین خودشان شور کردند، که به یونانى. اردو زد) ذرع تقریبا370بفاصله (استادى شهر 
غلبه کرد »1«مونقیده اتىیونان برگردند، یا در جائى برقرار شده بمانند و پس از قدرى مذاکره ع

و نزد اسکندر رفته گفتند، که چون ما ناقصیم، برگشتن به یونان باعث خجلت ما خواهد شد، 
اسکندر امر کرد بهریک . بنابراین بهتر است بما جائى بدهى، که در آنجا باهم زندگانى کنیم

. شغول زراعت گردندهزار درهم، ده دست لباس و گاو و تخم و حشم بدهند، که در جائى مسه
دیودور این قضیه را ذکر . اندراجع باین قضیه باید گفت، که آریان و پلوتارك در این باب ساکت

). 69، بند 17کتاب (کرده و گوید، که این یونانیها را در زمان اسالف داریوش ناقص کرده بودند 
یونان دشمنى «: ه چنین گفتروز دیگر اسکندر سران سپاه خود را گرد آورده و خطاب بآنها کرد

از . تخت شاهان پارس نداشته از اینجا بود، که اردوهاى بیشمار پارس بوطن ما میریختبدتر از پاى
اینجا داریوش و خشیارشا جنگى را، که کفر بود، باروپا آوردند و الزم است با خراب کردن این 

ندر امر کرد فاالنژ مقدونى وارد پس از این نطق اسک. »شهر ارواح اجداد خودمان را راضى کنیم
ها، مقدونى. بیشتر اهالى بواسطه آمدن اسکندر از شهر خارج شده باطراف رفته بودند. شهر گردد

جمشید شهرهاى نامى متعددى بجبر یا بمسالمت گرفته و ثروت زیاد در آن قبل از تسخیر تخت
طال و نقره در . جمشید نمیرسیدختشهرها یافته بودند، ولى هیچکدام از حیث ثروت و ذخایر به ت

بنابراین،. بها، اثاثیه، و ذخایر را شماره نبودلباسهاى گران. اینجا روى هم انبوه شده بود
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ر میان خود آنها نفاق افتاد، زیرا هرکس ها بامر اسکندر مشغول غارت شدند، دوقتى که مقدونى
دشمن کسى میشد، که غنیمتى بهتر بدست آورده بود و، چون غنایم بقدرى زیاد بود که 

نمیتوانستند تمامى آنرا برگیرند، ناچار غنائم را خوب و بد میکردند و در سر چیز گرانبهائى منازعه 
پاره میشد، گلدانها و د نفر مقدونى پارهبنابراین لباس شاهى بدست چن. بین مقدونیها درمیگرفت

در نتیجه چنین شد، که . هاى فاخر و زیبا را میدریدندجامهاى گرانبها را با تبر خرد میکردند، پارچه
. ها را شکستند و ظروف را خرد کردندعیب بدست سرباز مقدونى نیفتاد، حتّى مجسمهچیزى بى

نکرده بکشتن اهالى شهر و اسراء پرداختند و در نتیجه، مقدونیها بامر اسکندر بغارت و یغما اکتفا
اهالى چون وضع را چنین دیدند، بخودکشى اقدام کردند، توضیح آنکه . کشتارى مهیب شروع شد

ها بسیارى از اهالى البسه فاخر پوشیده، با زنان و اطفال، خودشان را براى احتراز از شقاوت مقدونى
پس از آنکه کشتار اهالى . تند و برخى منازل خود را آتش میزدنداز باالى دیوارها بزیر میانداخ

بیگناه مدتها طول کشید، باالخره فاتح مقدونى بخود آمده امر کرد از اشخاص دست بازدارند و با 
کورث اند بقول دیودور و کنتذخایر خزانه را مختلف نوشته. هاى زنان کارى نداشته باشندزینت

هزار تاالن هم از شهر پاسارگاد مورخ آخرى گوید شش»1«قره بودصد و بیست هزار تاالن ن
بنه بقدر کفایت در بتصرّف اسکندر درآمد و او خواست این ذخایر را تماما حمل کند و، چون مال

پاسارگاد را حاکم آنجا . محل پیدا نشد، بشوش و بابل مأمورى فرستاد، تا عده الزم را تهیه کند
.ردتسلیم ک»2«کبارس

اسکندر پس از این کارها . پلوتارك نوشته طال و نقره خزانه اینجا بقدر ذخایر خزانه شوش بود
داد را بشغلى که در اینجا گذاشته، تیرى»3«کارخیدهزار نفر مقدونى بریاست نىساخلوى بعده سه

ه، خود عازم ین سپردهاى قشون را با باروبنه به کراتر و پارمنداشت ابقاء کرده و سایر قسمت
.درون پارس گردید
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روایت دیودور

): 72-69بند ، 17کتاب (هاى مورخ مزبور آنچه با شرح مذکور تفاوت دارد این است از نوشته
جمشید فرستاده و اگر او زودتر داد به اسکندر نوشت، که داریوش قشونى براى حفظ تختتیرى

اسکندر بر اثر این نامه شتافت و پلى روى آراکس . وارد شود، بآسانى شهر را خواهد گرفت
فر بعد دیودور آمدن اسراى یونانى را شرح میدهد، ولى عده آنها را هشتصد ن. ساخته گذشت

راجع ). 14، بند 11کتاب (ژوستن هم همین عده را ذکر کرده ). نه چهارهزار نفر(مینویسد 
اسکندر اعالن کرد، که این شهر بدترین دشمن یونان است و دستور : جمشید دیودور گویدبتخت

در آن زمان شهرى در زیر آفتاب بثروت این شهر . داد، که باستثناى قصر تمام شهر را غارت کنند
هاى اهالى پر بود از ثروتى، که در مدت سالهاى دراز جمع کرده بودند، سربازان خانه: بودن

هاى ها شده اهالى را میکشتند و اموال را غارت میکردند، طال و نقره و پارچهمقدونى وارد خانه
هین این شهر بزرگ و نامى شاهان مورد تو. ارغوانى و اشیاء نفیسه را کسى نمیتوانست شماره کند

ها در این. و غارت و خرابى گردید و یکروز غارت این شهر، مقدونیهاى حریص را کفایت نکرد
کشتند و اشیاء نفیسه را خرد سر اشیاء غارتى دست یکدیگر را میانداختند و حتّى یکدیگر را مى

لع چنین بود طا. وار میفروختندها میربودند و بعد آنها را بردهزنان را با زینت. میکردند
.اش مقابلى میکرداش با عظمت گذشتهجمشید، که بدبختى کنونىتخت

مقدار . اى، که از زمان کوروش تهیه شده بود، بتصرّف او درآمداسکندر به ارگ وارد شد و خزانه
.هزار تاالن بود120طال را اگر بقیمت نقره تسعیر کنیم، 



ست، تا این ذخایر را حمل کند، زیرا اعتماد هزار شتر و عده زیادى قاطر از شوش و بابل خوااو سه
مناسبت بى: بعد دیودور گوید. باهالى پارس نداشت و بعالوه میخواست این شهر را زیروزبر کند

ارگ خیلى بزرگ بود و آنرا سه دیوار احاطه . نیست، که از قصر عالى این شهر چند کلمه بگوئیم
زده ارش بود ببرجهائى منتهى میشد، دومى که مانند اولى، که گران تمام شده و بارتفاع شان. داشت

اولى بود،
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این دیوار را از . ارش میرسید، سومى، که مربع بود، شصت ارش ارتفاع داشت32ارتفاعش به 
یوار هرکدام از اضالع د. سنگ خارا ساخته بودند و چنین بنظر میآمد، که اعتنائى بزمان ندارد

در مشرق . اى بود از مفرغ و در پهلوى هر دروازه محجرى ببلندى بیست ارشداراى دروازه
این سنگى است، که . کوه شاهى است و مقبره شاهان در آنجا است) مطر120(بفاصله چهار پلطر 
شوش، پایه ستونى-)86(هائى در درون آن دخمه

)2دیوالفوا، صنایع قدیمه، ج (

هیچگونه معبرى، که با دست انسان ساخته شده باشد، بدرون . ها را در آنجا نهندتابوتاند، تا کنده
اما درون قصر عبارت . ها را بوسیله ماشینى بدرون دخمه سرازیر میکنندآن هدایت نمیکند و تابوت

اطاقهاى. بود از منازل عدیده، که براى شاهان و سرداران ساخته شده بود و اثاثیه قیمتى داشت
.خزانه را خیلى محکم ساخته بودند

ها براى خدایان کرد و اسکندر جشن فتوحات خود را گرفته قربانى: بعد مورخ مذکور گوید
در . زنان بدعمل در این جشن حضور داشتند و بلهو و لعب مشغول بودند. ضیافتهاى درخشان داد

در اطراف پیچیده بود، یکى هاى مستىگسارى بودند و صداى عربدهوقت، که همه سرگرم مىاین
نام داشت و در آتیک تولد یافته بود، گفت یکى از مهمترین کارهاى »1«از زنان مزبور، که تائیس

اسکندر در آسیا، که باعث فخر و نام نیکش خواهد بود، این است، که با من و رفقایم براه افتاده 
قصر را آتش
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این سخن . زند و در یک لحظه بدست زنان این آثار نامى و معروف پارسیها را نیست و نابود کند
یکى از آنها فریاد زد، من . در مغز جوانان، که باداره کردن خود قادر نبودند، اثر غریبى کرد

روشن کرد و از توهینى، که بمعابد یونان شده، ها را بایدآهنگ این کار خواهم شد، مشعلپیش
. دیگران دست زده فریاد برآوردند، که فقط اسکندر الیق این کار پرافتخار است. انتقام کشید

خداوند (»1«اسکندر برخاست و روانه شد و تمام مدعوین از طاالر قصر خارج گشته به باکّوس
پس از آن فورا . انه ظفریابى رقصى براى او بکنندوعده کردند، که بشکر) شراب بعقیده یونانیها

هاى زیاد حاضر کردند و اسکندر مشعلى بدست گرفته در سر این جماعت مست، که مشعل
اول . حرکت دسته با آوازهاى زنان بدعمل و نغمات نى شروع شد. هادیش تائیس بود، قرار گرفت

و دیگران از آنها پیروى کردند و چیزى پادشاه و بعد از او تائیس مشعلهائى در قصر انداختند 
.پارچه آتش شدنگذشت، که تمام قصر یک

توهینى که خشیارشا بشهر آتن کرد و ارگ آنرا آتش ! خیلى غریب است«: در اینجا دیودور گوید
.»زد، انتقامش را پس از سالهاى متمادى زنى، که نیز آتنى بود، کشید

روایت پلوتارك

. آمیزى از اسرا کردجمشید کشتار نفرتاسکندر در تخت) 51ندر، بند اسک(مورخ مذکور گوید 
او، چنانکه خودش نوشته، گوید منافعش اقتضا میکرد، که چنین کند و امر کرد تمام مردان را از 

اسکندر همانقدر طال و نقره در اینجا یافت، که در شوش تصرّف کرده بود، . دم شمشیر بگذرانند
جمشید وارد وقتى که اسکندر بقصر تخت. هزار شتر خزانه را حمل کردندهزار قاطر و پنجبیست

ها بزمین افتاده، او ایستاد و، مانند شد، دید مجسمه بزرگى از خشیارشا بواسطه ازدحام مقدونى
آیا باید بگذرم و بگذارم تو بزمین «: اینکه مجسمه مزبور ذى روح باشد، خطاب بآن کرده گفت



ازات شوى در ازاى اینکه بیونان لشکر کشیدى، یا تو را باحترام آن روح بزرگ افتاده باشى، تا مج
و صفات خوبى

______________________________
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. »1«اسکندر این بگفت، لختى در اندیشه فرو رفت و پس از آن بگذشت» که داشتى، بلند کنم
مقدونى میبایست استراحت کند و این فصل هم زمستان بود، اسکندر چهار ماه در چون قشون 

بان قرار گرفت، در دفعه اول، که اسکندر بر تخت شاهان پارس نشست و زیر چتر سایه. اینجا بماند
دمارات کرنتى، که دوست فیلیپ بود و اسکندر را بسیار دوست میداشت، مانند پیرمرد خوبى زار 

هائى، که در جنگ کشته شدند، این لذّت را نداشتند که اسکندر را بر اینکه یونانىبگریست از 
جمشید را حکایت کرده گوید، بعد پلوتارك قضیه آتش زدن قصر تخت. تخت داریوش بینند

تائیس زن آتّیکى، که معشوقه بطلمیوس بشمار میرفت، نطقى کرد، که موافق روح وطنش بود، 
مضمون نطق تقریبا همان ). برازیدیعنى این نطق باین زن بدعمل نمى(ت ولى فوق احوالى که داش

: پلوتارك فقط این جمله را افزوده. است، که دیودور نوشته و شرح سوزانیدن قصر نیز همان
مقدونیها خوشحال بودند از سوزانیدن این قصر، زیرا تصور میکردند، که اسکندر نمیخواهد در 

بعضى گویند، که این عمل اسکندر . یل است به مقدونیه برگرددمملکت خارجیها بماند و ما
عمدى بود نه از مستى، ولى همه گویند، که پس از این اقدام او زود پشیمان گردید و امر کرد 

).مصداق ندارد، زیرا دیودور و آریان چنین نمیگویند» همه«معنى (آتش را خاموش کنند 

روایت آریان

را والى پارس کرد و قصر . »2«اسکندر فراساارت): 5، بند 6، فصل 3اب کت(مورخ مذکور گوید 
هیچ مزیتى سردار مزبور میگفت، که این کار بى. ین آتش زدشاهان را برخالف عقیده پارمن

فتوحات اسکندر را خراب میکند، زیرا آسیائیها تصور خواهند کرد، که اسکندر مقصودى جز 
لشکرى از پارس «: میخواهد آنرا نگاه دارد، ولى اسکندر جواب دادغارت و خرابى آسیا ندارد و ن



اسکندر در . »من باید انتقام این کردار را بکشم. بیونان آمد، آتن را خراب کرد و معابد را آتش زد
احتیاطى کرد، زیرا با ایناینجا بى
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.کار از پارسیهاى سابق، که یونان را توهین کرده بودند، بهیچوجه انتقامى نکشید

نطق . از این روایت چنین برمیآید، که اسکندر بواسطه مستى مرتکب این عمل نکوهیده نشده است
.این نظر استجمشید نیز مؤید اسکندر خطاب بسرداران خود قبل از ورود بتخت

کورثروایت کنت

بنابراین فقط اطّالعاتى را، . ها است، که باالتر ذکر شدههاى این مورخ تقریبا در همان زمینهنوشته
تاریخ اسکندر، کتاب (مورخ مذکور گوید . اند، درج میکنیمکه او میدهد و دیگران ذکر نکرده

شهرهائى زیاد مطیع کرد، داخل والیت پس از اینکه اسکندر پارس را غارت و): 7-5، بند 5
اند و عادات و اخالقى دارند و راى این چیزهاى سایر مردمان این قوم از مردمان جنگى. مردها شد

غذاى آنان از . کنند و در آنجا با عیال و اطفالشان زندگانى میکنندآنها غارهائى در کوه مى. پارس
ان آنان فاقد صفاتى میباشند، که از خصایص حتّى زن. گوشت حشمشان یا حیوانات وحشى است

لباس آنان تا زانو نمیرسد، موهاى سرشان راست ایستاده ). یعنى ظرافت و لطافت ندارند(زنها است 
این قوم هم مانند اقوام دیگر مطیع . و فالخنى بر سر دارند، که زینت و هم اسلحه آنها است

د گذرانیده بعد بشهر مزبور مراجعت کرد و جمشیاسکندر سى روز در خارج تخت. اسکندر شدند
.جمشید تقسیم شدتقریبا تمام غنائم تخت. هدایاى زیاد بدوستان و رفقاى خود داد

:کورث تمجیدى زیاد از اسکندر کرده و صفات او را شمرده گویدپس از آن کنت



.شدنوشى داشت، کدر مىتمام این صفات از جهت شهوتى، که اسکندر بباده«

آورى قواء براى جنگ جدیدى بود، اسکندر وقت که رقیب او بیش از پیش مشغول جمعندر ای
روز روشن در میان مردمانى، که تازه مطیع شده بودند، مجالس بزم میآراست و ضیافتها میداد و در 

یافتند، نه زنان پاکدامن بل زنهائى که عادت کرده بودند آزادانه این مجالس زنان هم حضور مى
یکى از چنین زنان، که تائیس نام داشت در حال مستى به . ان مردان جنگى زندگانى کننددر می

شناسى ابدى نسبت باو اسکندر گفت، که اگر او قصر شاهان پارس را آتش بزند، یونانیها حق
خواهند
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اسکندر، که . نان را خراب کردنداین قضیه درخور مردمانى است، که، خارجیها شهرهاى آ. داشت
بسیار خوب، معطّلى براى چیست؟«: خود نیز مست بود، گفت

بعد اسکندر اول کسى بود، که آتش در قصر . »این شهر را آتش بزنیم! انتقام یونان کشیده باد
ها زبانه کشید و حریق انداخت و، چون قسمت بیشتر قصر را از چوب سدر ساخته بودند، شعله

سقف قصر از چوب سدر بود، نه قسمت بیشتر آن، در جاى خود این (دور سرایت کرد بجاهاى
).نکته روشن خواهد بود

اى آتش گرفته، قشون مقدونى، که در نزدیکى شهر اردو زده بود، بتصور اینکه شهر از سانحه
، بکمک آمد، تا حریق را خاموش کند، ولى، وقتى که دید خود اسکندر مشعلى در دست دارد

چنین بود فناى . آبى را، که با خود آورده بود بکنار نهاده مواد سوختنى در آتش انداخت
تخت تمام مشرق، فناى شهرى که آنهمه ملل براى گرفتن قانون بدانجا میرفتند، وطن آنهمه پاى

شاهان و یگانه باعث وحشت یونان، شهرى که هزار کشتى بقصد آن حرکت داد، آنهمه قشون 
از زمان . ت، پل روى دریا زد، کوهها را سوراخ کرد، تا آب دریا را بدرون کوهها براندباروپا ریخ

پادشاهان مقدونى شهرهائى در . ها دیگر برنخاستخراب شدن آن قرنها گذشت و او از میان خرابه
اطاعت خود داشتند، که امروز جزو دولت پارت است، ولى، اگر آراکس از نزدیکى این شهر 



از جهت این رود است، که اهالى محلّ تصور میکنند . بودت از آن اثرى هم باقى نمىنامى نمیگذش
.»1«، که شهر در بیست استادى رود بوده)نه اینکه بدانند(

هاى مقدونیها بعدها شرمسار گشتند از اینکه چنین شهرى نجیب بدست پادشاهشان در میان عربده
راضى کنند، بطور جدى بقضیه نگریسته گفتند مقدر بعد، که خواستند خود را . مستى نابود شد
خود اسکندر پس از اینکه بحال طبیعى برگشت، چنانکه . نحو زوال یابدپلیس بدینبوده، که پرس

گویند پشیمان شده گفت انتقام یونان از پارسیها بهتر کشیده میشد، اگر آنها میدیدند، که اسکندر 
).د که اسکندر بواسطه سوختن قصر بر تخت ننشستهمعلوم میشو(بر تخت خشیارشا نشسته 

در این. اسکندر پس از این کارها از پارس حرکت کرده بطرف ماد رفت

______________________________
.مطر یا گز است185استاد چنانکه مکرّر گفته شده معادل -)1(
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آتنى رسید و اسکندر »1«کیلیکیه بعده پنجهزار نفر و بریاست افالطونوقت قشون تازه نفسى از 
.با این سپاه امدادى درصدد تعقیب داریوش برآمد

کورث و از آن استنباط میشود، که آتش قصر بشهر سرایت هاى کنتاین است مضمون نوشته
مذکور گوید، این خبر باید صحیح باشد، زیرا، چنانکه مورخ. کرده و آنرا خراب کرده

نه در دوره سلوکیها از این شهر، چنانکه . جمشید در قرون بعد دیگر کمر راست نکردتخت
درخور آن بود، اسمى برده میشود و نه در دوره اشکانیان و حتّى ساسانیان، که پارسى بودند، و این 

آن مخارج و که شهر چنان ویران و خراب شده بود، که آباد کردنخود دلیلى است واضح بر این
تخت را بجاى دیگر نظر کرده پاىزحمات زیاد الزم داشته و بهمین جهت از مرمت آن صرف

.اندبرده

کورث راجع بکارهاى اسکندر در هاى مورخین یونانى و کنتچنین است مضامین نوشته
ها تمام جمشید و، چنانکه گذشت، در سوختن قصور هخامنشى بدست اسکندر و مقدونىتخت



فقط ژوستن ذکرى از (اند کورث متّفقرخین معروف مانند پلوتارك و دیودور و آریان و کنتمو
باوجود این بعضى در قرون جدیده در این باب تردید داشتند، ولى تحقیقاتى، که در ) آن نکرده

هاى چون توصیف خرابه. جمشید اخیرا بعمل آمد، این تردید را هم رفع کردهاى تختخرابه
.شید در باب دوم این کتاب خواهد آمد، شرح این مطلب هم بهمانجا محول استجمتخت

برخالف ): 1896، طبع پاریس، سنه 128تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم صفحه (نلدکه گوید 
پلیس عمدى بود و اسکندر خواست بآسیائیها عقیده عامه من عقیده دارم، که سوزانیدن ارگ پرس

.اهى آنان بکلّى خراب شده و از این ببعد اسکندر یگانه آقاى آنها استبفهماند، که شاهنش

اگر هم مقصود اسکندر چنان بوده که عالم مذکور نوشته، وقایع بعد ثابت میکند، که اسکندر 
بخطا رفته، زیرا پس از این واقعه و بعد از فوت داریوش هم، چنانکه

______________________________
)1(-�P�l�a�t�o�n.
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از آتش زدن . بیاید، مردمان مشرق و شرق و شمال ایران دست از خصومت برنداشتند
ین به اسکندر گفته، مزیتى براى او و یونانیان حاصل نشد، بل میتوان جمشید، چنانکه پارمنتخت

نگهاى اشکانیان با ج: گفت، بعکس، این کردار ناشایست عواقبى بس وخیم در دنبال داشت
سلوکیها و روم، مبارزه ساسانیان با روم و بیزانس عکس العمل آمدن اسکندر به ایران و کارهاى او 

. بنابراین اگر درست در قضایا بنگریم کارهاى اسکندر براى عالم مغرب خیلى گران تمام شد. بود
آتن را بکشد، باید در نظر اما راجع بحرف اسکندر، که میگفته، میخواهد انتقام آتش زدن ارگ 

.داشت، که خشیارشا هم میخواست انتقام سوزانیدن سارد و جنگل مقدس آنرا بکشد

بد کردند و نتایج اعمال هر دو براى اعقابشان -هردو-شکى نیست، که خشیارشا و هم اسکندر
اند، که گفتهگران تمام شد، ولى کى بایرانیها آتش زدن محلّى را آموخت؟ خود پارسیهاى قدیم می

: یکى از اشخاص فکور گفته. تاریخ هم همین را میگوید. انداین درس را از یونانیها فرا گرفته
.»تاریخ عالم محکمه عالم است«



.این معنى همیشه مصادیق داشته و از این ببعد هم همواره با اعمال بشر صدق خواهد کرد

جمشید تا حوالى دامغاناز تخت-قسمت پنجم

در تعقیب داریوشاسکندر

:اندوقایع روزهاى آخر داریوش را مورخین عهد قدیم چنین نوشته

روایت آریان

اسکندر چون شنید، که داریوش به ماد رفته، بدان ): 1، بند 7، فصل 3کتاب (مورخ مذکور گوید 
.مملکت پرید

ناظر حوادث خواهد عقیده داریوش این بود، که اسکندر در شوش و بابل توقّف خواهد کرد و او
اگر اسکندر او را تعقیب کرد، به پارت و گرگان و باختر گریخته این ممالک را عارى از . بود

بنابراین داریوش زنان و باروبنه و تمامى تجمالتى . آذوقه میکند تا اسکندر نتواند بتعقیب او بپردازد
و خود با لشکر کمى، کهفرستاد) دروازه کسپیین(را، که با خود داشت، بدربند بحر خزر 
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دربند بحر خزر، چنانکه کرارا گفته شده، تنگى است، که (میتوانست جمع کند در همدان بماند 
اى بنا کرده بودند، دروازه مذکور از جا دیوارى ساخته و دروازهماد را از پارت جدا میکرد، این
اسکندر در تعقیب ). این محلّ را حاال با سردره خوار تطبیق میکنند.آهن بود و مستحفظینى داشت

را، که والى شوش بود والى این والیت »2«درآمده آنرا مسخّر و اکزاتر»1«تاكداریوش به پاره
روزى اند و بزبان پارسى آننامیده»3«تاکنمورخین دیگر عهد قدیم این والیت را پارى(نیز کرد 

این همان والیت اصفهان است، زیرا پریتکان بتمام والیت . فتند و حاال فریدن گویندپریتکان میگ
).اطالق میشد

به اسکندر خبر دادند، که داریوش باستقبال او میآید و میخواهد ): 2همانجا، بند (بعد آریان گوید 
از آن اسکندر پس . ها هستندیکبار دیگر اقبال خود را بیازماید و سکاها و کادوسیان با پارسى



در اینجا باو . باروبنه را گذاشته با قشون خود بطرف ماد رفت و روز دوازدهم باین مملکت رسید
بر اثر این خبر اسکندر سرعت حرکت را بیشتر کرد و، در . خبر دادند، که داریوش فرار کرده

باستقبال اسکندر پسر اخس، که قبل از داریوش شاه بود،»4«مسافت سه روز راه تا همدان، بیستان
هزار مرد با او است و از این عده 9آمده گفت، داریوش پنج روز قبل، از همدان حرکت کرده، 

.میباشد»5«هزار تاالنششهزار پیاده است و پولى، که با خود برداشته، معادل هفت

م خزاین ین دستور داد، که تمانظام تسالى را مرخص کرد، به پارمناسکندر در همدان سواره
هزار پیاده مقدونى و چند نفر بحفاظت این پارس را در این شهر جمع کند و هارپالوس را با شش

یعنى از (ین امر کرد، که از طریق والیت کادوسیان به گرگان برود بعد به پارمن. خزانه گماشت
مرضى در شوش هاى پادشاهى، که بواسطه و به کلیتوس فرمانده دسته) راه گیالن باستراباد کنونى

اند، برداشتهمانده بود، نوشت، زودتر به همدان آمده و مقدونیهائى را، که در همدان مانده

______________________________
)1(-�P�a�r�e�t�a�q�u�e.

)2(-�O�x�a�t�r�e(پسر ابولیت والى شوش.(

)3(-�P�a�r�i�t�a�k�e�n�e.

)4(-�B�i�s�t�h�a�n�e�s.

.تقریبا چهل میلیون فرنک طال-)5(
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نظام زبده و فاالنژ مقدونى و سپاهیان پس از این کارها با سواره. در پارت به اسکندر ملحق شود
اسکندر بواسطه سرعت حرکت بیمارهاى زیاد . اسلحه بقصد تعقیب داریوش حرکت کردسبک

ت تاخته روز باوجود این بهمان سرع. در راه گذاشت و عده کثیرى هم از اسبان او تلف شد
روز دوازدهم میتوانست بدروازه بحر خزر برسد، ولى داریوش از این دروازه . یازدهم به رى رسید

هاى خود برگشتند و بعضى هم به اسکندر در اینوقت قسمتى از سپاهیان داریوش بخانه. گذشته بود



ند و استراحت چون اسکندر امید نداشت، که به داریوش برسد، پنج روز در رى ما. تسلیم شدند
را، که داریوش گرفته در شوش زنجیر کرده بود، والى ماد »1«داتسبعد اگزى. بقشون خود داد

پس از آن اسکندر با قشون خود بطرف پارت راند و منزل اول را در دروازه بحر خزر قرار . کرد
یاد داشت، ولى، روز دیگر از این دروازه گذشته داخل والیتى شد، که آباد بود و زراعت ز. داد

.چون شنید که بعد باید از بیابان لم یزرع بگذرد، سنوس را فرستاد، تا علوفه براى قشون برگیرد

گرفتار شدن داریوش

یکى از »2«در این احوال بغستان): 3همانجا، بند (مورخ مذکور روایت خود را دنبال کرده گوید 
، که بسردارى هزار »4«نبرزن: یکى از پسرهاى مازه وارد شده گفتند»3«بلوسمعاریف بابل و آنتى

والى رخج و سیستان داریوش را توقیف »5«سوار با داریوش بود و بسوس والى باختر و برازاس
).نوشته»6«در جاى دیگر آریان برازاس را برازانت(اند کرده

اینکه منتظر سنوس گردد، د را برداشته، بىاسکندر بمجرّد شنیدن این خبر بهترین سپاهیان خو
تمام . حرکت کرد و به کراتروس دستور داد، که آهسته باقى قشون را از عقب او حرکت دهد

شب را اسکندر در حرکت بود و فقط ظهر روز دیگر توقف کرد، تا استراحتى بهمراهان خود 
وگاهى رسید، که بغستان از آنجا بعد، عصر براه افتاده فرداى آن روز در طلیعه صبح بارد. بدهد

آمده بود و دید از دشمنان

______________________________
)1(-�O�x�y�d�a�t�e�s.

)2(-�B�a�g�i�s�t�a�n�e�s.

)3(-�A�n�t�i�b�e�l�u�s.

)4(-�N�a�b�a�r�z�a�n�e.

)5(-�B�r�a�z�a�s.



)6(-�B�r�a�z�a�e�n�t.
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نظام باختر و اى حرکت میدهند و سوارهارابهباو گفتند که داریوش را در. کسى در اینجا نیست
باذ و اوالد او و یونانیها نتوانستند از این خیانت مانع شوند سایرین مأمور این کاراند، ولى چون ارته

خیال کنکاشیان این بود، که اگر اسکندر . و نیز نخواستند از بسوس تمکین کنند، بطرف کوه رفتند
را تسلیم کرده در ازاى آن مورد مالطفت او گردند، و الّا ممالک بتعقیب آنها پرداخت، داریوش

بسوس موقتا بر آنها ریاست . را بین خودشان تقسیم کنند و در حفظ آن ضامن یکدیگر شوند
در (داشت، زیرا او از اقرباى داریوش بود و همه در مملکتى بودند، که او والى آن بشمار میرفت 

دارد، زیرا باالتر گفت، که بسوس والى باختر بود و حاال چنین گوید، و جا نوشته آریان تناقض این
این اخبار بر حرارت اسکندر افزود و باوجود خستگى ). حال آنکه آنها در پارت حرکت میکردند

اى رسید، که فراریها شب قبل از آنجا سپاهش تمام شب را حرکت کرده روز دیگر ظهر بقصبه
اند، باوجود این، اگر او جا باو گفتند، که فراریها تمام شب را راه رفتهدر این. حرکت کرده بودند

اسکندر گفت، اهمیت . راه کوتاهى را اختیار کند، میتواند بآنها برسد، اما در این راه آبى نیست
نظام گروهانهاى مربع تشکیل کرد، اسکندر عصر براه افتاد و تاخت چون پیاده. ندارد و براه افتاد

راه ) تقریبا سیزده فرسنگ(در نتیجه پس از اینکه چهارصد استاد . که در جائى توقّف کنداینبى
عده کمى از اینها . اسلحه و درحال اختالل میتاختند، رسیدرفت در طلیعه صبح بفراریهائى، که بى

.پافشرده کشته شدند و ما بقى قبل از جدال پراکندند یا بعد فرار کردند

س و شرکاء او داریوش را با خودشان میبردند و، همینکه دیدند، که اسکندر در در این احوال بسو
و برازانت زخمهاى مهلکى باو زده و او را در حال نزع گذاشته »1«برزنتعقیب آنها است، ساتى

فاتح جسد او را به . وقتى که اسکندر دررسید، داریوش درگذشته بود. سوار فرار کردند600با 
تا مراسمپارس فرستاد،

______________________________
)1(-�S�a�t�i�b�a�r�z�a�n�e.
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این است مضمون ) 4همانجا، بند (دفن، چنانکه درباره اسالف او بعمل میآمد، مجرى گردد 
.هاى آریاننوشته

کورثوایت کنت

مورخ . در روایت آریان نیستکورث شرحى راجع بروزهاى آخر داریوش ذکر کرده، کهکنت
داریوش براى اینکه از راه معمولى حرکت کند، قدرى از آن ): 9-8، بند 5کتاب (مذکور گوید 

بعد مجلسى براى مشورت از سران سپاه خود آراسته چنین . دور شد و خدمه باروبنه را پیش فرستاد
میت ندارند و هر نوع زندگانى را اگر طالع من مرا در زمره اشخاصى قرار داده بود، که ح«: گفت

بستم، تا بیهوده سخن نگویم، ولى من شجاعت و بر مرگ باشرافت ترجیح میدهند، من لب برمى
ام و باید سعى کنم، که الیق چنین دوستانى باشم، نه اینکه وفادارى شما را با محک امتحان آزموده

یه خودتان هستید یا نه؟ در میان هزاران تردید در ثبات شما داشته از خود بپرسم، که آیا شما شب
مرد، که مطیع من بودند، دو دفعه شکست خورده فرار کردم و تنها شما از دنبال من آمدید و 

.بواسطه پافشارى و وفادارى شما من هنوز خود را شاه میدانم

امتیازاتى، که اند، در شهرهاى من خیلى زیادند، ولى خائنان و فراریانى، که بدشمن پناهنده شده
اند، نه از این جهت است، که واقعا آنها شایسته آن باشند، بل براى اینکه با این پاداشها بآنها داده

باوجود این شما ترجیح دادید، که مرا پیروى کنید، نه اقبال . شما را اغوا کنند، تا مانند آنها شوید
افتید، خداوند اجر شما را بدهد و جز این دشمنم را و البتّه شایسته آنید، که اگر از من پاداشى نی

ناشناس باشد، شما را این را بدانید، که اعقاب ما هرقدر، کر و تاریخ بهر اندازه حق. نخواهد شد
بنابراین، اگر هم میخواستم فرار کنم، و حال آنکه چنین نیست، . خواهد ستود و بآسمان خواهد برد

واقعا تا کى باید از پیش یک پادشاه . دشمن روبرو شوممردانگى شما مرا دل میدهد، که برگشته با
جا، از این مملکت بآن مملکت فرار کنم؟ و حال آنکه، اجنبى در ممالک وسیعه خود از اینجا بآن

مندىها را برگردانم یا با شرافتاگر بخت خود را آزموده با دشمن بجنگم، میتوانم باخته
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اگر چنین نکنم، باید مانند مازه و میثرن از دست دشمنم ریاست موقتى . روزگار خود خاتمه دهمب
.جوئى قرار دهدمندى را فوق کینهایالتى را بگیرم، آنهم در صورتیکه او بخواهد، شرافت

ن خدا نصیب من نکناد روزى را، که این تاج را از من بگیرند و بعد آنرا از راه عنایت و تفضّل بم
ام هرگز دولتم را از دست نخواهم داد و سلطنتم خاتمه نخواهد یافت، مگر با نه، تا زنده. باز دهند

اگر شما هم همین حسیات و همین تصمیم را دارید، آزادى ما تأمین شده و هیچکدام . حیات من
ا میتواند هرکدام از شم. ها واقع نخواهد شداز شما مورد حقارت یا منظور نظر جسورانه مقدونى

وبلندیهاى روزگارم و من نمونه پست. هاى خود خاتمه بدهدبقوت بازو انتقام بکشد یا بمصیبت
حق دارم متوقّع باشم، که او باز با نظرى بهتر بمن بنگرد، ولى اگر خدایان بجنگهائى که حق است 

شما را . و نیستو مشروع دیگر عنایتى ندارند، الاقل مردن با شرافتمندى براى مردان شجاع آرز
بکارهاى بزرگ نیاکان من، که با آن همه نام و افتخار در مشرق سلطنت کردند، بآن مردان دلیر، 

هائى، که بیونان فرستاده میشد، بآن فتوحات ها، وقتى بآنها باج میدادند، بآن بحریهکه مقدونى
دتان و شایان ملّتى که شاهان گذشته، سوگند میدهم، که حسیاتى بپرورید درخور نژاد نجیب خو

. دل بودید، در آینده نیز چنان باشیدهاى گذشته قوىاز آن هستید و چنانکه در مواقع آزمایش
.»درباره خود میتوانم بگویم، که حاضرم نام خود را با فتح یا با جدالى پرافتخار بلند کنم

او را مشوش کرده بود وقتى که داریوش این سخنان را میگفت، مخاطرات نزدیک افکار همراهان 
باذ، که از او باالتر ذکرى شد و چندى بدربار فیلیپ پناهنده ارته. و نمیدانستند، چه جواب بدهند

:شده بود، سکوت را قطع کرده گفت

مان را برگیریم و در دنبال شاه ترین اسلحهبسیار خوب، فاخرترین لباسمان را بپوشیم، درخشنده
.که فتح کنیم و از مرگ نهراسیمبجنگ رویم، با این تصمیم، 

و بسوس والى باختر از چندى»1«تمام مجلس این رأى را پسندید، ولى نبرزن

______________________________
)1(-�N�a�b�a�r�z�a�n�e.
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ر آنها را تعقیب قبل عهد و پیمان کرده بودند، که داریوش را گرفته زنجیر کنند و بعد، اگر اسکند
کرد، داریوش را باو داده پاداشى بزرگ یابند و، اگر بآنها نرسید، تاج را تصاحب کرده بجنگ 

من میدانم «: بنابراین نقشه، سخنان داریوش نبرزن را خوش نیامد و او چنین گفت. امتداد دهند
مرضى را با اى، که اظهار خواهم کرد، بگوشهاى تو گران خواهد آمد، ولى طبیب هم عقیده

دواهاى تند معالجه میکند و ناخدا در موقع طوفان براى حفظ آنچه عزیز است سایر چیزها را 
اى است براى اگرچه پیشنهادى، که میخواهم بکنم، فداکارى نیست، بل وسیله. بدریا میاندازد

و روزگار با پارسیها. ایم، که خدا بر ضد آن استما داخل جنگى شده. نجات تو و دولتت
بنابراین حقوق و دولتت را بکسى . باید ما طالع خود را عوض کنیم. ضربتهاى آنان مساعد نیست

واگذار و تحمل کن، که او عنوان شاهى گیرد، تا زمانیکه دشمن را از آسیا براند و، بعد که فاتح 
ر دست انتظار بازگشت اقبال طولى نخواهد کشید، زیرا باختر هنوز د. شد، تاج را بتو پس دهد

هندیها و ساکها در تحت امر تواند، چندین نوع مردم با هزاران سوار و پیاده . دشمن نیست
تر از اند، که جنگ را از نو شروع کنند، جنگى که بساط آن مهیبشان را حاضر کردهاسلحه

براى چه مانند حیوانات وحشى بیهوده رو بفنا رویم، شجاع حقیقى . هاى سابق خواهد بوددستگاه
دلیر در مقابل هیچگونه آزمایش عقب . از مرگ باك ندارد، ولى دشمن زندگانى هم نیست

بس است دیگر، که رو بمرگ حتمى رویم، . نشیند و مرگ آزمایشى است براى دست آخرنمى
باید به باختر، که بهترین پناهگاه ما است، رفت و بسوس، که والى آن است شاه شود، بعد وقتى که 

.»اى، بتو رد خواهد کردشد، امانتى را، که تو باو سپردهکارها روبراه

وقت اى بنده پست، تو در این«: معلوم است، که داریوش از این سخنان در خشم شد و چنین گفت
.»هاى پدرکشى خود را آشکار کنى؟موقع یافتى، که نقشه

در این . دور او را گرفتنداش را کشید، تا او را بکشد، ولى بسوس و باختریها این بگفت و قمه
احوال نبرزن فرار کرد و بسوس هم پس از چند دقیقه از دنبال
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هائى، که در تحت فرمان داشتند، امر کردند از قشون داریوش جدا بعد هردو بدسته. او برفت
.شوند، تا مجلسى براى مشورت آراسته گردد



کید بسوس و نبرزن

باذ چون پس از بیرون رفتن نبرزن و بسوس، ارته): 11-10، بند 5کتاب (کورث گوید بعد کنت
اینها نوکرهاى تو هستند، اگر دیوانگى : اندازه خشمناك دید، براى اسکات او گفتداریوش را بى

ى موقع که اسکندر با قوایا اشتباهى براى آنها دست داده، باید بردبار باشى، بخصوص در این
مهیب خود در میرسد و قواى تو پراکنده است و ممکن است تو را در میان جدال بگذارند و 

آمد نداشت، امر باذ را پذیرفت و، چون حواسى جمع از جهت این پیشداریوش نصایح ارته. بروند
در . خود را در باب حرکت تغییر داده افسرده و اندوهناك بخیمه خود رفت و کسى را نپذیرفت

فرمانده یونانیها »1«پاترون... اى داشت وقع نظم اردو اختالل یافت و هرکدام از رؤساء عقیدهاین م
. بسرداران خود امر کرد اسلحه برگرفته منتظر امر او باشند، پارسیها هم بطرف یونانیها رفتند

از ثروت با این مقصود . بسوس، که با باختریها بود، سعى میکرد پارسیها را بطرف خود جلب کند
باختر و اینکه دستخوش جنگ نشده، زیاد توصیف کرد و بآنها فهماند، که اگر با شاه بمانند، در 

موقع ها بیک صدا گفتند، جنایت است، که در اینخطرى بزرگ خواهند بود، ولى تمام پارسى
را تشویق موقع فرماندهى کل را بعهده داشت، پارسیهاباذ هم، که در اینشاه را رها کنیم و ارته

بعد او نزد داریوش رفته او را با اصرار بر آن داشت، که غذا . میکرد، که نسبت بشاه وفادار باشند
شان را دنبال در این احوال نبرزن و بسوس نقشه خائنانه. بخورد و فراموش نکند، که شاه است

ها بمقام سلطنت و سىمیکردند، زیرا میدانستند، که تا داریوش زنده است، بواسطه احترامى که پار
بنابراین تصمیم کردند شاه را گرفته حبس . مندى براى آنان نخواهد بودخانواده آن دارند، بهره

کنند و بعد کس نزد اسکندر فرستاده قضیه را باو اطّالع دهند و، اگر اسکندر

______________________________
)1(-�P�a�t�r�o�n.
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با نظر بد باین کار نگریست، داریوش را کشته به باختر روند و بسوس در آنجا دعوى سلطنت 
امیدوارى آنها در این نقشه بقواء باختر بود و تصور میکردند، که از . کرده با اسکندر بجنگد

شت، اجراى نقشه با زور امکان ندا. جوانان دلیر باختر و سکاها میتوانند لشکرى عظیم تشکیل دهند



این بود، که تصمیم کردند بحیله متوسل شده بنمایند، که . زیرا پارسیها و یونانیها مانع میشدند
باذ از طرف شاه ریزى بودند، ارتهوقتى که مشغول طرح. اند و از شاه پوزش میخواهندپشیمان شده

. امیدوار باشندنزد آنها رفته گفت، که شاه از سر تقصیر آنان درگذشته و میتوانند بمراحم شاه 
تقصیرى آنها را باذ خواستند، که بىتقصیرى خود سخن رانده از ارتهخائنان گریه کرده و از بى

شب بدین منوال گذشت و روز دیگر نبرزن و بسوس با سوارهاى باخترى درب . بسمع شاه برساند
.دشاه از خیمه بیرون آمد و فرمان داد، که سپاه حرکت کن. خیمه شاه حاضر شدند

موقع نبرزن و بسوس بخاك افتاده پوزش خواستند و اشک ریختند و، حال آنکه منتظر در این
داریوش پوزش آنها را پذیرفت و . فرصت بودند، که چند ساعت بعد نقشه شومشان را اجرا کنند

تمام حواس او . حتّى، چون دید اشک میریزند، گریه کرد و سوار گردونه خود شده براه افتاد
.اسکندر متوجه بود و باین قضایا اهمیتى نمیدادبطرف 

.پاترون فرمانده یونانى امر کرد دسته او اسلحه گرفته متوجه فرمان باشند

وقتى که او از عقب گردونه شاه میرفت، دریافت که بسوس در ظاهر همراه گردونه میرود، ولى 
.باشددرواقع مقصودش این است، که شاه را در اختیار خود داشته 

بنابراین خواست داریوش را از سوءقصد او آگاه کند و بطرف داریوش آنقدر نگاه کرد، تا او 
. خواجه پرسید چه میخواهد»1«دریافت، که پاترون میخواهد با او حرف بزند و بتوسط بوباس

شاه اجازه داد نزدیک شود و، چون . حضور کسى حرف بزنمپاترون گفت میخواهم با شاه بى
وش زبان یونانى را میفهمید، پاترونداری

______________________________
)1(-�B�u�b�a�c�e.
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ایم و در این روز بدبختى، ما هزار نفر یونانى فقط ما ماندهشاها، از پنجاه«: مترجم بشاه گفتبى
امت کنى، همانجا وطن و خانه ما خواهد هرجا تو اق. براى تو همانیم که، در زمان عظمت تو بودیم

.ادبارت مانند اقبالت ما را بتو بسته. بود

ات را در میان اردوى ما بنام این وفادارى من از تو استدعا میکنم و تو را سوگند میدهم، که خیمه
براى ما ایم و باخترى هم نداریم، کهیونان را ما فاقد شده. بزن و اجازه بده، که ما قراوالن تو باشیم

بیش از . ایکاش، که میتوانستیم بدیگران هم امیدوار باشیم. تمام امید ما بشخص تو است. باز باشد
این شایسته نیست چیزى بگویم، اگر میدانستم که پاسبانى خودت را بدیگران هم میتوانى بسپارى، 

یونانى را بسوس هر چند زبان. »چون من خارجى هستم تمنّا نمیکردم که آنرا بمن بسپارى
اینکه از سخنان داریوش، بى. نمیدانست، ولى دریافت، که پاترون سوءقصد او را آشکار کرده

بسوس و نبرزن : او در جواب گفت. پاترون ترسیده باشد، از او پرسید که جهت اندرزش چیست
خرین امروز روز آخر تو یا آ. کنکاشى بر ضد تو دارند و بزودى شاید کار از کار گذشته باشد

.روز این خائنان است

باوجود اینکه نهایت اطمینان را بسربازان یونانى دارم، هیچگاه از سربازان «داریوش جواب داد 
هرچه براى . تر از فریب خوردن استمحکوم کردن براى من سخت. ملّت خود جدا نخواهم شد

اگر . ناه بدیگرى برممن مقدر باشد، خوشتر دارم آنرا در میان خودى تحمل کنم، تا اینکه پ
پاترون مأیوس . »سپاهیان من نخواهند، که دیگر من زنده باشم، هرقدر زودتر بمیرم باز دیر است

شد از اینکه بتواند شاه را نجات دهد و با این تصمیم بطرف دسته خود برگشت، که براى وفادارى 
یوش را فورا بکشد، بعد، بسوس، که تصمیم کرده بود دار. خود با هر خطرى که باشد روبرو شود

از بیم اینکه مبادا اسکندر بگوید چرا زنده او را بدست من ندادى، در ثانى تصمیم کرد، که گرفتن 
اعتبار سازد به داریوش داریوش را بشب دیگر محول دارد و براى اینکه حرفهاى پاترون را بى

از دامى، که خائنى براى تو بینى توانستىشاها واقعا جاى شکر است، که با زرنگى و مآل«گفت 
این خائن نظرش متوجه اسکندر است و میخواهد بقیمت. گسترده بود، بجهى
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این قصد جاى تعجب نیست، زیرا از یک سپاهى اجیر، که نه خانواده . سر تو مورد عنایت او شود
نجا میرود و حاضر است دوست امروز و دشمن جا بآدارد و نه وطن و ویالن و سرگردان از این

پس از آن او از وفادارى خود سخن راند و خدا را بشهادت . »فردا گردد، چه میتوان توقع داشت
.طلبید، که نسبت بشاه صمیمى است

گوئى بسوس تردید نداشت، ولى صالح خود را هم در این ندید، که داریوش اگرچه در خالف
به بسوس کند، زیرا عده باختریها و پارسیها سى هزار بود و عده یونانیها اظهار عدم اعتماد نسبت

چهارهزار و، اگر داریوش عدم اعتماد بایرانیها نشان داده خود را بیونانیها تسلیم میکرد، همین اقدام 
یده لذا داریوش باین عق. آویز قرار داده بر او بشورند و او را مقصر قرار دهندرا میتوانستند دست

حق شد، که اگر مظلوم واقع شود، به از آن است، که آلت کید دشمنان گردد و خائنان خود را ذى
اسکندر چنین شناخته شده، که انصافش با شجاعتش «: بعد داریوش به بسوس گفت. جلوه دهند

مقابلى میکند و بنابراین از او نمیتوان پاداشى در ازاى خیانت گرفت، بل بعکس خائن را سخت 
).12همانجا، بند (» مجازات خواهد کرد

گرفتار شدن داریوش

شان را موافق معمول کنار گذارده مشغول تهیه شام شدند، چون شب در میرسید، پارسیها اسلحه
باذ را خواسته سخنان پاترون را باو گفت داریوش ارته. ولى باختریها بامر بسوس زیر اسلحه ماندند

ها خیمه براى او تردیدى نیست در اینکه داریوش باید در اردوى یونانىباذ جواب داد، که و ارته
باوجود این داریوش . زند، زیرا همینکه پارسیها از خطر آگاه شوند، فورا از دنبال شاه خواهند آمد

باذ را در آغوش کشید، مثل اینکه میخواست با او وداع کند، بعد بتصمیم خود باقى ماند و ارته
باذ گفت مرا بگذار و برو و، پس از آن داریوش به ارته. باذ هم اشکهاى زیاد ریختگریست و ارته

اى پوشیده کنان از خیمه بیرون آمد، داریوش سرش را با پارچهباذ بامر شاه ندبهدر حالى که ارته
بایست حیات او را حفظ در این احوال قراوالن شاه، که مى. خوابید و روى خود را بر زمین نهاد

ند، چون دیدند، خطر نزدیک است و دشمن قوى، از اطراف خیمه پراکندند و فقط چند خواجه کن
در اطراف داریوش
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اینکه کسى بفهمد، چه داریوش، در حالى که ذکر شد، مدتى بماند و بسیار فکر کرد، بى. ماندند
:طلبیده گفتباالخره او بوباس خواجه را . فکر میکند

.تان را نسبت بشاه تا آخر انجام دادیدبروید و در فکر خودتان باشید، شما وظیفه«

بوباس، شاید تو تعجب کنى، که چرا من . جا خواهم ماند، تا آنچه مقدر است بشودمن در این
اجه، خو. »بزندگانى خود خاتمه نمیدهم، زیرا میخواهم از جنایت دیگران بمیرم نه از جنایت خود

چون این بشنید بناى گریه و زارى گذارد و چندان ندبه و شیون کرد، که صداى او در تمام اردو 
پارسیها، چون ناله و . هاى خود را دریده بحال شاه گریستندپیچید و بزودى دیگران آمدند و رخت

استند نه از ترس باختریها میخو. زارى اطرافیان را شنیدند، دوچار حیرت شدند، که چه کنند
در اردو جز صداى . توانستند شاه خود را تنها گذارده شاهد قضایا باشندبکمک شاه آیند و نه مى

وقت به بسوس در این. همهمه و غوغا چیزى شنیده نمیشد و کسى هم نبود، که بتواند فرمان بدهد
ها اجهجهت این خبر شیون و زارى خو. و نبرزن خبر دادند، که داریوش بخودکشى اقدام کرده

.بود

بایست آلت اجراى مقصود آنها باشند، سراسیمه خائنان، چون این خبر بشنیدند، با اشخاصى که مى
ها شنیدند، که داریوش زنده است، امر کردند بطرف خیمه داریوش دویدند و، همینکه از خواجه

نداخته آنرا از هرطرف ها را گرفته در زنجیر کنند و بعد شاه را گرفته در ارابه چرکین و کثیفى اآن
باذ با ارته. پس از آن خزانه و اثاثیه شاهى را غارت کرده براه افتادند. با پوستهاى حیوانات پوشیدند

خدمه وفادار داریوش و با یونانیها تصمیم کردند، که از باختریها جدا شوند و راه پارت را پیش 
وس و نبرزن را خورده در دنبال آنان روانه هاى بسسر ماندند، فریب وعدهپارسیها چون بى. گرفتند

.شدند و سه روز بعد بآنها رسیدند

او را در زنجیرهاى طال مقید داشتند و براى اینکه از لباس : ترتیب حرکت دادن داریوش چنین بود
اش را با پوستهاى کثیف پوشیدند، ارابه داریوش را اشخاص ناشناس فاخرش او را نشناسند، ارابه

).12، بند 5کورث، کتاب کنت(دند و مستحفظین آن از دور در دنبال آن میرفتند میران
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اسکندر در تعقیب داریوش

چون اسکندر شنید، که داریوش از همدان رفته است، راه خود را به ماد تغییر داده شتافت تا به 
در آنجا به اسکندر گفتند، که . نام»2«است تبسشهرى»1«در آخر پاره تاگن. داریوش برسد

نام اطّالعات صحیحترى باو داده »3«دورتر یکنفر بابلى بغستان. داریوش عزیمت باختر کرده
بعد اسکندر سران سپاه خود را خواسته چنین . گفت، حیات یا الاقل آزادى داریوش در خطر است

:گفت

2کان قصر شماره اى از زینت پلّهجمشید، قطعهتخت-)88(کار مهمى، که چندان مشکل «

)فالندن و کست، ایران قدیم(

اند یا قربانى داریوش از اینجا خیلى دور نیست، سپاهیانش او را رها کرده. نیست، در پیش داریم
.»جایزه این فتح-فتح ما در شخص او است و سرعت. آنها شده

.را تحمل کرده در دنبال او بشتابندگونه خستگىهمه فریاد زدند، که حاضرند همه

وروز با نهایت شتاب راه رفته و اینکه استراحت بقشون خود دهد، شبپس از آن اسکندر، بى
پیموده به دیهى رسید، که بسوس داریوش را در آنجا گرفته ) شانزده فرسنگ و نیم(پانصد استاد 

اینجا مانده بود، چون دید اسکندر بدو مترجم یونانى داریوش، که بواسطه مرض در»4«ملن. بود
پس از آن اسکندر بقشون خود . رسیده، باو پناهنده شد و تمام گذارشات را براى او بیان کرد

استراحت داد و خود باین

______________________________
)1(-�P�a�r�e�t�a�c�e�n�e.

)2(-�T�a�b�a�s.

)3(-�B�a�g�i�s�t�a�n�e.

)4(-�M�e�l�o�n.
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در این احوال . اى را براى تعقیب بسوس انتخاب کندکار پرداخت، که از میان سپاه عده
آمدند، نامان، که از خیانت بسوس نفرت یافته و بطرف اسکندر مى»2«و میتراسن»1«لوساورسى

ه اسکندر نشان ترى بوارد شده گفتند، که پارسیها در پانصد استادى اینجا هستند و راه نزدیک
اسلحه حرکت اسکندر از ورود این پناهندگان خوشنود شده براهنمائى آنها با سواران سبک. دادند

پسر »3«پس از طى سیصد استاد به بروکوبولوس. کرد و بفاالنژها دستور داد از عقب او بروند
د، سپاهیان او غافل او گفت، که بسوس بطرف گرگان میرو. مازه، که سابقا والى سوریه بود، رسید

. نظم حرکت میکنند و، اگر اسکندر دویست استاد طى کند، آنها را در اینحال خواهد یافتو بى
).13، بند 5کورث، کتاب کنت(راجع به داریوش گفتند، که هنوز زنده است 

م. ق330کشته شدن داریوش 

بقدرى بسپاه بسوس نزدیک شد، پس از آن اسکندر با سپاه خود تاخت، تا زودتر بدشمن برسد و 
موقع گردوغبار مانع بود از اینکه سپاه مزبور را شنید، ولى در اینکه همهمه سوارهاى او را مى

در . مقدونیها ببینند اسکندر قدرى تأمل کرد، تا گرد فرو نشست و پس از آن سپاه بسوس را دید
بود، زیرا کند، تمام مزایا با او مىموقع، اگر بسوس جرئت داشت بایستد و با اسکندر جنگاین

نفس بود، ولى سپاهیان اسکندر از جهت نظام او باخترى و تازههاى او زیادتر و سوارهعده جنگى
اما نام اسکندر بسوس و رفقاى او را . وروز پیموده بودند، خسته و فرسوده بودندراهى، که شب

با این مقصود بارابه داریوش نزدیک . کنندمرعوب ساخت و در نتیجه تصمیم کردند، که فرار 
.شده باو تکلیف کردند، که بر اسب نشسته با آنها فرار کند

خائنان، چون این بشنیدند، خشمناك گشته . او ابا کرده گفت، من از دنبال پدرکشان نخواهم رفت
رابه زدند تا نتوانند چند تیر بطرف او انداختند و دو نفر از غالمان او را کشته زخمهاى زیاد باسبان ا

پس از این. حرکت کنند

______________________________
)1(-�O�r�s�i�l�l�u�s.



)2(-�M�i�t�h�r�a�c�e�n�e.

)3(-�B�r�o�c�u�b�u�l�u�s.
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بر اثر این وقایع سپاه ایرانى . جنایت، بسوس بطرف باختر رفت و نبرزن بسمت گرگان شتافت
حال چه اینکه بدانند در اینمانده بپراکند و فقط پانصد نفر دور هم جمع شدند، بىسر و ساالر بى

کانور را مأمور کرد شتافته راه اسکندر که از دور اختالل قواى بسوس را دید در حال نى. باید کرد
ها هزار نفر از پارسىدر این گیرودار سه. فرار را بر دشمن سد کند و خود از دنبال او حرکت کرد

در میان اسرا کسى نبود، که . اسکندر حکم کرده بود اسرا را نکشند. اى اسیر گشتندکشته و عده
در این . بداند ارابه داریوش کجا است، اما اثرى هم نشان نمیداد، که داریوش فرار کرده باشد

رکت میکرد، کانور برسد و، چون تند حشتافت، که به نىهزار نفر سپاهى مىاحوال اسکندر با سه
ها تسلیم ماندهماند و سپاهیان بسوس، که پراکنده بودند، باین عقباى از سپاهیان او عقب مىعده

تکلیف، مضطرب و پریشان کرده بود، ها را چنان بىسر و ساالرى پارسىدر این وقت، بى. میشدند
ان ارابه داریوش، چون در خالل این احوال اسب. شدگان چند برابر مقدونیها بودکه عده تسلیم

از راه بیرون بردند و در ) ذرع750تقریبا (راننده ماندند، ارابه را کشیده بقدر چهار استاد بى
جا در این. اى از شدت گرما و خونى، که بر اثر جراحات از آنها میرفت، ایستادندنزدیکى چشمه

نام داشت و براى رفع عطش بسرچشمه آمده بود، دید »1«تراتیک نفر مقدونى، که پولیس
او از اینکه اسبها را زخم . اسبهائى زخمهاى زیاد برداشته تالش میکنند و نزدیک است تلف شوند

حس کنجکاوى او را . زده بودند، در حیرت شد و بعد ناله شخصى را، که در حال نزع باشد، شنید
که پوستها را باز کرد، دید پس از آن. درون آن بنگردبر آن داشت، که بارابه نزدیک شده در 

داریوش از . شخصى در لباس فاخر و در زنجیرهاى طال چند زخم برداشته و در حال نزع است
هرکس که تو : دیدن این شخص مشعوف شد و، چون زبان یونانى را قدرى میدانست، گفت

بزرگترین شاهان، چنانکه تو االن بینى، از باشى، تو را سوگند میدهم بمقدرات انسان، مقدراتى که 
آن معفو نیستند،



______________________________
)1(-�P�o�l�y�s�t�r�a�t�e.
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باو بگو، که از محن، حتّى از این بلیه که بعمر من خاتمه «: این آخرین سخنان مرا به اسکندر برسان
هائى که او بمادر، زن و اطفال من کرد، نتوانستم ر ازاى نیکىمیدهد، بدتر این است، که د

میرم، در حالى که دشمن او هستم، ولى اگر راست است، که شناسى خود را ابراز کنم و مىحق
آخرین ادعیه بیچارگان در نزد خداوند مقبول است، از او خواهانم، که اسکندر را از هر مخاطره 

زندگانى باافتخارى کند و موافق حسیاتى، که ناشى از محفوظ بدارد، تا بر تخت کوروش
مردانگى است، بمادر و اطفال من اجازه دهد، در نزد او مقامى را، که شایان محبت و اطاعت آنها 

نسبت به اسکندر است، دارا باشند و نیز خواهانم، که کیفر عمل پدرکشان در کنار آنها گذارده 
شیدن انتقام یک دشمن بدبخت هم، که باشد، در ازاى جنایتى که البته اسکندر، اگر براى ک. شود

اند و، براى اینکه دیگران سوءقصد نسبت بشاهان و خود او نکنند، آنها را مجازات مرتکب شده
ترات آبى براى او آورد، باز لب بعد داریوش آب خواست و، پس از اینکه پولیس. »خواهد کرد

:بگشاد و گفت

بدبختى من الزم بود، که من نتوانم پاداشى بتو دهم، ولى اسکندر اجر تو را براى آخرین کیفیت«
ترات دراز کرده پس از آن داریوش دست خود را بطرف پولیس. »خواهد داد و خدا اجر او را

شناسى را به اسکندر برسان و دست خود را در دست او گذاشت و این عالمت حق«: گفت
ر در رسید و بطرف نعش داریوش دویده بحال دلخراش این پس از چند لحظه اسکند. »درگذشت

بعد رداى خود را کنده روى نعش انداخت و امر کرد، که با . شاه مقتدر رقت آورد و بگریست
احترامات زیاد نعش شاه را حرکت داده بمقبره شاهان، که در پارس بود، ببرند و در آنجا پهلوى 

).13، بند 5کورث، کتابکنت(قبور نیاکانش دفن کنند 

روایات دیگر



مورخین دیگر مانند پلوتارك و دیودور و غیره وقایع روزهاى آخر داریوش را مختصرتر از آریان 
اند، ولى روایات آنان تفاوتهاى زیاد در اصل وقایع، با کورث نوشتهو بخصوص از کنت

:فیات میباشد چنین استبعض تفاوتها، که راجع بکی. هائى که مضامین آنها ذکر شد، نداردنوشته

اسکندر امر کرد آن را): 59اسکندر، بند (پلوتارك راجع بنعش داریوش گوید 
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:بعدها بسوس را دستگیر و چنین مجازات کرد. بلسان کردند و نزد مادرش فرستاد

بسوس را بدرختى بستند و، چند درخت راست را با زحمت بهم نزدیک داشته هریک از جوارح 
بعد او گوید، که اسکندر . چون درختان را رها کردند، هریک از درختان عضوى را با خود برد

.نام داشت، از دوستان خود قرار داد»1«برادر داریوش را، که اکزاترس

یاید، هاى مورخین دیگر نمیکند و، چنانکه بروایت پلوتارك راجع بقتل بسوس موافقت با نوشته
بسوس بباختر رفته خود را اردشیر چهارم نامید و، چون خبر آمدن اسکندر را شنید، بماوراء 

بعد اسکندر وقتى که از کنار سیحون برگشت، در باختر . جیحون فرار کرد و در آنجا دستگیر شد
بور مجلسى از ایرانیها بیاراست، تا در باب مجازات قاتل شاه رأى دهند و برحسب رأى مجلس مز

.شرح قضایا در جاى خود بیاید. او را در همدان بدار آویختند

وقتى که اسکندر بسر نعش داریوش رسید، او درگذشته بود «): 73، بند 17کتاب (دیودور گوید 
اند، که او هنوز نفس میکشید و آخرین حرف او این بود، که اسکندر ولى بعض مورخین گفته..... 

مقدر بود که داریوش در خاك قومى ): 15، بند 11کتاب (تن گوید ژوس. »قاتل را مجازات کند
مقصود دولت (کشته شود، که روزگار امپراطورى هخامنشى را براى آن قوم ذخیره کرده بود 

).بزرگ پارت است، که بعدها تأسیس شد

تاریخ واقعه



، چون با نوشته دیودور ماه مقدونى نوشته که»2«)بیانهکاتوم(تاریخ کشته شدن داریوش را آریان 
محلى که اسکندر در آنجا بسر نعش داریوش . م میشود. ق330) ژوئیه(بسنجیم، مطابق تیرماه 

هاى مورخین قدیم، خصوصا موافق نوشته. رسید، باید جائى باشد بین سمنان و شاهرود
ونیها در کورث، ظنّ قوى میرود، که این محل در نزدیکى دامغان بوده و داریوش را مقدکنت

آباد شرقى سفیدکوه، که آبهایش بدهات قومش میرود، یعنى تقریبا در شمال حاجىطرف جنوب
.اندکنونى، یافته

______________________________
)1(-�E�x�a�t�h�r�e�s.

)2(-�H�e�c�a�t�o�m�b�i�a�n.
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اسکندر از فوت داریوش مشعوف گشته، هاى مورخین قدیم پیدا، که معلوم است و نیز از نوشته
ها میتوانسته دور او جمع شوند و، چون بکرّات دیده شده، که در زیرا تا وقتیکه او زنده بود، ایرانى

مواقع اضطرار عده کمى توانسته بیش از لشکرهاى زیاد در مقابل دشمن پا فشارد و فداکارى کند، 
را گرفته مخاطراتى براى مقدونیها فراهم سازد، این نکته و امکان اینکه داریوش جاهاى محکمى

این بود، که او جد داشت زودتر به داریوش رسیده نابود یا اسیرش . اسکندر را نگران میداشت
اینکه بتوانند این قضیه را در این مورد هم اقبال با او همراهى کرد، زیرا دشمن او نابود شد، بى. کند

.باو یا بسپاهیانش نسبت دهند

وافق روایات ایرانى وقتى که اسکندر ببالین دارا رسید، او هنوز زنده بود و شاه سه چیز از اسکندر م
اول اینکه بیگانگان را بحکومت پارس نگمارد، دوم قاتل او را مجازات دهد، سوم دختر : خواست

.او روشنک را ازدواج کند

ازدواج روشنک در این روایات ترات باستثناىهاى داریوش به پولیسمعلوم است، که گفته
مورخین یونانى دختر اکسیارتس»1«اما در باب روشنک باید گفت، که روکسانه. منعکس گشته



دختر شاه را استاتیرا مینامیدند، که بعدها اسکندر او . یکى از نجباى سغد بود نه دختر داریوش»2«
.ن قضیه هم مشوش استبنابراین، روایت داستانى ما در ای. را هم ازدواج کرد

مبحث چهارم صفات داریوش

نفس و هاى مورخین عهد قدیم رویهمرفته چنین برمیآید، که داریوش شاهى بوده نیکاز نوشته
داریوش براى . میخواسته امور ایران را اصالح کند، ولى آمدن اسکندر بایران مجالى باو نداده

ست داشت، ولى تمامى این وسائل بکار نرفت جلوگیرى از حمالت اسکندر وسائل عدیده در د
اگرچه هریک از وسائل در جاى خود ذکر شده، باز براى روشن بودن مطلب مواردى را، که در 

:ها بکار نرفته، خالصه میکنیمآن این وسیله

______________________________
)1(-�R�o�x�a�n�a.

)2(-�X�i�a�r�t�e�s.

1447: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

نظام زبده در عدم ممانعت از عبور اسکندر از بوغاز داردانل با داشتن بحریه نیرومند و سواره-1
-3. نظام در جنگ گرانیکگذاردن قوه یونانى در ذخیره و بیکار ماندن پیاده-2. آسیاى صغیر

.تسلیم شدن سارد با داشتن ارگى چنان محکم

عدم استفاده از دربندهاى -5. از طرف دریاکمک نکردن بحریه ایران باهالى هالیکارناس -4
محکم کیلیکیه و سوریه، و حال اینکه اسکندر اعتراف کرده، که اگر دستهائى سنگهاى این تنگها 

انتخاب جاى بسیار بدى براى -6. را بزیر میغلطانید، این وسیله براى اضمحالل قشونش کافى بود
-8. نرسانیدن کمک بصوریها از طرف دریا-7). جدال ایسوس(جنگ اول داریوش با اسکندر 

.عدم استفاده از بیابانهاى لم یزرع بین النهرین و بکار نبردن وسائل جنگ گریز در اینجاها

بعهده گرفتن داریوش سپهساالرى لشکرها را، و -10. عدم ممانعت از عبور اسکندر از دجله-9
.تحال آنکه پافشارى و صفات دیگر فرمانده کل را نداش



مستحفظ مهرن سارد را با آن استحکامات متین تسلیم میکند، دربندهاى کیلیکیه و سوریه بى
میماند، والى دمشق خزائن داریوش را بسردار اسکندر تحویل و جمعى را بکشتن میدهد، صور 

رف مصهفت ماه و غزه دو ماه اسکندر را معطّل میکنند و بحریه ایران بامر فرناباذ بفکر جزیره بى
هاى بین النّهرین هیچ استفاده نمیشود، مازه وقتى بکنار دجله میرسد، که از جلگه. خیوس است

جنگ تسلیم میکند و بعد این سردار بابل را با آن استحکامات نیرومند بى. اسکندر از آن گذشته
ین نتیجه از این قضایا و قرائن دیگر باید با. باالخره بسوس آن خیانت و جنایت را مرتکب میشود

روز نبوده و اوضاع دربار در زمان شاهان سابق از اواسط رسید، که اتّحاد و اتفاق در ایران آن
ها در شکست ایرانى. سلطنت خشیارشا ببعد اخالق درباریان و بزرگان ایران را فاسد کرده بود

تاده بود و ایسوس و گوگمل از فرار داریوش شروع شد و، حال آنکه در ایسوس لشکر ایران ایس
اعتنائى ببعض وسائل مذکوره از بى. در گوگمل مازه میرفت، که شاهد فتح را در آغوش کشد

خرابى اوضاع دربار، نفاق ایرانیها با یکدیگر و نبودن اشخاص صادق و
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مدت دو قرن بر ها درروز از جهت ثروت زیاد، که از حکمرانى آنهاى آنپارسى. کافى بود
وعشرت فرو رفته سست شده بودند و دنیاى آن زمان حاصل شده بود، در زندگانى باتجمل و عیش

. داریوش هم شاهى نبود، که براى این زمان ایران بتخت نشسته باشد. براى فداکارى حاضر نبودند
داریوش نه عقل . این زمان ایران شاهى مانند کوروش کوچک یا الاقل اردشیر سوم الزم داشت

دم را در ازاى نصیحتى چنان صحیح آنها را داشت و نه داراى اراده آنها بود، وگرنه خارى
ها از تور را اداره و چه استفادهنمیکشت، زیرا میبایست بخاطر آرد، که اردشیر سوم چگونه من

در مورد دیگر . ودتور بنن هم، که آن خدمات برجسته را انجام میداد، برادر منمم. وجود او کرد
عقیده یونانیها را، که نباید در ایسوس جنگید، صحیح میداند، ولى اراده ندارد، که عقب نشسته در 

.هاى بین النّهرین جنگ کندجلگه

او : اش نیز گفته شودچنین بود صفات داریوش که ذکر شد، ولى انصاف اقتضا میکند، که درباره
باالخره این . مندى عمر خود را بپایان رسانیدو با شرافتحیثیت خود را تا نفس آخر حفظ کرد

وبرهم دربار ایران آن زمان و با مسلّم بودن نکته را هم باید اذعان داشت، که باوجود اوضاع درهم



العاده مانند اسکندر توانست دولت درپى و خبطهائى که میشد، باز فقط شخصى فوقهاى پىغفلت
و اگر غیر او میبود، نه مقدونیها موفق میشدند و نه یونانیها و منتها هخامنشى را از پاى درآورد،

:ثبوت این عقیده آسان است. پیشرفت آنها شاید تا سواحل رود هالیس میبود

هاى مورخین قدیم ذکر شده، پیدا است، از آنچه در باب جنگهاى داریوش با اسکندر برطبق نوشته
جا شخص اسکندر فتح را از دربند پارس، و در همهکه در گرانیک و ایسوس، در گوگمل و 

ترینشان در ین بود، گرفته تا پستسرداران اسکندر از بهترین آنها، که پارمن. چنگ ایرانیها ربوده
موارد عدیده صریحا یا تلویحا اظهار عقیده کردند که، اسکندر بگرفتن آسیاى صغیر و پول اکتفا 

.کرده پیشنهاد عهد صلح را بپذیرد

هابا مرگ داریوش سوم سلطنت سلسله هخامنشى و دوره تسلّط پارسى
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چون . نامید» مقدونى و یونانى«بر مشرق قدیم خاتمه یافته دوره دیگرى شروع گردید، که باید آنرا 
ان در دوره اى از اوضاع تمدنى ایرتاریخ ایران در این دوره موضوع کتاب دیگرى است، شمه

بنابر آنچه گفته شد، معلوم است، که سلطنت . هخامنشى ذکر کرده باین کتاب خاتمه میدهیم
دودمان هخامنش از خروج کوروش بزرگ بر آخرین شاه ماد تا فوت داریوش سوم دویست و 

بیست سال امتداد داشت، ولى اگر سلطنت این دودمان را در پارس قبل از قیام کوروش بزرگ نیز 
).رجوع شود231بصفحه (نظر گیریم، مدت سلطنت آن تقریبا چهارصد سال بود در

خانواده داریوش

مادر داریوش : خانواده مزبور موافق اطالعاتى که بما رسیده، عبارت از این اشخاص بود
زنان داریوش اینها . و نوه داریوش دوم بود»2«نام داشت و او دختر استان»1«گامبیسسىسى

عده . دختآبان-3. خواهر فرناك نامى که اسمش معلوم نیست-2. استاتیرا خواهر او-1: دندبو
. اوالد داریوش معلوم نیست، ولى چنانکه از تاریخ دیده میشود، داریوش دو پسر و سه دختر داشت

.استاتیرا که زن اسکندر شد-1: دختران. اخس-2. برزنآرى-1: پسران



دخترى که اسمش معلوم نیست و -3. تیون سردار محبوب اسکندرزن هفس»3«تیس،پهدرى-2
نام داشت و دختر او موسومه به آماستریس دو »4«برادر داریوش اگزاثر. زن مهرداد نامى بود

خواهران داریوش . ، چنانکه بیاید»6«سردار اسکندر و به دیونیس هراکله»5«به کراتر: شوهر کرد
یوستى، نامهاى (باذ، که اسمش معلوم نیست عیال ارته-2. اتیرا که زن او بوداست-1: اینها بودند

).399-398ایرانى، صفحه 

______________________________
)1(-�S�i�s�y�g�a�m�b�i�s.

)2(-�O�s�t�a�n�e�s.

)3(-�D�r�y�p�e�t�i�s.

)4(-�O�x�a�t�h�r�e�s.

)5(-�C�r�a�t�e�r�e.

)6(-�D�i�o�n�y�s�e� �d�'�H�e�r�a�c�l�e�e.
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قسمت تمدنى-باب دوم

هرچند از تاریخ این دوره، چنانکه ذکر شد، اطّالعاتى هم راجع باوضاع تمدنى آن حاصل تذکّر
میشود و بنابراین میبایست در این باب بذکر چیزهائى پرداخته باشیم، که بواسطه بدست نیامدن 

اى موقع در باب اول ناگفته مانده، ولى چون هریک از اطّالعات مذکوره بمناسبت واقعه یا قضیه
ذکر شده و ممکن است، که بواسطه پراکندگى در باب اول این کتاب جمعا در خاطر خواننده 
ها محفوظ نمانده باشد، ناچار الزم آمد، که اطّالعات مذکوره را در این باب خالصه کرده ناگفته

دوره اى بتوان اوضاع تمدنى ایران را در را بر آن بیفزائیم، تا شاید بوسیله این باب تا اندازه



هخامنشى نمود، ولى قبال باید اعتراف کرد، که اطّالعات کنونى راجع باین موضوع زیاد نیست و 
.جواب میمانددر نتیجه سؤالهائى بى

باوجود این ناچار باید باطّالعاتى که در دست است، اکتفا کرد، تا شاید در آینده بعض مجهوالت 
هاى باب اول راجع بمطلبى خالصه میشود، هجاهائى، که گفت. بواسطه اکتشافاتى معلوم گردد

ها را تکرار نخواهیم کرد، زیرا در باب اول باشاره اکتفا کرده خواهیم گذشت و مدارك گفته
.ایم و مقصود از اشاره فقط این است، که مطلبى را خواننده بخاطر آردذکر کرده

وسعت دولت هخامنشى و تشکیالت ان-فصل اول

ولت هخامنشىوسعت د-مبحث اول

کتیبه نقش رستم، که داریوش اول در -1: اسنادى که این مسئله را روشن میکند عبارت است از
هاى هرودوت راجع بایاالت مالى ایران هخامنشى، که باستثناى نوشته-2. مقبره خود نویسانده

هاى یکى کتیبه-3. بعض اختالفات، مؤید این کتیبه است و در مبحثى، که راجع بمالیه است، بیاید
.تر ذکر خواهد شدجمشید، چنانکه پائیناز مقابر شاهان هخامنشى در تخت
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کتیبه نقش رستم

جمشید و در اینجا چهار مقبره از شاهان نقش رستم محلى است تقریبا در سه ربع فرسنگى تخت
.هخامنشى باقى مانده

مضامین ). بابلى(پارسى قدیم، عیالمى و آسورى : ایست بسه زبانداراى کتیبهمقبره داریوش اول 
فرهنگ و -من، کتاب تل»1«خطوط میخى پارسى-از ترجمه ویسباخ: (نسخه پارسى چنین است

).»3«هاى هخامنشى ایران قدیمکتیبه-و کتاب کوسویچ»2«متن پارسى قدیم

بند اول



، که این زمین را آفریده، که آن آسمان را آفریده، که بشر را خداى بزرگى است اهورمزد«
یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه . آفریده، که خوشى را براى بشر آفریده، که داریوش را شاه کرده

.»گذارى را از بسیارىقانون

بند دوم

مسکون است، شاه این منم داریوش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى که از بسیارى از نژادها «
زمین پهناور تا آن دورها، پسر ویشتاسپ هخامنشى، پارسى پسر پارسى، آریانى از نژاد آریانى

»4««.

بند سوم

اند، من این است بفضل اهورمزد عالوه بر پارس ممالکى، که در تصرّف من: داریوش شاه گوید«
ست اجرا میکنند و در آنجاها قانون من بر آنها حکومت میکنم، بمن باج میدهند، آنچه گفته من ا

.»محفوظ است

______________________________
)1(-�T� �.�H� �.�W�e�i�s�b�a�c�h� �.�P�e�r�s�i�s�c�h�e� �K�e�i�l�e�n�s�c�h�r�i�f�t�e�n.

)2(-�T�o�l�m�a�n� �.�A�n�c�i�e�n�t� �P�e�r�s�i�a�n� �L�e�x�i�c�o�n� �a�n�d� �t�e�x�t�s.

)3(-

�K�o�s�s�o�w�i�t�z�.� �I�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n�e�s� �P�a�l�e�o�- �P�e�r�s�i�c�a�e� �A�c�h�a�e�m�e�n�i�d�a�r�u�m.

داریوش خود را پارسى پسر پارسى و آریانى از نژاد آریانى نخوانده، تا در نسخه آسورى -)4(
.حسیات ملل تابعه غیرایرانى را نیازرده باشد
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»1«



بند چهارم

، آن را بمن سپرد، »2«وقتى که اهورمزد دید، که کار این زمین مختل گشته: داریوش شاه میگوید«
چه بآنها امر هرآن. اممن شاهم، بفضل اهورمزد من آنرا بترتیب صحیح درآورده. کردمرا شاه 

اگر تو فکر کنى، چه مختلف الشکل بود، ممالکى که . کردم، چنانکه اراده من بود، اجرا شد
از این راه. آنها تخت مرا میبرند»3«.داریوش اداره میکرد، باین صورتها بنگر

______________________________
معلوم است، که این جدول در کتیبه نقش رستم نیست و اسامى یکى پس از دیگرى ذکر -)1(

شده، ولى براى روشن بودن مطلب چنین بنظر آمد، که تطبیق اسامى قدیمه با اسامى جدیده 
.ممالک الزم است

ل از اختالف اپر فرانسوى تصور کرده، که اختال. انداین عبارت را مختلف ترجمه کرده-)2(
.اندمذاهب است و اشاره داریوش بخرافات مذهبى است، ولى سایرین این عقیده را رد کرده

.از منابع یونانى هم معلوم است، که داریوش نسبت بمذاهب ملل تابعه نظر تساهل و تسامح داشته

جیه بوده، تصور میرود، که مقصود داریوش از اختالل همان احوال ممالک ایران پس از فوت کبو
.ولى نخواسته از سلف خود بد بگوید

.هائى، که تخت داریوش بر آن استوار استیعنى مجسمه-)3(
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آنگاه تو . ها دور رفتههاى پارسىآنگاه تو خواهى دانست، که نیزه. تو میتوانى آنها را بشناسى
.»اندجنگیدهخواهى دانست، که پارسیها دور از پارس 

بند پنجم

.آنچه کردم، بفضل اهورمزد بود: داریوش شاه میگوید«



»1«اهورمزد مرا از هر بدى بپاید. اهورمزد یارى خود را بمن عنایت کرد، تا کار را بانجام رسانیدم
اهورمزد این دعاى مرا اجابت . این است استغاثه من از اهورمزد. و نیز خانواده من و این ممالک را

.»کناد

بند ششم

» راه راست را مگذار، بد میندیش، گناه مکن: اى بشر، آنچه اهورمزد امر کرده، بتو میگویم«
را مگذار، ستمکار اى بشر، فرمان اهورمزد را اطاعت کن، راه راست : ویسباخ ترجمه کرده(

).مباش

راجع ببعض اسامى، که داریوش در کتیبه خود ذکر کرده، باید گفت، که محقّقین در تطبیق آن 
هرودوت تطبیق میکنند و باید این نظر »2«گوش را غالبا باساتاگیدتث-1: نظر دارنداختالف

:بنابراین این ایالت عبارت از. صحیح باشد

.تقریبا از هرات تا حوالى سند امتداد مییافتهافغانستان مرکزى بوده و

اند و برخى با کابل و پیشاور اى در شمال و شرقى کابل تطبیق کردهگندار را، بعضى با صفحه-2
اى بود، که گیاه هئومه ورك، مردم سکائى بودند و مساکنشان در صفحهسکهاى هوم-3. کنونى

قدیم است و در میان پیروان زرتشت، چنانکه در بعمل میآورد، این گیاه همان سومه هندیهاى 
اما باین سؤال، که این صفحه در کجا واقع . قرون بعد دیده میشود، در موقع عبادت بکار میرفت

نمایند و طرف رود سیحون مىبود، جواب محقّقى نمیتوان داد، زیرا بعضى صفحه مزبوره را در این
هاىباشد، براى تطبیق این محل با یکى از محلکننده دالیلى، که اقناع. برخى در آنطرف

______________________________
.معنى این عبارت هم درست معلوم نیست، ولى مقصود تقریبا اهریمن یا بدى بوده-)1(

)2(-�S�a�t�a�g�y�d�e�s.
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در موزه لوور پاریس استسه جزء طال و یک جزء نقره که : سر گاو نر از ممزوج-)89(

)534، گراور 5پیه، ج پرّووشى(

.کنونى نواحى سیحون نیست

تیگرخئود، چنانکه در جاى خود گذشت، باید همان سکاهاى آمرگس باشد، که مورخین سک-4
اند یا در آنطرف رود ها در اینطرف سیحون میزیستهیونانى ذکر میکنند و باز معلوم نیست، که این

سکهاى آنطرف . طرف سیحون میدانندیشتر محقّقین این صفحه و صفحه ماقبل را در اینب. مزبور
دریا نیز مبهم است و معلوم نیست، که مقصود سکاهاى حوالى مصب رود دانوب بوده یا سواحل 

در (لند بعضى با سمالى. تیه هم محقّقا معلوم نیست کجا بودهیه یا پونپوتى-5. شمالى دریاى سیاه
مکیا یا -6. اند، اما اینکه عقیده مذکوره تا چه درجه صحت دارد، معلوم نیستتطبیق کرده) قاافری

.اى با طرابلیس غرب و برقهبرخى آنرا با مکران تطبیق میکنند، عده. مچیا، نیز محقّقا معلوم نیست

ن تطبیق بعضى با گرجستا. اندکرخا را درست تطبیق نکرده-7. عقیده اولى بیشتر قوت دارد
اى اظهار شده، که مقصود از آن کاریه آسیاى صغیر بوده، ولى بنظر مؤلّف میکردند و اخیرا عقیده

مینامیدند، بنابراین اسم »1«خدشثکرخا باید همان قرطاجنه باشد، زیرا فینیقیها قرطاجنه را کرث
رخ همان پارسى شده اسم میگفتند و ظنّ قوى این است، که ک»2«دناین مملکت را یونانیها کرخه

.تر بیایداما جهت آنکه داریوش این مملکت را از ممالک تابعه دانسته، پائین. فینیقى یا یونانى است

______________________________
)1(-�K�a�r�t�h� �C�h�a�d�a�s�c�h�a�t�h.

)2(-�K�a�r�c�h�e�d�o�n.
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هائى، که در نزدیکى کانال سوئز کشف مصرى کتیبهذکر شد، اگر نسخه569چنانکه در صفحه 
شده کامال سالم مانده بود، از تطبیق اسامى ایاالت ایران در آن نسخه با کتیبه نقش رستم ممکن 

بود بعض مجهوالت را معلوم کرد، ولى مع التأسف نسخه مزبوره آسیب یافته و این کار بدینوسیله 



کشف نشود، باید گفت، که وضع جغرافیائى چند ایالت بنابراین تا اسنادى دیگر . ممکن نیست
ایران هخامنشى هنوز محقّقا معلوم نیست و بسط مقال هم در این باب نتیجه ندارد، زیرا دالئلى 

.شودهاى مختلف، بیان نمىاقناع کننده، براى صحت حدس

جا دانست، ید از اینرا بااما اینکه داریوش قرطاجنه را جزو ممالک تابعه بشمار آورده، جهت آن
که قرطاجنه را فینیقیها بنا کرده بودند و چون فینیقیه، یا مملکت مادرى قرطاجنه، از ممالک تابعه 

ایران هخامنشى بود، بالطبع یکنوع تمکینى بر قرطاجنه نسبت بدربار ایران الزام میشد، روایت 
و ) 1، بند 19ى، کتاب تاریخ عموم(گذشت، دلیل این معنى است 693ژوستن، که در صفحه 

دیگر باید در نظر داشت، که منافع قرطاجنه در مغرب برقه با منافع ایران اصطکاك داشت و از این 
. نظر، که تصادمى بین پارسیها و قرطاجنه روى ندهد، اهالى قرطاجنه از دربار ایران مالحظه داشتند

نان قرطاجنه هم با جزیره سیسیل در باالخره باید بخاطر آورد، که در زمان لشکرکشى خشیارشا بیو
از تمامى این قرائن چنین بنظر میآید، که . جنگ شد، تا نگذارد گلن جبار آن بکمک یونانیها رود

سه امر او را پذیرفته و ) همانجا(قرطاجنه متّحد ایران بوده و در زمان داریوش اول بقول ژوستن 
.شد، خوددارى از قربانى انسان بودیکى از سه امر مزبور، چنانکه ذکر : مجرى داشته

راجع باین امر باید توضیح کنیم، که در قرطاجنه مادران مقدس عادت داشتند براى جلب رضاى 
خداى بزرگشان، موسوم به ملک یا ملخ، اطفالشان را قربان کنند و در این موارد، مادر طفل خود 

قى دراز بود، گذاشته در زیر آن را روى دو دست مجسمه رب النوع مزبور، که بپیش بخطّ اف
آتشى روشن میکرد، تا بچه کباب
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داریوش این نوع قربانى را قدغن کرده، زیرا موافق مذهب ایرانیهاى قدیم آلودن . و قربان شود
بوده که دو امر دیگر راجع بنخوردن گوشت سگ و احتراز از سوزانیدن اموات . آتش ممنوع بود
بهرحال گذشته از این مسئله، که قرطاجنه متّحد شاهان هخامنشى بوده یا نبوده، . قرطاجنه پذیرفته
ها مستعمراتى هاى نویسندگان عهد قدیم این نظر حاصل میشود، که چون فینیقىاز غور در نوشته

ت تابع بودن م از جبل طارق گذشته بودند، از جه. ق12در دریاى مغرب ایجاد کرده و در قرن 
نشاندگى نسبت بدربار فینیقیه بایران، مستعمرات آنهم بوسیله مملکت مادرى حال یکنوع دست



النّصر این مطلب نباید باعث حیرت گردد، زیرا سابقه داشت، توضیح آنکه بخت. اندایران داشته
ت خود را ببیند و با خواست تمام مستملکا) م. ق572(دوم، پادشاه بابل، چون فینیقیه را تابع کرد 

م، سیاحتى در دریاى . ق3-4مورخ و جغرافیادان یونانى از قرن »1«این مقصود بقول مگاستن
مغرب کرده، تا جبل طارق در کشتیهاى فینیقى راند و بمستعمرات فینیقى، که در این زمان جزو 

یافت موافق سابقه طبیعى بنابراین، چون کوروش بر فینیقیه دست . دولت بابل بودند، سرکشى کرد
بود، که مستعمرات فینیقیه در دریاى مغرب از او هم یکنوع تمکین داشته باشند یا از متّحدین او 

، که »2«تیوس و اررونبعالوه اطّالعات مذکوره یک نفر عالم رومى موسوم به تاران. بشمار روند
یا اسپانیاى کنونى کرده بود، اسم »4«او را حاکم ایبرى»3«م میزیست و پومپه. در قرن اول ق

پلین. اندپارسیها را در ردیف فینیقیها و سایر ملل ذکر کرده گوید، اینها در ایبرى حکومت کرده
اشاره باین موضوع 3در کتاب سوم و فصل » تاریخ طبیعى«هم در تألیفات خود موسوم به »5«

دیده میشود، که پارسیها به فینیقیها) 10، آیه 27باب (هاى حزقیال کرده و دیگر از گفته

______________________________
)1(-�M�e�g�a�s�t�h�e�nکاتور بانى سلسله سلوکیها این شخص را سلکوس نى)نزد ) م. ق280-355

15هاى مگاستن راسترابون در کتاب نوشته. پادشاه هند بسفارت فرستاد و او تاریخ هند را نوشت
ظن قوى . سویوس در کتاب دهمش، که موسوم بچیزهاى قدیم یهود استخود ذکر کرده و نیز او
.اندو آریان و دیگران نیز از او اقتباساتى کرده) 42-35، بند 2کتاب (این است، که دیودور 

)2(-�T�a�r�e�n�t�i�u�s� �V�a�r�r�o�n.

)3(-�P�o�m�p�e�e.

)4(-�I�b�e�r�i�e.

)5(-�P�l�i�n�e.
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نویسنده رومى »1«اند و نیز سالّوستمستملکات آنها در دریاى مغرب کمک میکردهبراى حفظ 
یعنى فینیقى»3«در فصل دهم گوید، قشون هرکول) »2«جنگ یوگورتا(در کتاب خود موسوم به 

پس از فوت رئیس آن در ایبرى بپراکند و از سپاهیان مخصوصا اسم پارسیها، مادیها و ارامنه را »4«
م است، مربوط بدوره هخامنشى . هاى سالّوست، چون راجع بقرن دوم قاگرچه نوشته. یکندذکر م

راجع باین . اندها بممالک دوردستى مانند اسپانیا میرفتهباشد، ولى باز میرساند، که ایرانىنمى
، که از »6«دوتدره رود سن: گوید»5«فیلیپ کازیمیر: کندچیز هم جلب توجه مىموضوع یک

جارى است، بزبان اهل محلّ دره ) واقع در جنوب شرقى فرانسه(بطرف موناکو »7«التوربى
در اینکه این دره را گوماتس مینامیدند تردیدى نیست، زیرا اهالى محلّ . نام داشت»8«گوماتس

:انددوت در باب کبوترى گفتهدر یکى از داستانهاى قدیم خود راجع به سن

این تحقیق فیلیپ . »9«»ى، که بزبان اهل محل گوماتس نام داشت، میآمدابدره-بمحل مناکو«
کازیمیر جالب توجه است، زیرا، چنانکه میدانیم، گوماتس یونانى شده گئومات یعنى اسم مغى 

اما وجه تسمیه محلّ مزبور . است، که خود را بردیا پسر کوروش بزرگ گفت و بر تخت نشست
ها جا، که از مستملکات فینیقىحاکمى از ایران گئومات نام در اینمعلوم نیست، شاید سردار یا 

بود، اقامت داشته و دره مزبور باسم او خوانده شده یا پیروان گئومات پس از کشته شدن او، از 
.»10«اندترس داریوش باین جاها رفته

______________________________
)1(-�S�a�l�l�u�s�t�e.

)2(-�G�u�e�r�r�e� �d�e� �J�u�g�u�r�t�h�a.

)3(-�H�e�r�c�u�l�e.

براى فهم این مطلب، که چرا رومیها قشون فینیقى را قشون هرکول مینامیدند، باید این -)4(
ها نام داشت و اسم او را فینیقى) ملکارت(ها رب النوع بزرگ فینیقى: مختصر را در نظر گرفت

د از چپ یونانیها، که عادت داشتن. �h�t�r�a�k�l�e�Mبحروف خودشان از راست بچپ چنین مینوشتند
باى فینیقى شبیه در الف) س(و ) م(براست بنویسند، این کلمه را از چپ براست خواندند و چون 



گذاشتند و شد هراکلس یونانى، که بزبان رومى ) س(حرف ) م(یکدیگر بود، رومیها بجاى 
).»ها در صفحات ماها و پارسىفینیقى«: مقاله فیلیپ کازیمیر. (گفتندمى) هرکولس(

)5(-�P�h�i�l�i�p�p�e� �C�a�s�i�m�i�r(عاتى راجع بتاریخ موناکو و التوربی کردهاین عالم تتب.(

)6(-�S�a�i�n�t�-�D�e�v�o�t�e.

)7(-�L�a� �T�u�r�b�i�e.

)8(-�G�a�u�m�a�t�e�s.

)9(-

�V�e�n�i�e�n�s� �i�n� �l�o�c�u�m� �M�o�n�a�c�u�m�,� �i�n� �v�a�l�l�u�m� �q�u�a�e� �i�n� �v�u�l�g�o� �d�i�c�i�t�u�r

�G�a�u�m�a�t�e�s.

)10(-

�P�h�i�l�i�p�p�e� �C�a�s�i�m�i�r�L�e�s� �P�h�e�n�i�c�i�e�n�s� �e�t� �l�e�s� �P�e�r�s�e�s� �d�a�n�s� �n�o�s�r�e�g�i�o�n�s�-.
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از کلیه این نوع اطّالعات و قرائن چنین بنظر میرسد، که مستملکات فینیقیه در دریاى مغرب 
اند، یا چنانکه گفته شد، از بواسطه مملکت مادرى از احکام شاهان هخامنشى تمکین داشته

.متّحدین آنها بشمار میرفتند

جمشیدتختهاى مقبره کتیبه

. دو دخمه در کوه است و در پشت صفّه. جمشید، چنانکه بیاید سه مقبره وجود دارددر تخت
چون دیدن این مقابر آسان است، اشخاصى . یکى، که ناتمام مانده، در طرف جنوب واقع است



. داردها کتیبه ناند، ولى همه تصور کرده بودند، که این مقبرهها را توصیف کردهزیاد این دخمه
این تصور راجع بدو دخمه، یعنى آنکه در طرف شمال است و آنکه در طرف مشرق ناتمام مانده، 

قونسول »1«اى در سه زبان دارد، که اکتشاف مستر داویسصحیح است، ولى دخمه جنوبى کتیبه
هائى است، که تخت شاه بزرگ را ها باالى سر مجسمهکتیبه. سابق انگلیس در فارس است

اند و شماره ایاالت مطابق فهرست کتیبه مقبره داریوش بزرگ میباشد، ولى خوب هداشتهنگا
:اى، که بخط پارسى قدیم نوشته شده، از حیث مضمون چنین استکتیبه. محفوظ مانده

اول

این پارتى -4. این خوزستانى است-3. این مادى است-2. این پارسى است-1: در صف باال
-9. این خوارزمى است-8. این سغدى است-7. این باخترى است-6. ى استاین هرات-5. است

.گوشى استتاین ث-11. این رخّجى است-10. است) سیستانى(این زرنگى 

.ورك استاین سکائى هومه-14. این هندى است-13. این گندارى است-12

دوم

.استاین بابلى -16. این سکائى تیزخوداست-15: در صف پائین

.این مصرى است-19. این عرب است-18. این آسورى است-17

.است) لیدى(این سپردى -22. این کاپادوکى است-21. این ارمنى است-20

این-25. این سکائى آنطرف دریا است-24. این یونانى است-23

______________________________
)1(-

�A�.� �W�.� �D�a�v�i�s�)� �T�h�e� �J�o�u�r�n�a�l� �R�o�y�a�l� �A�s�i�a�t�i�c� �S�e�i�e�t�y�,� �a�p�r�i�l� �1�9�3�2.)

کشف شده1930ها در این کتیبه
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.این پوتى است-27. این یونانى سپردار است-26. سکودرى است

پهلوى تخت از طرف چپ، خوانده نمیشود، زیرا نسخه پارسى و -29. این کوشى است-28
جاى فهرست در نقش رستم این. میخوانند»1«بابلى دوماعیالمى بکلّى خراب شده و در نسخه 

.است) یا کرکى(این کرخى -30. ایاالت مکیا یا مچیا خوانده میشود

یگانه . ها با کتیبه نقش رستم روشن است، که ترتیب ذکر ایاالت یکى استاز مقایسه این کتیبه
تابعه نیست، یعنى داریوش تفاوت این است، که در کتیبه نقش رستم پارس در فهرست ممالک 

معلوم است، که این . و در این کتیبه پارس در اول فهرست قرار گرفته» عالوه بر پارس«: میگوید
جا بر کتیبه از حیث تاریخ از کتیبه نقش رستم مؤخر است، ولى معلوم نیست، شاهى که در این

راجع بمعرفى شاه بیاید، ولى اىمستر داویس بسیار کوشیده، تا شاید کتیبه. تخت نشسته، کى است
حدس میزنند، که شاه باید اردشیر دوم باشد، ولى . اى وجود نداردمعلوم گشته، که چنین کتیبه

مؤلّف تصور میکند، که این حدس نباید صحیح باشد، زیرا مصر در زمان اردشیر دوم از ممالک 
در خاتمه . اردشیر سوم از نو تسخیر شددر زمان داریوش دوم از ایران جدا و در سلطنت : تابعه نبود

مقتضى است گفته شود، که چون مستر داویس خطوط عیالمى و بابلى را نمیدانست، فقط از خط 
.پارسى سواد برداشته، ولى معلوم است که نسخه عیالمى و آسورى را نیز خواهند خواند

یگر داریوش اول هم هاى دکتیبه. این است آنچه راجع بوسعت دولت هخامنشى میتوان گفت
مانند کتیبه بزرگ بیستون و کتیبه (اطّالعاتى راجع بایاالت تابعه ایران هخامنشى میدهند 

هائى، که ذکر شد جامع نیستند، از ، ولى چون مثل کتیبه)جمشید و لوحه اکتشافى در همدانتخت
.محول میداریم) آثار هخامنشى(درج آنها در اینجا خوددارى کرده شرح هر یک را بجاى خود 

______________________________
)1(-�D�u�m�a�a.
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تشکیالت-مبحث دوم

هاى قشون ایران در جنگ ایران و یونان داده اگر فرض کنیم، فهرستى که هرودوت از قسمت
نوع مردم از نژادهاى شامل تمام ملل تابعه ایران آن زمان بوده، چهل و نه ) 743-730صفحات (

.اندگوناگون در ایران و ممالک تابعه آن میزیسته

این ملل و مردمان مختلف آزاد بودند، که موافق معتقدات دینى و عاداتشان رفتار کنند و مذهب 
عادات و اخالق و زبان ملل تابعه هم محفوظ . شاهان و معتقدات اهالى ایران بآنها تحمیل نمیشد

تر ذکر خواهد شد، مختار بودند مؤسسات ملّى، سلسله ن بعض ممالک، که پائینبود و عالوه بر آ
چیزیکه ایران از ممالک تابعه میخواست . پادشاهان و امراء محلّى و روحانیین خود را حفظ کنند

هاى خود گوید، این بود، که تمام اهالى خودشان را بندگان شاه، یا چنانکه داریوش در کتیبه
مقصود از قانون قانون . شاه دانسته احکام مرکز را مجرى و قانون او را محفوظ دارندخودشان را از 

مدنى یا قضائى و امثال آن نیست، زیرا چنانکه بیاید این نوع قوانین موافق عادات و سنن و 
مقصود . گونه امور دخالت نمیکردندهاى ملل بود و حکومت مرکزى یا والت در اینگذشته

و تنسیقات دولتى است مانند پرداختن مالیاتها، نگاهداشتن ساخلوها در جاهاى داریوش تنظیمات 
ها، تسهیل حرکت چارپاها، زدن سکّه در حدودیکه مرکز الزم، حفظ امنیت عمومى و چاپارخانه

معین کرده بود، احتراز از زدن سکّه طال، فرستادن قشون در موقع جنگ بجاهاى الزم، حفظ راهها 
.یۀ آنچه که راجع بانتظامات مملکتى و آسایش عمومى بوداز خرابى و کل

ضمنا باید گفت، که شاهان هخامنشى نظر خاصى بآبادى و عمران ممالک تابعه داشتند، تا در 
).تر بیایدشرح مطلب پائین(وصول مالیاتها وقفه یا اختاللى روى ندهد 

ک تابعه آن داد، که ذکر میشود و، براى اجراى این مقاصد داریوش اول تشکیالتى بایران و ممال
.چون در رأس تشکیالت شاه قرار گرفته بود، از او و دربارش شروع میکنیم

شاه و دربار

هاى مورخین قدیم، که در باب اول این کتاب ذکر شد، و آثار راجع باین موضوع آنچه از نوشته
دوره هخامنشى استنباط
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شاه مالک الرّقاب است، یعنى منبع مقرّرات، مصدر اوامر و نواهى، بخشنده : د، این استمیشو
امتیازات و افتخارات، داور نهائى در دادن پاداشها و کیفرها، فرمانده کل قواى برّى و بحرى و 

.رئیس کل تشکیالت کشورى و لشکرى است

هاى داریوش و سایر شاهان باید کتیبهاما اینکه او رئیس مذهب میباشد یا نه، بدین سؤال موافق
چون اهورمزد دید کار زمین مختل «جواب مثبت داد، زیرا داریوش در کتیبه نقش رستم گوید 
در بیستون، در نقش رستم و در . »اماست، آنرا بمن سپرد و من آن را بترتیب صحیح درآورده

زدى پرواز میکند و داریوش در جمشید دیده میشود، که باالى سر داریوش فروهر یا فرّ ایتخت
چون حجاریهاى بیستون مجلسى است، که . حال احترام و تقدیس دست راست خود را بلند کرده
اند، این معنى را بپرورند، که سلطنت او از فتوحات داریوش را نموده، واضح است، که خواسته

اریهاى زیادى است، جمشید حجطرف اهورمزد و کارهایش موافق اراده او است و نیز در تخت
اند بنمایند، که در اینجا باز خواسته. که جدال شاه را با حیوانات عظیم الجثه و موحش نشان میدهد

یابد و شاه یا نماینده اهورمزد در روى زمین با مخلوقات اهریمن در جنگ است و بر آنها غلبه مى
شاهان این دودمان موهبت الهى هاى هخامنشى، سلطنت نیز باید در نظر داشت، که موافق کتیبه

دفعه در 41را » بفضل اهورمزد«آیند، مثال داریوش عبارت است و آنها باراده او بر دشمنان فائق مى
در » اهورمزد شاهى را بمن اعطا کرد«ها تکرار کرده و خشیارشا شش دفعه و نیز عبارت کتیبه
از آنچه گفته شد این . عه تکرار شدهدف6هاى خشیارشا دفعه و در کتیبه11هاى داریوش کتیبه

نتیجه حاصل میشود، که حکومت شاهنشاه مطلقه و غیرمحدود بود، ولى نباید تصور کرد، که این 
اوال شاه عادات ایرانیها و سایر ملل را محترم و : بینیمچیز محدود نمیگشته، زیرا مىحکومت بهیچ

عادات و آئین بقدرى ثابت و ال . دس میداردمقدسات آنها را جز در مورد یاغیگریهاى مکرّر مق
این امر مگر قانون ماد است، که «: یتغیر است، که ضرب المثل گردیده، چنانکه میگفتند

.»تغییرناپذیر باشد
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استعمال لفظ ماد بجاى پارس معمول بود، چنانکه در مواردى زیاد هرودوت و دیگران چنین (
تر اما راجع بعادات و قوانین ملل تابعه موارد آن پائین). اند و در باب اول این کتاب گذشتدهکر

.ذکر شده و بیاید

وتخت موروثى بود جا براى مثل فقط باین نکته اشاره میکنیم، که باوجود اینکه در ایران تاجدر این
نین شخصى، یکى از نزدیکترین و پس از فوت شاه کسى از اوالد ذکور او، یا در صورت فقدان چ

وتخت پس از فوت پادشاه بزنش نشست، در کاریه، که تابع ایران بود، تاجاقربایش بتخت مى
کرد و میرسید، نه بپسر یا سایر اقرباى ذکور او و هرگاه این ترتیب نقض میشد، ملکه دادخواهى مى

ثالثا . ایست حکم خود را تغییر ندهدثانیا شاه میب. نشاندندوالت موافق عادت ملکه را بر تخت مى
شاه میدانست، که اگر از اختیارات خود سوء استعمال یا استفاده کند، این رفتار براى حیات او 

کلیۀ براى محقّق این . این سه چیز حکومت مطلقه شاه را تا حدى معتدل میکرد. خطرناك است
ایران با شاهانى : ن بسته بشخص شاه بودنظر حاصل میشود، که ترقى و تعالى یا تنزل و تدنّى ایرا

مانند کوروش بزرگ و داریوش رو باوج میرفت و با شاهانى مانند داریوش دوم و اردشیر دوم در 
هاى اگرچه این نکته را نیز باید در نظر داشت، که طبقه اشراف، چنانکه از نوشته. انحطاط میافتاد

و داریوش اول غیراز همان طبقه در زمان شاهان مورخین یونانى دیده میشود، در زمان کوروش 
بعد بود و این نکته مسلّم است، که چون این طبقه بآقائى و ثروت رسید، در فراوانى و تجمالت و 

در موارد مشکل و غامضى . ور و بعض صفات ممتازه خود را فاقد شدحدوحصر غوطهتعیشات بى
مقدمه لشکرکشى (یاالت رجالى احضار میشدند شاه با رجال مهم شور میکرد و گاهى هم از ا

عالوه بر آن هفت نفر، که هرکدام رئیس یکى از هفت خانواده درجه اول ). خشیارشا به یونان
اینها را هرودوت قضات شاهى نامیده و عزرا مشیران . پارسى بود، مشاورین شاه محسوب میشدند

اقتباسها از دربار ماد ترتیبات دربارى را هخامنشى. شاه
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کردند و، چون دربار ماد هم تقلید دربار آسور بود و آن نیز متضمن ترتیبات دربارهاى ازمنه قبل، 
میتوان گفت، که دربار هخامنشى تمام ترتیبات دربارهاى قبل از خود را جمع و تلفیق کرده از 

.ودمثل و مانند بحیث تجمالت و درخشندگى بى



هزار نفر از کارخانه شاهى غذا میخوردند و گوشت گاو و کتزیاس گوید، که روزى پانزده
.گوسفند و بز و شتر و اسب و غاز و شترمرغ و انواع طیور و شکار بمصرف میرسید

مجسه کوچکى از مفرغ، موزه لوور-)90(

)نقّاشى گوتیه(

هاى گرانبهاى ارغوانى بر تن و لباسى از پارچهشاه. ها از مادیها اقتباس کردندطرز لباس را پارسى
»2«و در مواردى کیداریس. »1«تاجى بلند بر سر داشت، که آنرا مورخین یونانى گاهى تیار

.فقط شاه حق داشت که تیار راست بر سر گذارد. مینامیدند

.داشتاردشیر دوم، چنانکه گذشت، داریوش پسر و ولیعهد خود را از این قاعده مستثنى 

ریش شاه دراز و . جمشید مینماید، که شاه یاره و زنجیر و کمربند طال استعمال میکندآثار تخت
بدست دارد و نوك آن بسیبى از زر »3«بر تخت نشسته و عصاى سلطنت-موهایش مجعد است

پشت سر شاه صاحبمنصبى است از رجال درجه اول دربار و پهلوى آن شخصى، که . منتهى گشته
در سر صاحبمنصبان دربار رئیس قراوالن مخصوص، که یکى از رجال . پرانى بدست داردسمگ

مهم دولت است،

______________________________
)1(-�T�i�a�r�e.

)2(-�K�y�d�a�r�i�s.

)3(-�S�c�e�p�t�r�e.
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باشى و مفتشین درجه اول خواجهاند از خوان ساالر و رئیس قصر و رجال دربار عبارت. قرار گرفته
داران و میرشکاران و پس از آنها پیشخدمتان و شربت. یا بقول هرودوت چشمها و گوشهاى شاه

مورخین یونانى گویند که . میآیند»1«)مغنّیان(ها چاپارهاى مخصوص و ناظر دربار و سازنده



د، که مقصود از پرستیدن بخاك افتادن هایشان معلوم میشوپارسیها شاه را میپرستیدند، ولى از نوشته
هاى شاهان و بوسیدن پاى شاه است، که معمول بوده، نه پرستش بمعنى حقیقى و بعالوه از کتیبه

دعوى الوهیت در ایران » در میان خدایان جا نداشتند«معلوم است، که آنها برخالف شاهان ساسانى 
را اختیار کردند و بعد از آنها شاهان اشکانى از اسکندر شروع شد و پس از او سلوکیها این عنوان

بتقلید سلوکیها خودشان را خداوند خواندند و باالخره ساسانیان در میان ایزدان جا گرفتند 
ها هم پادشاهان مشرق قدیم جز بمناسبت موضوع الزم است توضیح دهیم، که قبل از هخامنشى(

آقاى «مثال باالترین عنوان پادشاهان آسور نژاد نمیخواندند، فراعنه مصر، خودشان را آسمانى
شاه زن خود را از میان شاهزاده خانمها یا دختران هفت خانواده درجه اول ). است» پادشاهان

ملکه بانوى حرم بود، بر تمام زنان اندرون ریاست . انتخاب میکرد و این زن عقدى ملکه میشد
مانند داریوش دوم و اردشیر (عض شاهان در زمان ب. میکرد و حقّ داشت، که تاج بر سر گذارد

-پروشات(العاده مییافت ملکه، در امور سیاسى نیز دخالت میکرد و در دربار نفوذ فوق) دوم
، ولى چنانکه مشاهده میشود، این وضع از زمان شاهان ضعیف النّفس شروع )تریس و غیرهآمس

اند، تاریک زن عقدى دیگرى نیز داشتهاین مسئله، که آیا شاهان هخامنشى غیراز ملکه،. شده بود
کوروش : است، ولى از یک چیز میتوان استنباط کرد، که داشتن زن عقدى متعدد ممکن بوده

تیس دان و نیز آمىکاسان: هاى هرودوت و کتزیاس دو زن محترمه داشتبزرگ موافق نوشته
.دختر آخرین پادشاه ماد، کبوجیه دو دختر کوروش را ازدواج کرد

بفهرست(اریوش اول نیز دو دختر کوروش و یک دختر بردیا را گرفت د

______________________________
.بفصل پنجم این باب رجوع شود-)1(
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نظایر این نوع ازدواجها زیاد است و، چون نمیتوان تصور کرد، که ). دودمان هخامنشى رجوع شود
هاى شاهان هخامنشى زنان غیرعقدى بشمار میرفتند، پس باید گفت، موارد دختران یا نوهدر این 

وقتى : چیز دیگر هم این نظر را تأیید میکندیک. که شاه میتوانسته زنان عقدى متعدد داشته باشد
بازان که خشیارشا در زمان داریوش میخواهد ولیعهد شود، استناد میکند باینکه او برخالف ارت



زن ) گبریاس(بازان، یعنى دختر گئوبرو قتى تولّد شده، که داریوش شاه بوده و اگر مادر ارتو
آمد، زیرا زاده زن غیرعقدى موافق عادات اى پیش نمىغیرعقدى بود، اصال چنین منازعه

او فى . مورد داریوش دوم جهات دیگر داشت، که در جاى خود ذکر شده. نمیتوانست شاه گردد
را از سغدیان، که خشیارشاى دوم را کشته و من غیر حق بتخت نشسته بود، انتزاع و الواقع تخت

.بعد آن را تصاحب کرد

هاى بسته، یا چنانکه ها در گردونهاند و حتّى در مسافرتملکه و زنان دیگر با مردان آمیزش نداشته
.اند، در هارماماکس حرکت میکردندهرودوت و مورخین دیگر نوشته

استرومردخا، که در توریۀ درج شده، نیز مؤید این معنى است، بخصوص که در حکایت
جمشید شکل زن هیچ دیده نمیشود بجز یک استثناء، که راجع بزمانى است بعد حجاریهاى تخت

، ص 1تاریخى از ایران، ج (از دوره هخامنشى، چنانکه بیاید، ولى اینکه سرپرسى سایکس گوید 
ان شاهان هم نمیتوانستند آنها را مالقات کنند، معلوم نیست از چه مأخذ که پدر و برادرزن) 172
هرودوت این مطلب را فقط راجع به بردیاى دروغى ذکر و جهت آنرا هم توضیح کرده، . است

:چنانکه گوید

چون سمردیس میترسید، که مبادا سرّ او آشکار شود، زنان را از یکدیگر جدا کرده بود و بکسى 
بنابراین ما مدرکى نداریم، تا بتوانیم این مورد مخصوص را . با آنها معاشرت کنداجازه نمیداد

عمومیت دهیم، بخصوص، که مورخ مذکور گوید، زنان را هم از یکدیگر جدا کرده بودند، 
سا، که بطوریکه آنها نمیتوانستند یکدیگر را ببینند و بدین جهت دختر هوتانه نمیتوانست از آتس

.بود، درباره او تحقیقاتى کنددر اندرون مغ
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در این موارد . ها میتوانستند با شاه در سر میز بنشینندشاهان تنها غذا صرف میکردند و فقط ملکه
تر از هاى پلوتارك چنین برمیآید، که اردشیر دوم پائینملکه مادر بر ملکه زن مقدم بود و از نوشته

بقول مورخ مذکور فقط اردشیر دوم ببرادرانش . تر از شاهنشست و زن او استاتیرا پائینىمادرش م
گامبیس برمیآید، سىهاى اسکندر به سىنیز از گفته. ها غذا بخورنداجازه داده بود، که با او و ملکه



موقعیکه میز شاه خیلى مجلّل بود، بخصوص در . نشستهاجازه او نمىکه شاه در حضور مادرش بى
اسکندر بعد از جدال ایسوس، وقتى که بر سر میز داریوش نشست، . شاه سفیرى را میپذیرفت

تر بنابراین نزدیک. از وزراء اسمى در این دوره برده نمیشود. »این است معنى شاه بودن«: گفت
:بحقیقت این است

.ردیدیک مرد دربارى، چون مورد اعتماد شاه واقع میشد، مصدر تمام امور میگ

این زمامدار ممکن بود . درواقع امر زمامدار یکنفر بود و معاونینى داشت، که نزد او مسئول بودند
. یا صاحب شغلى دیگر) باگواس(باشى او یا خواجه) اردوان(رئیس قراوالن مخصوص شاه باشد 

فتند و یاسرایان نیز مانند زنان در امور دولتى نفوذ مىدر سلطنت شاهان ضعیف النفس خواجه
.انحطاط دولت هخامنشى بیشتر از این راه بود

هائى، که از طرف شاه صادر میشد، بمهر او میرسید و در مواردیکه پارسیها در ایاالت فرامین و نامه
ها و مکاتیب در تابعه مهر شاه را میدیدند، آنرا تعظیم و تکریم میکردند محلّهائى بود، که سالنامه

هاى کتزیاس صریحا برمیآید و، او چنانکه گذشت، این نوع ى از نوشتهاین معن. آنجا ضبط میشد
کتاب . باید گفت) دفاتر شاهى(مینامد، که بپارسى امروز »1«کاىلىجاها را دیفتراى بازى

چاپارهاى مخصوص از اشخاص محترم انتخاب میشدند، . استرومردخا نیز این مطلب را میرساند
.اینکه والى ارمنستان گردد، چاپار مخصوص بودچنانکه داریوش سوم، قبل از 

هنگام جنگ عادت اقتضا میکرد، که شاه در قلب قشون جا گرفته رشادت

______________________________
)1(-�D�i�f�t�e�r�a�i� �b�a�z�i�l�i�c�a�i.
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صود بترتیب آسوریها دور زمان صلح شاهان بشکار میپرداختند و با این مق. خود را نشان بدهد
میدان وسیعى دیوار کشیده و آنرا مشجر ساخته از حیوانات درنده، غزال گورخر، خرگوش، طیور 

شکار شیر و ببر و پلنگ با تیروکمان معمول بود، ولى شاهان بیشتر بشکار . و غیره پر میکردند



این لفظ حاال در . نامیدندمى»1«کزنفون گوید این نوع پارکها را پردیس. گورخر میل داشتند
.است و فردوس هم از این کلمه آمده) بهشت(بعض زبانهاى اروپائى بمعنى 

هاى مورخین قدیم یا این است آنچه راجع بشاهان هخامنشى و دربار آنها جسته و گریخته از نوشته
بمناسبت موضوع ذکر تر در جزو مباحث دیگر بعض اطّالعات دیگر پائین. ها بدست میآیدکتیبه

ایم، در جاهائى، که بمندرجات باب اول اشاره شده، مدرك را ذکر نکرده(شده و خواهد آمد 
. ایمزیرا، چون در جاى خود مدارك اینگونه مطالب ذکر گردیده، در اینجا تکرار را زاید دانسته

سخن رود، که در باب معلوم است، که، اگر از موضوعى . باشداین تذکر شامل کلیه باب دوم مى
).اول ذکر نشده، مالك و مدرك آن را خواهیم نمود

تشکیالت ادارى

داریوش شاهنشاهى ایران را بقسمتهاى بزرگ تقسیم کرد و هرکدام را بیک نفر مأمور، که از 
.مرکز معین میشد، سپرد

نگهبان مملکت است یعنى) شهربان(و معنى آن بزبان کنونى »2«این مأمور را خسرپاون مینامیدند
بنابراین قسمتهاى مملکت بمنزله ایاالت و ) »3«در ایران قدیم شهر بمعنى مملکت استعمال میشد(

. در کرسى هر ایالت ساخلوى براى حفظ امنیت ایالت مقرّر بود. نگهبانها در حکم والت بودند
رئیس قشون محلّى را رئیس آنرا نمیدانیم بزبان پارسى قدیم چه میگفتند، ولى بعض نویسندگان

کارانس مینامند و باید صحیح باشد، زیرا کار در پارسى قدیم بمعنى لشکر و مردم استعمال شده
»4«.

______________________________
)1(-�P�a�r�a�d�i�s.

.10، بند 3کتیبه بیستون، ستون -)2(

اند، زیرا لفّظ میکردهظنّ قوى این است، که خسرپاون مینوشتند ولى در محاوره شترپان ت-)3(
.اندیونانیها این کلمه را ساتراپ ضبط کرده



اند، که اکنون کرنا شده و کارزار هم از همین کلمه شیپور را بهمین مناسبت کارناي نامیده-)4(
.آمده

1468: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

سردبیر والى بود، ولى درواقع باشى یا با هروالى مأمورى از مرکز روانه میشد، که در ظاهر منشى
بوسیله او مرکز میدانست، که . میبایست اعمال والى را تفتیش کند و مرکز را از نتیجه مطلع دارد

حفظ امنیت و وصول . احکام صادره اجرا شده یا نه و گاهى مرکز مستقیما با سردبیر مکاتبه میکرد
.نده و امراى محلّى از وظایف والى بودنشامالیاتها و نظارت بر عدلیه حقوقى و پادشاهان دست

رئیس قشون ساخلو ایالت را اداره میکرد، ولى از وقتى که نفوذ مرکز ضعیف شد، والت ریاست 
قشون محلّى را هم داشتند، گاهى خودشان قوائى تشکیل میکردند و این اوضاع غالبا باعث 

را بیست نوشته، ولى از کتیبه هرودوت عده ایاالت ایران . خودسرى و یاغیگرى والت میگردید
تر ذکر شده، چون جهت این تفاوت پائین. نقش رستم داریوش معلوم است، که با پارس سى بوده

.عجالۀ میگذریم

آمدها دو ایالت را بیک والى بسپارند، یا یک حدود ایاالت ثابت نبود، یعنى ممکن بود نظر به پیش
م تفویض کنند و یا یک قسمت ایالتى را جزو ایالت ایالت را تقسیم کرده بچند نفر والى یا حاک

در بعض جاها اداره کردن امور بپادشاهان و امراء محلّى یا کاهنان متنفّذ و یا بخود . دیگر بشناسند
شهرهاى آزاد محول میشد و گاهى در ازاى خدمتى یا بمالحظه سیاسى ریاست شهر یا بلوکى را ما 

در اینگونه موارد امور شهر یا والیت مستقال، ولى در تحت .دام العمر بشخصى واگذار میکردند
نظارت عالیه والى، اداره میشد یعنى میبایست براى حفظ وحدت شاهنشاهى دستورهاى والى را 

نشین یا دو شهر آزاد و مسائل و راجع بامنیت عمومى و مالیاتها و رفع مناقشه بین دو محلّ پادشاه
حال جاهائیکه در ایران هخامنشى این. مى مملکت بود، اجرا کنندمطالبى، که مربوط بسیاست عمو

:را داشت، عبارت بود از

. مستعمرات یونانى در آسیا و افریقا. در آسیاى صغیر-نیه، پافالگونیهتىکیلیکیه، کاریه، بى
. داشتپادشاه محلّى9جزیره قبرس که . مقدونیه در اروپا و شهرهاى فینیقیه مانند صور و صیدا



ها هم داراى در سلطنت اردشیر دوم، چنانکه گذشت، کادوسى. ایاالت هند و نیز سغد در مشرق
).رجوع شود1130و 696بصفحات (دو پادشاه محلّى شدند 
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از اختیارات پادشاهان و امراء محلّى با قوت یا ضعف مرکز تغییر میکرد، مثال ضرب سکّه طال
مختصات مرکز بود و والت میتوانستند فقط سکّه سیمین یا مسین بزنند، ولى پادشاهان قبرس در 

اى باسم خودشان چاپ میکردند، و حال آنکه مستعمرات یونانى باسم اواخر دوره هخامنشى سکّه
حکومت پادشاهان و. شاه میزدند و فقط حق داشتند، که عالمت شهرشان را روى سکّه بنمایند

امراء و روحانیون عالى مقام ارثى بود و اینها ارتباطى بسیار نزدیک با قوم یا ملّت خود داشتند و 
بنابراین مذهب، زبان، عادات، حقوق . مردم محل هم آنها را حافظین سنن قدیم خود میدانستند

امراء موافق در امور مالیاتى پادشاهان محلّى و . مدنى و قضائى و مقادیر مردمان تابع محفوظ بود
مستعمرات یونانى، چنانکه گذشت، گاهى داراى حکومت ملّى . دستور والى رفتار میکردند

امور عدلیه نیز از صالحیت پادشاهان و امراء . میشدند، ولى غالبا جبابره یونانى رؤساء شهرها بودند
دام از آنها محلّى بشمار میرفت، باستثناى مواردى، که طرفین دعوا از دو محلّ بودند و هرک

گاهى والى مجبور میشد، که در مورد تعارض حقوق دو شهر آزاد یا امثال . استقالل داخلى داشتند
آن مجمعى از نمایندگان آنها ترتیب داده مشاجره را رفع کند، چنانکه ارتافرن والى لیدیه مجمعى 

.قد کرداز نمایندگان شهرهاى آزاد یونانى براى توحید قوانین محلّى در سارد منع

پادشاهان و امراء محلّى حق داشتند با مرکز مراوده و مکاتبه کنند، امراء کیلیکیه و شهرهاى فینیقى 
اى تشکیل دهند، ولى والى حق داشت، توانستند قشون یا بحریهو جبابره یونانى در آسیاى صغیر مى

هر شهر، که بخواهد که در هر مورد این قواء را براى انجام مأموریتى احضار کند و در ارگ
.ساخلو بگذارد

پات میگفتند و این شغلى بود مهم، که شاهان هخامنشى باشخاص را ارگ) یا دژبان(کوتوال 
کلیه قواى پادشاهان و امراء محلّى میبایست در موقع جنگ جزو قواى . معتمد تفویض میکردند

ه میدادند، که قشونى در محلّ چنانکه باالتر گفته شد، بوالت هم گاهى اجاز. عمومى دولت گردد
ترتیب بدهند، ولى کلیۀ
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بنابراین میتوان گفت، که ایران هخامنشى . قشون دولتى و محلّى تابع پنجنفر یا پنج سپهساالر بودند
مرو باقى و، از وقتى که مصر از ایران جدا شد، چهار قل»2«تقسیم میشد»1«به پنج قلمرو نظامى

.ماند

شعب . بخبرنگارى در ایران هخامنشى اهمیت میدادند و شعب آن در تمام ممالک تابعه دائر بود
.مزبور اخبار را توسط سردبیر و گاهى مستقیما بمرکز میفرستادند

در اوایل دوره هخامنشى سالى دو مرتبه مأمورینى، که طرف اعتماد شاه بودند، براى تفتیش 
. اینها را، چنانکه هرودوت و کزنفون گویند، چشم یا گوش شاه میگفتند. یشدندبممالک اعزام م

.اى هم با مأمورین روانه میشد، که احکام آنها را فورا مجرى داردقوه

مالیه

براى مالیاتهائى که ممالک میبایست بدولت بپردازند مأخذ و ترتیبى قبل از داریوش وجود نداشت 
.العنان بودندو والت در این باب مطلق 

داریوش اول، چنانکه هرودوت گوید، ترتیبى براى این امر مهم معین کرد و براى مملکت یا ایالتى 
پس «): 98-89، بند 3کتاب (مورخ مذکور گوید . یک مالیات معین جنسى و نقدى مقرّر داشت

پارسیها ساتراپى از آن داریوش ممالک تابعه پارس را ببیست قسمت تقسیم کرد، که هر یک را 
نامند و چون براى هریک از ایاالت رئیسى برگزید، براى هرکدام از ملل تابعه هم مالیاتى مقرّر 

در باب تأدیه مالیاتها امر . داشت، بدین ترتیب، که مردمان همجوار هر قومى جزو آن قوم بودند
ردازند و آنهائیکه مالیات را با طال کرد، آنهائیکه مالیات را با نقره میدادند، آنرا بوزن تاالن بابلى بپ

میناى 78تاالن بابلى معادل : بعد مورخ مذکور گوید. را مأخذ بدانند»3«میپرداختند، تاالن اوبیائى
بنابراین تاالن نقره بابلى معادل »4«گرام میدانند438چون میناى وبیائى را معادل (اوبیائى است 

).گرام26260معادل -میناى اوبیائى60ا گرام بوده و تاالن اوبیائى ی34164



______________________________
)1(-�C�i�r�c�o�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n.

.216-196، ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج -)2(

)3(-�E�u�b�o�i�q�u�e.

، ص 39دائرة المعارف بروك هائوز، ج -419، ص 2ترجمه هرودوت توسط الرشه، ج -)4(
330.
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ظروف سفالین از خاك سیاه و زرد-)91(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

پارسیها . در زمان کوروش و کبوجیه مالیات معینى وجود نداشت و مردمان تابع هدایائى میدادند«
.داریوش را تاجر، کبوجیه را آقا و کوروش را پدر خوانند

چانه میزد، دومى سخت و متکبر بود، سومى رأفت داشت و اولى را چنین نامند، چه او در هر کار
شمارد، ولى باید این نکته بعد هرودوت ایاالت ایران را بترتیب مى. »اش کار میکردبراى نفع تبعه

را در نظر داشت، که این ترتیب از نظر مالى است نه سیاسى یا نژادى و دیگر اینکه هرودوت بجاى 
براى دانستن مساکن این مردمان بنقشه ایران (ن ایالت را ذکر کرده حدود ایالتى اسامى مردما

).رجوع شود744-730هخامنشى و بصفحات 

، »5«کیان، لى»4«، کاریان»3«، االیان»2«هاى آسیائى، ماگنت»1«مردم ینیان: عبارت بود از
مردمان مزبور یک ایالت مالى را. »7«لیانو پامفى»6«یانلىمى

______________________________
)1(-�I�o�n�i�e�n�s.

)2(-�M�a�g�n�e�t�e�s� �d�'�a�s�i�e.



)3(-�E�o�l�i�e�n�s.

)4(-�C�a�r�i�e�n�s.

)5(-�L�y�c�i�e�n�s.

)6(-�M�y�l�i�e�n�s.

)7(-�P�a�m�p�h�y�l�i�e�n�s.
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.کرداین اولین ایالتى بود، که داریوش تأسیس. تاالن نقره میپرداختند400تشکیل میکردند و 

و »4«، کابالیان»3«، السونیان»2«، لیدیان»1«سیانمردم مى: ایالت دوم ترکیب شده بود از
.تاالن بود500مالیات آن . »5«گنیانهى

، »6«فریگیها: پونت بطرف راست این بوغاز، مساکن این مردمان بودایالت سوم یعنى از مردم هلّس
360اینها . ها، سریانى»10«، ماریاندینیان»9«، کاپادوکیان»8«ونیها، پافالگ»7«تراکیهاى آسیائى

).ها آنها را چنین مینامیدندمردم آخرى سریانى نبودند، ولى یونانى(تاالن میدادند 

از این . اسب بود360تاالن نقره و بعده روزهاى سال 500مالیات آن نیز . ایالت چهارم کیلیکیه تنها
.شد و باقى بخزانه داریوش میرفتنظام محلّ مىن صرف نگاهدارى سوارهتاال140مبلغ 

).هاى آسیاى صغیر است، بنقشه آن رجوع شوداین چهار ایالت، که ذکر شد، تماما قسمت(

نشین، در حدود کیلیکیه و سوریه تا مصر، باستثناى اراضى عرب»11«سیدیهایالت پنجم از شهر پى
فینیقیه، سوریه، فلسطین و قبرس جزو این ایالت بودند . پرداختتاالن مى350یافت و امتداد مى

. قابل توجه است، که این ایالت با بودن فینیقیه با ثروت در جزو آن بالنّسبه کمتر مالیات میداده(
. هت، که فینیقیها در مواقع لزوم بحریه خودشانرا باختیار دولت ایران میگذاشتندشاید از این ج

).هرودوت گوید، که، چون آنها با رغبت مطیع گشتند، مالیاتشان کمتر بود



. تاالن میدادند700جزو ایالت مصر بودند و »14«، برقه»13«، سیرن»12«مصر، لیبیا-ایالت ششم
م براى نگاهدارى ساخلو ایران در قصرهزار مدیمن غلّه ه120

______________________________
)1(-�M�y�s�i�e�n�s.

)2(-�L�y�d�i�e�n�s.

)3(-�L�a�s�o�n�i�e�n�s.

)4(-�C�a�b�a�l�i�e�n�s.

)5(-�H�y�g�e�n�n�e�e�n�s.

)6(-�P�h�r�y�g�i�e�n�s.

)7(-�T�h�r�a�c�e�s� �d�'�A�s�i�e.

)8(-�P�a�p�h�l�a�g�o�n�i�e�n�s.

)9(-�C�a�p�a�d�o�c�i�e�n�s.

)10(-�M�a�r�y�a�n�d�i�n�i�e�n�s.

)11(-�P�i�s�i�d�i�e.

)12(-�L�y�b�i�e.

)13(-�C�y�r�e�n�e.

)14(-�B�a�r�c�e.
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).لیطر51/ 75مدیمن کیلى بود معادل (پرداختند مى) یعنى منفیس(سفید 

.عایدى شیالت دریاچه مریس بصرف جیب ملکه ایران تخصیص یافته بود

ساتّاگید (تاالن 170»4«-آپاریها، »3«، دادیکها»2«، گندارها»1«ساتّاگیدها-ایالت هفتم
هاى قرون بعد، تطبیق میکنند ها را بعضى با تاجیککسگوش کتیبه نقش رستم است، دادىتث

.»5«)و کلیۀ اینها مردمان مشرق یا شمال و شرق ایران بودند

اى هخوزستان با شوش، که محلّ اقامت دربار در اوقاتى از سال بود، و سایر محلّ-ایالت هشتم
.تاالن300-هاسىکیس

.دادندخواجه جوان مى500تاالن نقره و 1000بابل و آسور -ایالت نهم

تاالن 400-»6«بانتکرىهاى ماد و مردم پریکان و ارتهمدان و سایر قسمت-ایالت دهم
از شود، و قسمتى را تکان قدیم است، که با والیت اصفهان تطبیق مىپریکان هرودوت همان پرى(

).آن اکنون فریدن گویند

.تاالن نقره200-»10«، داریتها»9«هامات، پانتى»8«ها، پسیک»7«هاکسپى-ایالت یازدهم

.تاالن300-»11«هاباختریها، اگل-ایالت دوازدهم

.تاالن400-ها، ارامنه و والیات مجاور تا دریاى سیاه»12«تیکپاك-ایالت سیزدهم

)هایعنى سیستانى(»14«ها، سرنگى»13«هاساگارتى-ایالت چهاردهم

______________________________
)1(-�S�a�t�t�a�g�y�d�e�s.

)2(-�G�a�n�d�a�r�e�s.

)3(-�D�a�d�i�k�e�s.



)4(-�A�p�a�r�i�t�e�s.

)5(-�P�a�r�i�k�a�n�e�s.

)6(-�O�r�t�h�o�c�o�r�y�b�a�n�t�e�s.

)7(-�C�a�s�p�e�s.

)8(-�P�a�u�s�i�k�e�s.

)9(-�P�a�n�t�i�m�a�t�h�e�s.

)10(-�D�a�r�i�t�e�s.

)11(-�A�e�g�l�e�s.

)12(-�P�a�c�t�y�c�e�s.

)13(-�S�a�g�a�r�t�e�s.

)14(-�S�a�r�a�n�g�e�s.
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.تاالن نقره600-و اهالى جزایر دریاى عمان»3«کیان، مى»2«، مردم اوتیان»1«ثامانیان

.شاه تبعیدشدگان را بجزایر مزبور میفرستاد

.تاالن250-)بحر خزر(و مردمان کسپییان »4«سکاها-ایالت پانزدهم

.تاالن300-پارتیها، خوارزمیها، سغدیها، هراتیها-ایالت شانزدهم

.تاالن نقره400-هاى آسیا، حبشى»5«پریکانها-ایالت هفدهم



.تاالن نقره200-»8«، آالرودیان»7«، ساسپیرها»6«هاماتیان-ایالت هجدهم

اند، ماتیانها هرودوت در جاى خود گوید، بین دریاى سیاه و ماد سکنى داشتهساسپیرها، چنانکه (
در سرچشمه ارس، آالرودیان در شمال شرقى آسیاى صغیر و در جاهائى که سابقا جزو اراضى 

).اینها اهالى مملکت آرارات بودند و آرارات را هرودوت آالرود نوشته. ها بودهیت

، مارها»12«هانک، مزى»11«، ماکرنها»10«هابارن، تى)هاىگرج(»9«هامسخ-ایالت نوزدهم
).اکثر اینها در قفقازیه غربى یا در سواحل جنوب شرقى دریاى سیاه میزیستند(تاالن 300-»13«

اینها بالنّسبه بدیگران بیشتر . مردم هند، که جمعیتشان از تمام ملل معروفه بیشتر است-ایالت بیستم
اگر قیمت طال را سیزده برابر نقره بدانیم، . تاالن خاك طال میپرداختند360ند، زیرا مالیات میداد

.تاالن اوبیائى میشود4680قیمت، خاك طال 

بنابراین حساب، (تاالن اوبیائى بود 14560پرداختند، جمع مالیاتهائى، که بخزانه داریوش مى
میلیون ریال 450نود میلیون فرنگ طال یا مالیاتى که وارد خزانه میشد بپول کنونى تقریبا معادل

ارقام کوچکتر را من.). م. بوده

______________________________
)1(-�T�h�a�m�a�n�e�s.

)2(-�O�u�t�i�e�n�s.

)3(-�M�y�c�i�e�n�s.

)4(-�S�a�c�a�e.

)5(-�P�a�r�i�k�a�n�e�s.

)6(-�M�a�t�i�e�n�s.

)7(-�S�a�s�p�i�r�e�s.



)8(-�A�l�a�r�o�d�i�e�n�s.

)9(-�M�o�s�c�h�e�s.

)10(-�T�i�b�a�r�e�n�e�s.

)11(-�M�a�c�r�o�n�s.

)12(-�M�o�s�y�n�o�e�q�u�e�s.

)13(-�M�a�r�e�s.
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چنین بود مالیاتهائى، که از آسیا و قسمت کوچک لیبیا «: بعد هرودوت گوید. »حذف میکنم
بخزانه داریوش وارد میشد، ولى بعدها مالیاتهائى نیز از جزایر و از ) مقصود از لیبیا افریقا است(

تسالى یکى از والیات شمالى یونان (رسید اروپائى، که تا تسالى سکنى داشتند، بخزانه مىمردمان 
).بود

هاى فلزّات را آب کرده در کوزه: تمام این مالیاتها در خزانه شاه پارس بدین ترتیب حفظ میشود«
ه گلى میریزند، بعد ظرف گلى را برمیدارند و هروقت وجهى الزم شود، شاه حکم میکند، ک

چنین بود ). 21، بند 3، فصل 15کتاب -سترابون این خبر را تأیید کرده(قسمتى را از شمش ببرند 
نشین از دادن فقط پارس مالیات نمیداد، چه اراضى پارسى. ایاالت از نظر مالى و مقدار مالیاتها

.»مالیات آزاد بود

:میفرستادنداین مردمان هم مالیات نمیدادند، ولى هدایائى براى شاه «

هاى طویل العمر، کشى کبوجیه بمملکت حبشىهاى مجاور مصر، که در زمان قشوناوال حبشى
این . را میگیرند»1«اند و اعیاد دیونیساینها والیت نیسا را اشغال کرده. باطاعت پارس درآمدند

این دو ملّت . ارندهاى زیرزمینى سکنى دتى تخم میکارند و در خانهحبشیها مانند هندیهاى کاالن



طال و دویست تنه از درخت آبنوس و پنج پسر بچه حبشى و »2«)شنیس(هر دو سال یک خنیک 
.بیست دندان فیل عاج بدربار میفرستند

هم، مانند مردمان همجوار آنها تا قلل کوههاى قفقاز، بطیب خاطر هدایائى »3«کلخیدیها
حکومت . رت است از صد پسر بچه و صد دخترهدایاى اینها در هر چهار سال عبا. میفرستند

صفحاتى، که ماوراء کوهها است حکومت ) یعنى کوههاى قفقاز(پارسیها تا این کوهها است 
.»پارسیها را نمیشناسند

هرودوت(» ساله هزار تاالن کندر میدهندباالخره اعراب بطیب خاطر همه«

______________________________
.یونانیها اله شراب بوددیونیس در نزد-)1(

.لیطر است10/ 07خنیک یا شنیس معادل -)2(

.گرجستان غربى امروزى-کلخید-)3(
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در دو جاى کتاب خود بیان میکند، که اعراب تابع ایران نیستند، ولى در اینجا گوید، که سالیانه 
ت خروار کندر میدادند، زیرا، چون معین نکرده بچه تاالن هزار تاالن یا بوزن کنونى تقریبا دویس

.میدادند، تاالن بابلى را باید مأخذ دانست

.سنگینى میدادند» هدیه«هرگاه تابع نبودند، چرا چنین مالیات یا بگفته هرودوت 

اى که راجع باعراب گفته نکته. »1«داریوش اعراب را جزو ملل تابعه شمرده و باید صحیح باشد
.باشدهرودوت نیز مى» گذارهدیه«د، شامل سایر ملل ش

، 11کتاب (او گوید : هاى هرودوت نیستسترابون راجع بمالیاتها اطّالعاتى میدهد، که در نوشته
50000قاطر و 2000اسب، 1500که کاپادوکیه غیراز مالیات نقدى همه ساله ): 8، بند 13فصل 

مالیات نقدى و جنسى، . ین مالیات جنسى را میپرداخترأس حشم دیگر میداد و ماد دو مقابل ا



هاى هرودوت استنباط میشود، تماما بخزانه دولت وارد نمیشده، زیرا مخارج سپاه چنانکه از نوشته
ها میپرداختند، ولى مخارج والت، با تجمالتى که داشتند، از حیث محلّى یا ساخلوها را از مالیات

یزها بخود ایالت تحمیل میشده، مثال هرودوت گوید، عایدى روزانه قصور و ابنیه و خدمه و سایر چ
).لیطر بود55زیرا ارتبه معادل (کیلوگرام میشود 550والى بابل یک ارتبه نقره بود، که تقریبا 

اگرچه این مقدار، که مورخ مذکور ذکر کرده، اغراق است، چه اگر آن را صحیح بدانیم، باین 
کیلوگرام 200750کیلوگرام نقره بابت مالیات میپرداخته و 34164سالیانه نتیجه میرسیم، که بابل 

براى مخارج والى و شکّى نیست، که حساب هرودوت ناشى از سهو است، زیرا امکان نداشته، که 
اگر میتوانستند بدهند، یقینا مرکز بر . بابل و آسور چند برابر مالیات را براى مخارج والى بدهند

هاى مورخ مذکور همینقدر معلوم میشود، که والت مخارج خود را ولى از نوشتهافزود،خراج مى
هاى جنسى و پس از اینکه داریوش مقدار مالیات: از محلّ دریافت میکردند و نیز پلوتارك نوشته

نقدى را معین کرد، درصدد تحقیقات برآمد،

______________________________
.در مجاورت بین النّهرین و شامات و مصر سکنى داشتندمقصود اعرابى است، که -)1(

1477: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

تا معلوم کند، که تأدیه این مالیاتها بر مردم سخت است یا نه، و پس از آنکه جواب آمد، که نیست 
از چون والت براى مخارج خودشان : و مردم میتوانند بپردازند، باز مالیاتها را نصف کرده گفت

.مردم عوارضى میگیرند، باید مالیات را کم کرد، تا تحمیل نشود

بینیم، که اگر در مأخذ مالیاتهائى، که هرودوت براى ایاالت ذکر میکند، قدرى دقیق شویم، مى
باستثناى هند مالیات ممالک غربى، مانند آسیاى صغیر، بابل، مصر و غیره خیلى بیش از مالیات 

چیز هم در فهرست یک. زیادى جمعیت و ثروت این ممالک بودهجهت آن. ممالک شرقى است
:هرودوت جالب توجه است

حال از مغرب بمشرق رفته مجددا بمغرب برمیگردد و باز او ایاالت را بترتیب میشمارد و در همان
جهت باید تاریخ تأسیس این ایاالت باشد و در اینصورت اعداد . بمشرق میرود و قس علیهذا



این : که ذکر شده، موافق تاریخ است، چنانکه مورخ مذکور راجع بایالت اول گویدترتیبى، 
.نخستین ایالتى بود، که داریوش تأسیس کرد

بنابراین، فهرست هرودوت اهمیت ایاالت ایران را از نظر داریوش و حکومت مرکزى معلوم 
اریوش تشکیالتى قبل از سایر گانه اولى است مهمتر بوده و دجاهائى که جزو ایاالت سه: داردمى

داد، روابط ها داده، زیرا اصطکاك عالم ایرانى با عالم یونانى در اینجاها رو مىجاها باین محلّ
بعد داریوش . ایران و یونان بدست والت این ایاالت اداره میشد و سروکار یونانیها با این والت بود

طین و مصر اهمیت داده، زیرا این ممالک در هاى آسیاى صغیر و نیز فینیقیه و فلسبسایر قسمت
.یافتها در اینجاها نیز میدان مىکنار دریاها واقع و پرثروت بودند و دسایس یونانى

. سپس داریوش متوجه مشرق و شمال و شرق شده، چه اینها مردمانى کوهستانى و سلحشور بودند
ان فراغت یافته، بتشکیالت خود که شاه مزبور از تشکیالت غربى و شرقى دولت ایرپس از آن

. ق512ایران و مردمان همجوار پرداخته و در آخر بهند رسیده، چه تسخیر بعض قسمتهاى هند در 
).در سال نهم سلطنت او(م روى داد 

العاده دولت در این زمان اطّالعى نداریم و لیکن تردیدى نیست، که دولت، عالوه از عایدات فوق
عایدات دیگر نیز داشته، از قبیل) نقد و جنس(بر مالیاتهاى مقرّر 
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راجع . اند و غنائم جنگى و ضبط اموال مقصرین و یاغیها و شورشیانهدایائى، که بدربار میفرستاده
بمعادن و گمرك نیز اطّالعى نیست، و لیکن از اینکه هرودوت و نیز مورخین دیگر یونانى ذکرى 

شاید یکى از جهات رونق . انداند، باید استنباط کرد، که اصال گمرك نمیگرفتهگمرك نکردهاز 
عایق تجارت در دوره هخامنشى همین معنى بود، که دوران مال التّجاره در ممالک وسیعه ایران بى

.و مانع بعمل میآمد

.تر در این باب صحبت خواهد بودپائین

هاموجودى خزانه



راجع بازمنه قبل از آمدن اسکندر به ایران اطّالعاتى در دست نیست، ولى از مقدار در این باب 
جمشید بتصرّف اسکندر آمد، اطّالعاتى از مورخین قدیم بما ذخایرى، که از خزانه شوش و تخت

.روایات در این باب مختلف است) 1421و 1406صفحات (رسیده و، چنانکه گذشت 

حات مذکوره ذکر شده، تکرار را جایز ندانسته، همینقدر گوئیم، که چون آنچه الزم بوده، در صف
میلیون فرنک 600طال و نقره خزانه شوش الاقل : هاى مورخین مذکور باین نتیجه میرسیماز نوشته

جمشید از مسکوکات و شمش تقریبا دو برابر این طال یا سه میلیارد ریال بوده و ذخایر خزانه تخت
اند و برخى در آن مبالغه ذکر شد، که بعضى این ارقام را اغراق دانستهدر جاى خود . مبلغ
راجع بذخایر خزانه این نکته را هم . آورى میشدهبینند، زیرا در مدت دو قرن این ذخایر جمعنمى

باید در نظر داشت، که مورخین یونانى، چنانکه گذشت، مقدار فلزّات کریمه را تخمین کرده و 
هاى گرانبها، اشیاء نفیسه و جواهر، که میگویند خیلى زیاد بوده، معین ارزش پارچهاند، ولى نوشته

نشده و دیگر باید عالوه کرد، که از خزانه سارد، دمشق، منفیس، اربیل، بابل و باالخره همدان هم، 
.چنانکه در جاى خود ذکر شد، ذخایر نقدى و جنسى زیاد بتصرّف اسکندر آمد

هاى هرودوتبا نوشتهمقایسه فهرست داریوش

اگر فهرست کتیبه نقش رستم را با ممالکى، که هرودوت ذکر کرده، مقایسه کنیم، اختالف 
یعنى اختالفاتى در بادى نظر مشاهده میشود، ولى با اندك تأملى رفع . یابیماساسى بین آنها نمى

. ذکرى از آن نکردهمیگردد، مثال در کتیبه نقش رستم ایالتى باسم کرخا ذکر شده و هرودوت 
.جهت آن معلوم است
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تقسیمات هرودوت از نظر مالى ایران است و قرطاجنه هیچ نوع باج یا خراجى بشاهان نمیداده و 
هاى معنوى بوده، که بتقاضاى ایران در مواردى قرارداد او با شاهان یکنوع قرارداد اتّحاد یا کمک

هاى هرودوت اسمى از تراکیه اروپائى، مقدونیه ممکن است گفته شود، که در نوشته. انجام میشده
زمانیکه هرودوت تاریخ ایران را . جهت آنهم معلوم است. طرف دریا نیستو سکاهاى آن



. نوشت، این قطعات جزو ایران نبود، زیرا در زمان خشیارشا این صفحات از ایران مجزّا شدمى
.مذکور میگوید، که از جزایر و بعض مردمان اروپائى تا تسالى باج میگرفتندباوجود این مورخ

هرودوت ذکر ایاالت را از یونانیهاى آسیاى صغیر و لیدیه شروع کرده و جهت آن، چنانکه 
اما داریوش براى ذکر اسامى ایاالت رود دجله را ). 1477صفحه (شود، باالتر گفته شد استنباط مى

یعه ایران قرار داده و اول از دجله گرفته بطرف مشرق رفته، تا بسیحون یا ماوراء محور ممالک وس
:جهت معلوم است. آن رسیده، بعد برگشته باز از دجله بطرف مغرب رفته، تا در قرطاجنه ایستاده

ایاالت ایران در مشرق دجله از آریانهاى ایرانى مسکون بود یا از مللى، که باستثناى خوزها قرابت 
بینیم، که در ذکر اسامى ایاالت شرقى، داریوش پارس را بعد مى. اندها داشتهژادى با ایرانىن

و از ایاالت دیگر، ماد و خوزستان را بر سایرین مقدم «عالوه بر پارس «جداگانه اسم برده میگوید 
هرودوت . دجهت این است، که حکومت با پارسیها بود و آنها از ملل تابعه بشمار نمیرفتن. »میدارد

هم گوید، که پارس از تأدیه باج معاف بود و هدایائى براى شاه میفرستاد، اما جهت مقدم داشتن 
ماد و پارس بر سایر ایاالت از اهمیت و قدمت تاریخى آنها است، بعالوه مقرّ شاهان در قسمتى از 

یرا ماد مملکت آریانى داریوش ماد را بر عیالم قدیم مقدم میدارد، ز. سال در همدان و شوش بود
بینیم، که بعض ایاالت فهرست هرودوت در کتیبه نقش بعد باز مى. بود و بزرگتر از عیالم قدیم

جهت از اینجا است که داریوش ایاالت را، با حدودیکه آنها در موقع الحاق بایران . رستم نیست
برد، زیرا این قسمتها جزودارا بودند، ذکر میکند، مثال از گرجستان و قفقازیه و رى اسمى نمى
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ظرف سفالى از خاك سیاه-)92(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

در باب گرگان و کرمان ساکت است، زیرا اولى جزو پارت بود و دومى جزو . دولت ماد بود
.پارس



ماد بزرگ و کوچک است، با حدودیکه بنابراین، وقتى که داریوش میگوید ماد، مقصودش کلیه 
. در کتاب اول ذکر شد، و نیز مقصودش از پارس کلیه مملکت پارس است و کرمان جزو آن بوده
از ممالک غربى هم اسم فینیقیه و فلسطین در فهرست داریوش دیده نمیشود، زیرا این ممالک در 

مى اقوامى را، که در آن مسکن کلیۀ هرودوت بجاى ایالت اسا. موقع التحاق جزو بابل بودند
ترتیب ذکر ایاالت در . اند، ذکر کرده، ولى داریوش غالبا اسامى جغرافیائى و تاریخى راداشته

کتیبه نقش رستم از نظر حسیات ملّى داریوش یا پارسیها است و ترتیب فهرست هرودوت از حیث 
.تقدم و تأخّر تاریخ تشکیالت

سپاه

الزم نیست و هرچه گفته شود مکرّرات خواهد بود، زیرا در باب اول این در این باب بسط مقابل 
کتاب بمناسبت جنگها و خصوصا جنگ خشیارشا با یونان اطّالعات راجعه بقشون از قول مورخین 

اوال یک سپاه دائمى : بنابراین در اینجا بذکر بعض کلیات اکتفا میشود. یونانى باالطراف ذکر شده
که عده نفرات آن بده هزار میرسید و آنرا جاویدان مینامیدند، زیرا هیچگاه از عده ایجاد شده بود،

سپاه دائمى همیشه حاضر بود، که بمحض صدور حکم . آن نمیکاست و جاهاى خالى پر میشد
تخت براى حفاظت عالوه بر آن در پاى. حرکت کرده با سرعت خود را بمحلّ مأموریت برساند

این قواى ساخلوى را در اوایل دوره . اى وقایه امنیت ساخلوهائى مقرّر بودقصر و در ایاالت بر
هخامنشى رؤساء قشون
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اداره میکردند، ولى بعدها امور لشکرى هم در تحت اداره ) هاپاتارگ(ها و در قالع کوتوال
و موقع بود و اطّالعات بیشترى در این باب عده این نوع ساخلو بسته باقتضاى محلّ. والت درآمد

در موقع . هزار میرسید240نداریم، ولى در مصر، چنانکه ذکر شد، عده نفرات بقول هرودوت به 
ها مشق نکرده با زبانها و عادات مختلف، در جنگ از ایاالت سپاه پیاده و سواره میخواستند و این

اسلحه دفاعى اینها هم غالبا خوب . داخل میشدندتحت ریاست رؤساء محلّى، در قشون عظیم شاه
. هاشان کوتاه بودخود نداشتند، سپرهاشان از ترکه بید بافته و نیزهنبود، یعنى زره و جوشن و کاله

شان در بعض موارد نمیتوانستند نتیجه جاویدانها اسلحه دفاعى بهترى داشتند، ولى از بهترى اسلحه



ها نمیتوانستند همانقدر پیش روند و باالخره یونانیها سایر قسمتبگیرند، زیرا در موقع جنگ با 
جاویدانها هم، از بیم اینکه محصور نشوند، مجبور بودند عقب بنشینند، تا صفشان با صف سایر 

لشکر ایران که از تیراندازان ماهر تشکیل میشد، در جنگ از دور قوى بود، . ها مساوى باشدقسمت
.ناى زمان کوروش بزرگ، عادت نداشتبتن، باستثولى بجنگ تن

یونانیها بعکس، چون از مهارت تیراندازان ایرانى وحشت داشتند، میکوشیدند، که زودتر خودشان 
این است آنچه بطور کلّى از جنگهاى این زمان برمیآید و . بتن کنندرا بایرانیها رسانیده جنگ تن

تنباط میشود، که در زمان کوروش لشکر هاى کزنفون در تربیت کوروش چنین اسلیکن از نوشته
پارسى ورزیده و کارآزموده بوده، وگرنه قشون چریکى پارس نمیتوانست از عهده سپاه ورزیده 

.ماد و لیدیه برآید، بخصوص که این دو دولت و بخصوص دولت لیدى سپاه منظّم داشتند

کار باعث انحطاط قشون ایران یناز زمان داریوش دوم دولت سپاه اجیر یونانى را بکار میبرد و هم
: هاى مورخین یونانى راجع بجنگهاى ایرانیها برمیآید، این استکلیۀ آنچه از نوشته. گردید

هرودوت و دیودور و غیره از رشادت ایرانیها خاصۀ از شجاعت پارسیها و باختریها و سکاها و 
اندتمجید کرده) هایا کوسى(ها سىکیس
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مندى ایرانیها در بعض جنگها نه از ترس و شود، که عدم بهرهو روى هم رفته این نظر حاصل مى
شان بقدر کفایت خوب و محکم نبود و اوال اسلحه: عدم شجاعت آنها بوده، بل از این دو جهت

ل پالته، نیزه و زوبین را از بنابراین با اینکه در بعض موارد، مانند جدا. غالبا فاقد اسلحه دفاعى بودند
چون سپاهیان . ثانیا. شوند عقب بنشیننددست دشمن میربایند، باالخره از زیادى تلفات مجبور مى

غالبا چریکى بودند، نظم و اطاعت نظامى در میان آنان استوار نبود، زیرا در اکثر موارد، پس از 
یشود، تمام سپاه رو بهزیمت میگذارد، و افتد یا شاه از میدان جنگ خارج ماینکه سردار بخاك مى

.یابدمندى ایرانیها خاتمه مىحال آنکه جنگ دارد ببهره



شکّى نیست، که اگر در این موارد سپاه ایران عادت کرده بود، بجاى سردار مقتول سردارى دیگر 
پالته و در جاى او بیند، یا بجاى شاه سپهساالرى را، در بسیارى از جنگها و مخصوصا در جنگ 

.مندى با سپاه ایران میشدگوگمل بهره

، »1«قبل از ختم این مبحث زاید نیست شرحى را، که کزنفون در کتاب خود موسوم به اکونومیک
در فصل چهارم، راجع بسپاه و ساخلوهاى دولت هخامنش در ایاالت و قالع نوشته، ذکر کنیم، 

او در مصاحبه . ایران زمان خود خوب آشنا بودزیرا مورخ مذکور، چنانکه معلوم است، با اوضاع 
هاى خود را باین حکیم نسبت یعنى گفته(بوسیله حکیم مذکور گوید »2«توبولسقراط با کرى

العاده بسپاه میدهد، بدین معنى، که بوالى هر ما قبول داریم، که شاه پارس اهمیت فوق«): میدهد
دار و سپردار نگاه دارند چقدر سوار و تیرانداز و فالخنایالت یا مردمى، که باج میدهند، امر کرده 

و تا چه اندازه تهیه این قواء براى اداره کردن ممالک تابعه و دفاع آن در موقع حمله دشمن الزم 
.بجز قواى مزبوره شاه ساخلوهائى هم در قالع دارد. است

ن اجیر را، که باید کامال مسلّح باشند، والى این قوه و ساخلو را نگاه میدارد و شاه این قوه و سپاهیا
در موقع سان، غیراز ساخلو قالع، سایر سپاهیان را در جائى، که معین شده، . ساله سان میبیندهمه

آنهائى را که نزدیک مقرّ او. جمع میکنند

______________________________
)1(-�E�c�o�n�o�m�i�q�u�e.

)2(-�C�r�i�t�o�b�u�l�e.
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هستند شخصا سان میبیند و افرادى که دورند، از سان اشخاص مطمئن، یعنى فرستادگان شاه 
ها آنهائیکه عده سپاهیانشان کامل و اسلحه و اسبهایشان خوب است، از والت و سرکرده. میگذرند

ها بمسامحه و ارتقاء رتبه مییابند یا بآنان هدایائى گرانبها داده میشود و کسانى، که نسبت بساخلو
اند، عقوبتى سخت یافته از ریاست وجدانى کردهقیدى قائل شده یا از جهت جلب منافع بىبى

.»....منفصل میشوند و کسى دیگر بجاى آنها معین میگردد 



اند تردیدى نیست، زیرا هرودوت در مواردى، هاى لشکرى هرکدام بیرقى داشتهدر اینکه از قسمت
آن کرده، ولى چگونگى بیرق مجهول است و مورخین یونانى توصیفى چنانکه گذشت، ذکرى از

دار اما در موزه لوور پاریس جامى هست، که بر آن جنگ یکنفر یونانى با بیرق. انداز آن نکرده
بیرق : دار افتاده، ولى کیفیات بیرق بخوبى دیده میشود و چنین استبیرق. ایرانى تصویر شده

پارچه داراى شکل مربعى است، که بواسطه دو وتر، که از یک . اىرچهعبارت است از چوب و پا
مثلثات دوبدو در نقطه رأسشان . زاویه بزاویه مقابل ترسیم شده، بچهار مثلث متساوى تقسیم گشته

باهم تماس میکنند و دوبدو رنگى مخصوص دارند، یعنى از چهار مثلّث دو مثلّث سفید است و دو 
:اى دارد باین مضمونتیبهاین جام ک. دیگر سیاه

.»2«»آنرا کشیده»1«دورس«

بیرق سلطنتى، چنانکه در باب اول از قول کزنفون راجع بتربیت کوروش بزرگ و کیفیات جنگ 
کورث در باب حرکت داریوش سوم از بابل بقصد اسکندر ذکر کونّاکسا و موافق روایت کنت

.خود را گشودهعقابى از زر، که بالهاى: شد، عبارت بود از

.این عالمت را روى چوب بلندى استوار میداشتند یا بر گردونه شاهى نصب میکردند

دار است، بطوریکه توصیف هاى داساى، که در لشکر ایران این زمان دیده میشود، ارابهچیز تازه
کوروش ها از زمان هاى کزنفون، چنانکه گذشت، استنباط میشود، که این ارابهاز نوشته. شد

معمول بوده، یعنى در آسیاى غربى از سابق وجود

______________________________
)1(-�D�o�u�r�e�s.

.208ص 1سرپرستى سایکس، یک تاریخ ایران، ج -)2(
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نداشت و ها وجود در لشکر یونانى این نوع ارابه. تر و مؤثرتر کردهداشته، ولى کوروش آنرا قوى
ها تر بیاید، معلوم است که یونانیها عقیده بمؤثّر بودن این ارابهاز حرفهاى اسکندر، که پائین



یا (دمیدن کارناى . اند، زیرا غالبا بطرفى، که آنرا استعمال میکرد، بیشتر ضرر وارد میآمدنداشته
وقع روبرو شدن با در موقع حرکت قشون یا شروع بکارزار معمول بوده و بعالوه در م) شیپور

جنگ ایسوس و (دشمن ایرانیها نعره میزدند و، چنانکه دیده میشود، مقدونیها هم چنین میکردند 
، ولى در جنگ کونّاکسا، برخالف انتظار یونانیها، قشون ایران با طمأنینه و سکوت بطرف )گوگمل

رخالف یونانیها، در گو براى دانستن نتیجه جنگ، بمتوسل شدن به هاتف یا غیب. دشمن میرفته
گوها را لشکر ایران دیده نمیشود و فقط قبل از جنگ پالته مردونیه بگفته هرودوت عقیده غیب

هاى جنگى از بکار بردن فیل) شاید از این جهت، که افراد یونانى در قشون او کم نبود(میپرسد 
.فقط در جدال گوگمل ذکرى شده

بحریه

دولت . هنوز خود را ببحر الجزائر و دریاى مغرب نرسانیده بودایران مادى بحریه نداشت، زیرا 
هخامنشى، که از نظر تاریخ دنباله دولت ماد بود و کارى را که مادیها شروع کرده بودند، تعقیب 

کرد، پس از تسخیر مستعمرات یونانى در آسیاى صغیر داراى بحریه گردید، زیرا سفاین یونانیهاى 
ره درآمد، اما بدو جهت میتوان گفت، که دولت ایران فقط وقتى داراى مزبور باختیار دولت مزبو

اوال چنانکه از جریان وقایع . بحریه معظم گردید، که فینیقیها، پس از الحاق بابل، تابع ایران گشتند
پیدا است، یونانیهاى آسیاى صغیر نسبت بایران صمیمى نبودند و، چون ایران در دریا بیشتر با 

وپائى طرف میشد، ممکن نبود بحریه یونانى مورد اطمینان ایرانیها باشد، و حال آنکه یونانیهاى ار
فینیقیها از این حیث، درست نقطه مقابل یونانیها و با ایران صمیمى بودند و یکى از جهات آن 

بود و هاى یونانىثانیا عده کشتیهاى فینیقى بیش از کشتى. رقابتى بود، که فینیقیها با یونانیها داشتند
هاى فینیقى بامر شاهان ایران ها گردید، در کارخانهگاه فینیقىبعد هم، که دولت ایران تکیه

رفت، و لیکن مصریها هم، سفاین مصرى نیز جزو بحریه ایران بشمار مى. کشتیهاى زیاد ساخته شد
چنانکه دیده
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بنابراین واضح است، که هسته بحریه ایران را سفاین و . ان نبودندمیشود، مورد اطمینان دربار ایر
سفاینى، که بامر شاهان میبایست . ملّاحان فینیقى تشکیل میدادند و سفاین دیگر ضمیمه میگشت



ساخته شود، بیشتر در فینیقیه و بعد از آن در آسیاى صغیر مانند کاریه و والیت ینیان و سواحل 
هاى هرودوت و گفته اسکندر هاى ایران، چنانکه از نوشتهشد و کشتىه مىداردانل و بوسفور تهی

از نوشتجات مورخین مزبور نیز . برمیآید، از کشتیهاى یونانى بزرگتر و سرعت سیرش بیشتر بود
:دیده میشود، که کشتیهاى بحریه ایران هخامنشى از سه نوع است

باین مناسبت که سه صف پاروزن داشت و صفوف نامیدند، رم مىکشتیهائى، که یونانیها ترى-1
کشتیهاى دراز، که -2. این نوع کشتیها سفاین جنگى بشمار میرفت. گرفتنددر سه طبقه جا مى

هاى کوچکتر، که در حکم کشتى-3. نظام بکار میبردندها و سوارهونقل اسببراى حمل
هرودوت، چنانکه گذشت، . شدونقل آذوقه استعمال میهاى امروزى بود، و براى حملبارکش

ها را تهیه کرده بودند، ولى امیر البحر یا سرداران از عمله کشتیها از ملّتى بودند، که کشتى: گوید
این نکته و نیز اینکه هرودوت، چنانکه در جاى . پارسى، مادى و سکائى: سه قوم معین میشدند

ه نزدیکترند، بیشتر احترام میکنند و ها از همسایگان خود، آنهائیرا کخود بیاید، گوید پارسى
اند، ها باقوامى، که آریانى بودهشود، که پارسىبمردمان دور اعتنائى ندارند، این نظر حاصل مى

. کردنداند و، چون آنها را از خودشان میدانستند، ریاست را هم بآنها واگذار مىبیشتر اعتماد داشته
هشتاد الى دویست نفر نوشته، ولى چون تصریح هاى خشیارشا را هرودوت از گنجایش کشتى

توان بتحقیق دانست، که آن، نمىنکرده، که این گنجایش با اسباب و لوازم عده مزبور بوده یا بى
اگر تصور کنیم، که لوازم سپاهیان را جداگانه در . شدها بچه میزان بالغ مىکشتى»1«بارگیرى

الى 5ها بوزن امروز از اند، بارگیرى کشتىنگى میبردههاى جونقل از عقب کشتىهاى حملکشتى
.خروار بود و الّا بیشتر50الى 17تن یا از 15

______________________________
)1(-�T�o�n�n�a�g�e.
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پاروزنها و این ظرفیت کم نباید باعث حیرت گردد، زیرا قوه محرّکه در آن زمان منحصر به بازوان 
ها را در نزدیکى سواحل ، کشتى»1«نما وجود نداشتوزش بادها بود و دیگر اینکه، چون قطب

ها را بساحل کشیده در انتظار هواى مساعدترى براى دادند، در مواردى کشتىحرکت مى



هاى بزرگ هیچکدام از این دو کار میسر شدند و معلوم است، که با کشتىبحرپیمائى مى
از تنظیمات داخلى سفاین و ترتیبات دیگر بحریه ایران، چون اطّالعاتى نرسیده، . شتگنمى

آید، که نظر بشکل جغرافیائى ایران و دورى آن از دریاها در بادى نظر بتصور نمى. میگذریم
هاى قدیم دریانوردان خوب بوده باشند، زیرا بحر خزر دریاى بسته و دور از مراکز تجارت ایرانى
.زیستندپارس هم فقط قسمتى از اهالى ایران مىدر کنار خلیجبود و

ها با دریانوردى آشنا بوده و از دریا بیمى آید، که ایرانىباوجود این از بعض قرائن صریحا برمى
ها و ها بهتر از فینیقىهاى هرودوت میرساند، که در جنگ ساالمین پارسىاند، مثال نوشتهنداشته
بینیم، که داریوش دو هیئت اکتشافى بدریاها میفرستد، یکى د و قبل از آن مىانها جنگیدهمصرى

را از هند بدریاى عمان، بحر احمر و از راه نیل بدریاى مغرب، دیگرى را از سواحل بحر الجزائر به 
کند، که دور افریقا شود، که خشیارشا سد اسب نامى را مأمور مىیونان و ایطالیا و باز مشاهده مى

هاى پارسى در بودن جنگى. فرت کرده اطّالعاتى تحصیل کند و او از جبل طارق میگذردمسا
. هاى فینیقى قبل از دوره اول پارسى، که حزقیال ذکرى از آن کرده، نیز مؤید این نظر استکشتى

از این اطّالعات و قراین و نیز از این جهت، که در زمان خلفا اصطالحات زیاد از زبان پارسى در 
هاى قدیم را قاموس دریانوردى عرب داخل شده، بعضى تصور میکنند، که دریاچه سیستان ایرانى

با دریانوردى آشنا ساخته بود، زیرا این دریاچه در ازمنه قدیم بمراتب بزرگتر از دریاچه کنونى 
بعکس ناچار ها براى رفتن از مشرق بمغرب یا یافته و ایرانىبوده و شاید با دریاچه ساوه اتّصال مى

.بودند، از این دریاچه بگذرند

______________________________
ها اقتباس کردند و اروپائیها در جنگهاى صلیب از نما را در قرون وسطى اعراب از چینىقطب-)1(

.اعراب
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داورى



اند، بطور کلّى این و لیکن از آنچه نوشتهاگرچه اطّالعات زیادى راجع باین مسئله در دست نیست،
در والیات . مطلب مسلّم است، که در دوره هخامنشى بداورى و احقاق حق اهمیت میدادند

دادورانى بودند، که بامور مردم رسیدگى میکردند و یکى از امور مهمه والت نظارت بامور 
دات مخصوصى داشتند، قوانین و در ممالکى، که اهالى آن قوانین و عا. حقوقى و قضائى بوده

هائى، که در بابل بدست عادات آنها محترم بود و امور قضائى موافق آن فیصله میشد، مثال از لوحه
هاى سابق آن آمده، معلوم گردیده، که امور قضائى این مملکت در دوره هخامنشى تفاوتى با دوره

نایب او در بابل معامالت خود را نداشته و حتّى معلوم است، که کبوجیه پسر کوروش بزرگ و
روشن است، که . شودو همین احوال در مصر و فلسطین مشاهده مى»1«موافق قوانین بابلی کرده

توانست در هر اگر منازعه یا مشاجره در امرى از امور حقوقى باال میگرفت، والى یا مرکز مى
د، ولى غالبا مرکز و والى قانع بودند مرحله از مراحل دعوا دخالت کرده بنظر خود آنرا فیصله ده

از . باینکه امنیت برقرار و مالیاتها وصول شود و بنابراین در امور داخلى ایاالت دخالت نمیکردند
ها، کاهنان، معابد و مؤسسات در زمان اسناد مصرى معلوم گردیده، که حقوق خانواده

مات قضائى و لشکرى هم باحوال سابق ها، نسبت بآنچه سابق بوده، تغییر نکرده و تقسیهخامنشى
ها و اسناد معامالت را بزبان مصرى و خط دموتیک، شود، که قبالهباقى مانده بود و نیز دیده مى

.»2«نوشتندکه یکى از خطوط مصرى است، مى

دیوان عالى، که بر تمام قضات حکومت داشت، شاه بود، چه او در درجه نهائى رسیدگى کرده 
تقصیرات سیاسى و تقصیرات راجع بامنیت در ایاالت از . ن حکم فورا اجرا میشدحکم میداد و آ

صالحیت والت بود و در مرکز بتقصیرات مهم سیاسى خود شاه یا قضات شاهى رسیدگى 
مجازاتهائى، که داده میشد، خیلى سخت بود، ولى اگر کسى در مرتبه اولى مرتکب . میکردند

جنایتى شده بود، حکم اعدام

______________________________
.216-196، ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، جلد -)1(

.جاتورایف، تاریخ مشرق قدیم، همان-)2(
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حتّى خود شاه هم در مرتبه اولى حکم اعدام نمیداد و این قاعده در عالم قدیم از . صادر نمیشد
هاى دنیوى هاى اخروى در مجازاتکلیۀ موافق معتقدات دینى راجع بعقوبت. خصایص ایران است

هم باین عقیده بودند، که اگر کسى مرتکب کار بدى شده، در مقابل تقصیر او، کارهاى خوبش را 
بنابراین داریوش اول . هم باید در نظر گرفت و، اگر کارهاى بد او برترى دارد، مجازات داد

که محکوم باعدام شده بود، حکم کرد او را از صلیب بزیر آرند و گفت، درباره یک نفر قاضى،
این قاضى خدماتى هم کرده است و نیز، وقتى که والى آسیاى صغیر سر هیستیه یاغى را براى 

داریوش فرستاد، چنانکه ذکر شد، داریوش والى را مالمت کرد، که چرا او را زنده نفرستاده و امر 
احترام دفن کنند، چه این شخص خدمت بزرگى به داریوش و پارس در کرد سر او را شسته با

باذ به اردشیر دوم میدهد، نیز مؤید این جوابى، که یکى از قضات محاکمه تیرى. دانوب کرده بود
نسبت بقضات، چنانکه دیده میشود، شاهان خیلى سخت و گاهى ). 1128صفحه (نظر است 

نس نامى را، که شغل قضاوت داشت سامجاى خود ذکر شد، سىاند، مثال، چنانکه در رحم بودهبى
و رشوه گرفته بود، کبوجیه باعدام محکوم ساخت و بعد از اعدام دستور داد پوست او را کنده 

هر : نشست، بگسترند و شغل این قاضى را بعد بپسرش داده باو گفتروى مسندى، که بر آن مى
بنگر و نیز بگفته پلوتارك اردشیر با قضاتى، که زمان، که میخواهى حکمى بدهى، باین مسند

برخالف حقانیت حکم میدادند، با کمال سختى رفتار میکرده، توضیح آنکه زنده پوست آنها را 
در موارد خیانت بشاه و مملکت معمول بوده، که مقصر را . کنده روى مسند آنها میگستردند

عد از نشان دادن بمردم، او را بوالیتى، که محل اش را بریده بتخت آورده و گوشها یا بینىبپاى
.»1«خیانتش بود برده بکشند

بریدن دست در ایران قدیم معمول نبود و، اگر گاهى این مجازات اجرا میشد، حکم مجازات 
ترذیلى را داشت، چنانکه بحکم اردشیر دوم دست کوروش کوچک را بعد از کشته شدنش 

، ولى این صفت مجازاتها بایران اختصاص نداشت و فقط از قرن مجازاتها خیلى سخت بود. بریدند
.هیجدهم میالدى از شدت مجازاتها کاست

______________________________
.ها، چنانکه گذشترفتار داریوش اول درباره بعض یاغى-)1(
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مگر این : این نکته ضرب المثل شده بود و میگفتندقوانین ال یتغیر بود و سخت اجرا میشد، چنانکه
).کتاب عزرا(مطلب قانون ماد است، که تغییر نکند 

هرودوت، پلوتارك، دیودور و غیره مکرّر از قضات شاهى یا قضاتى، که شاه احضار میکند، 
اینها همان شش یا هفت . هاى تاریخى این کتاب ذکر شدهموارد آن در قسمت. صحبت میدارند

اند، که در پارس همیشه مورد احترام و مالحظه بودند و در قضیه هاى درجه اولفر رئیس خانوادهن
.بردیاى دروغى مخصوصا ذکرى از آنها شده

هاراهها و چاپارخانه

در دوره هخامنشى براهها اهمیت میدادند و این نکته تعجب ندارد، چه دولت وسیع هخامنشى 
. توانست این همه ممالک پراکنده را از سیحون تا قرطاجنه اداره کندىهاى سهل العبور نمراهبى

هاى مورخین یونانى و غیره نیز مؤید این مطلب است، چنانکه هرودوت مشروحا خوبى نوشته
هاى ایران آن زمان را ستوده و کزنفون، که خودش راه آسیاى صغیر را تا دجله پیموده، راه

رده و بعالوه ایزید ورخا راکسى، که در پارت مسافرت کرده بود، هاى هرودوت را تأیید کگفته
از این کلیات که ) اگرچه زمان این مصنّف خیلى بعدتر است(نویسد باز شرحى از خوبى راهها مى

.بگذریم، متأسفانه اطّالعات زیادى از راههاى ایران در دست نیست

در میان راهها اوال راهى بود، : ند، ذکر میکنیماباوجود این، اطّالعاتى را که هرودت و دیگران داده
این راه از شهر افس یونانى در ). شاید شاه راه را او چنین فهمیده(که هرودت آنرا راه شاهى نامیده 

پس از آن این راه از . آسیاى صغیر شروع شده بسارد میرفت و از آن شهر گذشته به فریگیه میرسید
در دربند هالیس قلعه نظامى . گذشته به کاپادوکیه متوجه میشد)ایرماق امروزقزل(رود هالیس 

از کاپادوکیه راه مزبور تا کیلیکیه امتداد . ساخته و ساخلوى در آن براى حفظ امنیت گذاشته بودند
جا هم دو قلعه این. در کیلیکیه، چنانکه گذشت، دو معبر است، معبر کیلیکیه و سوریه. یافتمى

اى بنا که هرکدام ساخلوى داشت و معبرها را با دیوارى سد و در وسط آن دروازهساخته بودند، 
از. کرده بودند
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ظرف سفالین از خاك سیاه-)93(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

پس از آن . شدندکیلیکیه در سه روز بفرات میرسیدند و با کشتى از آن رد شده بارمنستان وارد می
گیندس یونانیهاى (از چهار رود، که دجله را ترکیب کرده و یکى از آنها موسوم به دیاله است 

. امروز رسیده پس از عبور از آن بشوش وارد میشدند) یا کرخه(گذشته و برود خوآسپ ) قدیم
فرسنگ در باب(اى بود فرسنگ است و بمسافت هر چهار فرسنگ میهمانخانه450طول این راه 

هاى واقع در کوهها ساخلوى گذاشته در میهمانخانه). بمقادیرى، که در ذیل بیاید، رجوع شود
.بودند

.روز90پیمودند و مسافرین تقریبا در روز مى111این مسافت را کاروانها در 

.وروز در حرکت بودند، خیلى زودتر این راه را طى میکردندمعلوم است، که چاپارها چون شب

ها براى مسافرین مهیا بود، خیلى تمجید هرودوت از خوبى راه و اسباب آسایشى، که در میهمانخانه
نامیده، که بزبان پارسى »1«مسمیهمانخانه را هرودوت ستات. کرده و نظم و ترتیب آنرا ستوده

.ایستگاه باید گفت

قى ایران را با ممالک غربى راه دیگر، که نیز اهمیت داشت، یک راه دریائى بود، که ممالک شر
آن اتّصال میداد، توضیح آنکه راه ایران بمصر قبل از زمان

______________________________
)1(-�S�t�a�t�h�m�o�s.
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جا در صور یا داریوش بزرگ چنین بود، که از دجله و فرات گذشته به سوریه میرفتند و از این
این . آمدند، یا از راه فلسطین و برزخ سوئز بوادى نیل میرسیدندى نشسته بمصر درمىصیدا بکشت



راه آخرى چون از کویرى میگذشت، که بین فلسطین و مصر حائل و گذشتن از آن در مدت سه 
روز با فقدان آبادانى و آب بسیار صعب و خطرناك بود، بیش از سالى دوبار قابل عبور نبود و 

هائى را، که محتوى بنابراین دولت مصر مقرّر داشته بود، کوزه. طهاى الزم انجام میشدآنهم با احتیا
شراب بود و از یونان و سوریه بمصر حمل میشد، حکّام محلّى مصر جمع و در موقع حرکت قوافل 

کشى کبوجیه بمصر چنانکه هرودوت در موقع قشون(پر از آب کرده بمنازل عرض راه بفرستند 
حال بدین منوال بود، تا داریوش بزرگ دریاى مغرب را با دریاى احمر ). مطلب کردهاشاره باین

بتوسط یکى از شعب نیل اتّصال داد و از این زمان کشتیها از بحر الجزائر و دریاى مغرب بدریاى 
نحو روابط مستقیم دریائى بدین. احمر رفته و از باب المندب گذشته بدریاى عمان وارد میشدند

بعض راهها مانند . الک دریاى مغرب با پارس و خوزستان و سایر جاهاى ایران برقرار گشتبین مم
و از نینوا بسارد و از بابل به سوریه و نینوا و ) در کنار دریاى سیاه(راهى، که از سارد به سینوپ 

بمصر و میرفت و نیز راههائى، که مسافر را از فینیقیه) در ساحل القطیف کنونى(»1«شوش و گرّا
کیلیکیه و آسیاى صغیر و نینوا و بابل و شوش هدایت میکرد، در ازمنه قبل از دوره هخامنشى 

ساخته شده بود، ولى دولت هخامنشى این راه را تعمیر کرده و خوب نگاهداشته با مراکز مهمه 
.ممالک وسیعه خود بواسطه راههاى دیگر اتّصال داده بود

این راهها، چنانکه دمرگان گوید . یافتندیله راههائى باهم اتّصال مىدر خود ایران هم ایاالت بوس
:چنین بودند) 290هاى نخستین، صفحه تمدن(

، کرمان و نیز بندر دیلمان )والیت اصفهان-فریدن(تکان جمشید پنج راه بشوش، پرىاز تخت-1
متاناز همدان یا هگ-2. پارس میرفتو هرمز در کنار خلیج

______________________________
)1(-�G�e�r�r�a.
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از شوش سه راه ببابل و همدان و -3. پنج راه بشوش، بابل، رى، گنزك و آذربایجان کنونى
پارس هائى هم از بعض این راهها تا اصفهان و بندر دیلمان در ساحل خلیجشعبه. جمشیدتخت



غربى در جنوب(پنج راه به آذربایجان، همدان، شهر صددروازه ) گر(از رى -4. امتداد داشت
، )زادراکرت(سه راه به استرآباد ) کومش(از والیت دامغان -5. تکان، مازندران و پرى)دامغان

سغد هم با سیحون و ماوراء آن و با (از باختر سه راه بدامغان و سند و سغد -6. رى و خراسان
و ) برود سند(جمشید، پاسارگاد، هرمز، پتاله از کرمان پنج راه بتخت-7. )یافتاستراباد ارتباط مى

.باختر

هائى تأسیس دولت هخامنشى عالوه بر اینکه اهمیت زیاد براهها میداد، در دفعه اولى چاپارخانه
هرودوت گوید، که واحد مقیاس راهها پرسنگ است و بمسافت هر چهار پرسنگ منزلى . کرد

در سرحد . هاى خوب بنا و دایر گردیدهدر این منازل میهمانخانه. به ایستگاهتهیه شده موسوم 
. اند، که ساخلو داردهائى ساختهجائى، که ایالت بابل بکویر منتهى میشود، قلعهایاالت و نیز در آن

هاى دولتى را از مرکز سوارها نوشتهدر منازل اسبهاى تندرو تدارك شده، باین ترتیب، که چابک
زدیکترین چاپارخانه برده بچاپارى، که حاضر است، میرساند و او فورا حرکت کرده تا ن

اند و وروز چاپارها در حرکتبدین منوال شب. بچاپارخانه دوم میبرد و باز تسلیم چاپارى میکند
راجع بسرعت حرکت چاپارها مورخ مذکور ). 98، بند 8کتاب (اوامر مرکز را بایاالت میرسانند 

هرودوت چاپارهاى دولتى را . اى سریعتر حرکت کندنمیتوان تصور کرد جنبندهگوید، که
معنى آن معلوم نیست و بعض نویسندگان جدید عقیده دارند، که این لفظ . مینامد»1«گاروىآگ

ها را به کوروش کزنفون تأسیس چاپارخانه. »3«شده»2«گاریهسامى است و بروم رفته و آن
ها از و گوید، که براى تعیین مسافت چاپارخانه) 7تربیت کوروش، فصل (بزرگ نسبت داده

تواند راهیکدیگر تجربه کردند، که اسب در روز چقدر مى

______________________________
)1(-�A�g�g�a�r�u�i.

)2(-�A�n�g�a�r�i�a�e.

.200، ص 2تورایف، تاریخ مشرق قدیم، ج -)3(
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چنانکه میگویند درنا نمیتواند «بعد او گوید . اینکه خسته شود و آنرا میزان قرار دادندود، بىبر
اگر هم این گفته اغراق باشد، مسلّم است که کسى نمیتواند بسرعت . بسرعت چاپارها حرکت کند

.»چاپارها مسافرت کند

برى زود بمقصد برسد، معلوم است، که تلگراف در عهد قدیم نبود، ولى وقتى که میخواستند خ
چون مردونیوس آتن را گرفت، : چنانکه هرودوت گوید. ها روشن میکردندهائى روى بلندىآتش

.با آتش از راه جزایر سیکالد خشیارشا را، که در سارد بود، آگاه ساخت

سکوکات هخامنشى

معاوضه مال آمد و م تجارت در آسیاى غربى با مبادله جنس بجنس بعمل مى. تا قرن هفتم ق
التجاره بپول خیلى کم و مشکل بود، زیرا فلزّ را بشکل حلقه یا لوحه و یا قرص درآورده رواج 
میدادند و، چون وزن آنها مختلف بود و این اشیاء نه عالمتى داشت و نه قیمتى معین، بنابراین، 

یافت و میبایست مىهمینکه این اشیاء از محلّى، که آنرا ساخته بودند، خارج میشد، حکم جنس را 
.هر دفعه آنها را کشیده قیمت را معین کنند

وقتى که تجارت رونق یافت، معایب تجارت جنس بجنس را دریافتند و در دولت لیدى، که در 
این بود، که . سر راه تجارت اروپا با آسیا واقع بود، احتیاج مبرم بداشتن پول یا سکّه احساس شد

لیدیه زده شد و بعد مسکوکات این دولت بداخله آسیاى صغیر و اولین سکّه در قرن هفتم در
هاى قدیم مانند بابل، مصر قبرس و حتّى تا بعض نقاط ساحلى عربستان منتشر گشت، و لکن دولت

در فینیقیه، اگرچه زودتر از بابل و مصر سکّه زدند، . و فینیقیه ترتیب سابق خودشان را حفظ کردند
هاى آسیاى صغیر و د از اسکندر شروع بزدن سکّه کردند و تا آن زمان سکّهولى در بابل و مصر بع

.ممالک دیگر در آنجاها از دست بدست میگشت

اند، که در ایران نخستین سکّه از زمان داریوش اول است و گویند این شاه، پس بعضى تصور کرده
اخت مالیاتها بدهد و نیز پرداخت از اینکه ترتیبى بمالیاتها داد، مقتضى بود ترتیبى هم براى پرد

حقوق ساخلوهاى ایاالت، ماهیانه سپاهیان اجیر و بسط تجارت در ممالک وسیعه ایران اقتضا 
میکرد، که پولى ثابت وسیله
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ظرف سفالین از خاك سیاه-)94(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

.باشدمعامالت و پرداختها 

باسم دریک سکّه زد، »1«هاى سابق را از رواج اندازد، پولىاینکه سکّهبا این مقصود داریوش، بى
این سکه طال از . اندعقیده داشت، که دریک را قبل از داریوش اول سکّه زده»2«ولى گاسلن

ن وزن آن باید در براى دانست. تر و پاکتر بودسکه طالى کرزوس، که در لیدیه زده میشد، سنگین
) گرام25200(یک نظر داشت، که از یک تاالن طالى ایرانى یا بیست و پنج کیلوگرام و دو ده

/ 4(یک آن بنابراین یک دریک هشت گرام و چهار ده. هزار دریک سکه میزدندبوزن امروز، سه
بیست . گردیدمقارن این زمان پولى از نقره نیز سکه زدند، که موسوم به سیکل . طال داشت) 8

، زیرا یک )گرام5/ 6(یک بود سیکل معادل یک دریک و وزن هر یک پنج گرام و شش ده
وزن داشت و از اینقدر نقره ) گرام33660(یک کیلوگرام و شش ده33تاالن نقره ایرانى 

از اینجا میتوان استنباط کرد، که نسبت نقره بطال در آن زمان یک . هزار سیکل سکه میزدندشش
گذشت تقریبا همین نسبت را ذکر 1474هرودوت هم چنانکه در صفحه . یزده و ثلث بودهبس

سانتیم طال یا نود و دو ریال و 54فرنک و 18بنابر آنچه گفته شد، دریک بپول امروز معادل . کرده
.نیم بوده

______________________________
.زریک یعنى طالئى-دریک-)1(

)2(-�G�a�s�s�e�l�i�n.
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روشن است، که در آن زمان یک مثقال نقره بمراتب بیش از حاال در زندگانى کارگشائى میکرده، 
.و بنابراین دریک هم موافق نرخهاى آنروز خیلى بیش از قیمتى که ذکر شد، کار میکرده



وق ساخلوها و غیره با ها و حقمسکوکات مذکوره در ایران و ممالک تابعه رواج داشت و مالیات
ها پرداخته میشد، ولى باید در نظر داشت، که دریک را کم سکه میزدند و کلیۀ پول این سکه

هائى که تا زمان ما باقى بهمین جهت عده دریک. هاى ایران کمتر از شمش بودمسکوك در خزانه
ارزش و سکه نقره کمباالتر گفته شد، که والت و پادشاهان محلّى مجاز بودند . مانده کم است

هاى مزبور در ها غالبا در آسیاى صغیر و فینیقیه زده میشد، ولى سکهمس بزنند و این نوع سکه
سکه طال فقط همان دریک بود، که فقط شاه میتوانست . خارج ایالت آنها حکم جنس را داشت

آنها را تقریبا روى سکه هخامنشى تاریخ نیست، اما از صورت شاهان میتوان تاریخ . چاپ کند
ها بر یک طرف دریک. م زده شده. ق516حدس میزنند، که اولین سکه داریوش در . معین کرد

دو دریکى، و نیم . صورت تیرانداز پارسى است، که یک زانو بزمین زده و زه کمان را میکشد
ه را در هاى مورخین یونانى معلوم است، که طال و نقراز نوشته. دریکى خیلى کم بدست آمده

خزانه شاهان غالبا بصورت شمش حفظ میکردند و هر زمان که الزم میشد، شمش را بصورت 
بنابراین میتوان گفت، که در دوره هخامنشى مسکوکات بقدر دوره اشکانى . مسکوك درمیآوردند
.و ساسانى متداول نبود

خود دریک هم بمعنى از آنچه گفته شد روشن است، که در دوره هخامنشى پایه پول بر طال بود و
ارزش هاى کمهاى ایران اطّالعاتى در دست نیست، ولى سکهاز ضرابخانه. است) زریک(طالئى 

.نقره در مستعمرات یونانى آسیاى صغیر و فینیقیه زده میشد

مقادیر

قبال الزم است گفته شود، که بشر هرقدر هم، که در درجه پست تمدن بوده، باز براى سنجش 
قدار چیزهاىمسافت و م
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-3(سیکل نقره ) 5-2-1(دریک طال -)95(4-3-2-17-6-510-9-812-1114-13
م . ق350چهار درخمى نقره اواگراس دوم والی صیدا در حدود . متعلّق بدوره هخامنشى) 4-7



فردات اول چهار درخمى ات) 12-11-10-8(م . ق400و تیسافرن و فرناباذ در حدود ) 6-9(
).14-13(م . ق300پادشاه پارس در حدود 

)صنایع ایران قدیم-از کتاب زاره(
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اول ملّتى، که خواست مقادیر خود را بر واحد مقیاس بالنسبه ثابتى بنا کند، . مادى مقیاسهائى داشته
مثال (اند و براى این مقصود طول اعضاء و جوارح انسان را واحد مقیاس قرار دادهاندمصریها بوده

پس از آن مقیاسهاى مصرى ببابل سرایت کرد، در آنجا ). از ابتداى آرنج تا انتهاى انگشت وسطى
ها بود، تغییراتى یافت و بعد در تمام عالم بواسطه فینیقیها و بواسطه علم نجوم، که از خصایص بابلى

ایرانیهاى قدیم نیز مقادیر را از بابل گرفتند و در اینمورد هم مانند سایر . ها منتشر گشتیونانى
.موارد در آنها تصرّفاتى کرده با اوضاع و حوائج خودشان مطابقت دادند

) یعنى کسیکه بحد رشد رسیده بود(در بابل واحد مقیاس مسافت مسافتى بود، که شخصى رشید 
این مقدار از زمان را از این جهت اتّخاذ کرده بودند، که (میتوانست طى کند در مدت دو دقیقه

برحسب تجربه معین شده بود از وقتى، که اولین شعاع آفتاب دیده میشود تا نمایان شدن تمام 
طول این مقیاس در . نامیدند»1«این مسافت را یونانیان ستاد) قرص آن، این مدت وقت الزم است

.ف بودممالک مختل

بعضى . در باب این مقیاس هم نظرها مختلف است. ایرانیهاى قدیم این مسافت را اسپرسا میگفتند
هاى هرودوت و کزنفون و مطر میدانند، ولى موافق نوشته147و برخى مساوى با 185آنرا معادل 

.»2«مطر دانست150تا 189اراتستن مقیاس مزبور را باید از 

مورخین یونانى (بود و پرثنها همان پرسنگ یا فرسخ است »3«پرثنهااسپرسا معادل یک سى
.مطر بوده5550یا 4433بنابراین پرسنگ معادل ) اندپرسنگ نوشته

بنابر طول . یوه6-انگسته، انگسته20-آرسنى، آرسنى360-اسپرسا: کسور اسپرسا از این قرار بود
.بودصدیک سانتیمطر 44یا 37اسپرسا، یوه معادل 



واحد مقیاس وزن در بابل مینا بود، که بوزن امروز تقریبا معادل یک کیلوگرام یا سیزده سیر میشود 
.و شصت میناى بابلى را یک تاالن سنگین بابل میگفتند

منه مادى، که بوزن امروز: مینا را در ایران منه گفتند و آن بر دو قسم بود

______________________________
)1(-�S�t�a�d�e.

.399، ص 31هائوز، ج دائرة المعارف بروك-)2(

.پرثنها مینوشتند، ولى پرثنگا میخواندند-)3(
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.»1«گرام بود420گرام وزن داشت، و منه پارسى، که معادل 561

مادى را تاالن نقره شصت منه پارسى را تاالن طال و شصت منه: تاالن ایرانى نیز بر دو نوع بود
سکل 60منه . گرام33660گرام بود و دومى مساوى با 25200بنابراین اولى معادل . میگفتند

و در غیر آن 7بنابراین سکل در طال معادل . داشت، ولى در وزن طال پنجاه سکل حساب میکردند
کل در مسکوکات نقره سی. گرام و ثلث بود غیراز این اوزان وزنى نیز بود، که سیکل میگفتند9

براى اکیال یا سنجش حجم ). چنانکه باالتر گذشت(یک میشد ده6بوزن امروز معادل پنج گرام و 
لیطر و 51ارتبه مادى، معادل : واحد مقیاس را در ایران قدیم ارتبه مینامیدند و آنهم بر دو قسم بود

مقیاسهائى نیز وجود داشته، . »2«لیطر و هشت صدیک55صدیک و ارتبه پارسى، مساوى با 84
معادل دو -)بازو(سانتیمطر امروز، 32معادل -)گاما(که تصور میرود مقادیر محلّى بوده، مانند 

هاى مذکور، آنهائیکه اسم ایرانى داشته، اکنون هم از پیمایش. معادل دو پرثنها-)گاو(آرسنى و 
اما . و غیره) گام(، گاما )انگشته(نگسته ، ا)رساسب(، اسپرسا )پرسنگ(مفهوم است، مانند پرثنها 

.»3«از بابل است، سیکل از فینیقیها و تاالن از منشاء مصرى) مینا(و منه ) ارش(آرسنى 

»4«تقویم



اطّالعات ما راجع باین موضوع همین است، که در زمان داریوش اول حساب آوستائى معمول 
بیستون ذکر شده، غیراز اسامى است، که در دوره ماهى، که در کتیبه بزرگ 9نبود، زیرا اسامى 

:اسامى مذکور در کتیبه از این قرار است. اشکانیان و ساسانیان متداول بود

براى سه ماه زمستان. آثریادى-نیشادوك-یادیشباغ: براى سه ماه پائیز

______________________________
.گرام تقریبا خمس مثقال است-)1(

.بوزن جدید ایران معادل یک رطل استلیطر -)2(

اطالعات راجعه بمقادیر ایران قدیم از دایرة المعارف بریطانیائى و بروك هائوز استخراج -)3(
.شده

جا بمعنى تاریخ استعمال شده، زیرا در ایران عموما آنرا باین معنى استعمال این کلمه در این-)4(
.ست و باید آن را پذیرفتمیکنند و، اگر هم غلط باشد، غلط مشهور ا
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اسامى سه ماه . گرچیشثاى-ثورواهر-پدگرم: براى سه ماه بهار. یخنوى-زنمرغ-انامک
.تابستان معلوم نیست

بعضى تصور میکنند، که بعدها . اول سال مصادف با اول پائیز بود و با تاریخ بابلى موافقت داشت
.»1«اول تاریخ آوستائى را قبول و آنرا رسمى کردداریوش

اند و تاریخ او بماهها ولى سندى نداریم، زیرا شاهان هخامنشى غیراز داریوش تاریخ را ذکر نکرده
.تاریخ استمسکوکات هم، چنانکه میدانیم، بى. محدود است

را آبان دخت مینامند و باشد، این است که اسم یکى از زنان داریوش سومچیزیکه جالب توجه مى
نام است تصور میکردند، بعضى از اسم انامک که بمعنى بى. آبان هشتمین ماه تقویم آوستائى است

که این اسم در سالهاى کبیسه براى ماه سیزدهم استعمال میشده، ولى این نظر صحیح نیست، زیرا 



درپى ممکن نبود و سال پىداریوش در دو سال متواتر این اسم را ذکر کرده و واضح است در د
.سال کبیسه باشد

.»2«نام استانامک بمعنى ماه خدایان بى

-یادیشهاى مذکور بپارسى امروزى هنوز مفهوم است، مثال باغعالوه بر انامک اسامى بعض ماه
). زنچمن(زن مرغ-زنآتش، مرغ) پرستش(خداست، آثریادى بمعنى یاد ) پرستش(بمعنى یاد 

-59هاى پارسى قدیم، صفحات فرهنگ و متن-تلمن(پاى گرما -پدگرم. بهار پرغرور-ثورواهر
133.(

اى راجع باین موضوع، که در دوره هخامنشى مبدأى براى تاریخ بوده یا نه و اگر بوده از چه واقعه
د آنرا حساب میکردند، اطالعى نیست، ولى چون در بابل ابتداى سلطنت هر شاهى را مبدأ میدانستن

ها و آسوریها اقتباس کردند، گمان قوى میرود، و نظر باینکه پارسیها و مادیها چیزهاى زیاد از بابلى
که در دوره هخامنشى هم همین ترتیب رعایت میشده، ولى این نکته را نیز باید در نظر داشت، که 

.اندها تاریخ نگذاشتهروى سکّه

______________________________
.هاى کنونى استى تاریخ آوستائى همان ماههاماه-)1(

.1، شماره 412فقه اللغۀ ایرانى، -)2(
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هاي نقرهدو سیکلى-)96(

)»مسکوکات«هد بارکالى(

طبقات، فالحت، تجارت، صنایع-فصل دوم

طبقات-مبحث اول



.کمتر از سایر موضوعات استراجع بطبقات مردم در دوره هخامنشى اطالعات ما 

رؤساء این . همینقدر دیده میشود، که هفت خانواده درجه اول در رأس طبقه اشرافى جا گرفته
اجازه اینها میتوانند بى: هفت خانواده امتیازاتى دارند، که هرودوت ذکر کرده، و از این قرار است

اینها مستشاران . ان خود میباشدداخل سراى شاهان گردند، مگر در مواردى که شاه در میان زن
شاه زنان خود را باید از میان . گانه انتخاب میشونداند و قضات شاهى از میان این رؤساء هفتشاه

این مسئله، که طبقه ) هامعلوم است پس از شاهزاده خانم(ها انتخاب کند دختران این خانواده
ولى، چون بسیارى از چیزها، که در دوره اشراف امتیازات دیگرى نیز داشته یا نه، مجهول است، 

تردید گفت، که هخامنشى وجود داشت، در دوره اشکانى و ساسانى محفوظ مانده بود، میتوان بى
اند، ولى در عوض پرداختهوسیعه بودند و مالیات نمى) تیوالت(ها داراى امالك و اراضى این
.ز پیاده و سواره مجهز سازندبایست در موقع لزوم بامر شاه بجنگ روند و سپاهى امى

اىها طایفهراجع بطبقه مغها اطالعات ما محدود است باینکه هرودوت گوید مغ
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هاى مورخین دیگر نیز این نظر حاصل میشود، که اینها از نوشته. گانه مادبودند از طوایف شش
سنن مذهبى در نزد آنها محفوظ بود، بنابراین آداب و مراسم کاهنان و مجریان آئین دینى بودند و 

کلیۀ این شغل موروثى بود، یعنى کسى نمیتوانست مغ شود، مگر . مذهب را فقط آنها میدانستند
ها در دوره نفوذ مغ. ها میتوانستند شغلى دیگر اختیار کننداینکه از اوالد مغ باشد، ولى اوالد مغ

اند، جوابى باینمسئله بواسطه فقدان بود، اما اینکه چه تشکیالتى داشتهمادى بیش از دوره هخامنشى
اند تعصب ها در دوره هخامنشى میخواستهاز قرائن چنین بنظر میآید، که مغ. مدارك نمیتوان داد

اند، برگردانند، ولى داریوش اول، چون دیده مذهبى بروز داده، نفوذى را، که در دوره مادى داشته
ها را ن وضع با نظر سیاسى او وفق نمیدهد، از واقعه بردیاى دروغى استفاده کرده و مغاست، ای

محدود ساخته، زیرا شاه مزبور در کتیبه بیستون گوید، معابدى را که گئومات خراب کرده بود، 
از اینجا باید استنباط کرد، که چون گئومات مغ بر تخت نشسته، امر بخراب کردن . من تعمیر کردم

بد کرده، زیرا آنرا برخالف مذهب میدانسته و بعد، که داریوش او را کشته، معابد را برقرار معا
این معابد در کجا و از چه مردمى بوده، درست معلوم نیست، ولى از آنجا، که هرودوت . کرده



ها و غیره رؤف بود و مالیات سه ساله آنهانسبت بملل تابعه مانند بابلى) گئومات(گوید سمردیس 
را بخشید، باید حدس زد، که مقصود معابد ایران است، زیرا معقول نیست، تصور کنیم، که 

بخشید و با دست دیگر معابد آنها گئومات با یک دست براى جلب ملل تابعه مالیات دولت را مى
.را خراب میکرد

کلیۀ خون هر کشند و ها بدست خودشان حیوان قربانى را مىمغ: باالخره از اینکه هرودوت گوید
حیوانى را غیراز سگ میریزند، باید استنباط کرد، که در این زمان مذهب بودائى نفوذى در عقاید 

.آنها نداشته و این اثر در قرون بعد حاصل شده، چنانکه در جاى خود بیاید

هاى این دوره گفت و این نتیجهاین است آنچه میتوان درباره مغ

1502:، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها در دوره هخامنشى نفوذى در دربار و ادارات دولتى نداشتند و فقط در حاصل میشود، که مغ
العاده مانند کسوف و امثال آن تعبیر خواب یا اتّفاق فوق. موقع اجراى مراسم قربانى دعوت میشدند

ند، زیرا پلوتارك هاى مورخین یونانى با آنها بود و فلسفه مذهب را آنها میدانستنیز موافق نوشته
.ها امر کرد فلسفه مذهب را به تمیستوکل بیاموزندگوید، که اردشیر درازدست به مغ

وران اطّالعات صحیحى در دست نیست، از طبقات دیگر یعنى طبقه بزرگران و بازرگانان و پیشه
ى ولى چون در دوره هخامنشى، چنانکه کزنفون گوید، بآبادى و عمران اهمیت میدادند، شکّ

نیست، که برزگر مورد توجه بوده، اما اینکه آنها آزاد بودند از جائى بجائى بروند یا نه، هیچ 
معلوم است که ایالت . نمیتوان تصور کرد، که آزاد بوده باشند، زیرا در دوره ساسانى هم مقیدند

.بواسطه طرز زندگانیشان از این قاعده مستثنى و آزادتر بودند

کسبه نیز میتوان گفت، که احوال آنها همان احوال دوره ساسانى بوده، یعنى اینها، در باب تجار و 
اند و دولت در امور داخلى آنها دخالت نمیکرده، یک نوع تشکیالتى چون در شهرها میزیسته

.اند مانند شغل ملک التجارها و نیز ترتیبات صنفى قرون بعد، که هنوز هم وجود داردداشته

.استنباط میشود، که فالحت و تجارت مورد توجه بودهرویهمرفته چنین



و اتّصال دادن دریاى ) دریک(اقدامات داریوش براى یکى کردن مسکوکات بوسیله ضرب سکّه 
مغرب بدریاى احمر و دایر نگاهداشتن راهها و خواستن از والى، که او ایالت خود را قبل از هرچیز 

ماما داللت میکند بر اینکه دولت هخامنشى اهمیتى مأمون بدارد و باالخره نبودن گمرکات ت
.بتجارت میداده

فالحت-مبحث دوم

بداشتن قواء : از قرائن چنین بنظر میآید، که شاهان هخامنشى بدو چیز اهمیتى مخصوص میدادند
کزنفون شرحى در این باب در. جنگى و بآبادى و عمران
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): 4کتاب مزبور فصل (نوشته، که مضمونش این است »1«موسوم به اکونومیککتاب خود 
دارى و اقتصاد صحبت میدارد و او از سقراط نامى در باب فن خانه»2«توبولسقراط با کرى«

.میپرسد، که بعقیده او چه ترتیبى باید در این راه پیش گرفت

العات و عقیده خود را از دهان سقراط معلوم است، که کزنفون اطّ(حکیم مذکور جواب میدهد 
آیا باعث شرمسارى ما است، که تقلید از شاهان ): اظهار میدارد و مصاحبه شاید اصال وجود نداشته

پارس کنیم؟ این شاه، چنانکه گویند، چون یقین حاصل کرده، که فن زراعت و لشکرآرائى دو 
بعد » ....بهر دو بالسویه معطوف میدارد فنى است، که از تمام فنون زیباتر است، توجه خود را 

ایم، میگوید، سپس در باب فالحت و ذکر کرده1482سقراط راجع بنظام شرحى را، که در صفحه 
عالوه بر این، شاه در بعض قسمتهاى «: توجه شاه پارس باین امر بیاناتى بدین مضمون میکند

متهائى اشخاص معتمد را میفرستد و بیند و بقسممالک خود بشخصه مسافرت کرده اوضاع را مى
ها دایر و اشجار مثمر زیاد است، بوالى پاداش میدهد، اگر مشاهده کند، که در ایالتى زمین

بخشد و والیتى را بایالت او میافزاید و هرگاه معلوم کند، که ایالت کرسیهاى ممتاز باو مى
ت سختیهاى والى و اخالق بد یا جمعیت و زمینها بایر است و بداند، که این اوضاع از جهکم

اى طرح در اینجا مسئله. مسامحه و کوتاهى او است، این والى را تغییر داده والى دیگرى میگمارد
آیا شاه بدفاع ایالتى از دشمن بیش از آباد بودن آن اهمیت میدهد؟ رؤسائى، که شاه براى : میشود



ارکن حکومت کرده مالیات را وصول میکند، این دو کار معین میکند، دو نفراند یکى بر اهالى ک
بیگى بدفاع ایالتى، چنانکه الزم است، مراقبت اگر قلعه. دیگرى بساخلوهاى مسلّح فرمان میدهد

ندارد، رئیس اهالى و کارهاى فالحتى بمرکز اطّالع میدهد، که کار کردن ممکن نیست، زیرا 
ها دائر و آباد ، ولى باوجود این زمینامنیت نیست و، اگر کوتوال امنیت را خوب حفظ میکند

نیست، کوتوال خرابى

______________________________
)1(-�E�c�o�n�o�m�i�q�u�e.

)2(-�C�r�i�t�o�b�u�l�e.
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چهار درخمی یکى از والت آسیاى صغیر-)97(

)»مسکوکات«هد بارکالى(

هایش دایر نیست، نه میتواند ساخلوى داشته باشد زمیناوضاع را اطّالع میدهد و همیشه والیتى که
باز (بعد کزنفون گوید » ...جائى، که والى هست، او بهر دو کار نظارت دارد . و نه مالیات بدهد

در هرجا، که شاه اقامت کند و بهرجا که رود، همیشه مراقب «): در همان مصاحبه-بوسیله سقراط
»1«این باغها را پردیس. از چیزهاى زیبا، که زمین میدهدجا باغهائى باشد پر است، در همه

.نامندمى

.اگر هوا مانع نباشد، شاه اکثر اوقات خود را در اینگونه باغها بسر میبرد

طلبد، که در جنگها بعضى گویند، وقتى که شاه میخواهد هدایائى بدهد، اول اشخاصى را مى
چه فایده از عمران، وقتى که براى دفاع آبادیها کسى اند، زیرا رشادت کرده و امتیازاتى یافته

آبادى و ثروت اند، چه بىها را دایر کردهدر درجه دوم اشخاصى را میطلبد، که زمین. نباشد
: بعد سقراط تمجید زیاد از کوروش کوچک کرده چنین گوید. »اى تدارك کردنمیتوان قوه

مقصود کوروش کوچک (ین نزد کوروش رفت با هدایاى متّفق»2«گویند، وقتى که لیزاندر



، کوروش باغ خود را در سارد باو نشان داد و، چون لیزاندر زیبائى باغ را دید و اینکه )است
درختها از حیث قد مساوى است، در یک خط کاشته شده و خطوط زوایاى مستقیم ترسیم میکنند 

من در حیرتم از زیبائى باغ، «:شود، به کوروش گفتو در موقع گردش هواى معطّر استنشاق مى
کوروش را سخنان او بسیار خوش آمد » ولى بیشتر از کسى، که اندازه گرفته، و این ترتیب را داده

لیزاندر . امها را خودم کاشتهام و حتى بعض درختلیزاندر، تمام این کارها را خودم کرده: و گفت
چه میگوئى «هایش نگاه کرده گفت ایر زینتها و سباو، بتجمالت لباسش، زیبائى زنجیرها، یاره

بعض این درختها

______________________________
)1(-�P�a�r�a�d�i�s.

.سردار قشون اسپارتى-)2(
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وقتى که من »1«لیزاندر، قسم به میثر«؟ کوروش، چنانکه گویند، جواب داد »اىرا خودت کاشته
ام، مگر اینکه آنقدر کار نظامى یا فالحتى کرده باشم، که سالمم، هیچگاه تا حال سر سفره ننشسته

.»عرق در من ایجاد شده باشد

شاهان هخامنشى براى تشویق فالحت مقرّر داشته بودند، که ): 28، بند 10کتاب (پولیب گوید 
ها از آن او و ند، تا پنج پشت عایدات آن زمینهاى بیحاصل را بواسطه آبیارى آباد کهرکس زمین
.اعقابش باشد

هاى کزنفون چنین برمیآید، که بفالحت و عمران از جهت وصول شدن مالیاتها و آبادى از نوشته
اند، ولى باید در نظر داشت، که معتقدات دینى هم در این امر خزانه و تدارك قوه اهمیت میداده

شود، احیاء کردن زمین، ایرانیان قدیم، چنانکه در قرون بعد دیده مىدخالت داشته، چه در مذهب 
دارى، تأسیس خانواده و کلیۀ سعى و عمل در زندگانى آبیارى آن، تخم افشانى، غرس اشجار، گلّه

بمناسبت . از کارهائى است، که هرمز دوست میدارد، زیرا فاعل این کارها به هرمز کمک میکند
جا ذکر کنیم، زیرا مضمون هاى هرودوت را نیز در اینى نوشتهموضوع مقتضى است یک جا



مورخ مذکور گوید . آنهم راجع بفالحت است، اگرچه در آن واحد نظر سیاسى را هم دارا میباشد
):117، بند 3کتاب (

هاى کوه پنج تنگه هائى آنرا احاطه دارد و زنجیرهاى هست، که از هرطرف کوهدر آسیا جلگه«
این جلگه در حدود اراضى خود . جلگه مزبور، وقتى متعلّق بخوارزمیها بود. هبوجود آورد

ها واقع است، ولى از وقتى که پارسیها آنرا و ثامانى) هاسیستانى(خوارزمیها و گرگانیها و زرنگیها 
از کوهى، که این جلگه را احاطه دارد رودى جارى است . اند، متعلّق بشاه استتصرّف کرده

ین رود در ابتداء بپنج شعبه تقسیم شده زمینهاى مردمان مذکور را آبیارى میکرد و هر ا. آکس نام
شعبه از تنگى میگذشت، ولى از وقتى که این مردمان باطاعت پارسیها درآمدند، تغییرى حاصل 

از این. معبرهاى تنگ را شاه فرمود ببندند و در هر یک دربندى بسازند. شد

______________________________
.مهر رب النّوع آفتاب در ایران قدیم-)1(
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بنابراین . اى کردجهت آب رود، که مخرج نداشت، تمام جلگه را فرو گرفته آنرا مبدل بدریاچه
.اندمردمانى، که از این آب استفاده میکردند، حاال از آن محروم

ستان خدا باران براى آنها میفرستد، ولى چون در تابستان براى کاشتن کنجد و ارزن محتاج در زم
شاه در . اند، با زنانشان خود بپارس میروند، تا در درب قصر گریه کنند و از شاه آب بخواهندآب

ر را این موقع حکم میکند، که دربند را باز کنند و آب بدهند و بعد این دربند را بسته دربند دیگ
.»براى مردم دیگر باز میکنند و من میدانم، که شاه عالوه بر مالیات پولى زیاد براى آب میگیرد

راجع باین روایت هرودوت باید گفت، که از حیث توصیف جغرافیائى غریب بنظر میآید، زیرا 
شد و اى، که از خوارزم تا سیستان ممتد و اطراف آنرا از هرطرف کوههائى احاطه داشته باجلگه

رودى باین جلگه وارد شده بخارج از آن بغیر از پنج تنگه راهى نداشته باشد، در مشرق ایران 
گمان میرود، که مقصود هرودوت رود مرغاب بوده، ولى بواسطه عدم آشنائى با جغرافیاى . نیست

ممکن است حدس خواننده بطرف اترك برود، ولى این . مشرق ایران آنرا چنین توصیف کرده



از حدود سیستان خیلى دور است، اما مرغاب فى الواقع از جلگه عبور میکند و بمردمانى، که رود 
بهرحال از . »1«ها نزدیک است یا از اراضى آنها میگذردهرودوت ذکر کرده، بجز گرگانى

شود، که شاهان هخامنشى سدهائى در رود مزبور بسته بودند، هاى هرودوت چنین مستفاد مىنوشته
ضى مجاور را آبیارى کند و در ازاى آن حقّابه میگرفتند، و نیز چنین بنظر میآید، که از این تا ارا

کار مقصود تنها استفاده مالى نبوده یا اگر هم بوده، نظر سیاسى برترى داشته، توضیح آنکه این 
ر ها و بعض طوایف دیگرود در صحراى ترکمان گم میشود و در اینجاها در ازمنه قدیمه ماساژت

بنابراین طبیعى است تصور کنیم، که دولت هخامنشى براى اینکه این مردمان را . سکائى میزیستند
در اطاعت خود نگاهدارد، آب را بدست خود گرفته بود، تا هر زمان، که مردمان مزبور یاغى شده 

باعث عدم امنیت حدود گردند، آب را

______________________________
.قرن بعد هم سدى داشت، چنانکه در جاى خود بیایداین رود در-)1(
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از خود روایت هرودوت هم این نظر تأیید میشود، چه مورخ مذکور گوید، که هر زمان . قطع کند
.کردندبآنها آب نمیدادند، بدربار آمده با گریه و زارى درخواست آب مى

در کیلیکیهتس سکّه نقره مال-)98(

تجارت و صنایع-مبحث سوم

ممالک . ایران هخامنشى واقع بود بین ممالک غربى مشرق قدیم از یکطرف و هند از طرف دیگر
غربى مانند کلده و مصر و آسیاى صغیر و سوریه، چنانکه در مدخل گذشت، بعمران و آبادى و 

یا موقع خوب این ممالک در کنار ثروتمندى معروف بودند و این مزایا از حاصلخیزى زمینها 
چون از احوال هر یک از ممالک مذکوره قبل از . هاى معظم حاصل شده بوددریاها و رودخانه

هاى هرودوت را راجع اى گفته و نوشتهاینکه در تحت اطاعت ایران درآیند، در باب اول شمه
هند هم، چنانکه مورخ . قتضى باشدایم، گمان نمیکنیم، که تکرار مببابل و مصر و لیدیه ذکر کرده

اند، مملکتى بوده پرجمعیت و ثروت و داراى خاك طال و انواع و اقسام مذکور و سایرین نوشته



هاى مورخین عهد قدیم نیز صراحتا استنباط میشود، که دولت از نوشته. حیوانات و نباتات
یکدیگر اهمیت میداده و ممکن هخامنشى بترویج فالحت و ساختن راهها و نزدیک کردن دریاها ب

تر بیاید، بر رونق تجارت در دوره هخامنشى نبود این اقدامات با نبودن گمرکات، چنانکه پائین
هاى آسیاى صغیر، یعنى دو ملّت دریانورد آن زمان ها و یونانىنیفزوده باشد، بخصوص که فینیقى

چه در باب اول این کتاب گفته شد، روابط ایران از طرف مغرب از آن. جزو ایران آن روز بودند
معلوم است، ولى راجع بروابط شرقى هیچگونه اطّالعاتى نیست و ما نمیدانیم، که ایران هخامنشى 

هاى هند داشته و آیا از طریق آسیاى وسطى، که جزو متصرفات ایران چه روابطى با سایر قسمت
شناختند، ست، که چین را در این زمان نمىظنّ قوى این ا. بود، روابطى با چین شروع شده بود یا نه

زیرا هرودوت و سایر
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اند و سترابون هم، چنانکه در مدخل گذشت، چین را مورخین معاصر یونانى ذکرى از آن نکرده
.جزو هند دانسته، و حال آنکه او سه قرن بعد از انقراض دولت هخامنشى میزیست

از اینکه هرودوت گوید چاپارها . ارت همان بود، که باالتر در مبحث راهها ذکر شدراههاى تج
فقط مکاتیب دولت را حمل میکردند، نباید تصور کرد، که راهها هم بمأمورین دولت اختصاص 

الجیشى یا امثال آن نبود، بلکه ها فقط تهیه وسائل سوقداشته، زیرا مقصود از دایر داشتن راه
.د بتجارت هم رونقى داده باشندانمیخواسته

راجع ببنادر تجارتى باید گفت، چنانکه از مطالعات متخصصین دیده میشود، از طرف دریاى خزر 
.تجارتى نمیشده، زیرا از بنادرى در سواحل آن ذکرى نشده

و اند که تقریبا با استراباد کنونى تطبیق میشود را برده»1«جغرافیون قدیم فقط اسم زادراکرت
طرف معلوم جهت فقدان بنادر در این. آنهم، چنانکه معلوم است، در کنار دریاى خزر واقع نشده

در گیالن کادوسیان، : مردمانى، که در گیالن و مازندران آنروز سکنى داشتند، اینها بودند: است
ها در مشرق آنان ماردها یا آماردها، در طرف شرقى اینان، یعنى در مازندران کنونى، تپوری

اند، سفیدرود کنونى هم در زمان قدیم مازندران را باسم این مردم تپورستان و طبرستان نامیده(



و ) هاى جغرافیون یونانىهیرکانى(از تپوریها بطرف مشرق و رکانیان ) »2«آمرد نام داشته
ع کردن غالب این مردمان از تمدن دور بودند، اخالق خشنى داشتند و مطی. هاى قرون بعدگرگانى

بنابراین نمیتوان تصور کرد، که تجارتى هم با اقوام دیگر از راه بحر خزر . آنان نیز خیلى سخت بود
اند، بخصوص که جاهاى دیگر سواحل این دریا نیز از مردمان غیرمتمدن گوناگون مسکون داشته

ن بنادر واسطهخلیج پارس بعکس بنادر متعدد داشت و خود این معنى دالّ است بر اینکه ای. بود

______________________________
)1(-�Z�a�d�r�a�c�a�r�t�a.

.»گیالن و مازندران«: بارتولد، جغرافیاى تاریخى ایران-)2(
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از طرف : در میان بنادر مزبوره اینها معروف بودند. تجارت بین ایران و ممالک تابعه آن بوده
طرف و در آن»5«ى، هرمزى»4«، آپستانه»3«، گوگانه»2«، تااکه»1«دیلمون: مغرب بمشرق

.»6«خلیج، یعنى در القطیف قرون بعد، بندر گرّا

دیلمون باید همان بندر دیلم کنونى باشد و آپستان بستانه امروزى، ولی چون در کنار خلیج پارس 
ر مشرق بندر لنگه، ظنّ قوى این است، که دو بستانه است، یکى در مشرق بندرعباس و دیگرى د

.ى هم همان هرمز استآپستانه بستانه اولى است، هرمزى

زائد نیست عالوه نمائیم، که بوشهر هم شهرى است خیلى قدیم و آنرا در ازمنه سالفه ریشر 
از حفریاتى، که یک هیئت فرانسوى در اینجا کرده، معلوم گشته، که این محلّ . نامیدندمى
.م تمدن عیالمى در اینجا نفوذ یافته بود. هاى مختلف داشته و از قرن هفده قدنتم

النصر از زمان بخت«: ، که مطالعاتى راجع بتاریخ خلیج پارس کرده، گوید»7«سرآرنولدویلسن
تجارت خلیج پارس رو بتنزّل گذارد، زیرا دریانوردان صور از خلیج پارس بدریاى احمر متوجه 

رانى بودند و دو شهر عمده، یگر تنزل این بود، که چون فرات و کارون قابل کشتىجهت د. شدند
هاى دشمنان یعنى بابل و شوش بر آنها واقع بود، شاهان هخامنشى نگرانى داشتند، که مبادا کشتى



، بند 16کتاب (یا راه زنان دریائى ناگهان بدل مملکت آنها حمله کنند و، چنانکه سترابون نوشته، 
شاهان در این رودها و بخصوص در کارون از سنگ سدهائى ساخته بودند و این سدها ) 1-9

باید باین «: بعد مؤلّف مزبور گوید. »هاى بزرگ میشدآبشارهائى بوجود آورده مانع از عبور کشتى
عقیده بود، که مقصود عمده از ساختن سدهاى مذکور آبیارى بوده، چنانکه در مجراى سفالى 

حال چنین سدهائىبابل، تا

______________________________
)1(-�D�i�l�m�u�n.

)2(-�T�a�o�k�e.

)3(-�G�a�u�g�a�n�a.

)4(-�A�p�o�s�t�a�n�a.

)5(-�H�o�r�m�o�z�i�a.

)6(-�G�e�r�r�a.

)7(-

�S�i�r�.� �A�r�n�.� �T�.� �W�i�l�l�s�o�n�.� �T�h�e�.� �P�e�r�s�i�a�n�.� �G�u�l�f�.� �O�x�f�o�r�d�.� �1�9�2�8�.� �p�.� �3�7.
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)»مسکوکات«هد بارکالى(دو دریکى طال -)99(

تجارت بابل از راه خلیج . وجود دارد و در کارون هم تا اواخر قرن هیجده میالدى وجود داشت
پارس اگر هم کم شده باشد، هیچگاه بکلّى موقوف نشده و بنادر ایران از این راه با هند ارتباط 

ب کند، ولى قبل از اجراى این بهرحال مسلّم است، که اسکندر میخواست این سدها را خرا. مییافته



م تجارت خلیج پارس موقتا رونقى یافت، ولى در . بعد در اواخر قرن چهارم ق. منظور فوت کرد
زمان امپراطورى روم، همینکه رومیها بر دریاهاى مشرق مسلّط شدند، تجارت دریاى احمر باال 

.»گرفت و از رونق خلیج کاست

):بنقشه دولت هخامنشى رجوع شود(معروف بودند از بنادر ممالک تابعه ایران اینها 

:در آسیاى صغیر-2. »2«آتن-»1«در کلخیدفازیس-1: در کنار دریاى سیاه-اول

).ارگله کنونى(»8«هراکله-»7«سامس-»6«سینوپ-»5«آمیزوس-»4«سرازونت-»3«طرابوزن

در . از آنطرف»10«از اینطرف و بیزانس) کوىقاضى(»9«کالسدون: در بوغاز بوسفور-دوم
.»11«ایستروپولیس-نزدیکى مصب دانوب

-»12«المپساك: در کنار بحر الجزائر بنادرى زیاد بود، که مشهورترین آنها چنین نام داشتند-سوم
.هالیکارناس-لتمى

-)آراد یا ارواد(»14«آرادس-»13«میریآندرس: در فینیقیه-1: در کنار دریاى مغرب-چهارم
: در مصر-2. غزه-آسگالن-)آکه یا آسه(عکّو -صور-صیدا-)بیروت(بریت -»15«بیبلوس

در شعبه اول مصب نیل از طرف(پلوز 

______________________________
)1(-�P�h�a�s�i�s.

)2(-�A�t�h�e�n�e�s.

)3(-�T�r�a�p�e�z�o�n�t�e.

)4(-�C�e�r�a�s�u�n�t�e.

)5(-�A�m�i�s�o�s.

)6(-�S�i�n�o�p�e.



)7(-�S�e�s�a�m�e.

)8(-�H�e�r�a�c�i�e�e.

)9(-�C�h�a�l�c�e�d�o�n�e.

)10(-�B�y�s�a�n�c�e.

)11(-�I�s�t�r�o�p�o�l�i�s.

)12(-�L�a�m�p�s�a�q�u�e�e.

)13(-�M�y�r�i�a�n�d�r�o�s.

)14(-�A�r�a�d�o�s.

)15(-�B�y�b�l�o�s(جبل.(
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.»2«گاسیون-»1«مندس-)مشرق

.بر رود سند»3«در هند پتاله-پنجم

.اطّالعات ما راجع بامتعه و مال التجاره دوره هخامنشى خیلی محدود است

باوجود این آنچه از کتب نویسندگان عهد قدیم برمیآید این چیزها را در ایاالت ایران بدست یا 
در گیالن و . مس، سرب، نقره و الجورد-در آذربایجان: »4«بعمل میآوردند و مواد تجارتى بود

-در خراسان. مس-در دامغان و حوالى آن. الجورد-در دماوند. شمشاد و آهن-ندرانماز
. فیروزه-در صفحات شمال و شرقى باختر. مس و سرب و بعض فلزّات دیگر-در باختر. فیروزه

اسبهاى نیسایه معروف (هاى ممتاز و قالى اسب-در همدان و گرّوس. طال-در ماوراء سیحون
در . قیر، نفت و موم معدنى-در خوزستان. مس و آهن-مغرب دریاچه ارومىدر ). آفاق بودند



در بحر . مروارید و صدف-در خلیج پارس. مس، سرب و نقره-)لرهاى بزرگ(پارس و بختیارى 
خاك طال، ادویه، عطریات، پنبه، شاخ کرگدن، فیل، عاج، عود، -در هند. همان چیزها-عمان

.صندل، فوفل و آبنوس

طال، شمشاد، غالمان و -در کلخید. مس و سرب و آالت و ابزار فلزّى-نستان و کاپادوکیهدر ارم
دوزى کارى، ملیلهآالت و ابزار فلزّى، اسلحه، منسوجات، از صنایع منبت-در آسور. کنیزان سفید

. اقالى، کاشیهاى قیمتى، اشیاء زرگرى، منسوجات، افسنطین، قیر، شترمرغ، درن-در کلده. و غیره
-)والیت ینیان(در یونیه ). رود تمل خاك طال میآورد(هاى فلزّى ظروف طال و مجسمه-در لیدیه

جا اشیاء نقره و عطریات نیز در این. اسبهاى ممتاز-در کیلیکیه. آالت و ادوات آهنگرى
.رنگ ارغوان، شیشه، بلورآالت و چوب سدر-در فینیقیه. ساختندمى

هاى عاج، چوب-در حبشه. آالت، بلور معدنى و کاغذ حصیرىنى، شیشهمنسوجات کتا-در مصر
کندر،-در عربستان. قیمتى، طال و بلور معدنى

______________________________
)1(-�M�e�n�d�e�s.

)2(-�G�a�s�s�i�o�n.

)3(-�P�a�t�a�l�a.

بعض ) 1909، طبع پاریس 290ص (هاى اولى استفاده شده از کتاب دمرگان موسوم بتمدن-)4(
.اطالعات خالصه چیزهائى است، که در باب اول این کتاب گذشت
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هاى نقره یکى از ولّات غیرمعلوم ایرانسکّه-)100(دوره اول پارسى -کتاب دوم

زخمها مرّمکّى خیلى معروف بود و آن را براى التیام (اخته، بلسان، الدن، مرّمکّى دارچین، زغال
).بکار میبردند



اى ذکر میکنند، اینها است موادى، که مورخین عهد قدیم جسته و گریخته بمناسبت قضیه یا واقعه
ولى نباید تصور کرد، که مواد تجارتى منحصر بهمین چیزها بوده، زیرا معلوم است، که مورخین و 

نانکه از باب اول این کتاب معلوم اند و، چنویسندگان قدیم تألیفى راجع بتجارت از خود نگذاشته
از غلّه و حبوبات . انداست، در ضمن نگارشاتشان استطرادا یا بمناسبت موقع باین مواد اشاره کرده

ها و چیزهائى، که از این مواد میساختند، مانند مشروبات گوناگون، در اینجا ذکرى نشده و و میوه
. دم و جو و حبوبات و غیره زیاد بعمل میآوردندمعلوم است، که اکثر ایاالت حاصلخیز ایران گن

هاى مورخین قدیم، که از نوشته. راجع بصنایع تجارتى باز اطّالعات درستى در دست نیست
هریک در جاى خود در باب اول ذکر شده، دیده میشود، که ایرانیان بخصوص پارسیها و مادیها 

زرین، ) بندبند و دستگردن(ر از طوق و یاره اند و مکرّبتجمالت و تزیینات خیلى عالقمند بوده
بها، زرهى که از طال هاى گرانهاى فاخر، قالى، بستر، میز نقره یا طال، پارچه)صندلى(کرسى 

ها و هاى فلزّى، کاشىها، مجسمههاى مرمر، جامها و کاسه بشقابساختند، اثاثیه، گلدانمى
پوشیدند و امثال این اشیاء ذکرى هاى اطاقها را مىهاى زرین و سیمین، که با آن دیوارلوحه
ها و اشارات باید استنباط کرد، که در ایران هخامنشى صنایع یدىاند و بنابراین از این گفتهکرده
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ه راجع پیه، کترقّى و رواجى شایان داشته، ولى بعضى با این عقیده موافق نیستند، مثال پرّووشى
ها، اند، که اکثر این چیزها را ملل تابعه، مانند بابلىبآثار عهد قدیم تصنیفاتى دارند، باین عقیده

سیکل پارسى از نقره-)101(ها، لیدیها و غیره براى درباریان و نجباى مصریها، فینیقى

لّما از ایران و از صنایع یدى، چیزى را که مس. ایران میساختند و قسمتى هم در ماد تهیه میشد
بافى است و چنین استدالل میکنند، که قالى براى زندگانى صنعت ملّى ایرانیان میدانند، قالى

نشین و شهرى از لوازم اولیه بود و از ادوار بسیار قدیم در ایران این صنعت مردمان صحراگرد و ده
ر از قالى بابل بود و ترقّى قالى ایران تاند، ولى بعد باز عالوه میکنند، که قالى ایران پسترا میدانسته

.در قرون بعد حاصل شد

کلیۀ دو مؤلّف مذکور میخواهند بگویند، که ترقّى صنایع در ایران مربوط بقرون بعد است 
ولى باید در نظر ). »1«1882-864، صفحه 5جلد -پیه، تاریخ صنایع در عهد قدیمپرّووشى(



هایش کهنه شده، زیرا اکتشافات چهل سال اخیر روشنائى داشت، که تألیف مزبور در بعض قسمت
بتاریخ صنایع قدیمه افکنده و راجع بایران قدیم هم در عقاید تغییراتى بعمل آورده و باید تألیف 

1931مخصوصا نمایشگاه صنایع ایران در لندن در . جدیدى راجع بصنایع ایران قدیم نوشته شود
ار آن نمیرفت و راجع بصنایع عهد قدیم ایران هم تغییرات بقدرى جلب توجه کرد، که هیچ انتظ

.مهمى در افکار پدید آورد

اند؟آیا در دولت هخامنشى گمرك میگرفته

که مورخین بهترین دلیل این نظر آن. اگر بخواهیم باین مسئله با مدرك جواب دهیم، باید گفت نه
یونانى، مانند هرودوت و کزنفون، که با اوضاع

______________________________
)1(-

�P�e�r�r�o�t� �e�t� �C�h�i�p�i�e�z�.� �H�i�t�s�o�i�r�e�.� �d�e� �l�'�A�n�t�i�q�u�i�t�e�.� �V�.� �V�.� �p�.� �8�6�4�- �8�8�2.
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سیکل نقره-)102(

)»مسکوکات«هد بارکالى(

مانند اند، و حال آنکه جزئیاتى را اى هم به این موضوع نکردهایران زمان خود آشنا بودند، اشاره
ها و تفتیش مسافرین در راهها و حرکت ها در راه شاهى و مسافت بین چاپارخانهعده میهمانخانه

اند، بس اگر اخذ گمرك معمول بود، این مطلب مهم زنان در گردونه هاى بسته و غیره ذکر کرده
ایران را بسکوت صرف نمیگذرانیدند و بین یونانیها و مأمورین گمرکى در حدود ممالک تابعه 

یقینا گفتگوهائى در زیادى یا کمى حقوق تولید شده در روابط ایران و یونان اثرى میگذاشت، یا 
در ضمن مقاوالت با آتن، اسپارت، تب و غیره اسمى از این نوع حقوق برده میشد، و حال آنکه 



کندر، در ثانیا تجارت، قبل از اس. اى هم باین مطلب در کتب مورخین عهد قدیم نشدهابدا اشاره
پارس، دریاى عمان و هند دور میزد و این مراکز تجارت آسیاى صغیر، بابل، فینیقیه، مصر، خلیج

.در حدود دولت هخامنشى داخل بود

بنابراین تأسیس گمرکات در ایران هخامنشى این حکم را میداشت، که بخواهند در داخله مملکتى 
ر ملل تابعه قائل شده بودند، باینکه ممالک اگر چنین میکردند، در انظا. گمرك ایجاد کنند

مذکوره را شاهان از خودشان ندانسته آنها را بیگانه فرض میکنند و شکى نیست، که نه فقط 
اش داریوش اول بل هیچکدام از شاهان هخامنشى نمیتوانست راضى شود، که چنین گمانى درباره

:ار کند فالن مملکت یاغى شد، کرارا گویدداریوش اول در کتیبه بیستون، بجاى اینکه اظه. برود

برو قشون این مملکت را، که خود را از من نمیداند، «از من جدا شد و من بفالن سردار گفتم 
شاه «ها بنویسانند تمام شاهان هخامنشى مقیدند، که بعد از عنوان شاه شاهان در کتیبه. »درهم شکن

و هرودوت راجع به آتش زدن » اندا داراى انواع مللاند یممالکى که از بسیارى از مردمان مسکون
:جنگل مقدس سارد گوید

. »داریوش سخت از این قضیه مکدر شد، زیرا شاهان پارس تمام آسیا را از آن خودشان میدانند«
بس نبودن گمرکات در ایران هخامنشى نه فقط نباید باعث حیرت گردد، بل، اگر عکس آن 

.میبود، موجب حیرت میشد
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ثالثا بودن گمرکات در دولت اشکانى دلیل بودن آن در دولت هخامنشى نتواند بود، زیرا دولت 
اشکانى چیزهائى از سلوکیها اقتباس کرد و این هم یکى از آنها بود و دیگر اینکه دولت اشکانى 

داشت و بعالوه دولت جهانى نبود و طال از نظر بترتیبات ملوك الطّوایفى باین منبع عایدى احتیاج 
باالخره این نکته، که ما محقّقا نمیدانیم، در دولت ساسانى گمرك . روم بایران وارد میشد

اند یا نه، نیز مؤید این نظر است، که گمرك در دولت هخامنشى وجود نداشته، زیرا از میگرفته
.نن دولت هخامنشى را زنده کندتاریخ معلوم است، که دولت ساسانى همواره میخواست س



بنابراین طبیعى است، که دولت ساسانى اخذ گمرك را هم از بدعتهاى زمان مشئوم سلطه مقدونیها 
.بر ایران دانسته آنرا لغو کرده باشد

مذهب، اخالق، عادات-فصل سوم

مذهب-مبحث اول

مقدمه

جهت این . اند، روشن نیستذهبى داشتهاین مسئله، که شاهان هخامنشى و ایرانیان این دوره چه م
هاى شاهان هخامنشى اطالعات کافى راجع باین مطلب بدست نمیآید و مورخین است، که از کتیبه

حتّى اگر الزم آمده از خداى . اندیونانى هم نه در این مسئله دقیق شده و نه الاقل بشرح پرداخته
تزیاس و کزنفون معاصر بعض شاهان هخامنشى و ایرانیان اسمى برند، آنهائى که مانند هرودوت، ک

اند، مثال اند، بجاى معبود ایرانیها ارباب انواع یا آلهه یونانى را ذکر کردهبا اوضاع ایران آشنا بوده
هاى آفرودیت یا دیان را بجاى مهر یا ناهید و قس علیهذا و دیگر نوشته-را بجاى اهورمزد) زوس(

.آنان مجمل است

هاى کتزیاس گم شده و بما نرسیده و چیزهائى، که باو نسبت در نظر داشت، که نوشتهبعالوه باید 
میدهند، نقل قولى است، که مورخین قرون بعد مانند دیودور، پلوتارك، فوثیوس و غیره از او 

م میزیست . ، نویسنده تاریخ لیدیه، در قرن پنجم ق»1«توس ساردىراست است که کسان. میکنند
چیزهائى راجع بمغها نوشته بود، ولىو او 

______________________________
)1(-�X�a�n�t�u�s� �d�e� �S�a�r�d�e.
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نویسنده قرن دوم و اوایل قرن سوم »1«هاى او هم بما نرسیده و مضامین آنرا دیوژن الارثنوشته
.میالدى ذکر کرده



، »4«، آگاثیاس»3«، پورفیر»2«پلوتارك، پلین، کلمان اسکندرائىمورخین و نویسندگانى مانند
و غیره از زرتشت اسمى برده و از مذهب او چیزهائى »6«، سیریل اسکندرائى»5«فوثیوس

اند، ولى اوال این مورخین و نویسندگان از قرون بعداند و ثانیا اینها هم در مذهب ایرانیان گفته
پرستى و سحر است، خود مذهب زرتشت از نظر یونانیها غالبا مذهب آتش. اندقدیم دقیق نشده

هائى مانند افسانه هاى آنان بافسانهها یا نوشتهزرتشت هاتف یا خبردهنده از مغیبات و کلیۀ گفته
.و دزدیدن آتش از آسمان و امثال آن شباهت دارد»7«پرمته

بمذهب زرتشت است، بعقیده متخصصین و کتب پهلوى، که متضمن اطالعات مبسوطى راجع 
اهل فن غالبا پس از دوره ساسانى نوشته شده یا، اگر بخواهیم خیلى باال رویم، زمان نوشته شدن 

ها را خود این مسئله، که آیا میتوان مضامین این نوشته. آنها بهرحال از قرن پنجم میالدى نمیگذرد
شدنى نیست، مدرك حلّایست، که بىسئلهاى کرد، که هزار سال قبل بوده، مشامل دوره

کرت، که یکى از کتب مهمه مذهبى بخصوص که راجع به آوستا کتاب مقدس زرتشتیان، دین
هزار پوست گاو با 120آوستا را گشتاسب یا دارا پسر دارا در دو نسخه بر : آنها است، گوید

ر خزانه استخر گذارد و، چون مرکبى از طال نویسانده یکى را در گنج شاپیگان و دیگرى را د
اسکندر قصر شاهان را آتش زد، نسخه آخرى بسوخت و نسخه اولى را هم از گنج شاپیگان بیرون 

آورده امر کرد، آنچه، که راجع

______________________________
)1(-�D�i�o�g�e�n�e� �L�a�e�r�c�e(ه بودالارث محلّى در کیلیکی.(

)2(-�C�l�e�m�e�n�t� �d�'�A�l�e�x�a�n�d�r�i�e.

)3(-�P�o�r�p�h�y�r�e.

)4(-�A�g�a�t�h�i�a�s.

)5(-�P�h�o�t�i�u�s.

)6(-�C�y�r�i�l�l�e� �.�d�'�A�l�e�x�a�n�d�r�i�e.



)7(-�P�r�o�m�e�t�h�e�eاو پس از آنکه انسان را از الى ساخت، آتش را : افسانه پرمته اجماال این است
از این عمل او در خشم شده پاندر ) بعقیده یونانیها(از آسمان دزدیده باو داد و زوس آلهه بزرگ 

که کمال وجاهت و دلربائى داشت، با یک قوطى، که پر از آالم بود، نزد وى یعنى زنى را، 
بعد زوس پرمته را بکوه . اثر ساختهائى کید این زن را آشکار و بىفرستاد، ولى پرمته با حیله

پرمته را یونانیها بانى اولین تمدن . قفقاز میخکوب و کرکسی را مأمور کرد، که جگر او را بخورد
.پنداشتنده آتشى را، که او دزدیده بانسان داده بود، عقل و دانائى مىبشر دانست
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بطب و نجوم بود، بیونانى ترجمه شود و پس از آن آنرا هم بسوخت و آوستاى زمان ساسانیان در 
ور دینى ایرانیان آورى شد، توضیح آنکه پس از آن اختاللى بزرگ در امها جمعقرون بعد از سینه

آورى آوستا مانند امور سیاسى پدید آمد و اوضاع چنین بود، تا اینکه بالش شاه اشکانى امر بجمع
ها و تدوین آن کرد، ولى این کار در زمان اردشیر اول بابکان بدستیارى مؤبدى تن سرنام از سینه

آورى ، از هند و یونان جمعشاپور اول ساسانى آنچه را، که بطب و نجوم مربوط بود. انجام شد
بعد در زمان شاپور دوم ساسانى آذربد پسر مهرسپند ثابت کرد، که این . کرده باین آوستا بیفزود

صحت کتاب را (آوستا صحیح است و از این ببعد بحکم شاپور مزبور این آوستا قبول عامه یافت 
).و ریختند و اثرى در وى نکردمؤبد مزبور بدین وسیله ثابت کرد، که فلزّ گداخته روى قلب ا

از این روایت هم معلوم نیست، که محقّقا آوستاى اولى را گشتاسب نویساند یا دارا پسر دارا، یعنى 
از روایت . داریوش سوم، و گنج شاپیگان کجا بوده و مقصود از بالش اشکانى کدام بالش است

آورى شده جمع-معاصر اسکندر-دارامزبور همینقدر برمیآید، که آوستائى در زمان گشتاسپ یا 
ها جمع آورى کنند، از سینهاند جمعبود و در زمان اسکندر از میان رفته و بعد، که خواسته

.اندکرده

بنابر آنچه گفته شد اگر باید از مذهب شاهان هخامنشى و ایرانیان این دوره با مدرك صحبت 
هاى مورخین هاى شاهان مزبور و نوشتهیبهکرد، مقتضى است باطّالعاتى اکتفا شود، که از کت

تر نوشته و ضمنا از کتب معاصر این دوره برمیآید و چیزهائى هم، که نویسندگان دوره نزدیک
: جهت اتّخاذ این ترتیب واضح است. اند، بر این اطّالعات افزودمورخین قبل استفاده کرده



. اى کرد، که چندین قرن پیش بودهزمنههاى زمانى را شامل امالك و مدرك نمیتوان نوشتهبى
هاى مورخین را، چون اطّالعات مبسوطترى میدهد، پس از این مقدمه بذکر مطلب پرداخته نوشته

.مقدم میداریم
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سیکل نقره-)103(

)»مسکوکات«هد بارکالى(

هاى هرودوتنوشته

راجع بعادات و اخالق پارسیها این اطّالعات را ) 132-131بند ، 1کتاب (مورخ مذکور گوید 
ساختن هیکل خدایان و بنا کردن معابد و محراب در نزد آنها ممنوع است و آنهائى را، که : دارم

ها خدایان جهت، چنانکه بنظر من میرسد، این است، که پارسى. باین چیزها معتقدند، احمق میدانند
قربان کردن براى زوس در نزد آنها معمول است . رت انسان تصور نمیکنندرا برخالف یونانیها بصو

هرودوت اینجا هم خداى بزرگ ایرانیهاى قدیم را زوس مینامد، زیرا در یونان او را چنین (
قربانى در کوههاى بلند بعمل میآید، براى آفتاب، ماه، خاك، آتش، آب و باد نیز ). مینامیدند

را نیز »1«ر آنچه ذکر شد، پارسیها از آسوریها و اعراب پرستش اورانىعالوه ب. قربانى میکنند
الت و پارسیها میترا اعراب او را آلى. مینامند»2«تالتآسوریها آفرودیت را مى. انداتّخاذ کرده

اورانى لقب آفرودیت بود و او را یونانیها ربۀ النوع جمال، -1: الزم است توضیح دهیم(گویند 
ف الّات باشد، که عرب قبل از اسالم براى آلى-2. ت جسمانى میدانستندعشق و قوالت باید مصح

ها است، زیرا در جاهاى دیگر کتابش مقصود هرودوت از آسوریها بابلى-3. او پرستشى داشت
هاى هرودوت معلوم است، که ایرانیان مهر را از این گفته. هم مورخ مذکور بابل را آسور میگوید

تیدند، ولى چنانکه در ذیل بیاید، پرستش آنرا از اعراب اقتباس نکرده بودند، بل از قدیم میپرس
براى قربان کردن نه محرابى : ها چنین بعمل میآیدقربانى در نزد پارسى). براى مهر پرستش داشتند

هم در استعمال تاج گل یا جو . تهیه میکنند و نه آتشى، نه شرابى بزمین میریزند و نه نى میزنند
.موقع معمول نیستاین



دهد و هاى درخت مورد آن را زینت مىهرکس بخواهد قربانى کند، تیارى بر سر گذارده با شاخه
دعا کردن. حیوان را بجاى پاکى برده در آنجا بدعا کردن میپردازد

______________________________
)1(-�U�r�a�n�i�e.

)2(-�M�i�l�e�t�t�a.
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براى خود جایز نیست، بل باید براى تمام پارسیها و شاه دعا کند و، چون او هم یکى از پارسیها 
قطعه کرده و گوشت آنرا پخته بعد او حیوان را قطعه. است، دعاى او شامل خودش نیز خواهد بود

که حاضر است پس از آن مغى، . روى گیاه نرم یا غالبا شبدرى، که قبال آماده ساخته میگذارد
حضور مغ قربانى بى. سرودهاى مقدس میخواند و این سرودها راجع بپیدایش خدایان است

.کننده گوشت را بخانه برده بمصرف میرساندبرخالف عادت پارسى است پس از زمانى قربانى

آنچه تا حال گفتم، میدانم، که صحیح است، ولى چیزى، «) 140، بند 1کتاب (بعد هرودوت گوید 
دفن میت پارسی را، پیش از آنکه مرغى : ه میخواهم بگویم، رازى است، زیرا آن را افشا نمیکنندک

.یا سگى آنرا بدرد، جایز نمیدانند

ها میت را موم مالیده پارسى. ها چنین کنند، شکّى نیست، زیرا آشکارا چنین میکننددر اینکه مغ
کاهنان . نیز کاهنان مصرى تفاوتهاى زیادى استها و سایر مردمان وبین مغ. سپارندبعد بخاك مى

ها مصرى این قاعده را مقدس میدانند، که جاندارى را نکشند، مگر حیوان قربانى را، ولى مغ
اى زیاد از بالند از اینکه عدهبدست خودشان هر جاندار را غیراز سگ و آدم میکشند و مى

.»اندها کشتهها و پرندهمورچگان، مارها، خزنده

هاى سترابوننوشته

.م19تا . م. ق63اگرچه این جغرافیادان عالم قدیم از 



تر میزیسته و بنابراین از نویسندگان معاصر دوره هخامنشى نیست، ولى، چون او، چنانکه پائین
روشن خواهد بود، اطّالعات خود را راجع بمذهب پارسیها از کتب متقدمین و خصوصا هرودوت 

نویسنده . هاى او را هم براى این مبحث مدرك قرار دادتوان بعض جاهاى نوشتهتحصیل کرده، می
عادات پارسیها مانند عادات مادیها، ): 20-15-14-13، بند 3، فصل 15کتاب (مزبور چنین گوید 

اند، باوجود این باید از ها و مردمان دیگرى است، که شرحش را مؤلّفین بسیار نوشتهشوشى
سازند و معابد بنا پارسیها صورت خدایان را نمى: تضى است، ذکرى بکنیمچیزهائى، که مق

آنها آفتاب را هم ستایش . آسمان را زوس میدانند و قربانى در جاهاى بلند بعمل میآید. نمیکنند
کرده آن را
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سترابون بجاى (باد و آب را میستایند و آتش و زمین و »2«نامند و نیز ماه و آفرودیت»1«میتراس
آنها در جاى پاك قربانى میکنند و قبال دعاهائى میخوانند ). ناهید یا اناهیتا آفرودیت را ذکر کرده
مغى که مراسم قربانى را بجا میآرد، گوشت حیوان را . و حیوان قربانى را با ریاحین میآرایند

براى خدا سهمى نمیدهند، . اش برمیگردده بخانهقطعه میکند و بعد هرکس سهم خود را گرفتقطعه
باوجود این بعضى عقیده دارند، که پارچه . زیرا گویند، که فقط روح حیوان قربانى مال خدا است

).13بند (کوچکى از گوشت حیوان روى آتش میگذارند 

که هاى خشکى،براى آتش چوب. اندآنها بین آتش و آب از حیث مراسم قربانى بتفاوتى قائل
اند، استعمال و آنرا چرب میکنند، بعد، از پائین، خرمن هیزم را روشن میکنند و پوست آنرا کنده

.اینکه هوا بدمندروغن روى آن میریزند، بى

اما . اگر کسى بآتش هوا بدمد یا مرده را حمل کند و یا روى آتش فضاله بیفکند، او را میکشند
اى رسیدند، گودالى میکنند و روى آن حیوان د و یا چشمهبراى آب، وقتى که آنها بدریاچه یا رو

هاى یا شاخه»3«بعد مغها گوشت را روى مورد. را میکشند و مواظبند، که خون بآب ترشّح نکند
درخت غار میگذارند و عصاى خود را بآن میرسانند و سرودهائى خوانده روغنى را، که با شیر و 

در این حال . پس از آن مدتى مدید باز سرود میخوانند. اند، بزمین میریزندعسل مخلوط کرده
).14بند (بدست دارند »4«هاى درخت گزاى از ترکهدسته



معابد خدایان پارسى نیز . در کاپادوکیه طایفه مغها کثیر العده است و اینها را کاهنان آتش مینامند
در . ن را با هیزم یا دسته هاون میزنندچاقو هنگام قربان کردن استعمال نمیکنند، بل حیوا. زیاد است

ایست و در وسط آن محرابى و روى آن اینجاها معابدى هست، که هرکدام مانند محوطه
.مغها مواظبند، که آتش خاموش نشود. خاکسترى زیاد

______________________________
)1(-�M�i�t�h�r�a�s.

)2(-�A�p�h�r�o�d�i�t�e(ۀ النّوع وجاهت در یونانرب.(

)3(-�M�y�r�t�e.

)4(-�T�a�m�a�r�i�s� �)�t�a�m�a�r�i�c. )
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حال در این. آنها روزها باین معابد آمده و تقریبا هرساعت یکمرتبه در جلو آتش سرود میخوانند
شان، ها بدست و یک باشلق نمدى بسر دارند و اطراف آن، از سمت دو گونهاى از ترکهدسته

نیز بعمل »2«و اومانوس»1«همین آداب در معابد اناهیتا. ها را میپوشدلبآویزان است، بحدى که 
) مقصود از اومانوس باید وهومنه باشد، که در قرون بعد جاویدان مقدس اندیشه نیک بود(میآید 

هائى از چوب و صورت چوبین اومانوس را، در موقعى که دسته حرکت میکند، اینها هم محوطه
ام، ولى چیزهائى، که باالتر گفتم و آنچه پس از آن ن چیزها را خودم دیدهای. حرکت میدهند

آنها مردگان را پس از آنکه موم مالیدند دفن میکنند ولى «): 15بند (میآید از کتب مورخین است 
).20بند (» مغها مردگان خود را دفن نمیکنند، بل میگذارند تا اجساد را طیور بدرند

.، چنانکه خود او گوید، بدو قسمت باید تقسیم کردهاى سترابون رانوشته

هاى متقدمین اقتباس شده و تقریبا همان باشد، از نوشته20و 13قسمتى، که عبارت از بند 
ها باقى بندها چیزهائى است راجع بآداب قربانى و پرستش خدا که مغ. هاى هرودوت استنوشته

.در زمان او در کاپادوکیه معمول میداشتند



هاى پلوتاركنوشته

بعضى بدو خدا : است، چنین گوید»3«مورخ مذکور در فصلى، که راجع به ایزیس و ازیریس
خالق چیزهاى خوب و خالق چیزهاى : اندمانند، دو خالقى که رقیب یکدیگر باشند، قائل

زرتشت، که مغ بود و چنانکه . برخى اولى را خداى قادر مینامند و دومى را عفریت. بیمصرف
گفته، ولى حاال اولى را چنین ) م. سال ق6000(گویند، پنجهزار سال قبل از جنگ ترووا میزیست 

گفت، که اولى بروشنائى ) یعنى زرتشت(مینامند و او »5«و دومى را آریمانیوس»4«هرمازس
در وسط آن دو . بیش از هرچیز دیگر، که حس بشود، شباهت دارد و دومى بتاریکى و جهل

.»7«است و بهمین جهت پارسیها او را مهر میانجى مینامند»6«وجود میترس

______________________________
)1(-�A�n�a�i�t�i�s.

)2(-�O�m�a�n�u�s.

)3(-�I�s�i�s� �e�t� �O�s�i�r�i�sهر دو از ارباب انواع مصریها بودند.

)4(-�H�o�r�o�m�a�z�e�s.

)5(-�A�r�e�i�m�a�n�i�o�s.

)6(-�M�i�t�h�r�e�s.

)7(-�M�i�t�h�r�e�s� �l�e� �M�e�d�i�a�t�e�u�r.
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براى دومى نیز نیاز . براى او نیاز دهند و سپاس او را گذارنداو آموخت، که اولى را ستایش کنند،
مىدهند، تا ناخوشى و هرچیز تاریک را از خود دور دارند، بدین ترتیب که گیاهى را موسوم به ام

و تاریکى یارى بطلبند و بعد گیاه کوبیده را با خون گرگى، »2«در هاون بکوبند و از هادس»1«
بعض نباتات را آنها . بیند، برده دور بریزندط کرده بمحلّى، که آفتاب نمىاند، مخلوکه کشته



از حیوانات هم بعضى . از خداى خوبى میدانند و برخى را از عفریت) یعنى پیروان این مذهب(
مانند سگ و پرنده و خارپشت مخلوق اولى هستند، موش آبى مخلوق دومى است و کشتن این 

هاى زیاد راجع بخدایان دارند، مثال گویند، گفته) یعنى مغها(آنها . نندحیوان را عملى صالح میدا
که هرمازس از روشنائى محض پدید آمد و آریمانیوس از تاریکى و این دو وجود باهم در جنگ 

از سایرین . حکومت خوب-3. راستى-2. اراده نیک-1: هرمازس شش خدا خلق کرد. شدند
. رفاه و ثروت و سومى خداى لذایذ از چیزهاى زیبایکى خداى حکمت است، دیگرى خداى

پس از آن . آریمانیوس هم از راه رقابت در مقابل این وجودهاى خوب وجودهاى بد آفرید
هرمازس خود را سه برابر بزرگ کرد و از آفتاب دور شد، بقدرى که آفتاب از زمین دور است و 

در جلو ستارگان براى پاسبانى و تفتیش »3«ها پرستید و شعراى یمانى راآسمان را با ستاره
زاده اله آفرید، آنها را در تخمى نهاد، ولى موجوداتى، که آریمانیوس24گماشت و پس از اینکه 

و از این زمان بدى با خوبى ) اینجا چیزى افتاده(بود و بهمان عده بودند، تخم را سوراخ کردند 
یوس خالق بلیات و قحطى مغلوب و رانده خواهد مخلوط شد، ولى زمانى خواهد آمد، که آریمان

پس از آن زمین صاف و مسطح گردیده مردم داراى یک زندگانى و یک مال خواهند بود . گشت
.مندى بیک زبان حرف خواهند زدو همه با سعادت

______________________________
)1(-�O�m�o�m�i.

)2(-�H�a�d�e�s دوزخ بوددر نزد یونانیها اسم پلوتون رب النّوع.

)3(-�S�i�r�i�u�s.
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هزار سال یکى از این دو اله اداره میکرد و موافق عقیده مغها، در مدت سه«گوید »1«تئوپومپوس
هزار سالى، که بعد آمد، آنها در جنگ و جدال شدند، ولى باالخره در سه. دیگرى اداره میشد

خواهد شد، چنانکه بغذا احتیاج نخواهد داشت و سایه نخواهد هادس مغلوب و انسان خوشبخت
این موسم براى . بعد خدائى، که باعث این چیزها شده، در موسمى استراحت خواهد کرد. افکند



هاى چنین است گفته. خدا طویل نیست، ولى معتدالنه طویل است براى کسیکه بخوا رفته باشد
.»»2«مغها

پرستان را توصیف کرده، زیرا معلوم است، که او عقیده یکى از فرق مزدههاى پلوتارك از نوشته
»3«اوال راجع بمهر گوید مقام وسط را بین خداى روشنائى و تاریکى دارد و آنرا وساطه یا میانجى

پرستى، چنانکه در ثانیا او گوید براى اهریمن هم نیاز میدهند و چنین عملى در مذهب مزده. مینامد
هم، که ذکرى کرده، مىراجع بگیاه ام. د دیده میشود، بسیار نکوهیده و بل کفر استقرون بع

هاى پلوتارك عالم بین منشاء خوبى و سرچشمه ثالثا موافق نوشته. معلوم نیست، مقصودش چه بوده
بدى بالسویه تقسیم شده و یکى بر دیگرى نه سبقت دارد و نه برترى و هردو با قواى متساوى باهم 

چنین عقیده، چنانکه در قرون بعد دیده میشود، از زروانیان بود، که هرمز و . اندجنگ شدهدر 
اگر این اطالعات را هم پلوتارك از . یا وقت الیتناهى میدانستند»4«اهریمن را زاده زروان اکرن

نى م یع. تئوپومپوس اقتباس کرده باشد، باید عقیده داشت، که مذهب زروانیان در قرن چهارم ق
. هاى مورخ مذکور در این باب تصریحى نیستدر دوره هخامنشى وجود داشته، ولى در نوشته

اند، و جاى اگرچه شرح این مذهب را نویسندگان قرون بعد، بخصوص نویسندگان مسیحى نوشته
هاى پلوتارك ذکرى از آن ذکر این مذهب در دوره ساسانى است، ولى، چون بمناسبت نوشته

شده

______________________________
1-Theopompusخ یونانى از قرن چهارم قم. مور.

2-Tr .Maulton ,Early Zoroastr .p .399 -406.

3-Mesites Mediateut. )

4-Zrvan Akarana.
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طالعات مبسوطترى راجع به شخصى که ا. اى چند از اصول این مذهب گفته شودالزم است کلمه
گویند زمانى، که چیزى «: نویسنده ارمنى است و او چنین گوید»1«زروانیان داده ازنیک گگپى

وجود نداشت، نه آسمان آفریده شده بود و نه زمین یا چیزهاى دیگر، که هست، یگانه وجودى 
در مدت هزار سال او قربانى میکرد، تا پسرى داشته باشد . یا قدر نامند»2«بود، که آن را زروان

پس از اینکه هزار سال قربانى . هرمز نام و او آسمان و زمین و سایر چیزهائى، که هست، بیافرد
این قربانیها بچه کار آید؟«: کرد، روزى این فکر در او قوت یافت

وقتى که او چنین فکر کرد، نطفه » ن بهدر است؟آیا پسرى هرمز نام خواهم داشت یا مساعى م
پیدایش هرمز از قربانیها بود و بوجود آمدن اهریمن از . هرمز و اهریمن در شکم مادرشان بسته شد

چون زروان از این واقعه آگاه شد، گفت دو پسر در شکم . شکى، که به زروان دست داد
هرمز از نیت پدر آگاه شد و . اه خواهم کردهرکدام زودتر نزد من آید، او را پادش. اندمادرشان

هرکدام از ما زودتر نزد او رود، پادشاه خواهد : باهریمن چنین گفت نقشه پدر ما زروان این است
زروان . اهریمن، چون این بشنید، شکم مادر را سوراخ کرده بیرون آمد و بنزد زروان شتافت. شد

توام، زروان جواب داد نه، تو پسر من نیستى، پسر او را نشناخت و پرسید کیستى، او گفت من پسر
وقتى که آنها در این مذاکره بودند، هرمز . من شیرینى و روشنائى است، تو تلخى و تاریکى هستى

او وى را شناخت و دانست، که هرمز نتیجه قربانیهاى . تولّد یافته آمد در پیشگاه زروان ایستاد
ى را، که بدست داشت و با آن قربانى میکرد، بهرمز داده هائپس از آن ترکه. هزارساله او است

چون زروان این . تا حال من براى تو قربانى میکردم، از این ببعد تو باید براى من قربانى کنى: گفت
آیا تو نذر نکرده بودى، که هرکدام از : کار کرد و برکاتش را بهرمز داد، اهریمن باو گفت

و را پادشاه خواهى کرد؟ زروان، چون دید، نباید نذر خود را نقض پسرهاى تو زودتر نزد تو آید، ا
:کند، جواب داد

______________________________
)1(-�E�z�n�i�k� �d�e� �G�o�g�h�p(ر مىکنند که در قرن پنجم میالدى میزیستهتصو.(

)2(-�Z�r�v�a�n.
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. ر سال معین گشت، ولى هرمز را من بر تو برترى دادمهزااى وجود دروغین و بد، سلطنت تو تا نه
بعد هرمز و اهریمن . هزار سال سلطنت از آن او است و هر آنچه خواهد بکند، خواهد شدپس از نه

بد و -هرچه هرمز خلق کرد، نیکو و راست بود و هرچه اهریمن آفرید. بآفریدن شروع کردند
کلیۀ اگر روایت . که از زروانیان اقتباس کردهگبىهاى ازنیکاین است مضمون نوشته. »کج

هاى سترابون بروایت هرودوت پلوتارك را با روایت سترابون مقایسه کنیم، روشن است، که نوشته
هاى پلوتارك است، و حال آنکه فاصله بین این دو نویسنده، یعنى بمراتب نزدیکتر از نوشته

باید از اینجا باشد، که سترابون بیشتر از جهت. سترابون و پلوتارك، بیش از نیم قرن نیست
هاى متقدمین و بالخصوص هرودوت استفاده کرده، ولى پلوتارك عقاید مهرپرستان و نوشته

این نکته را هم باید در . زروانیان و غیره را، که در زمان او در آسیاى صغیر رواج داشته، نیز نوشته
تارك از تئوپومپوس اقتباس شده باشد، زیرا مورخ هاى پلونظر داشت، که معلوم نیست تمام گفته

کلیۀ نقص بزرگ نویسندگان عهد قدیم این است، که . قول میکندمذکور در یکجا از او نقل
هاشان را ذکر نمیکنند، مگر در موارد کمى و بنابراین متتبع نمیداند، اطّالعاتى را، مدارك نوشته

اگرچه . ، بزمان معاصر خود نویسنده یا بازمنه قبلکه میدهند، بکدام دوره باید مربوط بدارد
هرودوت هم از این نقیصه مبرّى نیست، زیرا او نیز در کتب خود مدارکى بدست نمیدهد، ولى از 

هاى او الاقل راجع بزمان خود او شکّى نیست، که نوشته: آنجا، که این مورخ در قرن پنجم میزیسته
بنابر آنچه گفته شد، اگر ما براى . د، مربوط بدوره هخامنشىاست و بنابراین، اطّالعاتى که میده

هاى هرودوت و سترابون را در نظر گیریم، دانستن مذهب ایرانیان در دوره هخامنشى نوشته
بحقیقت نزدیکتریم، و الّا ممکن است، که بسیارى از چیزهاى قرون بعد را نظر بگفته پلوتارك و 

یم، و حال آنکه مدارکى کافى براى نقل معتقدات مذهبى غیره، بغلط، بقرون قبل مربوط بدار
از پلوتارك قدرى. ایرانیان از قرون بعد بقرون قبل نداریم
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مبسوطتر صحبت داشتیم، تا معلوم باشد، که چرا در این مبحث، که راجع بمذهب ایرانیان در دوره 
جاى ذکر این . ایمسایر نویسندگان قرون بعد خوددارى کردههاى هخامنشى است، از ذکر نوشته

.هاى اشکانى و ساسانى است، چنانکه بیایدها در دورهنوشته



این است، اطّالعاتى، که از هرودوت و سترابون راجع بمذهب ایرانیان در دوره هخامنشى بدست 
:ها باید ضمیمه شودمیآید و بر این نوشته

چیزهائى، -2. هاى شاهان هخامنشى از داریوش اول ببعد حاصل میشودیبهاطّالعاتى، که از کت-1
اند و جسته، گریخته که مورخین یونانى و غیره در ضمن شرح وقایع دوره هخامنشى ذکر کرده

اگرچه هریک از اینگونه اطّالعات در باب اول . هاى آنزمان میدهداطّالعاتى راجع بمذهب ایرانى
ها را خالصه شده، باز براى اینکه جمعا از نظر خوانند بگذرد، در اینجا گفتهبمناسبت وقایع ذکر 

.میکنیم

:»1«اطّالعات مذکوره این است

ها اهورمزد است، او زمین و آسمان را آفریده، بشر و خوشى بشر را خداى بزرگ در کتیبه-1
یابد و باراده او ممالک وسیعه مىآفریده، شاهان را بسلطنت رسانیده، شاه بفضل او بر دشمن دست 

مانند کتیبه (دیده میشود »2«هاى شاهان عبارت بغااى بیشدر بعض کتیبه. ایران را اداره میکند
در معنى آن محقّقین اختالف داشتند، ولى نظر باینکه در ) جمشید و دروانخشیارشا در تخت

بهرحال . فهمندند، بیشتر بهمین معنى مىانوشته) با خدایان(نسخه عیالمى و آسورى این عبارت را 
ها ذکر نشده و بنابراین در جنب اگر چنین معنائى هم داشته باشد، اسم خدایان دیگر در کتیبه

اند و دیگر باید این نکته را در نظر داشت، که خداى بزرگ یا بزرگترین خدایان مستهلک بوده
عبارت را استعمال میکنند، نه در ابتداى آن، کهها اینشاهان در مقام دعا و استغاثه در آخر کتیبه

______________________________
ها هم درج شده و نیز ها ذکر شده، کتیبهمدارك در باب اول بمناسبت هریک از این نوشته-)1(

.در فصل پنجم این باب خواهد آمد

)2(-�W�i�t�a�i�b�i�s�c�h� �b�a�g�a�i�b�i�s�c�h.
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.شودبنام اهورمزد شروع مى



).هرودوت(خشیارشا در موقع عبور از داردانل باروپا براى مهر مراسم قربانى بجا آورد -2

قسم یاد کرد، که ) مهر(کوروش کوچک در حین صحبت با لیزاندر امیر البحر اسپارتى به -3
).کزنفون(طرح باغ را خودش ریخته و بدست خود درختان آن را نشانده 

ها دعوت شده بودند و گیاهى، که پلوتارك آنرا تزبنت براى مراسم تاجگذارى اردشیر دوم مغ-4
ظن قوى این است، که این گیاه همان هئومه بوده، که در قرون بعد در (مینامد، استعمال میشد 

).موقع مراسم مذهبى استعمال میکردند

در در پیشاپیش قشون آتش مقدس را در موقع عزیمت قشون داریوش سوم از بابل بقصد اسکن-5
).کورثکنت(ها در اطراف آن حرکت میکردند میبردند و مغ

).ایضا(صورت آفتاب در ظرف بلورین بر قبه خیمه داریوش سوم نصب شده بود -6

ها امر کرد فلسفه خود را به تمیستوکل، که بدربار شاه پناهنده به مغ) درازدست(اردشیر اول -7
پرستى و معتقداتى فلسفه را در این مورد باید بمعنى اصول مزده). پلوتارك(بیاموزند شده بود،

.دانست، که روحانیون آن دوره راجع بخلقت عالم داشتند

هاى رجوع شود بکتیبه(هاى اردشیر دوم پس از اسم هرمز برده شده اسم مهر و ناهید در کتیبه-8
).این باب5این شاه، در فصل 

ژوستن مورخ قرن دوم میالدى داریوش مأمورى بقرطاجنه فرستاده سه چیز را خواست بقول-9
.قربانى انسان، خوردن گوشت سگ و سوزانیدن اموات: منع کنند

مقابر نقش رستم و (شاهان هخامنشى مقبره دارند و مردگان خود را دفن میکنند -10
).جمشیدتخت

ناهید ساخته هیکل آنها را در آنجا گذارداردشیر دوم معبدى براى مهر و -11
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).این باب5هاى این شاه، در فصل رجوع شود بکتیبه(

گامبیس مادر داریوش دفن کرد و سىنعش زن داریوش سوم را، که در اسارت مرده بود، سى-12
).دیودور، پلوتارك و غیره(آمد تر، از آنچه در ایران معمول بود، بعملمراسم دفن ساده

هاى مقدس را خاموش و بعد از اجراى مراسم پس از فوت هر شاه بعالمت عزادارى آتش-13
).114، بند 17دیودور، کتاب (دفن از نو روشن میکنند 

نتیجه

:اى، که میتوان گرفت، این استاز کلیه این اطّالعات ناقص نتیجه

د بودند بخداى بزرگى که او را اهورمزد یعنى اهوراى دانا مینامیدند ایرانیهاى دوره هخامنشى معتق
ها اهورمزد اند، وگرنه در کتیبهو بعد از او بموجودات مجرّدى، که در ردیف خداى بزرگ نبوده

این وجودهاى مجرّد باید . نویساندند و دیگر اینکه اسامى آنها ذکر میشدرا خداى بزرگ نمى
و ایزدان قرون بعد باشند، زیرا از آفتاب و ماه و آتش و آب و باد، که همان جاویدانهاى مقدس

هرودوت و سترابون ذکرى میکنند، هرکدام در دوره ساسانى یزت یا ایزدى دارد و زمین و خاك 
.یکى از امشاسپنتان یا جاویدانهاى مقدس است

تصورات سایر ملل آن زمان بعد دیده میشود، که تصورات ایرانیها راجع بخدا باالتر و پاکتر از
:اندخداى بزرگ و موجوداتى، که بعد از او میآیند، چنین. است

المکانند، پس آنها را میتوان در . مجرّدند و دیده نمیشوند، پس نمیتوان صورت آنها را ساخت
اند و از این جهت با لباس پاك، در جاى پاك و در بلندى، که هواى آن پاك. جا پرستیدهمه

یکى در روز و دیگرى (اند است، باید براى آنها قربانى کرد، آفتاب و ماه نماینده روشنائىپاك 
آلودن این سه عنصر . اندآتش پاکى را میرساند و خاك و آب دو سرچشمه زندگانى). در شب

راجع بآتش هرودوت گوید، که چون کبوجیه مومیاى . اندممنوع است، زیرا هر سه مقدس
.ایرانیان از او متنفّر شدند، زیرا آلودن آتش در مذهب آنها ممنوع استآمازیس را بسوخت



مبحث(تر بیاید هاى هرودوت راجع بمقدس بودن خاك و آب پائینگفته
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.مهر چنانکه دیده میشود معبودى بوده، که بآن قسم یاد میکردند) اخالق و عادات

بود، که خیلى قدیم است و اینکه هرودوت گوید، پرستش آنرا از اعراب پرستش آن از زمانى
تخت اند، صحیح نیست، زیرا موافق کتیبه بوغاز گئى واقع در کاپادوکیه قدیم و محلّ پاىگرفته

اند، بخدایان هندى، تانّى که آریانى بودهریوم بود، نجباى قوم مىتها، که موسوم به پقدیم هیت
و میثر همان مهر است، پس براى مهر »1«اندیا، میثر قسم خوردهو ارون، ناساتىیعنى ایندر، 

راجع بقوم (»2«اند، که مذهب آنان با هندیها یکى بودهآریانهاى ایرانى از زمانى پرستش داشته
رن تانّى در مقدمه گفته شد، که اینها در شمال بین النّهرین میزیستند و این کتیبه را از نیمه قمى

مهرپرستى بعدها به بابل و آسیاى صغیر و یونان و روم سرایت کرده در ) م میدانند. چهاردهم ق
پرستش اناهیتا یا ناهید گمان میرود، که اصال ). چنانکه در جاى خود بیاید(اروپاى غربى منتشر شد 

ت میگفتند و مورخین و در بابل او را ایستار، در فینیقیه آستار. باشدآریانى نبوده و از نفوذ بابل مى
اولى ربۀ النوع (اند تطبیق کرده»3«نویسندگان یونانى و رومى بیشتر او را با آفرودیت و دیان

).وجاهت بود و دومى ربۀ النوع شکار

ها اوال با اینکه هرودوت گوید مغ. پس از آنچه گفته شد، دو مسئله میماند، که باید روشن گردد
هاشان را، قبل از اینکه مرغ یا سگى بدرد، دفن نمیکنند، چگونه ر نهان مردهآشکارا و پارسیها د

گامبیس سىشاهان هخامنشى مقبره داشتند و نعش ملکه ایران زن داریوش سوم را با حضور سى
مادر شاه دفن کردند و اسکندر نعش داریوش را بپارس فرستاد، تا در مقبره شاهان دفن کنند؟ 

ها مرده را قبل از دفن موم پارسى«: زیرا خود هرودوت بعد گوید: نیستجواب این سؤال مشکل
جهت استعمال موم گویا از اینجا . کردندکار را با نعش شاهان نمىو از کجا، که همین» میمالند

بوده، که چون خاك مقدس بود و آلودن آن ممنوع،

______________________________
)1(-�I�n�d�r�a� �,�V�a�r�u�n�a�,�N�a�s�s�a�t�y�a� �,�M�i�t�h�r�a.



)2(-

�E�d�u�a�r�d� �M�e�y�e�r�.� �S�i�t�z�u�n�g�s�b�e�r�i�c�h�t� �d�e�r� �P�r�e�u�s�s�.� �A�k�a�d�e�m�i�e�.� �1�9�0�8�.� �p�.� �I� �2.

)3(-�A�p�h�r�o�d�i�t�e� �,�D�i�a�n�e� �)�A�r�t�e�m�i�s. )
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ثانیا هرودوت نوشته بنا کردن معبد و ساختن هیکل خدایان . موم بین میت و زمین حائل میگشت
معبدى براى مهر و «ممنوع است، و حال آنکه اردشیر دوم در کتیبه خود گوید در نزد پارسیها

در اینکه نوشته هرودوت صحیح است، جاى تردید » ناهید ساخته هیکل آنان را در آنجا گذاردم
بنابراین کردار اردشیر را باید چنین تعبیر . هاى او در قرون بعد هم تأیید میشودنمیباشد، زیرا گفته

در اواخر دوره هخامنشى در مذهب شاهان یا خواص ایرانى معتقداتى از بابل و عیالم کرد، که
نفوذ کرده بود و ساختن هیکل خدایان و غیره هم از آن جمله بوده، بخصوص که شاهان 

هخامنشى زمستان را در شوش بسر میبردند و بعض آنان، مانند اردشیر درازدست، در بابل زیاد 
.اقامت میکردند

ع در مذهب ایرانیان قدیم این عقیده حاصل میشود، که کلیۀ، چنانکه در جاى خود بیاید، براى متتب
مذهب آنان در قرون بعد، یعنى در اواخر دوره هخامنشى و نیز در دوره اشکانیان و ساسانیان بپاکى 

که از اولى خود باقى نماند و چیزهاى زیاد در آن رسوخ یافته این مذهب را در نظر اشخاصى،
ها تقصیر بزرگ در این اشتباه با مغ. اصول آن آگاه نبودند، بشرك و اعتقاد بخرافات معرّفى کرد

بود، که بآداب پوچ و خرافات بیش از روح مذهب اهمیت داده از شدت تعصب همواره بر جمود 
.آن میافزودند

.شى گفتاین است آنچه میتوان با مدرك در باب مذهب ایرانیان در دوره هخامن

. اند یا نهخود طرح میشود، که آیا ایرانیان دوره هخامنشى زرتشتى بودهباالخره این مسئله بخودى
از جهت نبودن مدارك کافى باین سؤال نمیتوان جواب محقّقى داد، ولى چنین بنظر میآید، که در 

ندگان یونانى و اصول تفاوتهاى زیاد بین مذاهب ایرانیان وجود نداشته و در دوره مزبوره نویس



دیده ) ترین قسمت آوستایعنى در قدیم(سریانى و ارمنى با زرتشت، و تعالیم او، چنانکه در گاثها 
مذهب آریانهاى ایرانى در ابتداء با مذهب آریانهاى هندى یکى بوده، بعد . اندمیشود، آشنا نبوده

سترابون،. توصیف کردهاى رسیده، که هرودوت به اختصار آن رااین مذهب ترقّى کرده بدرجه
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پلوتارك و غیره نیز چیزهائى از کتب متقدمین برداشته، چیزهائى را هم، که از عقاید مردمان قرون 
مثال (اند بنابراین باید پنداشت، که مذهب زرتشت در جائى از ایران اند، ذکر کردهمختلفه شنیده
ه و مدتها مذهب اهالى محلّى بوده، بعد در مدت قرون متمادى بمرور از پدید آمد) در مشرق آن

محلّ خود بسایر جاهاى ایران سرایت کرده و، چون بمعتقدات گوناگون مردمان دیگر برخورده، 
. از اثر قوى معتقدات مزبوره، تغییراتى یافته، تا در تمام ایران منتشر شده و مذهب رسمى گردیده

آن مذهب بوجود آمده، که فقط در اصول با مذهب زرتشت موافقت داشته و بنابراین شعبى از
این معنى در جاهاى . اندنویسندگان عهد قدیم هم هریک بتوصیف یکى از این شعب پرداخته

.تر خواهد بودهاى بعد تاریخ ایران است، روشندیگر این تألیف، که مربوط بدوره

نظر شاهان هخامنشى نسبت بمذاهب خارجه

از آنچه راجع برفتار شاهان هخامنشى نسبت بملل خارجه در باب اول گفته شد، این مطلب مسلّم 
براى استدالل بسط مقال . است، که نظر آنان نسبت بمذاهب خارجه مبنى بر تسامح و تساهل بوده

صر و الزم نیست، زیرا کافى است، که رفتار کوروش را در بابل و کبوجیه را در چند ماه اول در م
ها و اینها تمام آداب دینى و مراسم مذهبى بابلی. داریوش اول را در این مملکت بخاطر آریم

نظر مالطفت تمام شاهان . ها را بجا آورده مانند پادشاهان ملّى بابل و مصر رفتار کردندمصرى
شدن هاى هرودوت راجع بقضیه مأمور نوشته. هخامنشى نسبت بیهود نیز از توریۀ معلوم است

داتیس از طرف داریوش اول براى رد کردن مجسمه آپلّن اله یونانى بمعبد دلیوم و مصون ماندن 
معبد دلف با آن شهرتى، که از حیث ذخایر و نفایس داشت، از تعرّض ایرانیان در موقع بودن 

هائى که بعالوه باید بخاطر آورد، که روى سکّه. خشیارشا در یونان، نیز این معنى را تأیید میکند
والت مجاز بودند بزنند در آسیاى صغیر صورت آپلّن رب النوع یونانى و در فینیقیه صورت بعل 



بنابراین شواهد و دالیل بطور قطعى میتوان گفت، که در دوره هخامنشى . اله فینیقى دیده میشود
تعصب مذهبى، چنانکه در دوره ساسانى مشاهده میشود، اصال

1532: ، ص2جتاریخ ایران باستان، 

.وجود نداشته و مقدسات ملل و عادات آنها را شاهان هخامنشى محترم میداشتند

اند، که چون بعضى آتش زدن معبد آتن را ناشى از حسیات مذهبى خشیارشا دانسته تصور کرده
ساختن معابد در مذهب ایرانیهاى قدیم ممنوع بوده، از این جهت او در آتن این کار کرده، ولى 

ها جنگل هرودوت مکرّر میگوید، که خراب کردن معبد مزبور ناشى از حس انتقام بود، زیرا آتنى
مورخ . مقدس سارد را آتش زدند و داریوش این کار آنها را بدل گرفت و خشیارشا تالفى کرد

د ها آسیا را از آن خود و مردمان این قاره را تحت الحمایه خومذکور عالوه میکند، که پارسى
ها بایران در زمان خشیارشا، باید در نظر راجع بآوردن هیکل مردوك اله بزرگ بابلى. میدانند

.داشت، که اینکار بعد از شورش بابل در دفعه سوم شد

خالصه آنکه خشیارشا خواست کسى در بابل . ایمجهت این اقدام را در جاى خود ذکر کرده
دشاه بابل میبایست دست مجسمه مردوك را بگیرد و با نتواند خود را پادشاه آن بخواند، زیرا پا

.گشتبودن هیکل او در ایران این کار میسر نمى

ها هم، درباره شورشیان و حتّى نسبت بملّتى، تاریخ نشان میدهد، که در عهد قدیم بعد از هخامنشى
تاریخ . دندکه از حقوق حقّه خود در مقابل فاتحى مقاومت میکرد، بسیار سخت و گاهى شقى بو

که خیلی دور نرویم، رفتار اسکندر را با شهر تب در گونه رفتار و براى اینها پر است از اینرومى
یونان و با هالیکارناس و صور و غزه در آسیاى غربى و بعض شهرهاى دیگر در آسیاى وسطى و 

خواستند بل مىبخاطر میآوریم، و حال اینکه، این شهرها نشوریده بودند،) چنانکه بیاید(هند 
و یا ) مانند صور(یا عادات مذهبى خود را رعایت کرده باشند ) مانند تب(آزادیشان را حفظ کنند 

وبن باوجود این اسکندر این شهرها را از بیخ). مانند غزه(نسبت بدولت متبوعه خود باوفا بمانند 
.برافکند یا اهالى آنها را برده کرده بفروخت



بنابر مواردى، که در باب اول این کتاب ذکر شده و بتکرار آن در اینجا بنابر آنچه گفته شد و
احتیاجى نیست، باین نتیجه میرسیم، که شاهان هخامنشى رفتارشان را با مردمان مغلوب بر این 

مملکت یا شهرى را، ولو اینکه: اساس قرار داده بودند
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باشد، پس از تسخیر خراب و اهالى آن را آزار نکنند و مقدسات و عادات جنگ یا مقاومت کرده 
آنها را محترم بدارند، مگر در مورد معامله متقابله یا در ازاى شورش، آنهم وقتى که شورش تکرار 

اش در مصر و از این قاعده فقط کبوجیه مستثنى است، آنهم پس از اقامت چند ماهه. یافته باشد
یا صرع مبتال » مرض مقدس«نکه میدانیم، خود هرودوت نوشته، که از کودکى به درباره او، چنا

بود و عقل درستى نداشت و داریوش اول در کتیبه بیستون گوید، که قلوب مردم از او برگشت و 
حاال باید دید جهت این نظر تسامح و تساهل نسبت بمذاهب خارجه چه . بطرف گئومات مغ رفتند

اند؟ جواب این مسئله هخامنشى مانند شاهان ساسانى تعصب دینى بروز ندادهبوده و چرا شاهان 
هاى آریانهاى ایرانى در قرون قبل از تاریخ اطّالع نداریم، تا بتوانیم آسان نیست، زیرا ما از گذشته

آنچه در قرون تاریخى . معین کنیم، که خصایص ملّى آنها از اثر چه عواملى حاصل شده بود
اند، دو آریانهاى ایرانى، وقتى که بایران آمده: ود، نتیجه میباشد و این نتیجه چنین استمشاهده میش

. شکل ملوك الطّوایفى در حکومت و تساهل در امور دینى. چیز از خصایص آنها بوده
ها بواسطه همسایگى با بابل و آسور مرکزیت را از آنها اقتباس کرده از حیث تشکیالت هخامنشى

. همسایگان غربى خود درآمدند، ولى تساهل را در امور دینى از دست ندادنددر تحت نفوذ 
اما ساسانیان، که بیش از . اشکانیان، که دور از بابل و آسور بودند، هر دو خصلت را حفظ کردند

ها در تحت نفوذ ملل آسیاى غربى و روم و بیزانس درآمده بودند، هر دو صفت را فاقد هخامنشى
قایع در دوره اشکانى و ساسانى این نظر را نیک مبرهن میدارد، چنانکه ذکرش جریان و. گشتند

.بیاید

اخالق و عادات-مبحث دوم



اى مخصوصا صحبت از مورخین یونانى دو کس از اخالق و عادات ایرانیان دوره هخامنشى شمه
. اندنا بودهیکى هرودوت است و دیگرى کزنفون و هر دو با اوضاع ایران زمان خود آش. داشته

.سترابون هم چیزهائى نوشته، ولى بیشتر از دو نویسنده مذکور اقتباس کرده
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هرودوت

-133، بند 1کتاب (مورخ مذکور، پس از آنچه که راجع بمذهب ایرانیان نوشته، چنین گوید 
ل محترم میدارند و در این روز آنها غذائى پارسیها روز تولّدشان را بیش از هر روز دیگر سا): 140

ها گاو و اسب و شتر یا االغى در چنین روز آنهائیکه متمولند در اجاق. پزندبیش از سایر روزها مى
خوراکهاى اصلى در نزد پارسیها کم و . را کباب و کسانیکه فقیرند بحشم کوچک اکتفا میکنند

.ى میآورندغذاهاى فرعى زیاد است و یکى را پس از دیگر

بنابراین پارسیها گویند، که یونانیها سیر از سر میز برنمیخیزند، زیرا پس از ناهار چیزى، که جالب 
شراب را پارسیها خیلى . آورند و اگر چیزى میآوردند، یونانیها اتّصاال میخوردندتوجه باشد، نمى

پارسیها کارهاى . ستآب دهن انداختن یا قضاء حاجت در حضور دیگرى ممنوع ا. دوست دارند
اى، که در آنجا شور بعمل آمده، مهم را در حال مستى مورد شور قرار میدهند، ولى میزبان خانه

اگر آنرا پسندیدند، میپذیرند و الّا از نو شور میکنند و . اند، روز دیگر بآنها میگویدرائى را که داده
وقتى که در . نگام مستى رأى میدهنداند، هنیز، اگر راجع بمطلبى در حال طبیعى مذاکره کرده

اند یا نه، زیرا درود با ها بیکدیگر میرسند، از کردار آنها میتوان دانست، که طرفین مساوىکوچه
تر اگر یکى از حیث مقام از دیگرى قدرى پست: حرف بعمل نمیآید، بل آنها یکدیگر را میبوسند

تر باشد، بزانو از طرف دیگر خیلى پستاست، طرفین صورت یکدیگر را میبوسند و هرگاه طرفى 
پارسیها همسایگان خود را از همه بیشتر محترم میدارند و پس . درآمده پاى طرف دیگر را میبوسد

بنابراین، درجه احترام آنها بسته بمسافت است و کمترین . از همسایگان مردمانى را، که دورترند
.احترام براى مردمى است، که از آنها خیلى دورند



از مردمان دیگر، آنهائیکه بپارسیها نزدیکترند، . پارسیها خودشان را خیلى بهتر از سایر ملل میدانند
در زمان سیادت مادیها . بهتر از دیگرانند و بدترین مردم آنهائى هستند، که خیلى از پارسیها دورند

بالخصوص بر یک مردم بر دیگرى ریاست میکرد، بدین ترتیب، که مادیها بر تمام مردمان و 
بعد، این مردمان بهمسایگان خود و آنها . مردمانى، که از همه بآنها نزدیکتر بودند، ریاست داشتند

.نیز بر مردم همجوار
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هرقدر مردمى دورتر است، بهمان : اندحاال پارسیها همین ترتیب را مقیاس احترام خود قرار داده
جمله آخرى هرودوت روشن نیست، ولى (کومت و اداره کردن آن دورتر میباشد اندازه محلّ ح

میخواهد بگوید، از ملل تابعه آنهائیکه نزدیکترند، از حیث برآورده شدن . مقصودش معلوم است
حوائجشان بیشتر مورد توجه میباشند و ضمنا میرساند، که دولت ماد تقریبا یک دولت ملوك 

اند و ممالک همجوار ممالک مالک همجوار ماد بال واسطه مطیع بودهالطّوایفى بوده، یعنى م
).هاى تابعیت بیشتر تعدد مییافتهبواسطه و بدین نهج، هرقدر مملکتى دورتر بوده، واسطه-مزبوره

پارسیها عادات اجنبى را زودتر از سایر ملل میپذیرند، لباس مادى میپوشند زیرا آنرا زیباتر از لباس 
از راه آشنائى همه نوع اسباب . هاى مصرى بر تن دارندنند و در وقت جنگ جوشنبومى میدا

هرکدام از آنها . ها میشوندعیش را اقتباس میکنند و بتقلید از یونانیها مرتکب عمل شنیع با پسر بچه
معلوم است، که مقصود هرودوت مردم (چند زن عقدى دارد، ولى عده زنان غیرعقدى بیشتر است 

).اندآالیش داشتهال است، زیرا سواد مردم بقول اکثر مورخین قدیم زندگانى ساده و بىطبقه با

بهترین صفت را، پس از رشادت، پارسى در این میداند، که پسران زیاد بدنیا آرد و باشخاصى، که 
باوالد از سنّ پنجسالگى تا سنّ. اند، شاه همه ساله هدیه میفرستدبیش از سایرین زادوولد کرده

زودتر از سنّ پنجسالگى اوالد . اسب سوارى، تیراندازى و راستگوئى: بیست فقط سه چیز میآموزند
جهت این است، که اگر اطفال مردند، . نزد پدران خود نمیروند، بل در میان زنان بزرگ میشوند

کسى در این عادت را من شایان تمجید میدانیم و نیز این را، که شاه درباره . پدران غصه نخورند
پارسیها هم خادمى را در ازاى یک تقصیر . ازاى تقصیرى در دفعه اول حکم اعدام نمیدهد

ریزد، که معلوم گردد، مقصر چند دفعه مرتکب فقط وقتى پارسى زهر غضب خود را مى. نمیکشند



گویند، که هیچگاه یکنفر پارسى پدر یا . جنایاتى شده و ضررش بیش از خدماتى است که کرده
ر خود را نکشته و، اگر چنین قضایائى روى داده، بطور روشن همیشه معلوم گردیده، که قاتلینماد
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مقصود هرودوت از اوالد طبیعى اوالدى (اند اند، که آنها را دور انداختهاوالد طبیعى یا اطفالى بوده
).انداست، که زنان غیرعقدى زاده

ترین دروغگوئى را ننگین. ى پارسى کردنش ممنوع است، گفتنش هم جایز نیستچیزیکه برا
آورترین نقص داشتن قرض است و جهت عمده آن از جمله این عیب میدانند و پس از آن شرم

اگر از پارسیها کسى بمرض جذام مبتال . است، که گویند مقروض مجبور است دروغ بگوید
د، او را بشهر راه نمیدهند و چنین کس مراوده با سایرین گردد، یا تنش را زخمهاى سفید بپوش

هر خارجى را، . گویند، که این مرض در ازاى گناهى است، که مریض نسبت بآفتاب کرده. ندارد
اند، که که دوچار این مرض گردد، بیرون میکنند و نیز کبوترهاى سفید را میرانند، زیرا باین عقیده

قضاى حاجت نمیکنند، آب دهن نمیاندازند، در آن دست در رود . این مرض از آنها است
.نمیشویند، نمیگذارند کسى چنین کارهائى کند و رود را خیلى محترم میدارند

.ایمچیزى در پارسیها هست، که خودشان متوجه آن نیستند، ولى ما ملتفت آن شده

)سان(ف را دریانها این حر. تمام اسامى اشخاص و عناوین دولتى همیشه بیک حرف منتهى میشود
اگر کسى متوجه این نکته شود، میبیند که اسامى تمام پارسیها . گویند»2«)سیگما(و ینیان »1«

مقصود هرودوت این است، که تمام اسامى خاص و عناوین دولتى (چنین است نه اسامى بعضى 
وجود ندارد و ) شین(باید در نظر داشت، که در زبان یونانى حرف . تمام میشود) سین(بحرف 

هاى باز صحیح نیست، زیرا چه بسیار است اسامى پارسىسین نوشته و) شین(هرودوت بجاى 
آریارمنا و -میثردات-ارشام-خسترارت-وشتاسپ: هم منتهى نمیشود مانند) شین(قدیم، که به 

صدها نظیر این اسامى، ولى او محقّ بوده، چنین تصور کند، زیرا زبان پارسى را نمیدانسته و یونانى 
بعد ). آرسامس و غیره-آرتاکسرکسس-شود، مثال هیستاسپسى مىمنته) سین(شده این اسامى به 



را چنین ختم 140بند ) چنانکه باالتر ذکر شد(ها صحبت داشته ها و مغهرودوت از مذهب پارسى
بگذار این عادت،«: میکند

______________________________
)1(-�S�a�n.

)2(-�S�i�g�m�a(حرف سین در الفباى یونانى.(
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تاریخ -حکایت» ما حکایت خود را دنبال میکنیم. چنانکه از قدیم برقرار شده، بهمان حال بماند
.جهانگیریهاى کوروش در آسیا است، که در باب اول گذشت

کزنفون

آرخ یونانیها نویسنده مزبور، که در لشکر یونانى کوروش کوچک بود و پس از گرفتار شدن کل
، فصل 8تربیت کوروش، کتاب (به بوسفور رسانید، راجع بایران زمان اردشیر دوم چنین گوید را 
این نکته، که مملکت کوروش بهترین و بزرگترین مملکت آسیائى بود، محتاج باقامه دلیل «) 8

در : حدود مملکت چنین بود. نیست، زیرا خود منظره مملکت براى اثبات این معنى کافى است
جزیره قبرس و مصر، در -دریاى سیاه، در غرب-، از طرف شمال)عمان(تره اى ارىدری-مشرق
چون در زمان کوروش حبشه افریقائى جزو ممالک ایران نبود، باید گفت، که (اتیوپى -جنوب

).هاى شرقى است، که در کنار دریاى عمان سکنى داشتندمقصود کزنفون حبشى

که کوروش بود، اداره میشد، او اتباع خود را دوست میداشت و این مملکت پهناور باراده یکنفر، 
اتباعش هم او را پدر میدانستند، ولى همینکه کوروش . با آنها چنان رفتار میکرد که با اوالد کنند

شهرها و ملل از مملکت او جدا شدند، همه . نظمى در میان اوالد او نفاق انداختدرگذشت، بى
من : اثبات اینکه آنچه میگویم حقیقت است، از مذهب شروع میکنمبراى . چیز رو بانحطاط رفت

میبینم، که سابقا، وقتیکه شاه یا یکى از کسان او قسم یاد میکردند، حتّى نسبت بکسانى، که 
.مرتکب جنایت بزرگى شده بودند، سوگند خود را حفظ میکردند



و اگر چنین شهرتى نمیداشتند، اگر چنین نبود . اگر بکسى دست میدادند، بقول خود وفا میکردند
هرگاه . کس میدانداعتماد مردم نسبت بآنان همان میبود، که امروز هست و سوء نیتشان را همه

. اعتماد میشدندهاى او کمک کردند، نسبت باو بىچنین نبود، رؤسائیکه به کوروش در جهانگیرى
نیت خورده تسلیم شدند و امروز این نوع رؤساء فریب شهرت سابق پارسیها را از حیث حسن

چقدر از خارجیهائى، که در سفر . همینکه آنها را نزد شاه بردند، سرشان را از بدن قطع کردند
هاى پارسیها را شرکت داشتند، فریب وعده) مقصود کوروش کوچک است(جنگى کوروش 

خورده
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.هاى سابق نیستنداست، که پارسیهاى کنونى پارسىجهت این . ها شدندقربانى این وعده

سابقا، اگر کسى جان خود را براى شاه بخطر میانداخت، هرگاه شهر یا ملّتى را مطیع میکرد یا کار 
امروز اگر کسى مانند مهرداد، که بپدرش . خوب دیگرى انجام میداد، او را پاداش میدادند

که در مصر زن و اطفال و اوالد دوستان »2«رامیترسخیانت کرد، یا شخصى مانند »1«برزنآرى
خود را گروى داد و بعد قسم خود را شکست و یا غدارى، که کارش بنفع شاه باشد، مورد 

ملل آسیائى، چون اوضاع را چنین میبینند، همگى براه . بزرگترین عنایات و افتخارات میشود
ء بچیزى تمایل نشان دادند، زیردستان از آنها پیروى بیدینى و بیعدالتى میافتند، زیرا، وقتى که رؤسا

.پس پارسیهاى امروز پارسیهاى سابق نیستند. کنندمى

.اما راجع بثروت، در اینموضوع هم پارسیهاى امروز مانند پارسیهاى سابق نیستند

حاال نه فقط اشخاص جانى را حبس و مجبور میکنند، که طال داده مجازات خود را بخرند، بلکه
با اشخاص بیگناه هم برخالف انصاف چنین معامله کنند، نتیجه این میشود، که اشخاص متمول هم 

مانند اشخاص جانى میلرزند، کسى نمیخواهد با دشمن جنگ کند، کسى نمیخواهد بقشون شاه 
اینکه تیرى خالى کنند، دربنابراین، هر مردم که با پارس در جنگ باشند، میتوانند، بى. ملحق شود

دینى پارسیها نسبت بخدایان و شک این وضع، مجازات بىبى. وتاز بپردازندخاك آن بتاخت
.این باز دلیلى است، که روح آنان روح پارسیهاى سابق نیست. عدالتى آنها نسبت بمردم استبى



.اما راجع ببدن، پارسیهاى کنونى مواظبت سابق را نسبت ببدن خود ندارند

.دهن یا بینى اندازندداد آبداشتند، که اجازه نمىچطور؟ در سابق قانونى 

معلوم است، که جهت ایجاد این قانون آن نبود، که خواسته باشند رطوبتى را در بدن

______________________________
)1(-�A�r�i�o�b�a�r�z�a�n�e.

)2(-�R�e�o�m�i�t�h�r�e�s.
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راست است، که قانون نیفکندن . با کار و عرق قوى سازندجمع کنند، بل براى اینکه بدن را 
.انداند، ولى عشق کار را فاقد شدهدهن و بینى را حفظ کردهآب

مانده روز را بکار سابقا برحسب قانونى دیگر میبایست روزى فقط یکدفعه غذا صرف کنند، تا باقى
خاصى که زودتر از همه غذا و ورزش بپردازند، حاال هم یک بار غذا صرف میکنند، ولى با اش

سابقا . نشینند و با اشخاصیکه دیرتر از همه میخوابند از سر سفره برمیخیزندمیخورند، سر سفره مى
امر کرده بودند، که کسى ظرف شب را بسر سفره نیارد، زیرا عقیده داشتند، که زیاد آشامیدن 

منوع است، ولى بقدرى ببدن و روح زیان میرساند، حاال هم آوردن ظرف شب بسر سفره م
توانند بپا آشامند، که بجاى اینکه ظرف را نزد آنان آرند، آنها را بطرف ظرف میبرند، زیرا نمىمى

سابقا قاعده چنین بود، که در موقع حرکت چیزى نخورند و نیاشامند و در مأل عام کارى، . بایستند
.که نتیجه خوردن و آشامیدن است نکنند

پیمایند، بقدرى کوتاه است، که این حفوظ است، ولى منزلهائى که مىحاال هم این قاعده م
.خوددارى بهیچوجه باعث حیرت نیست

سابقا بقدرى زودزود بشکار میرفتند، که این ورزش کافى بود مرد و اسب را ورزیده و خسته نگاه 
اند و، کردهنظراند، از شکار بکلى صرفدارد، ولى از وقتى که اردشیر و همراهانش میگسار شده



اگر کسى موافق عادت قدیم با سواران خود بشکار برود، مورد بغض همکنان خود میشود، زیرا 
تربیت کردن اوالد در دربار از زمان سابق محفوظ است، ولى . نمیخواهند که او از آنان بهتر باشد

خود را نشان سوارى بآنها اهمال میکنند، زیرا جائى نیست، که آنها هنرمندى در آموختن اسب
.دهند

در سابق عادتى بود، که اطفال را در محکمه حاضر میکردند، تا محاکمات را گوش کنند و با 
بینند، که غلبه و این عادت اکنون منسوخ است و آنها روشن مى. دادگسترى از کودکى آشنا شوند

.برد با کسى است، که بیشتر میدهد

ادند، تا نظر بمفید یا مضرّ بودن آن،سابقا باطفال خاصیت گیاهها را یاد مید
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شناسى معمول است، ولى براى حاال هم گیاه. فالن گیاه را استعمال یا از فالن گیاه احتراز کنند
بنابراین مملکتى نیست، مانند پارس، که در آن آنهمه مردم از زهر . اینکه بیشتر بتوانند زیان برسانند

اگرچه کوروش هم . هاى پارسیها بیش از زمان کوروش استپرورىتن. رند یا علیل شوندبمی
. لباس و زینتهاى مادى را اختیار کرد، ولى باز تربیت و سادگى زندگانى پارسیها را حفظ میکرد

.آسانى مادیها استاند تنامروز تقواى پارسیها در آنها خاموش شده و چیزى، که حفظ کرده

بعض پارسیها اکتفا نمیکنند باینکه بر . ند دلیل از سستى و رخوت آنان بیان کنممیخواهم چ
هاى آنها بر قالیها باشد، تا هاى تختخواببسترهاى خیلى نرم بخوابند، بل میخواهند، که پایه

اما در باب اسباب میز نه فقط از اختراعات سابق خود . تر حس کنندمقاومت کف اطاق را نرم
اند، بل همه روزه چیزهاى تازه اختراع میکنند و نیز براى غذاها، مخترعینى از مرد و چیزى نکاسته

.زن، در خدمت خود دارند

در زمستان اکتفا نمیکنند، که سر و بدن و پاها را بپوشانند، بل دستها را در پوستهاى ضخیم و 
د در یونان نبوده و در مقصود دستکش است، که معلوم میشو(انگشتان را در قابهائى نگاه میدارند 

سنگهاى کوه نمیکنند، بل هاى جنگلها و تختهآنها در تابستان اکتفا بسایه.). م. ایران بکار میبردند



باید مقصود کزنفون چتر (هاى دیگرى براى خودشان ترتیب میدهند بوسیله کارهاى مصنوعى سایه
.گردان باشدو آفتاب

:میالدى گوید16فیلسوف فرانسوى در قرن »1«تنىقابل ذکر است، که من

ها در عهدى، که چنین قدیم و ابتداى زندگانى باتجمل من میخواستم بدانم، چه اختراعى پارسى«
هائى در است، کرده بودند، که بوسیله آن، چنانکه کزنفون گوید، میتوانستند باد خنک و سایه

بان و میالدى هم سایه16استنباط کرد، که در قرن از اینجا باید . »»2«جاهاى خود ایجاد کنند
).بادزن در فرانسه معمول نبوده

بالند، اما اینکه اى بیشمار گلدان و جامهاى گرانبها دارند و از داشتن آن بخود مىها عدهپارسى
آور تحصیل میشود، باعثتمام این تجمالت با وسایل شرم

______________________________
)1(-�M�o�n�t�a�i�g�n�e.

)2(-�E�s�s�a�i�s� �,�I�I�I� �,�L�X.
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.شرفى اینقدر در نزد آنها ترقى کردهعدالتى و حب منافع نامشروع و بىبى. شرمسارى آنان نیست

ها پیاده حرکت نکنند و مقصود از عادت سابقا یکى از عادات ملّى این بود، که پارسیها در راه
ها بیش امروز روى اسبان پارسیها عده قالى. ود، که از مردم سواران خوب تربیت شوندمزبور این ب

ها بنشستن بر جاهاى نرم بیش از نشستن روى اسب از عده آن روى بسترهاى آنها است و پارسى
تر از پارسیهاى اما راجع بجنگ چگونه میتوان گفت، که پارسیهاى کنونى خیلى پست. مندندعالقه
یستند؟سابق ن

جا سوارانى تربیت میکردند سابقا این یک مؤسسه ملّى بود، که اشخاصى که ملک داشتند، در آن
گشتند و هنگامى، که دفاع محلّى الزم میآمد، ساخلوهاى قالع حقوقى و آنها جزو سپاه مى



غذا دار، حمامى، پیشخدمتى کهامروز دربان، نانوا، آشپز، آب. دریافت کرده عازم جنگ میشدند
اى، که باید آقایانشان را در رختخواب کرده و در موقعش آنها را بیدار و آورده یا میبرد، خدمه

.شوند و حقوق میگیرندحال مراقب آنها باشند، سوار مىومال کنند، عطر بزنند و در همهمشت

: میرسانددلیلى هست، که این وضع را . مصرفانبوهى از این مردم ترکیب میشود، ولى انبوهى بى
.پیمایندتر از دوستانشان راه مىدشمنان پارسیها در مملکت آنها سهل

کوروش براى اینکه زدوخوردها را از دور منع کند، جوشنى بمردان و اسبان داد و زوبینى بدست 
کنند و از جدال نزدیک هریک سپرد، تا از نزدیک باهم بجنگند، ولى حاال از دور جنگ مى

نظام هنوز هم مانند زمان کوروش مسلّح است، سپر، شمشیر و تبرزین دارد، ولى دهپیا. احتراز دارند
این گفته کزنفون از اطّالعات دیگرى . بتن کندیعنى جنگ تن(دل ندارد، که از نزدیک بجنگد 

هاى اوایل دوره هخامنشى از نزدیک جنگ میکردند، مخصوصا در جنگ پارسى. هم تأیید میشود
).طرز جنگ آنان چنین بودپارسیها با لیدیه

در. دار براى کارى، که کوروش در نظر داشت، بکار نمیرودهاى داسارابه
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حاال، . رانها میداد، آنها حاضر بودند، خود را بوسط گیرودار بیفکنندازاى پاداشى، که او بارابه
آماده شدن و یدانند، که تصور میکنند، هرکس میتواند بىقدر و قیمت مران را چنان بىشغل ارابه

راست است، که چنین اشخاص ارابه را میرانند، ولى بعضى . ران گرددورزش مقدماتى ارابه
ران مانده ارابهدر نتیجه دستگاه ارابه بى. افتند و برخى از ارابه بزیر میجهندبرخالف میل خود مى

ها ارابه را برداشته مقصود کزنفون این است، که اسب(دمه میزند بدوستان بیش از دشمنان ص
).بطرف قشونى، که آنرا بکار برده، میبرند و داسها بسپاهیان خودى زیان میرساند

تر از دیگران آنها خود را پست. اندها خوب میدانند، که در فنون جنگى حاال بچه پایهخود پارسى
اى ها، مگر اینکه عدهنمیرود، خواه با خودى بجنگد و خواه با یونانىمیدانند و کسى از آنها بجنگ 

اند، که هیچگاه با اى براى خود اتّخاذ کردهیونانى در قشون خود داشته باشد، زیرا آنها قاعده
.اى از سپاهیان یونانى طرفدار آنها باشندیونانیها جنگ نکنند، بجز اینکه عده



ها و مردمانى، که تابع آنان پارسى: میگویم. نظر داشتم، انجام دادمگمان میکنم کارى را، که در 
میباشند، امروز تقدسشان نسبت بخدایان و احترامشان بوالدین و انصافشان درباره خلق و شجاعتشان 

اگر کسى مخالف عقیده من است، برود . در موقع جنگ خیلى کمتر از آن است که در سابق بود
.»شود، تا ببیند، که افعال آنها قول مرا تأیید میکند یا نهو در اعمال آنان دقیق 

اى، که کزنفون بین زمان کوروش بزرگ و زمان اردشیر دوم کرده و این است نتیجه مقایسه
میتوان گفت، که راجع بهیچکدام از دو زمان مزبور مبالغه نکرده، زیرا عالوه بر اطّالعاتى، که از 

هرودوت، دیودور، پلوتارك و غیره راجع بیکى از زمانهاى مزبور بما مورخین دیگر یونانى، مانند 
هاى او را تأیید میکند، وقتى که کارهاى ایرانیان را در اوایل دوره هخامنشى با رسیده و گفته

مقایسه میکنیم میبینیم، چه تفاوتهاى بین بین دو ) زمان اردشیر دوم(کارهاى آنها در این زمان 
.وره استقسمت مزبور این د

.ها مشروحا ذکر شده، تکرار را زاید دانسته میگذریمچون در باب اول این کتاب وقایع سلطنت
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هاى هرودوت راجع بصفات خوب پارسیهاى اوایل دوره هخامنشى هاى کزنفون با گفتهگفته
یها پس از اینکه بخطّ جهانگیرى افتادند، موافقت دارد و نویسنده مزبور میخواهد بگوید، که پارس

آسانى روحا و جسما ضعیف گشتند و دسایس پرورده ناز و نعمت گشته سست شدند، از جهت تن
و حیله و تزویر جاى راستگوئى، صداقت و وفاى بعهد را گرفت، چه خصائل مزبوره از قوت نفس 

.تولى شداز ضعف و سستى، که بر آنها مس-ها بود و معایبشانپارسى

هاى سترابوننوشته

تربیت «هاى او همان است، که هرودوت نوشته و معلوم است، که از کتاب این مورخ و بیشتر گفته
باوجود این بعض اطّالعات در کتاب سترابون مندرج است، که در کتب . اقتباس شده» کوروش

-18-17، بند 3، فصل 15کتاب(نویسنده مزبور گوید : هرودوت نیست و بنابراین باید ذکر شود
. شاهانى، که سلطنتشان ارثى است اداره میکنند) یعنى پارسیها را(آنها را ): 19-20-22-23-24

.مجازات عدم اطاعت این است، که سر و دستهاى مقصرین را بریده بدنش را دور میاندازند



منظورشان از این کار داشتن .آنها زنان زیاد میگیرند و باوجود این زنان غیرعقدى بسیار دارند
داماد تمام روز را از خوردن غذا خوددارى . موقع ازدواج در اوایل بهار است. اوالد زیاد است

.میکند، ولى قبل از اینکه داخل اطاق زفاف شود قدرى میوه یا مغز استخوان شتر میخورد

مربیان آنها . شوند و راست گویندبآنها میآموزند، که تیر و زوبین اندازند، سوار 24تا 5از سنّ 
اینها قصص و حکایات مفید براى نوباوگان میگویند و . اشخاصى بسیار پاکدامن و منزّه میباشند

.آن ذکر میکنندکارهاى خدایان و اشخاص نامى را براى آنان با موسیقى و گاهى بى

بعد آنها در . را بیدار میکندجوانان باید قبل از طلوع آفتاب برخیزند، صداى بوغى از مفرغ اینها 
هاى پنجاه نفرى تقسیم کرده هریک را بپسر پادشاه یا پسر یک جائى جمع میشوند و آنها را بدسته

یک فرسنگ (این شخص که رئیس است دسته خود را بمسافت سى یا چهل استاد . والى میسپارند
.میدواند) الى یک فرسنگ و ثلث
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موقع باید جوانان بلند حرف بزنند، تا اند، از آنها میپرسند و در اینسپس درسى را، که خوانده
بآنها میآموزند، که در گرما و سرما و در موقع بارندگى بردبار باشند، از . هایشان ورزیده شودشش

د، تمام شب را در اینکه اسلحه یا لباسشان تر گردد، حشم را بچراگاه برنها عبور کنند، بىسیل آب
و ثمر بلوط و گالبى جنگلى »1«هاى جنگلى مانند حب النّبهمیوه. هواى آزاد کشیک بکشند

.بخورند

مردم کرداك از غارت زندگانى میکنند و کردا بمعنى مرد جنگى و دلیر . اینها را کرداك نامند
:چون این عبارت سترابون گنگ است، باید توضیح کنیم(است 

هزار نفر یونانى ذکر نشینى دهردوك، چنانکه باالتر از قول کزنفون در موقع عقبکرداك یا ک
اینها . شد، اطالق میشد بمردمى، که جنگى و دلیر بودند و در کوههاى کردستان سکنى داشتند

ها یا کرداك. بواسطه استحکام مساکنشان غالبا متمرّد بودند و بغارت و چپاول میپرداختند
سترابون میخواهد بگوید، که چون جوانان پارسى را . کان کردهاى کنونى میدانندها را نیاکردوك

که دلیر بار میآوردند آنها را، کرداك مینامیدند، زیرا کردا بمعنى مرد جنگى و دلیر است، نه این



شاید سترابون گرد را با کرد . جوانان پارسى از غارت زندگانى میکردند: خواسته باشد بگوید
) گرد(و ) کرد(ه، زیرا گرد اکنون هم بمعنى دلیر است، ولى ظنّ قوى این است که مخلوط کرد

یک لفظاند زیرا کاف و گاف پارسى غالبا بیکدیگر تبدیل شده و ذکر جهت آن، چون مفصل 
ها را در باید نیز در نظر داشت، که اسم والیت کردوك. باشد، در اینجا خارج از موضوع استمى

را، که از »4«)ان(اند و، چون ضبط کرده»3«و گردون»2«ساسانیان کردونزمان اشکانیان و 
).تصرّفات خارجى است، حذف کنیم، همان کردو یا گردو میماند، که اصل لفظ است

غذاى روزانه جوانان بعد از ورزش مکتب نان و نان شیرینى و بوالق اوتى و : بعد سترابون گوید
ترتیب شکار کردن . جوشانند، آشامیدنیشان همان آب استیا مىنمک و عسلى است، که میپزند 

چنین است، که از پشت اسب زوبین بطرف

______________________________
)1(-�T�e�r�m�i�n�t�h�u�s� �)�p�i�s�t�a�c�i�a� �t�e�r�e�b�i�n�t�h�u�s. )

)2(-�C�o�r�d�o�v�e�n�e.

)3(-�G�o�r�d�o�v�e�n�e.

)4(-�e�n�e.
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.یا تیر از کمان و یا سنگ از فالخن میاندازندشکار پرتاب میکنند،

ها، تدارك اسلحه، اعمال جنگى و نشانیدن درختان، بریدن ریشه: عصرها کار جوانان این است
شاه براى . اند بخورند، بل باید آنرا بخانه برندجوانان نباید حیوانى را، که صید کرده. صیادى

هائى از جوانان زینت. حین در پنج مسابقه، جایزه میدهدبرندگان مسابقه در دویدن و نیز براى فات
ها اهمیت میدهند، ولى مرده را نباید با اشیاء زرین طال استعمال میکنند و بظاهر درخشان این زینت

ها خدمت میکنند و مدت جوانان در محلّ. زینت دهند یا در آتش بسوزند، زیرا آتش مقدس است
.از سنّ بیست تا پنجاه سالگى استخدمت آنها سواره یا پیاده 



اسلحه آنها . اینها نباید بمعامالت میدانى یا بازارى دخالت کنند، زیرا خریدوفروش کار آنها نیست
.عبارت از سپرهاى لوزى و ترکش و تبر و شمشیر کوتاه است

.هاى آهنین ساخته شدهبر سر کالهى دارند، که شبیه برج است و زره از حلقه

زیرشلوارى سه قسمتى، کمرچین دو قسمتى، که دامنهایش تا زانو : عبارت است ازلباس رؤساء
.میرسد، لباس زیر سفید است و لباس رو از رنگهاى گوناگون

.هاى زمستانى از رنگهاى مختلفجامه تابستانى ارغوانى یا بنفش است و جامه

دم قبائى میپوشند، که بیشتر مر. هایشان گود استها است و کفشدستارها مانند دستار مغ
هرکس کمان و فالخنى . اى از کتان بدور سر میپیچنددامنهایش نصف ساق پا را میگیرد و پارچه

:دارد و نگاهدارى پارسیها گران تمام میشود

آنها روى میزهایشان اقسام حیوانات را درسته میچینند، بسترها و جامها و سایر اشیاء از زر و سیم 
اند، در باب مهمترین امورشان مشورت میکنند و، چون هوشیار شدند، ستوقتى که م. میدرخشد

.اند، از نو مطرح شور قرار میدهندتصمیماتى که کرده

اند، بیکدیگر برسند، یکدیگر را میبوسند و هرگاه مساوى اگر آشنایانى که از حیث مقام مساوى
کار میکند، ولى نسبت نباشند، بزرگتر صورت خود را پیش میبرد و طرف دیگر هم همین 

.باشخاص پست، فقط بدن را خم میکنند

.مراسم دفن چنین است، که مرده را، قبل از اینکه بخاك بسپارند، موم میمالند
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موافق عاداتشان ) هایعنى مغ(اینها . اند، نمیتوان دفن کردها را، تا وقتى که طیور ندریدهاموات مغ
اند، ولى شاهان آنها از فرط پارسیها در زندگانیشان معتدل. حتّى مادرانشان را ازدواج میکنند

»1«سسآنها گندم را از آس. اندونوش فرو رفته، بانحطاط افتادهثروت، در زندگانى مالیم و عیش
. »4«اوسرود اوله، که در سوریه است، آب را از »3«میآورند، شراب را از حلب»2«واقع در االیه



آتّیکى این آب یک درخم سبکتر از »5«آب این رود از هر آبى سبکتر است، زیرا یک کوتیل
.همان مقدار هر آب دیگرى است

اوس را بعضى با کارون و برخى با کرخه تطبیق راجع برود مزبور باید در نظر داشت، که اوله(
از رود مزبور کارون بوده، زیرا او در جاى دیگر اند، ولى شکّى نیست، که مقصود سترابون کرده

اوس و کلت میگوید، که رود خوآسپ و اولهپولى«: گوید) 4، بند 3، فصل 15کتاب (تألیف خود 
و باالتر در همان بند گفته، که خوآسپ از . »اى وارد شده پس از آن بدریا میریزنددجله بدریاچه

.).م. اندتیگر نامیدهارون را پساما مورخین اسکندر ک. حوالى شوش میگذرد

پارسیها یونانیها را از تمام بیگانگان بهتر میشناختند، زیرا از خارجیهائى، که آسیا را اداره میکردند، 
خارجیها یونان را نمیشناختند و یونانیها هم بمرور با خارجیها . فقط پارسیها بر یونان تسلّط داشتند

مثال ) یعنى از دور چیزهائى میشنیدند(اهده، بل از راه گوش آشنا میگشتند، آنهم نه از راه مش
هومرنه با سوریه آشنا بود، نه با مادیها، و الّا او، که از ثروت تب مصرى و از فینیقیه سخن میراند، 

.البتّه ثروت بابل، نینوس آسور و همدان را بسکوت نمیگذراند

لیدیها هم قبل از آنها چنین کردند، ولى آنها . کردندها را تابعپارسیها اول ملّتى هستند، که یونانى
دولت آنها در زمان کرزوس . آقاى تمام آسیا نبودند و فقط قسمتى را از آن تا رود هالیس داشتند

و آلیات براى مدت کمى پایدار بود و، چون لیدیها تابع پارسیها شدند، از افتخار کمى هم، که 
حاصل کرده بودند،

______________________________
)1(-�A�s�s�o�s.

)2(-�E�o�l�i�e.

)3(-�C�h�a�l�y�b�o�n.

)4(-�E�u�l�a�e�u�s.

)5(-�C�o�t�y�l�e(کوتیل معادل بیست و هفت صدیک لیطر بود.(
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پارسیها بعکس پس از اینکه دولت ماد و لیدیه را مطیع و یونانیهاى آسیا را تابع . محروم گشتند
باوجود این . بعد آنها بیونان لشکر کشیدند، ولى شکست یافتند. قدرتشان همواره افزودکردند، بر 

.آسیا را تا سواحل آن داشتند و این وضع دوام یافت، تا بکلّى تابع مقدونیها شدند

در آخر سترابون چند کلمه از کوروش، کبوجیه، داریوش، آرسیس و باگوآس خواجه و آمدن 
: ممالک او بین جانشینانش گفته بکتاب پانزدهم خود چنین خاتمه میدهداسکندر بایران و تقسیم 

اینها تابع شاهان دیگرند، سابقا تابع . اکنون پارسیها ملّتى جدا هستند و از خودشان شاهانى دارند
.اندشاهان مقدونى بودند و حاال تابع شاهان پارت

هاى قسمتى تکرار گفته: شودهاى سترابون، چنانکه معلوم است بسه قسمت تقسیم مینوشته
، چنانکه در جاى )کوروپدى(هاى کزنفون را راجع بتربیت کوروش هرودوت است، بخشى نوشته

قسمت سوم اطّالعاتى است، که خود سترابون تحصیل کرده و این . خود ذکر شد، تأیید میکند
.قیمت استاخبار ذى

ها گفته راجع بمرده. رده و نه کزنفونمثال لباس پارسیها را نه هرودوت با این شرح توصیف ک
سترابون با نوشته هرودوت تفاوتى دارد و آن این است، که مغها دفن را جایز نمیدانند، مگر وقتى 

این گفته نظر ما را راجع . که نعش را طیور بدرند، ولى سایر مردم قبل از دفن نعش را موم میمالند
.یید میکندبدفن شاهان هخامنشى، که باالتر ذکر شد، تأ

زبان و خط-فصل چهارم

زبان-مبحث اول

زبان پارسیها در این دوره، چنانکه ظاهرا از آثار برمیآید، زبانى بود، که امروز معروف بزبان پارسى 
این زبان با زبان سانسکریت، یعنى زبانى که کتاب مقدس هندیها در آن نوشته شده، و . قدیم است

شعبزبان آوستائى از یک زبان من
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، هیچگونه »1«از این زبان مشترك، که در نزد اهل فن معروف بزبان آریانى پیشین است. گشته
م حرف میزدند . آثارى نیست، زیرا آریانها آن زبان را تقریبا در حدود سه یا چهار هزار سال ق

وداوودا کتاب مقدس هندیها ریگ. نیامدهو از این زمان کتابتى بدست) رجوع شود154بصفحه (
راجع بآوستا، چنانکه باالتر گفته شد، مسئله مجهول است و . م است. ق8تا 14تقریبا از قرن 

هاى نمیتوان زمان انشاء آنرا محقّقا معلوم کرد، اما قدیمترین کتابت زبان پارسى قدیم را باید کتیبه
هاى این گ مربوط به داریوش اول میباشد، زیرا کتیبههاى بزرکوروش بزرگ دانست، ولى کتیبه

هاى مفصل شاه است، که چهارصد و اندى لغت پارسى قدیم را شناسانده و نیز بواسطه کتیبه
راست است، . اند فرهنگ و نحو و صرف زبان پارسى قدیم را بنویسندداریوش علماء فن توانسته

اند، ولى اوال هائى نویساندهامنشى هم کتیبهکه بعد از داریوش خشیارشا و شاهان دیگر هخ
اند، هاى داریوش اول مفصل نیست و دیگر لغاتى، که آنها استعمال کردههاى آنان بقدر کتیبهکتیبه

هاى شاهان هخامنشى منبع پس از کتیبه. هاى شاه مزبور دیده میشودهمان است، که در کتیبه
قدیم هست، ولى در اهمیت بدرجه منبع اولى نمیرسد، دیگرى هم براى آشنا شدن با لغات پارسى

اند، که خیلى کم تصحیف توضیح آنکه مورخین یونانى بعض اسامى خاص را طورى ضبط کرده
شده و با در نظر گرفتن این نکته، که یونانیها اواخر کلمات پارسى قدیم را چگونه تغییر میدادند و 

یافت، بآسانى میتوان پى برد، که این اسامى یل مىکدام حرف پارسى بکدام حرف یونانى تبد
بپارسى قدیم چه بوده و، چون اسامى خاص در بعض موارد ترکیبى است، یعنى یک اسم عام با 

اسمى دیگر یا با فعل و یا صفتى ترکیب شده، از این نوع اسامى هم لغاتى بدست میآید، مثال اسم 
راداتسدر نبرد کرد، بعض مورخین یونانى سپیتسردار پارسى را، که در جنگ گرانیک با اسکن

باى خود تطبیق کرده الف) تتاى(جا با پارسى قدیم را در همه) ث(ها اند و، چون یونانىنوشته»2«
و اسم مزبور را هم با

______________________________
)1(-�P�r�o�a�r�i�e�n�n�e.

)2(-�S�p�i�t�h�r�a�d�a�t�e�s( باتتاى یونانى را اروپائیهاى کنونى�t�hنویسندمى.(



1549: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ردات بوده، یعنى داده سپهر شک میتوان گفت، که این اسم در پارسى قدیم سپیثاند، بىآن نوشته
این نوع اسامى . و سپهر را بزبان پارسى قدیم سپیثر میگفتند، چنانکه مهر کنونى را میثر مینوشتند

اند و از آن میتوان لغاتى بدست آورد، کم نیست و نیز ح ضبط کردهخاص، که یونانیها تقریبا صحی
و بزبان امروز صداسب »1«اسپ پارسى قدیم میباشدپس، که یونانى شده ستچنین است ساتاس

سپیثر بمعنى : ها نیستبنابراین از دو اسم مذکور دو لغت بدست آمد، که در کتیبه. گوئیم
این کار را در هر مورد نمیتوان کرد، زیرا بعض اسامى معلوم است، که. سپهروست بمعنى صد

در مواردى هم، که میتوان اصل لغت را پیدا کرد، . بقدرى تصحیف شده، که قابل تصحیح نیست
باید امالء کلمه مصحف را در زبان یونانى در نظر گرفت، زیرا اسامى ایرانیهاى قدیم، که در 

تغییر کرده و بعد بزبانهاى دیگر اروپائى رفته باز تغییر هاى مورخین یونانى دیده میشود، نوشته
تلفّظ میشود و ) س(یونانى مانند ) ك(هاى اروپائى مانند زبان فرانسوى یافته، مثال در بعض زبان

مبدل گشته، از آخر اسامى یونانى شده اس را، که در مواردى داللت بر فتحه ) ژ(یونانى به ) گ(
فرانسوى ولى کشیده تلفّظ میشد، () اند و ایگرگ را، که مانند ، انداختهدر زبان پارسى قدیم میکند

خالصه آنکه با رعایت این نکات در بعض موارد میتوان بمقصود . تلفّظ میکنند) اى(اکنون مانند 
.رسید

راجع بزبان پارسى قدیم این سؤال پیش میآید، که زبان مزبور زبان محاوره دربار و مردم بوده یا 
اگرچه جواب محقّقى بدین سؤال نمیتوان داد، ولى از آنجا، که در . هافرامین و کتیبهزبان 
اند، علماء فن چنین استنباط میکنند، که این زبان هاى شاهان هخامنشى غلطهاى صرفى یافتهکتیبه

ند هاى مطنطن و رسمى بکار میبرددر دوره هخامنشى هم کهنه شده بود و آنرا على الرّسم در بیانیه
.تر بود، همه این زبان را کامال نمیدانستندهاى عادى سادهو، چون زبان محاوره و کتابت

این استنباط را. ها استهاى دفترخانهبنابراین غلطهاى مذکور از منشى

______________________________
ات خود را باو این همان کس بود، که بامر خشیارشا میبایست سفرى دور افریقا نموده تحقیق-)1(

.عرضه دارد
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ها ضبط شده، بینیم، که برخى از اسامى خاص، بطوریکه در کتیبهبعض قرائن تأیید میکند، زیرا مى
واوش ها دارىاند، مثال اسم داریوش در کتیبهتفاوت دارد با همان اسامى، که معاصرین ضبط کرده

در زبان » شین«مخرج (اند یس ضبط کردهها دارىوریۀ داریوش و یونانىاست، و حال آنکه در ت
اند، خستر نویساندهها ارترا در کتیبه) اردشیر(و نیز ) میکردند» سین«یونانى نبود و آن را مبدل به 

بگذاریم ) ش) (س(سیراس نوشته و، اگر بجاى ولى کتزیاس اسم دو نفر از رجال دربارى را ارت
معلوم است، که . میشود) شیرارت(یا ) شیراارت(رى را هم، که یونانى است، بیندازیم آخ) سین(و 

بهرحال بعضى عقیده دارند، که در . خشثرا است و بزبان امروزى ما نزدیکترتر از ارتهر دو ساده
اند و پارسى قدیم، این دوره هم بزبان پهلوى یا بزبانى، که خیلى بآن نزدیک بوده، حرف میزده

در پایان این مبحث چند جمله از دو کتیبه . ها استعمال شده، در شرف مردن بودهطوریکه در کتیبهب
هاى پارسى فرهنگ و متن-کتاب لمن(اى از زبان پارسى قدیم باشد داریوش درج میشود، تا نمونه

).»1«قدیم

ستون اول-کتیبه بزرگ بیستون

ىثىوزرك، خشاىي ثىواوش، خشاىادم داري-بند اول

داریوش، شاه بزرگ، شاه) م(من 

یونام،ى دهثیى، خشاىهىى پارسثى، خشاى»2«ثیانامخشاى

شاهان، شاه پارس، شاه ممالک

یهپا، هخامنشىیا نهىپوثر، ارشام»3«یاهىوشتاسپ

.از ویشتاسب پسر، از ارشام نوه، هخامنشی

ى، منا پتیاثیاىواوش خشیه داريثاتی-بند دوم



میگوید داریوش شاه، از من پدر

یاهىیا پتیا ارشام، ارشامهىوشتاسپ، وشتاسپ

از ویشتاسب پدر ارشام، از ارشام) است(وشتاسب 

______________________________
)1(-�T�o�l�m�a�n� �.�A�n�e�i�e�n�t� �P�e�r�s�i�a�n� �L�e�x�i�c�o�n� �a�n�d� �t�e�x�t�s.

.الیه است در صیغه جمعنام عالمت مضاف-)2(

.داشتندالیه را بر مضاف مقدم مىمضاف. الیه است در صیغه مفردعالمت مضاف) یاهى(-)3(
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زبان

پش،یا پتیا چشهىنن، آریارمپتیا آریارم

پیش،پدر آریارمن، از آریارمن پدر چیش

.پاایش پتیا هخامنشچش

.پیش پدر هخامنشاز چیش

نقش رستمکتیبه 

ى امامبغ وزرك اهورمزدا، هى-بند اول

هرمز، که این) است(خداى بزرگ 

ى اوم آسمانامبومم ادا، هى

زمین را آفریده که آن آسمان را



ىیم ادا، هىى مرتىادا، هى

آفریده، که بشر را آفریده که

واومى دارىیا، هىهىىیاتم ادا مرتىشى

بشر، که داریوش راشادى را آفریده براى

»1«یم،ثىیم اکونش، ایوم پرونام خشاىثىخشاى

شاه کرده، یگانه از بسیارى شاهى را،

.»2«ایوم پرونام فرماتارم

.یگانه از بسیارى فرماندارى را

خط-مبحث دوم

.بنابراین باصل مطلب میپردازیم. از مراحل خطّ در مدخل ذکرى شده و تکرار زاید است

هائى هاى شاهان هخامنشى بخطّ میخى پارسى نوشته شده و در مواردى بنسخه پارسى نسخهکتیبه
.اندهم بزبان عیالمى و آسورى و آرامى با خطوطى، که مخصوص زبانهاى مزبور بود، افزوده

خطوط پارسى و عیالمى و آسورى هر سه میخى است، ولى خط میخى پارسى بمراتب از خطوط 
این خط مرکب است. تر استبابلى سهلمیخى عیالمى و

______________________________
.اکنون گوئیم یگانه شاهى را از بسیارى-)1(

.اندگذار ترجمه کردهبعضى بجاى فرماندار قانون. یعنى یگانه فرماندارى را از بسیارى-)2(
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ترکیب یافته از یک الى پنج نقش، که بشکل میخ است و بطور عالمت و هر عالمت 42: از
:عالمت چنین تقسیم میشود42. عمودى یا افقى استعمال شده

اى میکند و کلمات این است هرمز، نویسى است، که هریک داللت بر کلمهچهار تا مفهوم-1
یک عالمت براى -3. آ، او، اى: ذیل»1«سه تا براى حروف صدادار-2. زمین، شاه، مملکت

دو عالمت -5. ، که با حروف صدادار ترکیب یافته»2«تا براى حروف بیصدا32-4). ى(صداى 
عالمت 32. اى بکلمه دیگر نبردبراى نمودن حد فاصل بین کلمات، تا خواننده حرفى را از کلمه

و چهار تا با ) ا(حرف با 21: صدا که با حروف صدادار ترکیب یافته چنین تقسیم شدهحروف بى
و ) اى(درباره دومى و سومى یعنى . راجع باولى شکى نیست، که فتحه است). او(و هفت تا با ) اى(
شکل عالمات از خط بابلى یا عیالمى اقتباس . ظنّ قوى این است، که کسره و ضمه میباشند) او(

ولى صداى شده و چون سه عالمت خط میخى پارسى عینا شبیه سه عالمت خط عیالمى است،
راجع بخط . دیگر دارد، میتوان پنداشت، که خط عیالمى از بابلى آمده و خط پارسى از عیالمى

اگرچه در این باب، چنانکه در (بابلى نیز ظنّ قوى این است، که از خط میخى سومرى اقتباس شده 
. اندیب دادهخط میخى پارسى را معلوم نیست در چه زمان ترت). مدخل گفته شد، همه موافق نیستند

ها ترتیب حدس میزنند، که آنرا در دوره هخامنشى یا مادى بحکم شاهى محرّرین دفترخانه
واقعا هم این یک قدم مهمى بوده، که . اند، تا از اشکاالت خطوط میخى بابلى و عیالمى برهندداده

د، باید هفتصد اند، زیرا براى خواندن و نوشتن خط بابلى، که آسورى نیز نامیده میشوبرداشته
عالمت را شناخت و نوشت و براى خواندن خط عیالمى دانستن تقریبا سیصد عالمت الزم است، و 

.عالمت نیست42حال آنکه در خطّ میخى پارسى بیش از 

ها ذکر شده است، باز از نقوشى، که بشکل میخ است، ترکیب یافته و اینها اعدادى، که در کتیبه
خط میخى پارسى. 23-20-12-10-9-8-2-1: است

______________________________
)1(-�V�o�y�e�l�l�e(تحروف مصو.(

)2(-�C�o�n�s�o�n�n�e(تحروف مصم.(
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نمونه خط میخى پارسى-)104(

)از کتاب زاره، صنایع ایران قدیم(

.شوداز چپ براست نوشته مى

بائى و هجائى است، ولى بیشتر که خط میخى پارسى خط الفاز آنچه گفته شد معلوم است،
.هجائى، زیرا در موارد زیاد حرف بیصدا با حرف صدادار ترکیب شده

. نویسى و خطوط هجائى خالص استتر از مفهومباوجود این خط میخى پارسى بمراتب سهل
خط آسورى و بابلى را بهمین جهت محقّقین اول بخواندن خط پارسى موفق شدند و بعد توانستند 

.اندخط عیالمى را هنوز کامال نخوانده. بخوانند

باین سؤال، که آیا خط میخى پارسى یگانه خطى بوده، که در دوره هخامنشى بکار میبردند، یا 
هائى، که بممالک غیرایرانى متّحد المآل: خط دیگرى هم وجود داشته، میتوان چنین جواب داد

ه میفرستادند، بزبان و خطوط مردمان مزبور نوشته میشد، چنانکه ترجمه براى آگاهى مردمان تابع
بابلى کتیبه بزرگ
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مصر، که مستعمره یهودى »1«تینبیستون را در بابل و ترجمه آرامى همان کتیبه را در جزیره الفان
م . ق509ین است، که تاریخ اصل کتیبه قبل از ها ظنّ قوى ااند و از مقایسه این نسخهبود، یافته

اما اینکه در غیر این موارد خط دیگرى نیز بکار برده باشند، معلوم نیست، اگرچه بعض . است
محقّقین را عقیده آن است، که چون نوشتن خط میخى براى مکاتبات عادى مشکل بوده، بجاى 

اند و شاید در این دوره هم مانند دوره یبردهها و در میان مردم خط آرامى بکار مآن در دفترخانه
در اینکه زبان آرامى در این زمان در ). هوزوارش(ساسانى بآرامى مینوشتند و بپارسى میخواندند 

آسیاى پیشین متداول بود، تردیدى نیست، زیرا در توریۀ چند دفعه ذکر شده، که یهودیها 



هاى و میبینیم، که ببعض کتیبه) 4کتاب عزرا فصل مثال (اى بشاه بخطّ و زبان آرامى نوشتند عریضه
شاهان هخامنشى نسخه آرامى عالوه شده و نیز مسکوکاتى در بین النهرین بدست آمده، که خط 

اند و این کاغذ حصیرى را آرامى دارد و یک کاغذ حصیرى یافت شده، که آرامى بر آن نوشته
.»2«م نسبت میدهند. ق450بسنه 

تون این حدس را، که غیراز خط میخى خط دیگرى هم در زمان هخامنشیها بکار یکجاى کتیبه بیس
چنانکه ویسباخ موافق نسخه عیالمى (از ستون چهار گوید 20داریوش در بند . میرفته، تأیید میکند

ها را بطور دیگر نوشتم، به آریانى که سابقا نبود، ولى محقّقین دیگر در این باب که کتیبه): خوانده
اگر دقیق شویم، معلوم ). تر بآن باز رجوع خواهیم کردپائین(ف دارند و مطلب روشن نیست اختال

است، که خط پارسى قدیم هرچند شکال میخى است، ولى از حیث اسلوب بخط امروزى ما شبیه 
جهت . بائى است، زیرا مخلوط از عالمات هجائى و الف)اعراب مینویسیموقتى که بى(است 

اند و است، که خط امروزى ما از خط عرب آمده و اعراب خط را از نبطیها گرفتهشباهت از اینجا 
بنا. آنها هم از آرامیها

______________________________
)1(-�E�l�e�p�h�a�n�t�i�n�e(این محل بمسافت بیست روز راه از سائیس واقع بود.(

)2(-�C�o�r�p�u�s� �i�n�s�c�r� �.�s�e�m�i�t� �,�2� �m�e� �p�a�r�t�i�e� �,�N�o� �1�1�4.
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اند، بر این، شباهت باید از وحدت منشاء باشد، یعنى اشخاصى که خط میخى پارسى را ترتیب داده
.اندخط آرامى را در نظر داشته

هاصنعت معمارى و حجارى، اثار و کتیبه-فصل پنجم

معمارى و حجارى-مبحث اول

شرق قدیم دست یافتند، میبایست در ایران و این معنى بدیهى است، که چون شاهان هخامنشى بر م
. بالخصوص در پارس بناهائى کنند، که در انظار بومى و خارجى مظهر ثروت و قدرت آنان باشد



جاى ایران برخالف کلده طبیعت مملکت هم با این خیال موافقت میکرد، زیرا تقریبا در همه
ماند و رنگ سنگها، که در مواردى سنگهائى بدست میآمد، که بعضا در سختى از مرمر عقب نمى

از خاکسترى باز تا خاکسترى تند و گاهى زردفام و در بعض جاها تقریبا سیاه بود، با مقصود بانى، 
کرد، ولى نباید تصور کرد، که که میخواست رنگهاى مختلف ببناهاى خود بدهد، موافقت مى

اینکه زودتر بنائى ساخته و پرداخته آثار شاهان هخامنشى تماما از سنگ ساخته شده، زیرا براى 
اند و دیگر، اگرچه از پوشش بناها آثارى گردد، در جاهاى بسیار، چنانکه بیاید، خشت بکار برده

توانستند سنگ بکار برند، نمانده، ولى از ستونهاى بلند و ظریف معلوم است، که چون در باال نمى
رى یا از جاهاى دور مانند جبل لبنان متوسل بچوب شده و آن را از کوههاى مجاور بختیا

و میتوان »2«معمارى و حجارى مشرق قدیم نامیده) بنیامین(»1«آثار هخامنشى را زاره. اندآورده
گفت، که این صنعت، با اسلوبى که دیده میشود، یا بهتر گفته باشیم، این آخرین کلمه معمارى و 
حجارى مشرق قدیم، با دولت هخامنشى بوجود آمد و با انقراض آن خاتمه یافت، زیرا در دوره 

آثار ها آثارى، که شبیه ها صنعت یونان طرف توجه شد، از دوره پارتىاسکندر و سلوکى
هخامنشى

______________________________
)1(-�F� �.�S�a�r�r�e� �.�l�'�A�r�t� �d�e� �l�a� �P�e�r�s�e� �A�n�c�i�e�n�n�e� �p� �.�3.

.و مورد محبت مخصوص او بود) ع(بنیامین کوچکترین پسر یعقوب -)2(
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از این . بشمار آوردباشد، دیده نمیشود و صنعت ساسانى را هم نمیتوان دنباله صنعت هخامنشى 
شکّى . انددانسته» صنعت شاهان هخامنشى«تر بیاید، این آثار را جهت و جهات دیگر، که پائین

نیست، که در ایران قبل از دوره هخامنشى صنعت معمارى و حجارى وجود داشته، چنانکه 
هاى مورخینى شتهبختیارى و در جاهاى دیگر و نیز نو) میرمال(هاى عیالمى در حجاریها و کتیبه

مانند هرودوت و پولیب و دیگران راجع بقصر همدان مؤید این نظر است، و نیز تردیدى نیست، 
اند، ولى دایره که شاهان هخامنشى اقتباساتى از طرز معماریها و حجاریهاى ادوار سابق ایران کرده

ر، آسیاى صغیر، مصر، اقتباس باین اندازه محدود نشده و پس از تسخیر آسیاى پیشین صنعت آسو



یونانیهاى آسیا و غیره در معمارى و حجارى هخامنشى نفوذ یافته و آثار این دوره را صنعتى کرده، 
.که نه ابتدائى است و نه ساده

چنانکه ایران هخامنشى براى دو قرن کلیه ملل مشرق قدیم را در تحت لواى خود گرد آورد و 
اى سابق را باهم تلفیق کرد، صنعت هخامنشى هم براى دو دربار هخامنشى تمام ترتیبات درباره

ها را باهم ترکیب کرده بناهاى باعظمتى بوجود آورد، که چون نیک ها و سلیقهقرن تمام شیوه
این آثار آثار : بنگریم و من حیث المجموع در نظر آریم، نه آسورى است، نه مصرى و نه یونانى

هاى مختلف بکار رفته، بى است، که در ترکیب شیوهشاهان ایران است و سهم ایرانیش تناس
ها بعمل آمده و آن را زیباتر و ظریفتر کرده و باالخره عظمتى تصرّفاتى است، که در عناصر شیوه

طاالرهاى وسیع، دهلیزهاى پهناور، ستونهاى بلند، که در . است، که در جائى از دنیا نظیر ندارد
هائى، که بر دوش نمایندگان ملل تابعه است، جدالى، ، تختاش بصد میرسیدهطاالر خشیارشا عده

کند، حضور رجال و که شاه با حیوانات درنده و عظیم الجثه یا مخلوقات اهریمن مى
آورند، تماما داللت میکند بر یک فکر منصبان دربارى و مردمانى که باجشان را بدربار مىصاحب

هاى شاهان دیده میشود، که خشوع و از کتیبهحالو آن نمودن عظمت شاه است، ولى در همین
کنند، که این قدرت والعاده است و فراموش نمىخضوع آنها در پیشگاه خداوند فوق
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ظرف سفالین از خاك زرد-)105(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

شاهان خوب هخامنشى . ى هم بعهده دارندعظمت را خداوند بآنها عطا کرده و بنا براین وظایف
واحد تکلیفى برعهده همتا و در آنحس میکردند، که سلطنت آنها موهبتى است از طرف قادر بى

.آنها، که باید ملل تابعه را اداره کنند

در دوره هخامنشى نه تمدنى از تمدنهاى قدیم از میان رفت و «: از این جهت است، که گفته میشود
.»نابود شدنه ملّتى



:اند، چنین استبالحاصل اقتباساتى، که شاهان هخامنشى کرده

ها از پهلوهاى بلندیها تقلید بناهاى آسور ساختن عمارات روى بلندى یا تپه مصنوعى و دادن پلّه
کانها و مدخل و نیز ساختن بناها از خشت از آسور اقتباس ها و پلّهسازیها در درگاهصورت. است

ها از سنگ است و بهمین جهت ها و درگاهها، ستونها، پلّهن در بناهاى هخامنشى پىشده، و لیک
مطر 4پارچه گاهى به طول سنگهاى یک. ها باقى مانده و آنچه خشت بوده از میان رفتهاین قسمت

جا باید استنباط کرد، که استادان سنگتراش در خود معدن سنگ حاضر از این. و نیم میرسد
سازى در نزد کى از تفاوتهاى عمارات هخامنشى از ابنیه آسور این است، که چون ستونی. اندبوده

سازى و اند، ولى در بناهاى هخامنشى بعکس بستونآسوریها اهمیت نداشته، بآن توجهى نکرده
معبد تب »1«پوستیلها از هىعده زیاد ستونها اهمیت داده شده و اینهم اقتباسى است، که ایرانى

اند، چنانکهمصر کردهدر 

______________________________
.پوستیل طاالر بزرگ معابد مصر استهى-)1(
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.لى هم گوید، که صنعتگران مصرى در پارس و شوش کار میکردندسىدیودور سى

معلوم است و نیز در مقابرى، که ها هم ها و پنجرهها، درگاهنفوذ مصر از تزئینات باالى طاقچه
اند، حجاریهائى در جبهه بنا دیده میشود، که اقتباس داریوش و سایر شاهان هخامنشى در کوه کنده

از معابد زیرزمینى مصریها است، و لیکن بواسطه اختالف مذهب تصرفاتى از قبیل ساختن آتشکده 
حا معلوم کرد، ولى از قرائن چنین برمیآید، نفوذ یونان را نمیتوان صحی. و فروهر و غیره بعمل آمده

اند، مثال پلین نوشته، که جمشید دخالت داشتهکه صنعتگران یونانى نیز در حجاریهاى تخت
براى داریوش اول و ) مستعمره یونانى در آسیاى صغیر(»2«یونانى از شهر افس»1«فانستل

ا هرچند حجاریهاى برجسته دیوارى باید این روایت صحیح باشد، زیر. خشیارشا کار کرده
شباهت زیاد بحجاریهاى آسورى دارد، ولى در بعض کیفیات تفاوتهائى است، که ) هایفبارل(

تصور میکنند از حجاریهاى آثار معبد یونانى در افس اقتباس شده، مثال لباس آسوریها صاف ببدن 



لباسها دیده میشود، که نفوذ هائى درجمشید یک نوع چینچسبیده، ولى در حجاریهاى تخت
اند این دیگر اینکه کتیبه جدیدى که از داریوش اول در شوش یافته. صنعت معبد مزبور را میرساند

.نظر را تأیید میکند، چنانکه بیاید

عقیده دارند، که نفوذ صنعت یونانى، اگرچه ضعیف است، باوجود این میتوان آن »3«پیهپرووشى
تردید بهرحال بى. ها تشخیص دادنه ستون و سرستونها و نیز در برش درگاهرا در پاسنگها و ت

جمشید داشته، اساسى نبوده، یعنى میتوان گفت، که اگر هم صنعت یونان نفوذى در معمارى تخت
اساس اقتباساتى است، که از کلده و آسور و مصر شده، ولى استادان یونانى دستى در طرحها و 

.اندتر کردهظریفها برده آن را نمونه

اند، ولى نباید تصور کرد، که ها از مصریها اقتباس کردهسازى را هخامنشىگفته شد، که ستون
هاى مصرى است،ستونها در قصور هخامنشى عین ستون

______________________________
)1(-�T�e�l�e�p�h�a�n�e�s.

)2(-�E�p�h�e�s�e.

)3(-

�P�e�r�r�o�t� �e�t� �C�h�i�p�i�e�z�.� �H�i�s�.� �d�e� �l�'�A�r�t� �d�.�l�'�A�n�t�.� �t�.� �V� �p�.� �8�9�0�.� �P�a�r�i�s� �1�8�9�0.
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اوال ستون ایرانى برافراشته است و، چنانکه اهل فن : زیرا تفاوت بین دو ستون مزبور زیاد است
اند، در مصر بلندى ستون از چهار الى شش برابر قطر ستون است، ولى در آثار معین کرده

»1«پیهتر و، چنانکه پرووشىثانیا ستون ایرانى خیلى زیباتر و ظریف. ده برابرهخامنشى از ده تا دواز
رابعا . جا سابقه نداردهاى ایرانى در هیچثانیا سرستون. گویند، ظریفترین ستونهاى عهد قدیم است



48الى32و در ایران از 22الى 16و در یونان از 16قاشقیهاى تنه ستونها زیاد است، یعنى در مصر 
فاصله بین ستونها نیز در معمارى ایرانى غیراز همان چیز در معمارى یونانى و مصر است، . است

از -جمشیدمثال در یونان و مصر فاصله بین ستونها از یک تا دو برابر قطر پاسنگها است، در تخت
ین نکته را در نظر سازى ایرانى باید اکلیۀ در ستون. الى هفت برابر-تا چهار برابر و در پاسارگاد3

داشت، که شاید مانند یونان اصول سبک حفظ نشده، ولى تناسب ثابتى بین قسمتهاى ستون دیده 
قطر ستون است، بلندى پاسنگ از یک قطر تا یک و ثلث و 12تا 10میشود، مثال بلندى ستون از 

است و، اگرچه بلندتر از ستونهاى معمولى ستونهاى قصر کوروش . بلندى سرستون از یک تا پنج
.سرستون ندارد، ولی اهل فن میدانند، که بلندى آن سیزده برابر قطر بوده

اى است، که در جائى دیده این شیوه. سرستونهاى عمارت هخامنشى معلوم نیست از کجا آمده
اند اند، ولى باالتنه دو گاو نر، که پشت بهم دادهاصل سرستون را از آسور اقتباس کرده. نشده

اگرچه بعضى تصور میکنند، که شاید این سبک از یک نوع بیرق آسورى، . ایرانى استاختراع
هاى خورساباد بدست آمده، اقتباس شده، زیرا در بیرق مزبور دو حیوان که حجارى آن در خرابه

»2«اندعظیم الجثه، که شبیه گاواند و شاخى در پیشانى دارند، از دو سمت مخالف پشت بهم داده
راجع بکاشیها، که دیوار طاالرها را میپوشانده ). رجوع شود1561در صفحه 106ر شماره بگراو(

سازىها کاشىها از دیرزمانى قبل از هخامنشىعقیده علماء فن این است، که بابلى

______________________________
)1(-�G� �.�P�e�r�r�o�t� �e�t� �C�h�i�p�i�e�z� �.�t� �.�V� �p� �.�4�5�3� �.�P�a�r�i�s� �1�8�9�0.

)2(-

�B�o�t�t�a� �e�t� �F�l�a�n�d�i�n�.� �M�o�n�u�m�e�n�t� �d�e� �N�i�n�i�v�e�,� �t�.� �I�I�.� �p�.� �1�5�8.
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سازى ایرانى از هائى از کاشىدیوالفوا نمونه. را میدانستند و این صنعت از بابل بایران آمده
میباشد و حاال در لوور ) جاویدانها(حفریات شوش بدست آورد، که معروف به تیراندازان یا 

از جلب توجهى، که این کاشیها ). رجوع شود837در صفحه 38بگراور شماره (پاریس است
عالوه بر کاشیها در ایران . آورى باطاقها میدادهمیکند، معلوم است، که این صنعت چه جلوه حیرت

.هاى فلزّى از مفرغ و نقره و طال روى دیوارها یا درها را بپوشندقدیم معمول بوده، که با لوحه

اى، که در شوش بدست آمده و متعلّق بیکى از درهاى قصرى است، دیده میشود، که در از نمونه
.اندلوحه نقاشیهائى با چکّش کرده

اند سنگها طورى جفت شده، که باعث حیرت استادان امروز در جاهائى که سنگ را صیقل داده
هاى ا از پارچهاست و باید خیلى دقیق بود، تا بتوان معلوم کرد که سنگ یک پارچه است ی

. آجر در ابنیه هخامنشى خیلى کم استعمال شده و دیوارها از میان رفته. مختلف ترکیب شده
.اندبنابراین حدس میزنند، که دیوار را از خشت ساخته روى آن را با آجر یا کاشى میپوشانیده

براى زیبائى شده، گذشته از تناسبى، که بین اقتباسات مختلف دیده میشود، و غیراز تصرّفاتى، که 
جا مشاهده میشود و چیز عظمتى است، که در اینآن: چیز هم از بناهاى هخامنشى هویدا استیک

این بناها در زمان داریوش اول ساخته شده و او، . جهات آن معلوم است. در سایر جاها نظیر ندارد
بنابراین، کارگر نه . اشداند چیزى بسازند، که سرآمد بناهاى آن زمان بو پسرش خشیارشا خواسته

از حیث مواد در تنگنائى بوده و نه از جهت مخارج، زیرا مواد خوب و اعلى از هرجا، که مقتضى 
و، چون مخارج هم بعهده شاه بود، ) مثال چوب سدر را از جبل لبنان میآوردند(بود، تحصیل میشد 

.جوئى در تزیینات و غیره مورد نداشتصرفه

اند، باید گفت، که برخالف مقابر مصرى درون آنها هان هخامنشى ساختهراجع بمقابرى، که شا
جا دانست، که اوال عقاید مذهبى ایرانیان قدیم جهات را باید از این. کوچک، ساده و وارسته است
.غیراز عقاید دینى مصریها بود

اینها معتقد بودند، که روح پس از چند هزار سال دوباره بجسم خود برمیگردد
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بیرق آسورى-)106(

)2بتّا و فالندن، آثار آسور، ج (
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اى نداشتند و دیگر باید در نظر داشت، که خود این عمل و حال آنکه ایرانیان قدیم چنین عقیده
نکوهیده، زیرا با این عقیده، که جسد یعنى ساختن مقبره موافق معتقدات ایرانیان قدیم چیزى بوده،

مرده بقدرى پلید است، که دفن یا سوختن و یا افکندن آن در آب جایز نیست، چگونه میتوان 
هاى عالى براى اموات ساخته باشند، حتّى خود این نکته، که شاهان هخامنشى متوقّع بود، که مقبره

ها و مردم که بین مذهب شاهان و مذهب مغاند، بعضى را داراى این عقیده کرده، مقابرى داشته
باالخره قبل از ختم این مبحث باید گفت، که صنایع شاهان . ایران تفاوتهائى وجود داشته

بینند در این صنعت تنوعى دیده نمیشود، هرچه مى: هخامنشى از یک حیث هم جالب توجه است
اند و هرچه هست تقلید از نا کردهاند یا یک مقبره باز یکنوع است، مثل اینکه یک قصر ساخته

اند، که در زمان داریوش تقریبا در آخر قرن بنابراین بعض اهل فن باین عقیده. یک نمونه است
ششم یا اوایل قرن پنجم یکنفر مأمور این کارها بوده و او کار خود را باتمام رسانیده و بعد صنایع 

.اینکه قدمى فراتر گذارده باشدحال مانده، بىهخامنشى تا آخر این دوره در همان

هاآثار و کتیبه-مبحث دوم

ها، انقاض عمارات و ابنیه، از خرابه: آثار شاهان هخامنشى، که تاکنون باقى مانده، عبارت است از
چون تاریخ این آثار معلوم نیست، ناچار باید آثار مزبوره را بترتیب شاهان . هاحجاریها و کتیبه

.هخامنشى ذکر کرد

آثار پاسارگاد-ولا

تخت قدیمترین آثار دوره هخامنشى در شهر پاسارگاد است، که در زمان کوروش بزرگ پاى
در باب وجه تسمیه این شهر . نشانده پارس بودتخت پادشاهان دستپارس و ایران و قبل از او پاى

.اندباالتر گفته شد، که توجیهات گوناگون کرده



اسم این: ین اسکندر، که با او در ایران بود، گوید، یکى از معلّم»1«آناکسیمن

______________________________
)1(-�A�n�a�x�i�m�e�n�e.
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گرد بوده، ولى چون بنابراین باید گفت، که اسم این شهر پارس. »1«شهر بمعنى قلعه پارس است
اند، این نوشته»3«اسم این محلّ را پاسارگاداى»2«ین بیزانسىبعض نویسندگان قدیم مانند ات

. اند، معلوم نیست صحیح باشدگفته آناکسیمن پذیرفته نشده و توجیهاتى هم، که بعضى کرده
تر بنظر میآید، زیرا در ایران شهرهاى زیادى است، که از قدیم بنابراین بازگفته آناکسیمن طبیعى

بهرحال . هاگرد و نظایر آنگرد، السه، مانند بروگرد، دارابمانده و اسم آنها با گرد ترکیب شد
ظرف سفالین از خاك زرد-)107(این محلّ یا قسمتى را از آن اکنون مشهد مرغاب یا مشهد 

)نقّاشى کوتورا، مجموعه لمر(

قرار از . شرقى واقع استفرسنگى شیراز از سمت شمال18نامند و تقریبا در ) ام النّبى(مادر سلیمان 
امتحانات و تحقیقات ناقصى، که در پاسارگاد بعمل آمده، معلوم گشته، که اینجا شهر بزرگى 

:آثارى، که از شهر مزبور باقى مانده، چنین است. بوده، و عمارات و ابنیه بسیار داشته

، مقبره کوروش، که چون در باال بدو شیب منتهى میشود و شباهتى از این حیث با قبر زنها دارد-1
عقیده »4«همه این بنا را مقبره کوروش میدانند، ولى دیوالفوا. اهل محل آنرا قبر مادر سلیمان نامند

.دان زن کوروش استدارد، که این بنا مقبره کاسان

هر طبقه . اى قرار گرفتهاطاق کوچکى، که روى یک پایه شش طبقه: بناى مزبور عبارت است از
تمام بنا . هائى بوجود آوردهبدین ترتیب پایه مزبور از هر طرف پلّهعلیا کمتر از طبقه سفلى است و 

از سنگى ساخته شده، که شبیه مرمر است

______________________________
)1(-�P�e�r�s�o�n� �S�t�r�a�t�o�p�e�d�o�n.



)2(-�E�t�i�e�n�n�e� �d�e� �B�y�s�a�n�c�e.

)3(-�P�a�s�s�a�r�g�a�d�a�i.

)4(-�D�i�e�u�l�a�f�o�y.
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. اى بود، که دیوارى بلند و درى داشتاین بنا در سابق در محوطه. ارتفاع آن بیازده مطر میرسدو 
از دیوارها فقط آثار مختصرى مانده و نیز از آثار حوض و چیزهاى دیگر استنباط میشود، که در 

قبره درب اطاق م. اینجا باغ، یا چنانکه در آن زمان میگفتند، پردیسى بوده و بعدها از میان رفته
نعش بلسان شده کوروش را روى لوحه »1«پیانبقول آپ. کوتاهى داشته، که از آن داخل میشدند

بزرگى از طال قرار داده و البسه گرانبهاى او را روى میزى از طال گذارده، یا بدیوارها آویخته 
قبره را حفظ و هائى در آن سکنى داشتند، منزدیک مقبره اطاقى هم ساخته بودند، که مغ. بودند

ها روزى یک گوسفند و مقدارى آرد و شراب میدادند و ماهى به مغ. همه روزه قربانى میکردند
.گوسفند جیره آنها و اسب براى قربان کردن بود. یک اسب

راجع باین بنا باید گفت، که در جائى نظیر یا شبیه آن نیست و بنابراین محقّقین تصور میکنند، 
روى مرتبه ششم ساخته شده، نظیر اطاقهائى بوده، که در ایران قدیم براى اطاقى که بر بلندى

.اندزندگانى عادى میساخته

الزم است گفته شود، که اسکندر، چون به پاسارگاد درآمد، خواست داخل مقبره شود و امر کرد 
در بعد، وقتى که اسکندر به باختر و آسیاى وسطى و هند رفت، اغتشاشى. درب آن را گشودند

محلّ روى داد و تجمالت مقبره را از جواهر، اشیاء طال و قالیهاى گرانبها ربودند، ولى نتوانستند 
.خود جسد را بدزدند

»2«اسکندر، پس از مراجعتش از راه بلوچستان بپارس، به پاسارگاد رفته امر کرد آریستوبول
بعد درب . بجاى خود بگذاردمانده جسد کوروش را جمع کرده بدرون مقبره داخل شود و باقى



مقبره را بامر او با خشت تیغه کردند و اسکندر این تیغه را مهر کرد، تا کسى جرئت نکند مقبره را 
.ذکر شده1875-1871شرح این وقایع در صفحات . بشکافد

در خاتمه عالوه میکنیم، که از مورخین قدیم دو کس این بنا را توصیف کرده

______________________________
.مورخ یونانى از قرن دوم میالدى، که تاریخ روم را نوشته-)1(

)2(-�A�r�i�s�t�o�b�u�l�e(از مقرّبین اسکندر بود.(
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). 7، بند 3، فصل 15کتاب (و دیگرى سترابون ) 4، بند 8، فصل 6آناباز، کتاب (یکى آریان است 
:دومى گوید. که اولى نوشته در جاى خود بیایدشرحى

این برج کوچکى است، که در میان اشجار مستور . در آنجا قبر کوروش در باغى دیده میشود«
اى و قبرى، که برج مذکور در پائین محکم است و در باال عبارت است از بناى یک طبقه. گشته

. ندر داخل مقبره شده قبر را کشف کردآریستوبول گوید، که بحکم اسک. مدخلى باریک دارد
اشیاء مقبره عبارت بود از بسترى از طال، یک میز و جامهائى و تابوتى از زر و البسه زیاد، که با 

این چیزها را او در دفعه اولى دید، ولى وقتى که در دفعه دوم . بها زینت یافته بودسنگهاى گران
یافت، که تمامى اشیاء را حرکت داده یا ) هندپس از مراجعت اسکندر از(باین محلّ درآمد 

اند، فقط بستر و تابوت بجاى خود باقى بود، ولى این دو چیز را هم شکسته و نعش را از دزدیده
معلوم بود، که این کار کار دزدان بوده، نه والى و دزدان آنچه را، که . جایش حرکت داده بودند

باگواس خواجه : کورث نوشتهتر بیاید، کنتانکه پائینچن(» اندبردنش دشوار بوده، باقى گذاشته
محبوب اسکندر، که با والى پارس خصومت میورزید، او را مقصر کرد، ولى خود مورخ والى را 

شرح این قضیه، یعنى دسیسه . تقصیرى او اشاره میکندتقصیر میدانسته، چنانکه سترابون هم به بىبى
.).م. باگواس خواجه، در جاى خود بیاید



نوشته سترابون مدتى اروپائیها را دوچار تردید کرده بود، زیرا او ذکرى از برج میکند و بر اثر آن 
تصور میکردند، که مقبره کوروش باید در جائى دیگر باشد، ولى اکنون این تردید رفع شده، الّا 

چنین بنظر میآید، که از قرائن. اصرار دارد، که این بنا قبر زن کوروش است»1«اینکه دیوالفوا
کوروش در حیات خود این مقبره را شروع کرده بود، ولى قبل از اتمام آن درگذشته و کبوجیه 

.پسر او این کار را بانجام رسانیده

اینشخص،. شکل شخصى است، که بطور برجسته در سنگ حجارى شده-2

______________________________
)1(-�D�i�e�u�l�a�f�o�y� �.�l�'�A�r�t� �A�n�t�i�q�u�e�d�e� �l�a� �P�e�r�s�e.
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بازوى راستش خم گشته، دستش ببلندى . که داراى دو پر میباشد، ایستاده و در حال عبادت است
این حجارى، چنانکه پروفسور زاره . ها بپیش دراز است و تاجى بر سر دارد شبیه تاج مصرىشانه

یث پرها شبیه بعض صورتهاى آسورى ساخته شده، اما از ح) 7صنایع ایران قدیم، صفحه (گوید 
اى وجود داشته بدین جا کتیبهدر این. تاج مصرى است، لباس عیالمى و ریش و موها پارسی

این کتیبه حاال نابود شده و محقّقین تصور میکنند، که » اممن کوروش شاه هخامنشى«مضمون 
.متعلّق ببنائى بوده، که آن نیز از میان رفته

جا دو سنگ یک پارچه مکعبى در این. در نزدیکى قبر کوروش آثار دو آتشکده دیده میشود-3
بزرگتر، که یکى از . اندها را خالى کردهدرون این سنگ. هست، که موسوم بتخت طاوس است

کانى دارد، که سانتیمطر است و ارتفاعش دو مطر و ربع، از جلو پله12اش دو مطر و اضالع قاعده
.اندنگ ساخته و آنرا باین سنگ چسبانیدهدر س

اى در این سنگها گاه میگفتند، حدس میزنند، که آتشکدهاز اینکه اهل محلّ چنین آثار را آتش
.ساخته بودند



اى از زیر خاك بیرون آورد، که ناقص هجرى شمسى مجسمه1307پروفسور هرتسفلد در -4
.»وروش شاه بزرگممن ک«اند است و بر آن این کلمات را نوشته

آثار قصرى است در نزدیکى مقبره کوروش، که از زمان این شاه باقیمانده و تصور میکنند، -5
در زمان اسکندر این قصر وجود داشت و حاال . بیادگار فتح او نسبت بشاه ماد ساخته شده بود

ا چنین برمیآید، که از آثار تقریب. مطر واقع است800غربى مقبره بمسافت هاى آن در شمالخرابه
طاالر . ها ایوانى داشته، داراى چهار ستون، و دو اطاق در جنبین آناین قصر در زمان هخامنشى

از پنج پاى انسان که در سنگ . جا ساخته بودند، که دو ردیف ستون داشتهبزرگى نیز در این
مانند حجاریهاى مسطّحى حجارى شده و از حجاریهاى دیگر پیدا است، که در اینجا کارهائى

اما ستونها بپاى ستونهاى. جمشید کرده بودندتخت
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از آثار این قصر سه پایه یا جرز بهتر مانده و بر آنها . جمشید نمیرسد و عده آنها هم کم استتخت
:اندکتیبه کوتاهى بسه زبان پارسى، عیالمى و آسورى بدین مضمون نوشته

شاید این کتیبه براى شاهان بعد هخامنشى سرمشق شده، که » اممن کوروش شاه هخامنشى«
مطر و 34مطر و نیم و عرض آن 44طول این قصر . هاى خودشان را بسه زبان مزبور بنویسانندکتیبه

.نیم بود

دیش مطر بطرف مشرق خرابه عمارت دیگرى است، که تصور میکنند در زمان آبا159از این آثار 
اى بوده از کوروش بمضمون کتیبه در اینجا کتیبه. مطر15مطر در 38طاالرى داشته باندازه 

»1«دیوالفوا(معدوم شده 1885میالدى وجود داشته، ولى در 1881مذکوره در فوق، که در سال 
مطر از 380در مسافت ). در سنه دومى نابود شدن آنرا»2«در سنه اولى بودن آنرا نوشته و هوسى

از این بنا فقط جرزى باقى . شرقى باز خرابه عمارتى دیده میشودبطرف شمال) اصلى(قصر اولى 
.پارچه ترکیب شدهمطر و نیم است و از دو سنگ بزرگ یک5مانده، که ببلندى 

هاى درهم و برهمى دیده در یکى از بلندیها، که در سر راه شیراز و اصفهان واقع است، خرابه
جا چیزیکه مخصوصا جالب توجه میباشد، در این. و چنین بنظر میآید، که آثار شهرى استمیشود 



این ). در جائى که ارتفاع محفوظ مانده(مطر و سه ربع 12بنائى است از سنگهاى تراشیده بارتفاع 
.اى بودهبناى سنگى را اهل محلّ تخت سلیمان نامند و تصور میرود پایه ارگ یا قلعه

بوجیه پسر کوروش، که هفت سال سلطنت کرد، آثارى نمانده، پس از آثار پاسارگاد چون از ک
.بآثار داریوش بزرگ میگذریم

آثار بیستون-دوم

حجاریها-1

اسم این . بیستون محلّى است تقریبا در شش فرسنگى کرمانشاه در سر راهى، که بهمدان میرود
لى این محلّىسمحلّ را یاقوت بهستان نوشته، ولى دیودور سى

______________________________
)1(-�D�i�e�u�l�a�f�o�y.

)2(-�H�o�u�s�s�a�y.
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بنابراین بهستان باید ) 110، بند 17کتاب -13، بند 2کتاب (را بغستان، یعنى محلّ خدایان، نامیده 
، صفحه 2پنج دولت بزرگ دنیاى شرقى قدیم، ج (گوید »1«سنراولین. مصحف بغستان باشد

نوشته و تصور »2«تانهجا واقع بوده، باپ، که ایزیدورخاراکسى اسم شهرى را، که در این)274
سن حدس خود راولین. »3«اى داشتهمیکرده، که سمیرامیس ملکه داستانى آسور در اینجا مجسمه

پا میرسد و 4000در اینجا کوهى است، که تقریبا ببلندى . ودهتانه مصحف باستانه بزده، که باپ
بنابراین از دیرزمانى، که نمیدانیم کى بوده، کاروانها . هائى از کوه بیرون میآیددر پاى آن چشمه

جا توقف میکردند و میتوان گفت، که داریوش در انتخاب این محلّ براى جاویدان کردن در این
ى صائب داشته، زیرا محلّ مزبور، که در نزدیکى دروازه ایران واقع قسمتى از کارهاى خود نظر

شده، با اهمیتى که داریوش باین آثار خود میداده، موافقت دارد، توضیح آنکه بامر داریوش بر 



اند، که هاى مفصلى در اینجا نوشتهسنگى بزرگ و وسیع حجاریهائى کرده و بعد کتیبهتخته
.نظیراست و در نوع خود بىهاى بیستونمعروف بکتیبه

قرن عمر دارد، چون در بلندى واقع است، بالنّسبه بسایر آثار 25ها، که تقریبا حجاریها و کتیبه
لى، که در سىدیودور سى. ایران بهتر مانده و از دیرگاهى توجه مردم کنجکاو را بخود جلب کرده

رون قبل این آثار را به سمیرامیس ملکه هاى مورخین ققرن اول میالدى میزیست، بنابر نوشته
) 11، بند 17کتاب (و در جاى دیگر تألیف خود ) 13، بند 2کتاب (داستانى آسور نسبت داده 

نوشته، که اسکندر پس از حرکت از شوش بقصد همدان راه را کج کرده بمحلّ بغستان، یعنى 
ران اقامت داشت و دیودور از چون از متقدمین او کتزیاس در دربار ای. محلّ خدایان، درآمد

بعضى مانند . هاى او اقتباسات زیاد کرده معلوم است، که مورخ آخرى هم در اشتباه بودهنوشته
اطّالعى درباریان ایران در زماناین اشتباه را بر بى) تتبعات تاریخى راجع بایران قدیم(نلدکه 

______________________________
)1(-�S�i�r� �H� �.�C� �.�R�a�w�l�i�n�s�o�n.

)2(-�B�a�p�t�a�n�a.

)3(-�M�a�n�s� �.�P�a�r�t�h� �.�p� �.�6.
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اند، ولى مشکل است تصور کرد، که درباریان ایران آن داریوش دوم و اردشیر دوم حمل کرده
ها از داریوش اول است، زیرا فاصله بین داریوش اول و زمان نمیدانستند، این حجاریها و کتیبه

ان مذکور بیش از هفتاد الى صد سال نبوده، و اگر درباریان پارس از کارهاى شاهانشان بفاصله شاه
لذا باید گفت، . اطّالع بودند، چگونه بر داستانهاى قدیم آسور آگاهى داشتندچنین مدت کمى بى

هاى گوناگون و که این اشتباه از خود کتزیاس است و، چنانکه تألیفش پر است از افسانه
بهرحال بنابروایت دیودور در . قیدى چیزى نوشتهتراعات، در این مطلب هم دقیق نشده و با بىاخ

قرون بعد همه تصور میکردند، که این حجاریها از سمیرامیس است و حتّى در اوایل قرن نوزدهم 
را اند دوازده حوارى عیسى جا خواستهفرانسوى تصور میکرده، که در این»1«میالدى گاردان



1820و 1817، که بین »2«کرپورتردیگران حدسهاى دیگر میزدند و از جمله روبرت. بنمایند
میالدى مسافرتهائى در گرجستان، ارمنستان، ایران و محلّ بابل کرده، عقیده داشته، که این 

ها نهتصورات در این زمی. نصر پادشاه آسور را نسبت به بنى اسرائیل نشان میدهدحجاریها فتح شلم
سن خوانده شد و هاى این آثار بواسطه زحمات مستشرقین و مخصوصا راولینبود، تا آنکه کتیبه

چون شرح زحمات بعض (دیگر تردیدى باقى نماند، که این آثار از داریوش بزرگ است 
اند، در مدخل ذکر شده، تکرار را هاى ایرانى رنج بردهمستشرقین معروف، که براى خواندن کتیبه

).ز ندانسته میگذریمجای

این حجاریها راجع بواقعه بردیاى دروغى و نه نفرى است، که در بدو سلطنت داریوش یاغى شده 
حجاریهاى ) رجوع شود548-539و 536-532بصفحات (هریک خود را پادشاه مملکتى خواند 

بتقدیس اهورمزد داریوش ایستاده، در باال فروهر پرواز میکند و داریوش : مذکور چنین است
دست راست خود را بلند کرده و پاى چپ را بر سینه گئومات مغ، که بر پشت خوابیده و اسلحه 

پشت سر داریوش دو نفر، که باید از رجال درجه اول دربارى بوده باشند،. بدست دارد، گذارده

______________________________
)1(-�G�a�r�d�a�n�n�e( 1817-1766جنرال فرانسوى.(

)2(-�S�i�r� �R�o�b�e�r�t�-�K�e�r�-�P�o�r�t�e�r.
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حدس میزنند، که یکى از آنها گئوبرو و پدرزن داریوش است، ولى معلوم نیست، (اند ایستاده
در مقابل داریوش اشکال ) رجوع شود549در صفحه 9بگراور شماره . جهت این حدس چیست

اینها همه دست بسته یکى پس از دیگرى . دند، حجارى شدهنه نفر، که باعث شورشهاى ایاالت بو
داریوش در اینجا دو کتیبه بزبان و خط پارسى »1«.اى هریک را معرّفى میکنداند و کتیبهواقع

در . قدیم و عیالمى بابلى نویسانده، یکى بکتیبه بزرگ موسوم است و دیگرى بکتیبه کوچک
عرّفى میکند، نسخه بابلى ندارد و قسمت آخرى هم، کتیبه کوچک قسمت اولى، که داریوش را م

بنابراین باید گفت، که ناتمام . که راجع به سکاها است، فقط بزبان و خط پارسى و عیالمى است



: در ترجمه بزبان پارسى کنونى از این کتب استفاده شده(ها چنین است مضامین کتیبه. مانده
-»3«ویسباخ و بانگ، خطوط میخى ایران قدیم-»2«هاى ایران قدیمبارتولومه، دستور لهجه

هاى داریوش بزرگ در بیستون، طبع موزه کتیبه-»4«هاى پارسى قدیمتلمن، فرهنگ و متن
).»6«هاى هخامنشى در پارسى قدیمکوسویج، کتیبه-»5«بریطانیائى

هاکتیبه-2

کتیبه بزرگ

وقایع سلطنت داریوش در جاى خود ذکر شده قسمتى از ترجمه کتیبه بزرگ بیستون بمناسبت 
.جا درج میکنیمهاى دیگر را در اینبنا براین ترجمه قسمت) بصفحات اشاره خواهد شد(

ستون اول

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک پسر وشتاسب،-1بند 

______________________________
.ع شودرجو549در صفحه 9بگراور شماره -)1(

)2(-

�C�h�.� �B�a�r�t�h�o�l�o�m�a�e�.� �H�a�n�d�b�u�c�h� �d�e�r� �A�l�t�i�r�a�n�i�s�c�h�e�n� �D�i�a�l�e�k�t�e�.� �L�e�i�p�z�i�g�.� �1�8�8�3.

)3(-

�T� �H�.� �W�e�i�s�s�b�a�c�h� �u�.� �B�a�n�g�.� �D�i�e� �A�l�t�e�r�p�e�r�s�i�s�c�h�e� �K�e�i�l�e�n�s�c�h�r�i�f�t�e�n�.� �L�e�i�p�z�i�g�.

�1�8�9�3.

)4(-

�H�.� �C�.� �T�o�l�m�a�n�.� �A�n�c�i�e�n�t� �P�e�r�s�i�a�n� �L�e�x�i�c�o�n� �a�n�d� �t�e�x�t�s�,� �N�e�w� �Y�o�r�k�,� �1�9�0�8.



)5(-

�B�r�i�t�i�s�h� �M�u�s�e�u�m�.� �T�h�e�I�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n� �o�f� �D�a�r�i�u�s� �t�h�e� �G�r�e�a�t� �a�t� �B�e�h�i�s�t�u�n�.� �1�9�0�7.

)6(-

�C�o�s�s�o�w�t�z�.� �I�n�s�c�r�i�p�t�i�o�n�e�s� �P�a�l�a�e�o� �P�e�r�s�i�c�a�e� �A�c�h�e�m�e�n�i�d�a�r�u�m�.� �P�e�t�r�o�p�o�l�i.
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.نوه ارشام هخامنشى

آریارمن، مرا پدر وشتاسب است، وشتاسب را پدر ارشام، ارشام را پدر : داریوش شاه گوید-2بند 
.پش را پدر هخامنشپش، چشآریارمن را پدر چش

دودمان ما از قدیم است از قدیم . باین جهت ما را هخامنشى گویند: »1«داریوش شاه گوید-3بند 
.سلطنت در دودمان ما بوده

هشت نفر از دودمان ما پیش از این شاه بودند، من نهمین شاهم، از : داریوش شاه گوید-4بند 
.»2«دوگانه ما شاهیمدودمان

.باراده اهورمزد من شاهم، اهورمزد شاهى را بمن عطا کرده: داریوش شاه گوید-5بند 

: باراده اهورمزد من شاه آنهایم. انداین است ممالکى، که تابع من: داریوش شاه گوید-6بند 
کاپادوکیه، پارت پارس، خوزستان، بابل، آسور، مصر، جزایر دریا، سپرد، یونیه، ماد، ارمن، 

گوش، رخّج، ت، هرات، خوارزم، باختر، سغد، گندار، سکائیه، ث)سیستان(، زرنگ )خراسان(
.»3«مملکت23مکیا جمعا 



اند، بمن باج اند، بفضل اهورمزد تابع مناین ممالک، که مطیع من: داریوش شاه گوید-7بند 
.جرا میکنندمیدهند، آنچه را که بآنها امر میکنم، شب یا روز ا

در این ممالک مردى را، که دوست بود، بسیار نواختم، بآن که دشمن : داریوش شاه گوید-8بند 
بفضل اهورمزد این ممالک قوانین مرا مجرى داشتند، چنانکه امر کردم، . بود، سخت کیفر دادم
.همچنان رفتار کردند

هورمزد مرا یارى کرد، تا این ملک ا. اهورمزد شاهى را بمن اعطا کرد: داریوش شاه گوید-9بند 
بفضل اهورمزد من سلطنت را. را بدست آوردم

______________________________
.این عالمت استعمال شده» داریوش شاه گوید«بجاى -)1(

» از دودمان دوگانه ما شاهیم«اند، ویسباخ ترجمه کرده این جمله را مختلف ترجمه کرده-)2(
یکى پس از «: بارتولومه ترجمه کرده» مدتها است ما شاهیم«که باید ترجمه کرد تلمن عقیده دارد، 
.»دیگرى، ما شاهیم

) 1، فصل 2، باب 2کتاب (اسامى ممالکى، که بپارسى قدیم است، در کتیبه نقش رستم -)3(
.توضیح شده، بدانجا رجوع شود و بنقشه دولت هخامنشى نیز
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.دارا گشتم

.گذشته534-532این بندها راجع ببردیاى دروغى است و ترجمه آن در صفحات 15-10بند 

540-539این بند هاى ستون اول راجع بشورش بابل است و ترجمه آن در صفحات 19-16بند 
.درج شده

ظرفى از خاك سرخ-)108(



)نقّاشی کوتورا، مجموعه ریشار(

ستون دوم

راجع بشورش بابل و ماد و ساگارتى و پارت و غیره است و ترجمه آن در صفحات 16-1بند 
.مندرج است540-545

ستون سوم

. راجع است بشورش پارت، مرو، باختر، بردیاى دوم دروغى، و شورش دوم بابل15-1بند 
.ذکر شده547-545ها در صفحات ترجمه

ستون چهارم

، که راجع بشورش ایاالت گفته، خالصه کرده و اسامى یاغیان را داریوش آنچه را-2-1بند 
).548صفحه (نویسانده 

.شاه را در میان گیرودار جنگ گرفتم9این : »»»-3بند 

اینها بودند ایاالتى، که شوریدند، دروغ آنها را بقیام داشت، زیرا اینها مردم را فریب »»» -4بند 
.خواستم، با آنها رفتار کردمداد و، چنانکه مىبعد اهورمزد آنها را بدست من. دادند
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اگر فکر کنى، که . اى که پس از این شاه خواهى بود، خود را سخت از دروغ نگاه دار»»» -5بند 
.دهنده را کیفر دهچه کنم، تا مملکتم امن باشد، فریب

اى آنکه در آینده این کتیبه را . »1«امى و کلى کردهآنچه کردم، بفضل اهورمزد از جزئ»»» -6بند 
.ام، آن را دروغ مدانخوانى، باور کن، که این کارها را کرده



ام، راست است، نه اهورمزد مرا گواه است، که اینکه این کارها را از جزئى و کلى کرده»»» -7بند 
.دروغ

از آن جهت . امام که در این کتیبه ننوشتهبفضل اهورمزد کارهاى بسیار دیگر نیز کرده»»» -8بند 
ام، تا آنکس، که پس از این، نوشته را خواند، نپندارد، که این کارها پر زیاد است، آنرا باور ننوشته

.ندارد، دروغ بداند

شاهان قبل، در زمان زندگانیشان چنین کارها نکردند و من بفضل اهورمزد از جزئى و »»» -9بند 
.کلى کردم

اگر پنهان ندارى، . پس آن را پنهان مدار. اماکنون تو باور داشتى آنچه را، که کرده»»» -10بند 
.بمردم بگوئى، اهورمزد تو را یارى کناد، دودمان تو پاینده و عمرت دراز باد

.ها را پنهان دارى، بمردم نگوئى، اهورمزد تو را بزند و دودمان تو نپایداگر این گفته»»» -11بند 

.آنچه من از جزئى و کلى کردم، باراده اهورمزد بود»»» -12بند 

.اهورمزد مرا کمک کرد و ایزدان دیگر نیز

از آن جهت اهورمزد مرا یارى کرد و ایزدان دیگر نیز، که چه من و چه دودمانم نه »»» -13بند 
.انصافبودیم، نه دروغگو و نه بى) یعنى بدقلب(دشمن 

. را) یعنى ضعیف(اى را آزردم و نه مردم پست نه بنده. کردممن موافق حق و عدالت سلطنت 
آنکه را، که بدى. مردى که دودمان مرا یارى کرد، او را نواختم

______________________________
» همان سال«در این بند و چند بند دیگر این جمله تکرار شده، بعضى مانند تلمن آن را در -)1(

.ایمچنانکه نوشتهاند و برخى،ترجمه کرده
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.بآن کرد، فشردم

اى آنکه پس از این شاه خواهى بود، مردى را، که دروغگو باشد و آنرا، که بیداد کند، »»» -14بند 
.دوست مباش، از او با شمشیر پرسش کن

نى، آنها را برمیفکن، تا توانى ام، یا این پیکرها بیاى که این نوشته را، که من نوشته»»» -15بند 
.نگاهش دار

اگر این نوشته و این پیکرها بینى و آنها را برمیفکنى و، تا دودمان تو باشد، آنها را نگاه »»» -16بند 
یعنى (آنچه تو کنى، اهورمزد آن کناد . دارى، اهورمزد تو را یار، نسلت زیاد و عمرت دراز باد

).عوض بدهد

وشته و این پیکرها بینى، آنها را برافکنى و، تا دودمان تو باشد، آنها را نگاه اگر این ن»»» -17بند 
.ندارى، اهورمزد تو را بزند، دودمان تو نپاید و آنچه کنى، اهورمزد آن کناد

نامید، اینهایند مردانى، که با من بودند، وقتى که من گئومات مغ را، که خود را بردیا مى»»» -18بند 
).ذکر شده، تکرار نمیکنیم534چون در صفحه .... (ا یارى کردند اینها مر. کشتم

اى آنکه پس از این شاه خواهى بود، این مردان باکفایت را، که با داریوش بودند و »»» -19بند 
این بند را مختلف (چنین مردان را همیشه نگاهدار . بکمک آنها من این کارها کردم، نگاهدار

).انداند، تقریبا چنین ترجمه کردهولى آنهائیکه خواندهاند، خوانده و بعضى گذشته

بمن بعد کتیبه را .... این کتیبه را نوشتم ..... که کردم ..... بفضل اهورمزد این کتیبه را »»» -20بند 
»1«.....بتمام ایاالت و مردمان ..... 

نسخه »2«باخنسخه پارسى این بند کتیبه خراب است، ولى نسخه عیالمى خوب مانده و ویس
... ها بطور دیگر نوشتم، بآریانى که سابقا نبود بفضل اهورمزد من کتیبه«: مزبوره را چنین خوانده

نوشته و براى من خوانده شد



______________________________
.اند بخوانندعالمت این است، که نتوانسته.... -)1(

)2(-

�W�e�i�s�s�b�a�c�h� �D�i�e� �K�e�i�l�i�n�s�c�h�r�i�f�t�e�n� �d�e�r� �A�c�h�a�m�e�n�i�d�e�n�,� �V�o�r�d�e�r�a�s�i�a�t�.� �B�i�b�l�.� �I�I�I�.

�1�9�1�1.
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.»ها را بتمام ممالک فرستادم با مضامین آن آشنا شدندمن این کتیبه... 

کشفیات نوین این نوشته داریوش را تأیید کرده، زیرا نسخه بابلى کتیبه را در بابل و نسخه آرامى 
.اندیافتهتین مصر آنرا در الفان

ویسباخ بنابر نسخه عیالمى این بند کتیبه عقیده داشت، که خط نسخه پارسى کتیبه را داریوش 
آنها . انداست، این عقیده را رد کرده»1«یرترتیب داده بود، ولى سایرین، که از جمله ادوارمى

ریرات ها و تحخطى است، که براى سالنامه» طور دیگر«میگویند، که مقصود داریوش از 
ها و مکاتبات جاریه ترتیب داده بود، زیرا استعمال خطوط میخى براى این موارد خیلی دفترخانه

.هم تردید دارند» آریانى«اینها در کلمه . مشکل بود

ستون پنجم

.سال سلطنت) در سومین؟(داریوش شاه گوید، این است آنچه من کردم 

اند در دفعه سوم بعضى ترجمه کرده(ت بر من شورید این ایال. ایالتى هست، که خوزستان نام دارد
. ها سردار کردندخوزستانى) یائیم ناماند اىبعضى خوانده(نام ) تامامائى(مردى را ) از من برگشت

مردى بود گئوبرو و پارسى تابع من، او را . در سال چهارمین لشکر خود را بخوزستان فرستادم



با شورشیان جنگید، آنها را شکست . لشکرى بخوزستان رفتپس از آن گئوبروو با. سردار کردم
.داد، سردار را گرفته نزد من آورد و من او را کشتم، پس این ایالت از آن من گردید

ترسیدند و اهورمزد آنها را بدست ) هایعنى خوزستانى(داریوش شاه گوید پس از آن آنها -2بند 
.م، که خواستمباراده اهورمزد با آنها چنان کرد. من داد

اش باقى است داریوش شاه گوید هرکس که اهورمزد را پرستش کند، تا زمانى که خانواده-3بند 
......و .......... و زندگانى 

....در سکائیه ..... داریوش شاه گوید با لشکرى بمملکت سکاها رفتم -4بند 

جنگ.....ها گذشتم در دریا با کشتى) .......... دجله(در تیگر 

______________________________
)1(-�E�d� �.�M�e�y�e�r� �.�G�e�s�c�h�i�c�h�t�e� �d�e�r� �A�l�t�e�r�t�u�m�s.
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دیگرى را رئیس ...... سکون خانامى را گرفتم ...... قسمتى را گرفته بسته نزد من آوردند ..... کردم 
از اینکه اسم دجله برده شده و (شد پس از آن مملکت از آن من. کردم، چنانکه اراده من بود

اینکه داریوش از دریا گذشته معلوم است، که این بند راجع بلشکرکشى داریوش به سکائیه 
).اروپائى است

من اهورمزد را سپاسگذارم، باراده اهورمزد، من ........ اهورمزد نه ..... داریوش شاه گوید -5بند 
.چنانکه میخواستم، با آنها کردم

.....داریوش شاه گوید کسى که اهورمزد را پرستش کند، تا خانواده او باقى باشد -6بند

کتیبه کوچک

).که فقط بپارسى و عیالمى نوشته شده(-الف



.منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، پسر وشتاسپ، نوه ارشام، هخامنشى-1بند 

، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام آریارمن، پدر پدر من وشتاسپ است: داریوش شاه گوید-2بند 
.پش هخامنشپش، پدر چشآریارمن چش

دودمان ما از قدیم است، از قدیم . داریوش شاه گوید از این جهت ما را هخامنش نامند-3بند 
.دودمان ما شاهى داشتند

مین شاهم، از من نه. داریوش شاه گوید هشت نفر از دودمان من پیش از این شاه بودند-4بند 
).از دودمان دو شاخه ما شاهیم: اندبعضى ترجمه کرده(زمانى دور ما شاهیم 

.من بردیا پسر کوروش هستم، من شاهم: این گئومات مغ است، که دروغ گفت، چنین گفت-ب

.من شاه خوزستانم: این اترین است، که دروغ گفت، چنین گفت-ج

.النّصر پسر نبونیدم، من شاه بابلممن بخت: چنین گفتتوبل است، که دروغ گفت،دیناین نى-د

من خشتریت از دودمان هووخشتر هستم، : این فرورتیش است، که دروغ گفت، چنین گفت-ه
.من شاه مادم
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.شاه خوزستانم) مانیساى(من اومانش : این مرتیه است، که دروغ گفت، چنین گفت-و

.من شاه سارگارتیم، از دودمان هووخشتر: این چیترتخم است، که دروغ گفت، چنین گفت-ز

.من بردیه پسر کوروش هستم، من شاهم: یزدات است، که دروغ گفت، چنین گفتاین وهى-ح

.النّصر پسر نبونیدم، من شاه بابلممن بخت: این ارخ است، که دروغ گفت، چنین گفت-ط

.من شاه مروم: دروغ گفت، چنین گفتاین فراد است، که -ى



).فقط بپارسى و عیالمى نوشته شده(خاى سکائى است این سکون-ك

چیزى، که در بادى امر جلب توجه . هاى بزرگ و کوچک بیستونچنین است مضامین کتیبه
وش ها دیده میشود و جهت آن باید از اینجا باشد، که داریمیکند، مکرّراتى است، که در این کتیبه

بینى میکرده و خواسته است، که اگر ها پیشهائى را از کتیبهامکان خراب یا محو شدن قسمت
مانده مطلب را برساند و نیز باید در نظر داشت، که اکنون، جاهائى از میان رفت، جاهاى دیگر باقى

یم، یا وقتى که میخواهیم، بمطلبى توجه خواننده را مخصوصا جلب کنیم، زیر عبارت را خط میکش
تر مینویسیم، ولى در آن زمان هیچکدام از این نوع وسایل معمول آن عبارت را بخطّى درشت

نبوده و داریوش براى جلب توجه بمطلبى، آنرا تکرار کرده یا، بعبارت دیگر، همان مطلب را در 
.دفعه دوم نویسانده

جمشیدآثار تخت-سوم

ها در ایاالت اشتغال داشت و، اگر هم تر بمسافرتداریوش، چنانکه معلوم است، در زمان صلح بیش
در جائى توقّف طوالنى میکرد، پارس را بر بابل و شوش و همدان ترجیح میداد و بهمین جهت در 

اند، پولیس نامیدهها آن را پرسپارس در محلّى، که امروز به تخت جمشید معروف است و یونانى
.بناهاى زیاد کرده

هاى استخرپارس تقریبا در یک فرسنگى خرابهجمشید در مرودشت تخت
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راجع باین مسئله، که اسم این محلّ در ). فرسنگى شیراز از سمت شمال و شرق11در (واقع است 
اند و همینقدر معلوم است، دوره هخامنشى چه بوده، تحقیقاتى شده، ولى بیک نتیجه قطعى نرسیده

که : اندبعض محقّقین تصور کرده. است) شاید از قرون اسالمى(نى آن از قرون بعد که اسم کنو
تر بیاید، اقناع اند و پائینها پارس بود، ولى دلیلى، که ذکر کردهاسم این محلّ در زمان هخامنشى

.کننده نیست



. اسکندر آتش زدایست، کهمانده ارگ یا قلعهبینیم، باقىجمشید، چنانکه امروز مىآثار مهم تخت
. کوهبعض این آثار نزدیک قلعه واقع است و برخى آنطرف رود پلوار، در محلّى موسوم به حسین

محلّ قلعه در دماغه یک کوه . ها بود، هنوز صحیحا کشف نشدهتخت هخامنشىخود شهر، که پاى
از سنگ بوده و هائى باقى مانده، که ها قسمتاز خرابه. خاکسترى است، که کوه رحمت نام دارد

العاده گیرنده اند، این آثار فوقباوجود این، بنابر توصیفى، که سیاحان کرده. باقى معدوم گشته
اسکندر این ارگ را آتش زد، تا بایرانیها و یونانیها . است و اثرات غریبى در هر بیننده میگذارد

قرن است، که بصدها 23آن مانده آثارها خاتمه یافته، ولى باقىبفهماند، که سلطنت هخامنشى
اطالعى از اگرچه ایرانیان از جهت بى. هزار نفر از عظمت و جالل دیرین خود حکایتها کرده

اند، ولى باز از دیدن آن خاطر تاریخ وطنشان در مدت قرونى این آثار را از جمشید داستانى دانسته
اند و این بناها را توصیف کردهاشخاصى زیاد . هاى ایران قدیم متوجه گشتههر بیننده بگذشته

برحسب تقاضاى دولت ) میالدى1924(هجرى شمسى 1302که در سنه »1«پروفسور هرتسفلد
ها را دیده، راپورتى راجع بوضع کنونى آن داده، که چهار سال بعد بشکل کتابى بطبع این خرابه

اتى راجع بآثار ترین اطالعچون این راپورت سند رسمى است و حاوى تازه. »2«رسیده
:جمشید، قسمتى را از آن، که با مقصود ما مالزم است، در اینجا درج میکنیمتخت

______________________________
)1(-�P�r�o�f� �.�E� �.�H�e�r�z�f�e�l�d.

)2(-

�R�a�p�p�o�r�t� �s�u�r� �l�'�e�t�a�t� �a�c�t�u�e�l� �d�e�s� �r�u�i�n�e�s� �d�e� �P�e�r�s�e�p�o�l�i�s� �e�t

)ترجمه آقاى مینوى. (

�p�r�o�p�o�s�i�t�i�o�n�s� �p�o�u�r� �l�e�u�r�c�o�n�s�e�r�v�a�t�i�o�n�.� �B�e�r�l�i�n�,� �1�9�2�8
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هاحال کنونى خرابه

جمشید و بقایاى شهرى، که سابقا صفّه مرکب است از خود صفّه تخت»1«هاى شهر پارسخرابه«
.را احاطه داشته

»2«صفّه-الف

صفّه و حصار

سیلگاه کوچک، که از کوه بیرون میآید، دو . صفّه از طرف مشرق پشت بدامنه کوه رحمت داده
قسمت عمده ضلع غربى بر جلگه مرودشت مشرف و . از طرف شمال و جنوب صفّه را احاطه دارد

. سطح صفّه بشکل مربع مستطیل است، ولى اضالع آن بجاى خطوط راست خطوط شکسته است
.مطر است300مطر و منتهاى عرض آن اندکى کمتر از 450طول بزرگترین ضلع آن قریب 

نوع کهنى است از استحکامات خوزیانى و هخامنشى، که از دیرزمانى در »3«شکل اضالع شکسته
بلندى در . هزار مطر مربع است130پس سطح صفّه قریب . بابل و آسور متداول و معمول بوده

این اختالف . مطر8مطر میرسد و اقل ارتفاع به 18بلندترین قسمتهاى آن به . جا یکسان نیستهمه
ناشى از وضع طبیعى کوهستان است و معماران با کمال مهارت از آن استفاده کرده، جاهاى 

سه جهت صفّه در خود کوه تراشیده . اندفایده انباشتهها را با مواد بىبرجسته را بریده، فرورفتگى
استخراج هاى جسیمى است، که از سنگستان روى خود صفّهشده، لیکن قسمت اعظم آن از سنگ

خود صفّه، . با یکدیگر پیوند یافته»4«اىهاى آهن دم چلچلهاند و بدون مالط بوسیله گیرهکرده
هاى مختلف سطحها و بلندى. جنوبى برمیآید، کار داریوش اول است»5«چنانکه از کتیبه جبهه

عظیمى در پاى کوه چاه . داراى یک نوع آب دررو زیرزمینى است، که در سنگ کنده شده
است، اما یکسره از خاك و آوار پر شده و از حیث شکل و طرز کار، شبیه چاه معروفى است، که 

راه آبى را هم میتوان بدست آورد، که در سنگ کنده شده و از دره . روى کوهستان شیراز است
استخر، که نزدیک این محلّ است، شروع



______________________________
) پارس(جمشید در عهد قدیم اب از اشخاصى است، که عقیده دارد اسم تختنویسنده کت-)1(

.بوده

)2(-�T�e�r�r�a�s�s�e.

)3(-�E�n�c�r�e�m�a�i�l�l�e�r�e.

)4(-�a� �q�u�e�u�e� �d�'�A�r�o�n�d�e.

)5(-�l�a� �f�a�c�a�d�e.
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.مطر نزدیک میشود300گشته از نزدیکى نقش رجب میگذرد و بضلع شمالى صفّه تا 

سطح است و میتوان احتمال داد که این مجرا آب نقطه ببعد راه آب با خود صفّه هماز این
بقایاى آن هنوز در . در زمان قدیم سور و باروئى صفّه را احاطه داشته. آشامیدنى بقصر میرسانیده

این دیوارها ...... ضلع شمالى، در پاى کوه، روى خود کوه و چند جاى دیگر بخوبى پدیدار است 
.مطر ضخامت داشته5شت بنا شده بود و قریب از خ

کان بزرگپلّه

در باال، بوسیله دیوارها . کانى، که توأمند، یگانه راهى است، که بباالى صفّه هدایت میکنددو پلّه
و سردر، جلوخان کوچکى تشکیل میشده و در اینجا آثار یک نرده فلزّى، که »1«کانبین سر پلّه

.کان میگشته، دیده میشودبدور سر پلّه

سردر بزرگ

سردر بزرگ براى ورود بدرون حصار راه منحصر بفرد بوده، ولى درب کوچکى نیز نزدیک 
هاى کوه را، ند تمام قسمتغربى وجود داشته و، چنانکه دیده میشود، فرصت نیافته بودزاویه شمال



سردر . امروز حیوانات باربر را از این راه باال میبرند. که خارج از صفّه است، از آنجا بردارند
یکى : در اینجا دو در است. اندعبارت از سطح مربعى است، که سقف آن را روى چهار ستون زده

گرى درب داخلى، که درب خارجى، که جنبین آن عبارت از یک جفت گاو بزرگ است و دی
) تقلید از ارواح حامیه آسور موسوم به لمصو(اند جنبین آن را از گاوهاى بالدار با سر انسان ساخته

.و راه عبور از این سر درب بوده

حجارى، در دیوار جنوبى فضا نیز نمایان است، و حال آنکه پایه درب سوم بهمین عظمت، لکن بى
فاع یک متر و نیم، که از خرده خشتهاى دیوارها حاصل شده، در طرف شمالى توده خاکى بارت

) همه ممالک(دهیو، که بمعنى باالى سر گاوها چهار بار بسه زبان نوشته شده وس. آثار را پوشیده
از اینکه خشیارشا در اینجا . اى در اینجا خشیارشا را بانى سردر بزرگ معرّفى میکنداست و کتیبه

رش از کارهاى خود و از اعمال پدر خویش داریوش حکایتهاى دیگنیز مانند کتیبه

______________________________
)1(-�P�a�l�i�e�r� �d�e� �l�'�e�s�c�a�l�i�e�r.
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میکند و از قرائن دیگر معلوم است، که فى الحقیقه بناى صفّه و غالب عمارات یکجا طرّاحى شده 
زمان سلطنت پدرش داریوش شروع و پس از جلوس او ختم و کار بدست خشیارشا در همان 

.گشته

شماال : پس از عبور از این سردر بزرگ وارد صحن عریض و طویلى میشدند، که محدود بود
بحصار صفّه، شرقا بکوه و جنوبا بنماى دو قصر سالم یا بدیوار دیگرى، که بظنّ قوى، در موازاة 

ر، که ناتمام مانده و در محور اصلى قصر دوم است و از وجود سردر داخلی دیگ. این نما بوده
عمود بر سردر بزرگ واقع شده، میتوان استنباط کرد، که سابقا دیوار دیگرى در اینجا وجود 

.داشته

اپدانه



مطر از سطح سردر بزرگ بلندتر ساخته شده و 4سطح طاالربار، که موسوم به اپدانه است، قریب 
دیوارهاى پیش بست سطح اعلى بنقوشى . ان دو طرفى موجود استکبراى رسیدن بآن یک پلّه

.اى از خشیارشا دیده میشودمزین است و در اینجا کتیبه

کان دو طرفى، در وسط، شکل هشت نفر مستحفظ هخامنشى نقش شده، که در بین پهلوهاى پلّه
اى تهیه اى کتیبهاند و پیش روى آنان فضائى فارغ است، که بردو صف روبروى یکدیگر ایستاده

بست، صورت شیرى، که گاوى را میدرد و نقش یک ردیف شده بوده و در مثلّثهاى انتهاى پیش
.درخت سرو کنده شده

در دست راست صف طویلى است : بست مجلسى بزرگ نشان میدهدحجاریهاى دیوارهاى پیش
اند، در دست چپ صفوف از نمایندگان ملل مختلفه تابعه، که در عید نوروز باج خود را آورده

بلندترین ردیف . هاى مذکور میباشندطویلى از مستحفظین پارسى، مادى و خوزى، که منتظر دسته
چند قطعه از آنها . سنگهاى این نقش، که ضمنا محجر جلو قصر هم بوده است، اکنون از میان رفته

میالدى هیئت 1810سال هنوز در میان خاکهاى پاى دیوار موجود است، قطعات دیگر را از حدود
.اند و اکنون در موزه بریطانیائى استو سایر سیاحان انگلیسى برداشته برده»1«اوسلى

______________________________
)1(-�O�u�s�e�l�e�y.
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سان اقوام . بردارى کشف خواهد شدشک مقدارى از سنگها، که نیست در ضمن خاكبى
مجلس، که در سه ردیف مرتّب شده و حد فاصل آنها، در خطوط 22: باجگذار عبارت است از

تصویر خود پارسیان . هاى گل و بوته و، در خطوط عمودى، ردیف درختان سرو استافقى، رشته
مادیهایند، -نخستین مردم. ها نیست، چه آنان از اداى هرگونه باج معفو بودنددر جزء این دسته

در دست . آسوریان یا فینیقیان و هیجدهمى هندیان الخ-بابلیان، ششمى-خوزیان، پنجمى-دومى
ها این. اندفواصل عمودى، مرتّبهائى دیده میشوند، که نیز بسه ردیف افقى، ولى بىچپ دسته

در میان اینان پارسیان، مادیها، . لشکریان نیزه بدست و تماشاچیانى باشکال مختلف: اند ازمرکب



این مجلس بزرگ، که . دار مشاهده میشوندنظام، کمانداران، سواران و لشکریان ارابهخوزها، پیاده
ها و نژاد و قومیت ملل لوحه تصویر است، براى دانستن وسعت مملکت هخامنشى22مرکب از 

.تابعه و جغرافیاى سیاسى آن نهایت اهمیت را دارد

تمام پاسنگها و قسمت . ت، که بالتمام هنوز هم برپا استاى ستون اسقصربار بزرگ باز حاوى عده
از خود دیوارها، که از خشت بنا شده بود، جز آثار کمى . گانه نیز مصون ماندهسفالى درهاى سه

پس قصر مذکور . چیزى بجا نمانده، اما همان که مانده براى ترسیم نقشه کلى عمارت کافیست
ستون در شش ردیف زده شده بود، 36سقف آن بر روى داراى طاالر مرکزى مربعى بوده، که 

اى این ستونها داراى پاسنگ مکعب و تنه. مطر است2مطر و قطر پاى آن 18ارتفاع هر ستون 
یکى اصل : سرستونها مرکب از چند پارچه است. تراشیده شده»1«است، که بطرح قاشقى
قسمت اول و دوم را اتّصال میدهد، سومى »2«اى که بشکل مارپیچ دوگانهسرستون، دیگرى قطعه

.اند و تیرهاى سقف بر آنها قرار گرفته بودسنگى بشکل باالتنه دو گاو، که پشت بپشت داده

.ستون در دو ردیف داشته12در ضلع شمالى، شرقى و غربى رواقهائى بوده، که هریک 

از این حیث، کهستونهاى رواق شمالى فرقى با ستونهاى طاالر مربع ندارد، جز 

______________________________
)1(-�a� �c�a�n�n�e�l�u�r�e�s.

)2(-�a� �d�o�u�b�l�e� �v�o�l�u�t�e.
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در رواقهاى جنبین، این پاسنگها را باشکال مختلف . »1«پاسنگهاى آنها بشکل زنگ شتر است
مرکب از چند پارچه نهاده باشند، بر زینت داده و تیرهاى سقف را بجاى اینکه بر سر ستونهائى 

از طاالر بزرگ برواق شمالى دو در، و بدو رواق جنبین . اندحمالهائى بشکل ساده گاو یا شیر نهاده
در دو زاویه شمالى قصر، یعنى در طرف راست و چپ رواق اصلى، . یک در، در وسط باز میشود

.دو باروى محکم بپا بوده



مانده و برج غربى بکلّى از میان رفته، چنانکه حصار صفّه هم در این فقط از برج شرقى آثارى بجا
.محلّ محو شده و فقط آوار آن در پاى صفّه باقى است

قصر صد ستون

دومین قصر بار واقع است و کتیبه ندارد، لکن بمناسبت صفت ) سمت مشرق(در دست چپ اپدانه 
سطح بنا شده و بنابراین با دو سردر بزرگ، همقصر مذکور . نامیده شده» صد ستون«اش قصر ممیزه
باوجود زیادى عده ستونها، سطح مجموع این بنا از سطح تمام بناى . تر از اپدانه واقع استپست

.اپدانه کمتر است

گذشته از طاالر مرکزى جائى را بطور قطع تشخیص نمیتوان داد، مگر رواق شمالى را، زیرا 
جا کرده، اضالع دیگر چنان در زیر در آن) فرهاد میرزا(عتمد الدوله بواسطه کاوشهائى، که سابقا م

رواق شمالى از یک جفت . جا خاك قدیم را نمیتوان دیدخاك آوار پنهان شده، که دیگر در هیچ
بندى شده بود و دو در، در ضلعین جنبى رواق، که جرزهاى آنها نقش جسیمى از دو گاو پشت

، که الاقلّ دو اطاق کوچک در زوایاى بنا نظیر دو برج اپدانه وجود نفر مستحفظ دارد، ثابت میکند
. ستون بوده10ردیف ستون قرار گرفته و هر ردیف عبارت از 10داشته، سقف طاالر مرکزى بر 

پاسنگهاى آنها بجا مانده، اما خود آنها مثل باقى عمارت از اثر حریق عظیمى، که یقینا عمدى 
جزئیات . ان حریق مشهور است، که اسکندر مرتکب آن گردیدهبوده، خراب شده و این هم

اما در قصر صد ستون از وجود یازده در . معمارى ستونها بستونهاى طاالر مرکزى اپدانه شبیه است
و پنجره و طاقچه،

______________________________
)1(-�C�a�m�p�a�n�i�f�o�r�m�e.
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در هر دیوار دو در . ر طرف تراشیده شده، دیوارها را بهتر میتوان وارسى کردکه از سنگ در ه
نقش جرزهاى دو درى، که از طاالر روبرواق . است و جرزهاى آنها بنقوش بسیار مهمى مزین

شمالى باز میشود، چهار مرتبه مجلس بارشاهى را، چنانکه در سان مردمان و ملل مشاهده افتاد، 



در پائین . هاى مختلف تقسیم شدههاى گل و بوته بمنطقهجلس نیز بوسیله رشتهاین م»1«مینماید
اند، که از آن میبایست پنج ردیف مستحفظ روبروى یکدیگر ایستاده، در وسط معبرى باز گذاشته

بحضور شاهنشاه رسید، در باال دیده میشود، که شاهنشاه روى کرسى با دو نفر از امراء مملکت زیر 
اند و یک نفر مادى، که داراى سته، دو نفر از ارباب مناصب در دو طرفش قرار گرفتهشادروانى نش

باالى این مجلس هیکل بالدار رمز اهورمزد منقوش . منصب بزرگى است، در حضور شاه بار یافته
نماید، که شاه بر دو در به قرینه این دو در، در جدار عقب ساخته شده و باز چهار بار مى. »2«است

اینجا کرسى سلطنت بر تختى . یر زیر شادروانى نشسته و تنها یک پیشخدمت در عقب ایستادهسر
قرار گرفته، که در نقوش مقابر شاهان هم دیده میشود و در کتیبه داریوش در نقش رستم گاث 

این تخت بتختهاى مشهور ارگ در طهران، خصوصا . یعنى تخت نامیده شده) گاه بپارسى کنونى(
.خان زند، شباهت داردکریمبتخت مرمر 

تا است و ملل مختلفه ممالک را نشان میدهد، 28کف این تخت بر سه ردیف مجسمه، که کلیۀ 
این نقوش . چهارده تن بر نبش راست جرز و چهارده تن دیگر در نبش چپ نقش شده. قرار گرفته

سالم عام در جشنهائى مانند میرساند، که این نوع بناها قصر بار بوده و ظاهرا رواقهاى عمارت به 
عید نوروز اختصاص داشته و آنچه، که در حجاریهاى جلو اپدانه دیده میشود، در همینجا بعمل 

تمام «اند، بهمین مناسبت بوده، یعنى درى، که از آن دهیو، که بدروازه دادهاسم وس. میآمده
م بوده و طاالر مرکزىبنابراین رواقها مجلس عا. یعنى نمایندگان آنها میگذرند» ممالک

______________________________
در 87و 826در صفحه 37، 786در صفحه 34، 716در صفحه 27بگراورهاى شماره -)1(

.رجوع شود1428صفحه 

.مقصود نویسنده فروهر است-)2(
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قصور پادشاهان مغول کبیر در هند نیز دیده مجلس خاص، چنانکه در قصور خلفاء در سامره و در
: چهار در دیگر در طرفین طاالر صد ستون شاهنشاه را، که بجدال مشغول است، مینماید. شودمى



جا با یک گاو کوهى، در جاى دیگر با شیرى، بعد با دیوى بالدار، که سر شیر دارد و دم و در یک
. سر یک مرغ شکارى و دمش دم عقرب استپنجه عقاب و باالخره با هیکل دیگرى، که سرش 

، که بعضى از آن در قصر کوچک داریوش، دیده میشود، )جدال(در اینجا دوره چهار خوان 
.کامل است

میتوان حدس زد، که مقصود از این تصویر رمزى باشد، باین معنى، که شاه بسمت نماینده اهورمزد 
.با چهار مخلوق اهریمن در نزاع است

اندرون

دو قصر بار قسمت عمومى و رسمى، یعنى . ناتمام است) سردر داخلى(جلو با سردر بزرگ صحن 
.بیرونى بوده و بقیه ابنیه تماما بقسمت خصوصى، یعنى اندرونى تعلّق داشته

درىسه

نظر از چند در کوچک فرعى، راهى با خارج نداشته، جز بوسیله بنائى، که سه اندرون، با صرف
قسمتى، که . غربى طاالر صد ستون واقع استت و آن نزدیک زاویه جنوبدرش هنوز برپا اس

. طاالر مربعى، که سقف آن سابقا بر چهار ستون قرار گرفته بود: هنوز بر پا مانده، عبارت است از
پادشاه بر : درب ورود، که رو بمشرق باز میشود، مزین است بنقشى منحصر بفرد و بسیار غریب

پشت سر . نفر نماینده اقوام ممالک قرار گرفته28ن بر تختى است، که بر سریر جلوس کرده و آ
تعبیر این . شاه شاه دیگرى با همان تجمل و زینت شاهانه ایستاده و دست را بر پشت سریر شاه نهاده

نقش غریب اینکه شاهى، که نشسته داریوش اول است و شاه ایستاده خشیارشا است، که بوالیت 
در اینجا نیز پیدا است، که نقش تاج، . »1«مأمور گشته) جمشیدتخت(ناى پارسه عهد منصوب و بب

دو در طرفین شاه را . اند از فلزّات کریمه بودهطوق و یاره و غیره شاهان، که بر سنگ نصب کرده
مینماید، که از قصر بیرون میآید و در دنبال او دو چاکر با چتر، بخوردان،

______________________________
کند تر بیاید، روایت هرودوت را تأئید مىاى، که از خشیارشا پائیناین حجاریها و کتیبه-)1(
).684صفحه (
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ها حاصل از آستانه در مدخل آوار کنونى، که از ریزش دیوارها و سقف. عطردان و غیره روانند
. ه صف دوم پاسنگها و نیز دیوار رو به در را بالتّمام پوشیدهشده، روبتزاید میگذارد، بطوریک

اند، اند، آنرا بنائى مجزّا و یکنوع چهار طاقى مستقل پنداشتهمکتشفین سابق، که این سه در را دیده
از طرف شمال تا جلو رواق شرقى : ولى دقّتى بیشتر معلوم میدارد، که بنا بطول و عرض امتداد دارد

بدین ترتیب این بنا کلیه قصور کوچک . »1«شرقى هدشرف جنوب تا زاویه جنوباپدانه و از ط
اندرونى را، که در طرف مغرب واقع است، از قصور بزرگ بیرونى، در شمال و مشرق، مجزّا 

.ساخته

.ایست که سر آن بلندترین نقطه تمام صفّه میباشدبطول، تپه

تپه مرکزى

: جداگانه دانست، که از چندین حیث با سایر ابنیه صفّه متمایز استتمام این فضا را باید بنائى 
بجاى این . باستثناى سه در مذکور، سنگى در آن کار نشده و هیچگونه پنجره و طاقچه ندارد

نوعى سنگ مصنوعى بشکل آجر دیده ) مهمتر از آن(جا آجر و چیزها در فضاى مزبور همه
داده و با خطوطى منکسر و با گل و بوته و مربعاتى زینت این سنگها را از یک کنار لعاب. میشود

تلّى، که در مغرب سه درى یا . هاى شوش شبیه استاند و از حیث صنعت و زینت بکاشىداده
چهار درى میباشد، عبارت است از دیوار خارجى بسیار ضخیمى، که سطحش مربع و درونش از 

اى است، برجهاى بابل شباهت دارد و بهرحال صفّههاىاین تلّ بخرابه. سنگ انباشتهخاك و خرده
نه تنها باحتمال، بل بالضّرورة باید فرض . هاى ابنیه اطراف هم بلندتر بودهکه سطح آن از سطح بام

بنابراین بنظر چنین . جمشید بنائى هم مخصوص عبادت داشتهاى مانند صفّه تختکرد، که صفّه
.زه با سایر ابنیه فرعى تفاوت دارد، بنائى مخصوص عبادت بودهآید، که این خرابه، که باین اندامى

صحن کوچک

یابد به در جنوب این تلّ صحنى است سرباز، بلندتر از سطح سه درى، و از جانب مشرق انتها مى
کان زیبائى،پلّه



______________________________
.هدش، چنانکه بیاید، بمعنى کوشک است-)1(
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اى که دارد، معلوم است، ساختمان خشیارشا که به حجاریهائى مزین است و، برحسب کتیبه
) هدش(شرقى قصر کان سابقا بدیوارى متّکى بوده، که از تپه مربع تا زاویه شمالاین پلّه. میباشد

. مربعى داراى چهار ستونمعبر آن سردرى بوده از نوع سایر سردرها، یعنى طاالر. امتداد داشته
سنگ قسمتى از زمین این صحن در خود کوه تراشیده شده و گودالهاى عمده آن را سابقا با خرده

جا به دررو زیرزمینى، در اینچون توده سنگها امروز تقریبا بالتّمام از میان رفته، آب. پر کرده بودند
دیگرى، که محاذى دیوار شرقى است، ضلع غربى این صحن را دیوار. از جاهاى دیگر پیدا است

.محدود میکند

هدش

اند، که نامیده) هدش(ها این قصر را در کتیبه. در طرف جنوب جبهه اصلى قصرى نمایان است
هائى بنام خشیارشا بر دو رکن رواق بلند و بر در و است، کتیبه) نشیمن و کوشک(بمعنى مطلق 

ر یکسره از کوه است و سطح آن مربع مستطیلى، که زمین این قص. هاى قصر دیده میشودپنجره
جبهه قصر، که رو بشمال است، برواقى باز میشود، که داراى دوازده . عرضش بیش از طول میباشد

.تائى و میان دو برج محکم واقع استستون در دو صف شش

.تائى داشتهدر عقب رواق یک طاالر مرکزى است، که شش ردیف ستونهاى شش

.داراى دو در وسیع بوده و بر جرزهاى آن صورت خشیارشا کنده شدهمدخل آن 

ترین اثرى هم از ستونها و پاسنگها جا جز جاى ستونها در صخره چیزى نیست و حتّى کمدر این
در چهار . ستونهاى این قصر هم ظاهرا مثل ستونهاى سایر قصور کوچک از چوب بوده. نمانده

در سمت راست و چپ این . اى موجود استتون، درى یا پنجرهدیوار آن، در میان هر دو ردیف س
دو اطاق بزرگ، اطاقهاى بسیارى، لکن کوچکتر بقرینه یکدیگر، واقع است و در طرفین محور 



در جنوب . شرقى و غربى طاالر بزرگ، دو طاالر کوچکتر است که هریک چهار ستون دارد
اى از سنگ واقع است و از هریک پنجرههریک از این دو طاالر سه اطاق کوچک بطور متوازى 

در شمال اطاقى است، که بوسیله دو جرز، که در . تراشیده بطرف جبهه جنوبى عمارت باز میشود
اند، بسهدو دیوار طرفین کار گذاشته
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ساخته شده و در ترتیبباالخره در دو ضلع رواق چند اطاقى است، که بى. قسمت تقسیم گردیده
ظاهرا این اطاقها بگرمابه و بیت التّخلیه و غیره اختصاص . آنها درروهائى براى آب دیده میشود

نقوش تصاویر . داشته و این نکته داللت دارد بر اینکه، این قصر حرمسراى شخصى پادشاه بوده
دش را ظاهرا دو دیوار جنبین ه. خدمه، که بکارهاى مختلف اشتغال دارند، این نظر را تأیید میکند

روزنه، که باندازه سه مطر از دیوارهاى مجاور بلندتر بوده احاطه داشته، جبهه جنوبى آن بر بى
جا بر در این. تر میباشد، مشرف استترین تمام قسمتهاى صفّه، که هفت مطر از هدش پائینپست

از این مهتابى از . از فلزّى بودهانداند، که سابقا داراى دستباالى دیوار عمودى یک مهتابى ساخته
هرگاه ارتفاع حصار صفّه از مهتابى میگذشت، . یافتندمنظره زیباى تمامى جلگه مرودشت تمتّع مى

تر از حایل این تماشاگه میشد و این تأثیر عظیم از میان میرفت، پس محتمل است، که حصار کوتاه
کان سنگى باریک بدان نبین مهتابى از دو پلّهدر محوطه سفلى باغى وجود داشته، که از ج. آن بوده

عمق در کوه کنده شده و سابقا کان در زیر مهتابى قسمتى غار کممیان دو پلّه. اندفرود میآمده
النّصر براى ملکه، هاى معلّق بابل را، که بختجا باغاین. ایوانى داراى چهار ستون جلو این غار بوده

.آوردبخاطر مىیعنى شاهزاده خانم ماد، ساخت 

صحن دوم

کان شرقى کان محاذى پلّهکانى میرسد، و این پلّهدر دیوار غربى صحن هدش درى است، که به پلّه
از آن در بصحن دیگرى فرود میآیند، که ضلع شمالى آن را قصر کوچک داریوش موسوم . است

دوم ساخته و جانب غربیش قطع کرده، جانب جنوبیش را بنائى بریده، که بعدها اردشیر) تچره(به 
.کانهائى داردتر است و پلّهکف دو بناى شمالى و جنوبى قدرى مرتفع. فقط بدیوارى محدود است



بست مزین است بحجاریهائى، که پاسبانان حاضر خدمت، یا شیرانى، که گاوان را دیوارهاى پیش
اند و قسمت شیر روبرو ایستادهدر طرف مشرق دو . میدرند و یا شاخ و برگهاى تزئینى را مینماید

اند و ممکن است، که قطعات شاید این شیران بالدار سر انسان داشته. علیاى آنها از میان رفته
مفقوده آنها زیر آوارهائى، که زمین صحن را
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ر جنوبى یعنى آنجا، شرقى و در دیوادر زاویه جنوب. تا بلندى یک مطرونیم میپوشد، یافت شود
هاى خراجگذار سکائى و هندى دیده سان دستهکان کوچک ساخته، نقشکه اردشیر دوم دو پلّه

.....میشود 

این بناهاى بلند غیرمنظّم، که آثار کمى از خود در جنوب صحن باقى گذارده، یگانه دلیل این 
.....شده است پلیس بناهائى بعد از داریوش و خشیارشا معنى است، که در پرس

ظروف سفالین از خاك زرد-)109(

)نقّاشى کوتورا، مجموعه ریشار(

تچر

هاى باالى دو جرز رواق به قصر کوچک داریوش، که در ضلع شمالى صحن بپا شده، بنابر کتیبه
فى . است) قصر زمستانى(لفظ تچر، تجر یا طزر پارسى جدید، اصال بمعنى . تچر موسوم است

وهوائى تمام ابنیه صفّه تنها این بنا رو بجنوب میباشد و این کیفیت در چنین آبالحقیقه در میان
سطح قصر مربع مستطیلى است، که بطول قرار گرفته و کف آن قریب سه مطر باالتر . پرمعنى است

. کان کوچک برواقى میرود، که داراى دو ردیف چهار ستونى استدو پلّه. از کف صحن است
هاى فراوان بر هاى متعددى است، که حجاریها و کتیبهین بدر و پنجره و طاقچهسه جدار رواق مز

بهمین جهت این قصر را باصطالح . آنها است و گویا سنگهاى تراشیده آنها اصال صیقلى بوده
در عقب رواق، طاالر مرکزى است، که برحسب عادت مربع است، اما . اندنامیده) خانهآینه(جدید 



هاى بنابراین، فاصله میان ستونهاى ردیف. ن دارد، که در هر ردیف چهار تا استسه ردیف ستو
.عمودى، کمتر از فاصله میان ردیفهاى افقى است

نقشه بطور کلى بطرح هدش شبیه است و دو طاالر اصلى را از سه طرف اطاقهاى
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.اینجا در دو زاویه شمالى قصر واقع استگرمابه و مستراح در . کوچک احاطه دارد

بعض حجاریها، که جواهرنشان . ستونها از چوب بوده و در کلیه ساختمان نهایت ظرافت بکار رفته
آید، یا بطاالر درونى میرود، یا یا زرنشان بوده، داریوش را مینماید، در حالى که از قصر بیرون مى

نماید، که بخدمت افکنده، و نیز چاکران و پاسبانان را مىبا شیر پیکار میکند و یا با گاو پنجه در
ها از دو کتیبه این کتیبه. هائى زیاد از زمانهاى بعد هستها کتیبهروى جدار درها و پنجره. مشغولند

هائى بعربى تا قرن دهم شروع میشود، سپس کتیبه) میالدى379-309(پهلوى از زمان شاپور دوم 
.جدید موجود استهجرى و بفارسى تا عصر

فضائى، که بین دیوار غربى صحن و تچر از یکطرف و حصار صفّه از طرف دیگر واقع است، 
کان قشنگى، مزین بنقش سان طوایف باجگذار، بر اردشیر پلّه. اهمیتى استشامل باقیمانده ابنیه بى

غربى واقع است، تمامى این فضا، که میان بناى سه درى و حصار . جبهه غربى قصر تچر افزوده
.اندرونى را تشکیل میداده

شرقىقصر جنوب

. خوانده میشود» شرقىقصر جنوب«بناى دیگرى نیز از همان سبک و نوع تچر داریوش هست، که 
این قصر واقع است در جنوب قصر بار صد ستون، در مشرق هدش و خارج از بنائى، که قصور 

ر هیچگونه کتیبه یافت نمیشود، اما شباهت کامل در این قص. کوچک را از قصر سالم جدا میکند
آن با قصر تچر از حیث طرح و حجاریها ثابت میکند، که این قصر نیز بزمان داریوش متعلّق است، 

.نه بزمان اردشیر دوم، چنانکه همه تصور میکردند



شرقى صفّه واقع است، همان سطح باغ زیردست هدش است سطح این قصر، که در سمت جنوب
از این قصر . شاید قصر مزبور درى بباغ داشته. و جبهه غربى این قصر حد غربى آن باغ میباشد

اى از طاالر مرکزى و رواق آن، که رو چیزى بپا نمانده، جز چند جرز و در و پنجره و طاقچه
اما فضاى اطاقهاى . بشمال است و رویهمرفته عینا تکرار همان نقشه تچر، منتهى اندکى کوچکتر

شرقى ازپس قصر جنوب. جنبى آن نه تنها از فضاى تچر بلکه از آن هدش هم بیشتر است
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تمام قصور کوچک بزرگتر میباشد و این معنى و فزونى اطاقهاى کوچک و مجزّا بودن و موقع آن 
ده و بحالى، که از ابتداى حریق در کنار باغ، این تصور را قوت میدهد، که این قصر از آن ملکه بو

پایه دیوارها و پاسنگهاى ستونها در بعض . چنان در زیر آوار خود مدفون استعظیم افتاده، هم
از حجاریهاى آن، . جاها روى خاك افتاده، اما این بقایاى حقیر براى رسم نقشه آن کافى نیست

انه بزرگ و تچر و هدش، باستثناى در اپد. آنچه که دیده میشود، عینا همان حجاریهاى تچر است
.بعض نقاط، تمامى زمین اصلى و قدیم صفّه را یک طبقه آوار بضخامت مختلف پوشیده

هاى مجزّا ثابت میکند، که آثارى، که جابجا از اساس قصرها دیده میشود و آستانه درها و پاسنگ
مخصوصا طرف . ه وجود داشتهسابقا ابنیه دیگرى، عالوه بر آنچه که تاکنون باقى مانده، روى صفّ

شرقى، که اکنون بنظر میرسد خالى بوده، در آن زمان میبایست پر از عمارات بوده باشد، جنوب
.زیرا زمین کنونى در این قسمت صفّه سطح طبیعى نیست

بارو

حصارى در پاى کوهستان کشیده شده و این حصار صفّه را از دامنه کوهى، که در آن دو دخمه 
این حصار از زاویه . حصار خارجى دیگرى گرد کوه میگشته. اند، جدا میکردههسلطنتى کند

هاى کوه میگذرد و پس از آن چرخیده و بپائین میل شرقى صفّه شروع شده از تمامى تیزهشمال
فضاى بین این دو حصار وسیعتر از خود صفّه میباشد، . بایدشرقى صفّه انتها مىکرده بگوشه جنوب

اند و ظاهرا فقط چند قراولخانه کوه بسیار تند است، در این فضا بناى زیادى نساختهاما، چون شیب
. دیوارى، که بدو حصار باالئى و پائینى عمود است، دو دخمه را از هم جدا میکند. در آنجا بوده



ها نزدیک چاهى، که باالتر ذکر شد، فقط یک در است، که از آن ممکن بوده از صفّه بدخمه
.بروند

هاخمهد

هاى نقش اگرچه ساختمان آن بقدر دخمه. دخمه جنوبى ظاهرا قدیمتر از دخمه دیگرى است
انگیز نیست، باز از حیث کار و وسعت اطاق درونى بر دخمه رستم از حیث تمام بودن حیرت

هر دو تقلید. شمالى رجحان دارد
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ها در فقط با این فرق، که قسمت سفالى دخمه. یمتر میباشدهاى نقش رستم است، که قددخمه
جا، این قسمت جاى افقى وسیعى نقش رستم صاف است و منظره صلیبى را دارد، ولى در این

اختالف مزبور بسبب شیب کوه است، که در نقش . است، که با آستانه درب ورود طراز است
درجه 45اى، که تخمینا و باندازه زاویهجمشید مالیمتر رستم تقریبا عمودى است و در تخت

قسمت باالى این سطح در دیوارهاى طرفین، که از خود کوه است، پیش رفته و قسمت . میشود
اند بپیش اى، باال آوردههیچ مالط یا گیرهبست، که آنها را با سنگ، بىجلو بواسطه دیوارهاى پیش

:قصر هخامنشى استها از حیث حجارى مانند یک جبهه دخمه. ممتد است

سقف رواق روى ستونها قرار دارد و درى، که در عقب رواق باید باشد، میان خود ستونها واقع 
صفى از شیرها ) »1«مجموعه طرّه و کتیبه(هاى نقش رستم اینجا روى اسبر برخالف دخمه. است

درب مشهور »2«هائى مزین است، که گلهاى اسفدلنقش شده و چارچوب در به گل و بوته
.آتن را بخاطر میآورد»3«ارختئوم

دیده میشود، که روى دست نمایندگان اقوام مختلف ) گاه یا تخت(باالى سقف رواق، گاث 
ممالک قرار گرفته و روى آن شاه، که کمانى بدست دارد، جلو آتشدان ایستاده بعبادت مشغول 

در داخل دخمه جنوبى داالنى است، . و هالل ظاهر است) فروهر(است و در آسمان رمز اهورمزد 
اند، لکن دخمه شمالى بیش از یک اطاق که سه کته تودار دارد و هریک را براى دو گور ساخته

هاى شکّى نیست، که دخمه. اندنامنظّم ندارد و دو اطاق یک کته تودار بزرگ براى دو گور ساخته



هاى ان هخامنشى است و دخمهنقش رستم متعلّق بچهار شاه اولى از شاخه وشتاسپ دودم
جمشید، که سومین آنها در جنوب شهر ناتمام مانده، متعلّق بسه شاه آخرى همان شاخه و تخت

اخیرا این عقیده قوت یافته، که چهار نفر از شاهان هخامنشى در نقش رستم مدفون بودند (دودمان 
.).م. جمشیدو هفت نفر دیگر در تخت

آثار شهر-ب

در مدت بالنّسبه کوتاهى) پلیسبیونانى پرس(نامش پارس بوده این شهر، که

______________________________
)1(-�L�a� �c�o�r�n�i�c�h�e.

)2(-�A�s�p�h�o�d�e�l�e(گلى است از نوع یاس.(

)3(-�E�r�e�c�h�t�h�e�u�m.
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. ق520اول، یعنى تقریبا با سال ابتداى آن با زمان شروع ببناى صفّه در زمان داریوش . آبادان بود
م، مصادف است و ظاهرا اندکى بعد از آتش زدن صفّه در زمان اسکندر کبیر و شاید در حدود 

هاى شهرهاى بزرگ مملکت بابل و اطالل آن ظاهر حال خرابه. م متروك گردیده. سال ق250
تر مربع فقط از برکت مطر و وسعت چندین کیلوم30آن تالل جسیمه بارتفاع . آسور را ندارد

ها، برخالف، در پارس ارتفاع متوسط خرابه. سکناى مستمرّ صدها بلکه هزاران سال تشکیل شده
باستثناى بعض جاها، بنظر نمیآید، که از دو مطر بگذرد، ولى این را هم باید گفت که تعیین ارتفاع 

.ده، مشکل استجاها منجزا، از لحاظ اینکه خاك طبیعى على الظّاهر یکى نبواین

زده و وسعت هریک از این محلّات دو برابر فضاى صفّه شهر دو دره شمالى و جنوبى را دور مى
بخشى براى آن تشکیل بست صفّه و شیب تند کوه، حدود طبیعى اطمینانبوده، دیوارهاى پیش

را میدهد، در مغرب صفّه، در سمت جلگه، وسعت شهر را بواسطه خاك میتوان معین کرد، زی
آوارها با خاك کشتنى طبیعى فرق دارد، رنگ خاك: خاك آن از خاك جلگه ممتاز است



هائى، که در هریک میروید، مختلف است و بعالوه خاکى، که سابقا عمارات روى آن بنا گیاه
.ریزهاى مواد بنائى و سفال شکسته پوشیدهشده بود، بالتّمام از خرده

سور

کاره، بخوبى غربى شهر، نزدیک دخمه نیمها در زاویه جنوبسور در بسیارى از جاها مخصوص
اند، یک اى از سنگهاى نتراشیده ساختهمشخّص است و از آن یک دیوار داخلى، که روى طبقه

. هاى شهر را هرگز نمیتوان دانست کجا بودهدروازه. خندق و یک دیوار خارجى، بجا مانده
.ن حصار تقریبا مساوى عرض خود صفّه استوسعت شهر بطرف مغرب، یعنى میان صفّه و ای

بنابراین تمام فضاى شهر تخمینا هفت برابر وسعت صفّه یا اندکى بیش از یک کیلومطر مربع را 
.میپوشانده

محلّه جنوبى

در . اى ابنیه عظیمه هست، که بهمان سبک و خصایص ابنیه صفّه بنا شدهدر داخل این حدود عده
جنوب نزدیک زاویه جنوب
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غربى صفّه، بنائى است داراى پاسنگهاى عظیم، که عظمت آنها با ستونهاى اپدانه کامال مساوى 
اندکى دورتر بنائى دیده میشود، که داراى ستونهائى کوچک شبیه ستونهاى قصر . است

رجى یک عمارت و هاى سنگى دیوارهاى خاقدرى جلوتر در همین خط پایه. شرقى استجنوب
اول . کان و سنگهاى تراشیده دیگر میآیدسپس چند قطعه از محجر پلّه. چند آستانه درواقع است

چیزى که بخاطر میرسد، آن تواند بود، که اینجا کارگاهى براى ساختمان صفّه بوده، اما مالحظه 
دیک حد نهائى ظاهر باالخره نز. دقیقترى نشان میدهد، که سنگها در جاى اصلى خود واقع است

شهر، یعنى در جائى که بقایاى حصار موجود است، سومین دخمه سلطنتى کنده شده و آن در 
شک دخمه این دخمه بى. سمت جنوبى پوزه کوهى است، که محله جنوبى شهر را محدود میدارد

.داریوش سوم است، که هنگام فتح اسکندر هنوز بپایان نرسیده بود



باقى . آن، یعنى صورت شاه، که در مقابل مجمر بنماز ایستاده، تمام شدهفقط قسمت علیاى 
هائى از هاى دیگر است، نمونهجا، که تقلید دخمهسنگستانى بیش نیست، الّا اینکه حجارى این

.انحطاط فن مینماید

محلّه شمالى

ست، که بر جرزهاى اى در دامنه کوه، درى از سنگ نمایان ادر محلّه شمالى شهر، از دور، در دره
دیگر در مغرب، غار ). چنانکه در روى صفّه کرارا دیده میشود(اند آن صورت دو خادم را کنده

هاى تراشیده و نقش اى از سنگطبیعى کوچکى در میان کوه موجود است و در عقب آن عده
ى در سنگ این مجر. در آنجا آثار مجراى آبى نیز، که سابقا ذکر شد، پدیدار است. یک آتشدان

در وسط محله شمالى بین زاویه . کنده شده و از دره پلوار رود در نزدیکى استخر میآید
افتد، تپه سرخى بارتفاع بالنّسبه بیشترى شرقى صفّه و کوه، در آنجا که دره بجلگه مىشمال

هاى بر سطح تپه شکسته. این تلّ از انقاص بنائى تشکیل شده، که از خشت ساخته بودند. برپاست
دار هاى مصنوعى لعابستونها، پاسنگها، سرستونهاى سنگى، آجرها و، مهمتر از آن همه، سنگ

باالخره در حد غربى محله شمالى شهر، بر سطح خاك کنونى، یک آستانه در و دو . دیده میشود
جرز و طاق یک درب سنگى وسیع، اما کوتاه،
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هر دو بحال نماز با ) ملکه(اش و زوجه»1«دار پارسیک فراته: ها حجاریهائى داردجرز. افتاده
:این نقوش از چند جهت مهم است. اندبرسمى بدست ایستاده

و دیگر اینکه در ایران، از زمان بالفاصله بعد »2«نخست اینکه آن تنها معرّف زنى است در پارس
است، زیرا از مقایسه این نقش با مسکوکات این عهد باید از اسکندر کبیر، تنها نمونه حجارى

بعالوه این حجاریها یگانه دلیل است بر اینکه پارس بعد از . م داد. ق250بدان تاریخى در حدود 
باالخره با در نظر گرفتن این معنى، که حجاریها با مقصود بانى موافقت داشته، . حریق مسکون بوده

کشف این دروازه حجارى شده، که از نظر تمام . اى بودهدرب آتشکدهباید پنداشت، که این در
.»کاشفین پوشیده مانده، از جنبه تاریخى و معرفت آثار قدیم داراى اهمیت است



هجرى یا 1310از سال (در خاتمه باید گفت که اخیرا . چنین است مفاد راپورت پروفسر هرتسفلد
یه امریکائى مشغول برداشتن خاکهاى آوارهاى پروفسور مزبور با سرما) میالدى1931
تردیدى نیست، که . ها بصورت اولیه آنها استجمشید و کاوشها و برگردانیدن بعض خرابهتخت

عجالۀ از . از این کارها آثار زیادى بدست خواهد آمد و ممکن است، مسائل بسیارى روشن شود
اند و از زیر خاك خشیارشا، که بر سنگى کندهاى است ازکشفیاتى، که جالب توجه میباشد، کتیبه

.تر ذکر خواهد شدهاى خشیارشا پائینمفاد این کتیبه در جزو کتیبه. بیرون آمده

»3«جمشیدهاى تختکتیبه

:جمشید چنین استهاى شاهان هخامنشى در تختکتیبه

:از داریوش بزرگ-1

پارسى قدیم و عیالمىباالى صورت شاه بزبان ) تچر(در جرز درگاه -الف

______________________________
.هاها و پارتىنشانده پارس در زمان سلوکىیعنى حکمران یا پادشاه دست-)1(

جمشید شکل زنى حجارى نشده و اینهم از هاى تختمقصود نویسنده این است، که در خرابه-)2(
.ها استدوره بعد از هخامنشى

.ذکر شده1570که در صفحه مآخذ همان است،-)3(
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داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، پسر وشتاسپ هخامنشى این : اندو آسورى نوشته
.تچر را بنا کرد

.داریوش، شاه بزرگ، پسر وشتاسپ هخامنشى: روى لباس شاه-ب

.خانه شاهى داریوش ساخته شدهاین سنگ گیلوئى پنجره در : در گیلوئى پنجره-ج



:بند صفّه از طرف جنوبدر دیوار پیش-د

او شاهى را باو . او داریوش را شاه کرده. او بزرگترین خدایان است. بزرگ است اهورمزد-1بند 
.بفضل اهورمزد داریوش شاه است. داده

با و داراى اسبان این است مملکت پارس، که اهورمزد بمن داده و زی: داریوش شاه گوید-2بند 
.بفضل اهورمزد و از جهت کارهایم داریوش شاه از دشمنى باك ندارد. خوب و مردان نیک است

داریوش شاه گوید اهورمزد مرا با خدایان شاهى یارى کناد و اهورمزد این مملکت را از -3بند 
این . کت نیایددشمنى بدخواه، سالى بد و دروغ باین ممل. دشمن بد، از قحطى و از دروغ بپاید

این را اهورمزد و خدایان شاهى بمن اعطا . عنایت را از اهورمزد و خدایان شاهى استغاثه میکنم
.کنند

:بند صفّه از طرف جنوبدر دیوار پیش-ه

.منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک بسیار، پسر وشتاسب هخامنشى-1بند 

زد این است ممالکى، که بیارى این لشکر پارسى از آن بفضل اهورم: داریوش شاه گوید-2بند 
خوزستان، ماد، بابل، عربستان، آسور، مصر، ارمن، : اند، از من میترسند و بمن باج میدهندمن

، یونانیهاى ممالک بسیار و آنهائى، که در دریا هستند، و ممالکى که در )لیدیه(کاپادوکیه، سپرد 
گوش، رخّج،ت، هرات، باختر، سغد، خوارزم، ث)سیستان(مشرق است، ساگارتى، پارت، زرنگ
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.»1«هند، گندار، سکائیه، مچیا

. ، این مردم پارس را نگاه دار»از هیچ دشمنى نترسم«: اگر تو فکر کنى: داریوش شاه گوید-3بند 
تیره نشود، از اهورمزد باین خانواده شاهى اگر مردم پارس بپاید، سعادتى، که براى مدتهاى مدید 

.نازل گردد



از خشیارشا-2

.در باالى دو گاو نر پردار چهار مرتبه بپارسى، عیالمى و آسورى تکرار شده-الف

خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که آن آسمان را آفریده، که بشر را -1بند 
فریده، که خشیارشا را شاه کرده، یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه آفریده، که شادى را براى بشر آ

.آقائى را از بسیارى

منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که ملل گوناگون دارد، شاه این زمین -2بند 
.بزرگ و پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

دیف ستونها را، که تمام ممالک را بفضل اهورمزد این ر: خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
. ایمچیزهاى زیباى دیگر نیز در این پارس ساخته شده، که من و پدرم ساخته. اممینماید، من ساخته

.ایمهر بنائى، که منظره زیبا دارد، تمامى آنها را ساخته

بوده، ) پارس(جمشید اشخاصى، که عقیده دارند اسم تخت: راجع باین بند الزم است گفته شود(
، ولى اشخاصى، که این عقیده »در این پارس ساخته شده«: باین جاى کتیبه خشیارشا استناد میکنند

).نوشتندمملکت پارس است، زیرا آنرا هم چنین مى) پارس(اند، گویند مقصود از را نپذیرفته

که من و پدرم اهورمزد نگاه دارد مرا و خانواده من و آنچه را، : »2«خشیارشاه بزرگ گوید-4بند 
.تمامى این چیزها را اهورمزد بپاید. ایمکرده

:دار خشیارشادر دیوارى، پهلوى حجارى ممتاز پلّکان طاالر ستون-ب

______________________________
).1451صفحه (در کتیبه نقش رستم این ممالک معرّفی شده -)1(

.گذارده شده، تا تکرار نشده باشد» خشیارشا شاه گوید«این عالمت بجاى »»» -)2(
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خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که آن : خشیارشاه بزرگ گوید-1بند 
آسمان را آفریده، که بشر را آفریده، که شادى را براى بشر آفریده، که خشیارشا را شاه کرده، 

.یگانه فرماندارى را از بسیارىیگانه شاهى را از بسیارى،

منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که داراى انواعى زیاد از ملل است، -2بند 
.شاه این زمین بزرگ و پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

ام و آنچه را، که پدرم کرده، همه را منجا کردهآنچه در این: خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
جاى از این(ام، حفظ کناد ام، اهورمزد مرا و سلطنتم و آنچه را، که کردهبفضل اهورمزد کرده

).ها و حجاریها بودهکتیبه استنباط میشود، که در زمان داریوش هم خشیارشا مباشر کلّ بنائى

: هدر جرز درگاه و پهلوى پلّکان جنوبى تچره داریوش بپارسى و عیالمى و آسورى تکرار شد-ج
.کتیبه قبل است2و 1مانند بند 2و 1بند 

این بنا را بفضل اهورمزد داریوش شاه پدر من ساخت، اهورمزد : خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
همه این چیزها را . ایم، نگاهداردبا خدایان مرا و آنچه را، که من و پدرم داریوش شاه کرده

.اهورمزد با خدایان پاینده بدارند

هاى قصر خشیارشا است، بپارسى قدیم، عیالمى و و لوحه و در دیوارى، که پهلوى پلّهدر د-د
:آسورى تکرار شده

.دو کتیبه قبل است2و 1مانند بند 2و 1بند 

ام، اهورمزد با خدایان مرا و این بنا را بفضل اهورمزد من ساخته: خشیارشاه بزرگ گوید-3بند 
.نگاهدارندام، سلطنتم و آنچه را، که کرده

باالى صورت حجارى شده شاه در جرز درگاه از طرف شمال و مشرق بپارسى قدیم، عیالمى و -ه
.خشیارشا شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر وشتاسپ شاه هخامنشى: آسورى تکرار شده



هجرى شمسى یا 1310(جمشید بتوسط پروفسور ارنست هرتسفلد کتیبه جدیدى اخیرا در تخت
:شف شده، که مضمون آن چنانکه پروفسور مزبور ترجمه کرده، چنین استک) میالدى1931

خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که شادى-1بند 
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را براى بشر آفریده، که خشیارشا را شاه کرده، یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه فرماندارى را از 
.بسیارى

منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى که از نژادهاى بسیار مسکون است، شاه -2بند 
.این زمین بزرگ پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

پدر من داریوش است، پدر داریوش وشتاسپ نام بود، پدر : خشیارشا شاه بزرگ گوید-3بند 
نده بودند، وقتى که هرمز باراده خود پدرم داریوش وشتاسپ ارشام نام و وشتاسپ و ارشام هر دو ز

.را بر این زمین شاه کرد

.کرد»1«وقتى که داریوش شاه شد، چیزهاى بسیار فرثر

باراده اهورمزد پدر من داریوش . داریوش پسران دیگر داشت: خشیارشا شاه بزرگ گوید-4بند 
ز تخت رفت، باراده اهورمزد من بر وقتى که پدر من داریوش ا. پس از خودش مرا بزرگترین کرد

آنچه پدرم کرد و نیز . وقتى که من شاه شدم، چیزهاى بسیار فرثر کردم. پدر شاه شدم) تخت(گاه 
آنچه من کردم، چیزهاى دیگر را من افزودم و آنچه من کردم و آنچه پدرم کرد، همه از اراده 

.اهورمزد بود

آنچه من کردم و هرچه . د بپاید و مملکتم را نیزمرا اهورمز: خشیارشا شاه بزرگ گوید-5بند 
.پدرم کرد، آنرا نیز اهورمزد بپاید

اول آنکه، وقتى که داریوش بتخت نشسته، پدر او و : از این کتیبه دو چیز صریحا مستفاد میشود
در باب وشتاسپ از مورخین یونانى میدانستیم، که چنین بوده، ولى . اندجدش ارشام زنده بوده



دوم این کتیبه . ه بودن ارشام جد داریوش مجهولى بود، که بواسطه این کتیبه معلوم گردیدزند
جاى کتیبه روایت صریحا میرساند، که داریوش در زمان حیاتش خشیارشا را ولیعهد کرده و این

در خاتمه باید گفت، . تأیید میکند) 684صفحه (هرودوت را در باب تعیین خشیارشا بوالیت عهد 
از کشف این کتیبه یک لغت بر قاموس زبان پارسى قدیم افزوده است و آن کلمه فرثر است، که 

.که عجالۀ معنایش را صحیحا نمیدانند

______________________________
معنى این کلمه را نمیدانند، ولى از فحواى کالم چنین استنباط میشود، که کارهاى خوب -)1(

.کرد
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:از اردشیر سوم-3

:هاى غربى تچر داریوشدر پهلوى پلّه-ب. در سه لوحه در شمال قصر اردشیر-الف

خداى بزرگى است اهورمزد، که این زمین را آفریده، که آن آسمان را آفریده، که بشر را -1بند 
کرده، یگانه شاهى را از بسیارى آفریده، که شادى را براى بشر آفرید، که مرا، که اردشیرم، شاه 

.یگانه فرماندارى را از بسیارى

:اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین گوید-2بند 

من پسر اردشیر شاهم، اردشیر پسر داریوش شاه، داریوش پسر اردشیر شاه، اردشیر پسر خشیارشا 
نام، وشتاسپ پسر ارشام نام هخامنشى شاه، خشیارشا پسر داریوش شاه، داریوش پسر وشتاسپ

).رجوع شود231بصفحه (

.امکان سنگى را من ساختهاین پلّه: اردشیر شاه گوید-3بند 

.ام، بپاینداهورمزد و ایزد مهر مرا، این مملکت را و آنچه را، که کرده: اردشیر شاه گوید-4بند 



یکى از »1«که پلوتارك گوید، ادانجمشید مقتضى است بیفزائیم،در خاتمه راجع بقصور تخت
اى، که پریکلس کشیده بود، ساخته شده است و او چنانکه گویند بناهاى معروف آتن موافق نقشه

).22پریکلس، بند (نقشه کوشک خشیارشا را در نظر داشته 

نقش رستم-چهارم

آن محلّ است و جمشید گفته شد، سه مقبره از شاهان هخامنشى در چنانکه در شرح آثار تخت
اما مقابر داریوش بزرگ و بعض شاهان دیگر هخامنشى در محلّى است . مقبره سوم ناتمام مانده

جمشید، در آنطرف رود پلوار، واقع و بزبان اهل محلّ موسوم که تقریبا در سه ربع فرسنگى تخت
ین صورتها از رستم اند، که اباشد، زیرا مردم محلّ از حجاریهاى آن تصور کردهبنقش رستم مى

.داستانى است

نماى مقابر بسه بخش، که یکى روى . اند و تماما از روى یک نقشه استمقابر را در کوه کنده
. مطرونیم میرسد24این بنا شبیه صلیب یونانى است و بلندیش به . دیگرى بنا شده، تقسیم گشته

قسمت سفلى، که تقریبا شکل مربع مستطیل

______________________________
)1(-�L�'�O�d�e�o�n.
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در اینجا . دو قسمت دیگر رویهمرفته جبهه قصرى را مینماید. دارد، صاف است و عارى از تزیینات
هائى از سر گاو نر ترکیب شده، بعد درى است، که رواقى است، که از چهار ستون با سرستون

اى است، که کیفیاتش چنین قسمت باالى این آثار حجاریهاى برجستهدر . گیلوئى مصرى دارد
شاه باالى تخت بر سریرى، که سه پلّه دارد ایستاده، بدست چپ کمانى گرفته و بزمین تکیه : است
.داده



دست راست را بطرف آتشدانى بعالمت عبادت دراز کرده، فروهر در باال پرواز میکند و از پس 
مجسمه بدو ردیف در سه طبقه یکى روى دیگرى واقع 28. نمایان استاین صورت قرص آفتاب

) جمشید ذکر شدنظیر آن راجع بتخت(اند اینها نمایندگان ممالک تابعه. اندو تخت را نگاهداشته
از . گذشت1452-1451اى داریوش در اینجا نویسانده، که ترجمه آن در صفحات کتیبه

، معلوم شد، که »1«توسط دو نفر از اعضاء هیئت خود کرد1885تحقیقاتى که دیوالفوا در سال 
خود دخمه، که درون مقبره است، از یک دهلیز . زیر هفت مجسمه اسامى ایاالت تابعه نوشته شده

دیوارها عارى از هر نوع نقّاشى یا . اندقبر کنده9در زمین این محلّ . و اطاق پستى ترکیب شده
کنند، که داریوش مبتکر این مقابر بوده و، زمانیکه او با کبوجیه بعضى تصور می. حجارى است

.اى بسازدبمصر رفته بود، بفکر افتاده چنین مقبره

این برج را حاال کعبه زرتشت . در مقابل مقابر برجى است، که محقّقین درباره آن اختالف دارند
ها را در قهاى سلطنتى هخامنشىنامند و پروفسور زاره عقیده دارد، که اینجا آتشکده بوده و بیر

استداللى که او براى این نظر خود کرده، مبنى بر مسکوکات شاهان . »2«اینجا حفظ میکردند
:نشانده پارس در دوره بعد از هخامنشى استدست

شاه پارس در یکطرف آتشکده در حال عبادت ایستاده و در طرف دیگر بیرقهاى سلطنتى دیده 
کوه آثار دو آتشکده نیز یا صحیحتر گفته باشیم در شیب غربى حسیندر نقش رستم . میشود

پارچه بارتفاع قد انسان در اینجا واقع است، ولى از حیث دو سنگ مکعب یک. مشاهده میشود
.شیوه ساخت اختالفى باهم دارند

راجع باین سؤال، که چه شاهانى از سلسله هخامنشى در نقش رستم مدفون

______________________________
)1(-�M� �.�M� �.�B�a�b�i�n� �e�t� �H�o�s�s�a�y.

.14صنایع ایران قدیم طبع پاریس، صفحه -)2(
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از شاهان . اى در اینجا نویسانده، جواب محقّقى دادبودند فقط میتوان درباره داریوش، که کتیبه
درازدست و داریوش دوم را ذکر کرده دیگر، که کتیبه ندارند، بعضى اسم خشیارشا و اردشیر 

در باب مقبره . »1«اندجمشید مدفون بودهعقیده دارند، که اردشیرهاى دوم و سوم در تخت
در خاتمه عالوه میکنیم، که از مورخین عهد قدیم، . داریوش سوم گفته شد، که ناتمام مانده

، ولى او گوید راهى براى )71بند ،17کتاب (چنانکه گذشت، دیودور این مقابر را توصیف کرده 
.داخل شدن بمقابر نبود و تابوت را با اسبابى بدرون مقبره وارد میکردند

هاى نقش رستمکتیبه

ترین کتیبه نقش رستم است و وسعت دولت هخامنشى را در آن این کتیبه را، که مشروح-الف
ذکر 1452-1451ر صفحات زمان نشان میدهد داریوش اول نویسانده و چون مضمون آنرا د

.ایم، تکرار را زاید میدانیمکرده

داریوش ..... کرده .... شادى را براى بشر آفریده ....... خداى بزرگى است اهورمزد، که -1ب بند 
).اند بخوانندچند نقطه عالمت این است که کلماتى حک شده یا نتوانسته. (شاه

....ام همن ساخت..... بفضل اهورمزد : »»»-2بند 

.دار داریوش شاهشوواریش نیزهپاتى-گئوبروو، یک-ج

.کنا، کماندار و تیرانداز داریوش شاهاشپ-د

)؟(اینها مچیا هستند -ه

آثار شوش-پنجم

شاهان مزبور ارگ این . چنانکه معلوم است، شاهان هخامنشى زمستان را در شوش بسر میبردند
. این بناها از داریوش اول و اردشیر دوم بود. آنجا ساخته بودندشهر را محکم کرده بناهائى در 

. ها و سرستونها ناقص بدست آمدهبقایاى ستونهاى این قصر حاال در لوور پاریس است، ولى پایه



. جمشید شباهت داردهاى طاالر خشیارشا در تختباوجود این دیده میشود، که ستونها بستون
چیزیکه در اینجا خیلى

______________________________
.طبع پاریس14پروفسور زاره، صنایع ایران قدیم، صفحه -)1(
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جمشید دیده میشود، کاشیهائى است، که با آن روى دیوارها را هاى تختبیش از خرابه
.اندپوشانیدهمى

که به تیراندازان معروف و حاال در موزه لوور اى از این کاشیها مجالسى را تشکیل میدهد، عده
شش نفر سپاهى تمام مسلّح، که سه بسه در دو : یکى از مجالس عبارت است از. پاریس است

اند، گوئى، که در حال سالم نظامى ها را باالى زمین نگاهداشتهردیف روبروى هم ایستاده و نیزه
در ). 837، صفحه 38گراور (عث حیرت است آمیزى این کاشیها و زیبائى آن بارنگ. اندبوده
.جا فریزى بدست آمده از شیرها و شیرى، که دم اژدها دارد و به داریوش حمله میکنداین

شاید از دروازه ایشتار (اند سازى را، چنانکه در فوق گفته شد، ایرانیها از بابل اقتباس کردهکاشى
شود، مثال دم شیر ایرانى باالتر است و عضالت ولى تفاوتهائى در شکل حیوانات دیده می) در بابل

.در گاو نر پردار ایرانى و بابلى نیز تفاوتى دیده میشود. ترشیر برجسته

هاى شوشکتیبه

از داریوش بزرگ-1

اى از هائى یافته و کتیبههیئت علمیه فرانسوى، که حفریات شوش را دنبال میکند، در اینجا کتیبه
میتوان گفت بعد از کتیبه بیستون و نقش رستم از هر کتیبه شاه مزبور و داریوش اول است، که

تر و از نظر تاریخى و نیز صرف و نحو و فقه اللّغه زبان پارسى قدیم شاهان دیگر هخامنشى مفصل
) پارسى، عیالمى، آسورى(هائى از گل رس خوب و مرمر بسه زبان این کتیبه بر لوحه. مهم میباشد

هاى مزبور زیر قصرى بوده، که داریوش ساخته بود و بعد این قصر در زمان لوحهنوشته شده و 



ها، چون خرد لوحه. اردشیر اول سوخته و در زمان اردشیر دوم آنرا از نو ساخته، مرمت کرده بودند
متدرجا 1928میالدى تا 1898قطعه از شده بود، یکدفعه از زیر خاك بیرون نیامده، آنها را قطعه

اند، تا دست آورده و هریک از قطعات را با زحمات زیاد بجائى، که مقتضى بوده، گذاشتهب
اى این کارباالخره در سنه آخرى بدرجه
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هرچند هنوز بعض قطعات بدست . ها را طبع و منتشر کننداند مضمون کتیبهپیشرفته، که توانسته
از سه نسخه پارسى و . ناقص است، باوجود این مفاد کتیبه روشن استنیامده و بعض عبارات 

عیالمى و بابلى نسخه بابلى بهتر محفوظ مانده و بهمین جهت براى تحقیقات و نیز در ترجمه 
.اندها، این نسخه را مبنا قرار دادهمتن

.سطر58و پارسى قدیم 50-سطر است، عیالمى43متن نسخه بابلى داراى 

هاى هیئت آثار عتیقه خاطره: (ترجمه کرده این است»1«هاى مذکور، چنانکه پرشیلکتیبهمضمون 
.»2«)21ایران، ج 

خداى بزرگى است اهورمزد، که آسمان را آفریده، که این زمین را آفریده، که بشر را آفریده، -1
یگانه رئیسى بین رؤساء که شادى را براى بشر آفریده، که داریوش را شاه کرده، شاه شاهان بسیار، 

.بسیار

.منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر وشتاسپ هخامنشى-2

اهورمزد خداى بزرگى است برتر از تمام خدایان، او مرا آفریده، او مرا : داریوش شاه گوید-3
سبان خوب است، بمن شاه کرده، اوست که این مملکت بزرگ را، که داراى مردان شکیل و ا

وقتى پدرم وشتاسپ و جدم ارشام هنوز هردو زنده بودند، اهورمزد بفضل خود، مرا . اعطا کرده
اهورمزد اسبان و مردان عالى را در تمامى این زمین بمن بخشید و مرا . شاه این زمین پهناور کرد

.من خدمت اهورمزد را کردم»3«)وقتاز این. (شاه این زمین قرار داد



اهورمزد حامى تواناى من است و، آنچه که او بمن امر میکند بکنم، بدست من انجام و اجرا 
.میشود، هرچه من کردم بفضل اهورمزد است

خاك را کندند، تا آنکه به آرامگاه. تزیینات آن از جاهاى دور آمده. قصر شوش را من ساختم-4
پس از آنکه خاك را کندند و ریگ بقدر. رسیدم»4«

______________________________
.کردپرشیل عالم زبانهاى پارسى قدیم، عیالمى و بابلى است، که در هیئت فرانسوى کار مى-)1(

)2(-

�M�e�m�o�i�r�e�s� �d�e� �l�a� �M�i�s�s�i�o�n� �A�r�c�h�e�o�l�o�g�i�q�u�e� �d�e� �P�e�r�s�e�.� �F�.� �X�X�i.

.هاللین میرساند، که معنى تقریبى است-)3(

.باید مقصود دژ باشد-)4(
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کفایت بود و محلّ را باندازه چهل ارش و بیست ارش از ریگ پر کردند، بر این ریگها قصر را 
.ساختم

که استعمال شده، »1«چوب سدر،. پرکردن محلّ از ریگ و ساختن آجر کار مردم اکّد بود-5
از . این چوب را آوردند»3«ایبرنارىمردمان . »2«اند، که کوه نامیده میشودآنرا از محلّى آورده

.تا شوش آنها را آوردند»4«مملکت بابل، کرسا و یون

طالئى، که در اینجا بکار رفته از سارد .... مکن، که در اینجا استعمال شده، از گندار و چوب میش
ر رفته، از که بکا.... اند، را از مملکت سغد آورده) سیرگرّو(سنگ الجورد . اندو باختر آورده

. خوارزم است، نقره، که استعمال شده، از مصر است، تزیینات برجسته قصر از یون آورده شده
ستونهاى مرمر، که در اینجا بکار رفته، از . عاجى، که بکار رفته، از کوش، هند و رخّج است



یون و سارد جا آمده، از آنجا اهالىنام دارد و تا این»5«یىشهرى است، که آفرودى سیاس اوگى
.اندآنها را آورده

این را . ساختند..... مادیها و : اند، نظر بوالیات آنهااسامى صنعتگران، که در این قصر کار کرده-6
.....این را . ساختند.... ساردیها و ...... 

.برجسته این قصر را ساختند»6«)زینت.... (از این آجرها ساختند .... ها ها و یونىبابلى

من، که اهورمزد مرا .... بر ضد مردى دشمن ..... در شوش هرچه کردم : داریوش شاه گوید-7
.بپاید و پدرم و این مملکت را

با . تفاوتهائى با نسخه بابلى دیده میشود) انزانى(مقتضى است بیفزائیم، که در نسخه عیالمى 
:دیگر از اینقرار استنظر از تفاوتهاى جزئى، که در معنى مؤثّر نیست، تفاوتهاىصرف

______________________________
)1(-�L�e�s� �C�e�d�r�e�s.

.مقصود جبل لبنان است-)2(

)3(-�I�b�i�r�-�n�a�r�i(مقصود ماوراء فرات است.(

)4(-�Y�a�v�a�n�i�t�e�s(یونانیهاى آسیاى صغیر.(

)5(-�A�p�h�r�o�d�i�s�i�a�s� �d�'�O�g�i�y�i�e.

.هاللین میرساند، که معنی تقریبى است-)6(

1606: ، ص2باستان، جتاریخ ایران 

بابلیها، . آسوریها آنرا تا بابل آوردند. اندآورده»1«چوب سدر را از والیت آمورى-5بند 
...... نام دارد »3«كسنگ قیمتى را، که کبوت... ها تا شوش حمل کردند و یونى»2«هاکورکى

.ردندنام دارد، از خوارزم آو... سنگ قیمتى را، که . از سغد آوردند



را ساختند »5«آنانیکه ایسمالو. را ساختند مادیها هستند»4«آنهائیکه لشد: اسامى کارگران-6بند 
.را مادیها و مصریها ساختند»6«)تىتیش(اما ...... مصریهایند 

. بسیارى از چیزهاى عظیم الجثه کرده شد. عالى امر شد... در شوش : داریوش شاه گوید-7بند 
.....بپاید، مرا و مردان مرا اهورمزد مرا

.پدر و مملکتم را نیز

:در نسخه پارسى نیز تفاوتهائى نسبت به نسخه بابلى موجود است

......اهورمزد بر این زمین براى من اسب و مرد آفرید، او مرا بر این زمین شاه کرد -3در بند 

بعد ریگ را در خاك . ایجاد شدرسیدم و خندقى ... زمین را کندند، تا اینکه من به -4در بند 
کردند، از طرفى ببلندى چهل ارش و از طرف دیگر ببلندى بیست ارش، روى این ریگها پى قصر 

.گذارده شد

.آنچه بعمق زمین کندند و ریگ در خاك کردند و آجر قالب زدند کار بابلیها بود-5در بند 

.موسوم است آورده شد»8«نام دارد از کوهى، که به لیبان»7«ناچوبى که نورى

از گدارا »9«چوب یکا. مردم آسور آنرا تا بابل آورد، از بابل و کرسا و یونیه آنرا تا شوش آوردند
.»10«ارمانا... و از .... از ) گندار باید باشد(

______________________________
.باید عموریان باشد-)1(

)2(-�K�u�r�k�e�e�n�s.

)3(-�C�a�b�a�u�t�q�a.

)4(-�L�a�s�h�d�a.



)5(-�I�s�m�a�l�u.

)6(-�T�i�s�h�t�i.

)7(-�N�a�u�r�i�n�a.

)8(-�L�i�b�a�n.

�Y�a�k�a)بلوط. (-)9(

)10(-�A�r�m�a�n�a.
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، »2«بو سیک»1«كکبوت) قیمتى(سنگ . طال را از سارد و باختر آوردند و در اینجا باز شد
است از خوارزم آورده »3«نهشىسنگى که اسمش اکس. اندکه در اینجا بکار رفته، از سغد آورده

تزیینات را براى آجرهاى . در اینجا کار شده از مصر آمده»4«آنچه از نقره و اسادآروو. شده
ى سنگى، که در اینجا بکار رفته، از شهرى است، که ) ستلها(ستونها . انددیوار از یونیه آورده

که این چیزها را .... اینها مردمى هستند . انداز آنجا آوردهیى نام دارد، آفرودى سیاس در اوگى
.انداند و مردم یونیه و سارد آنها را تا اینجا آوردهساخته

اشخاصیکه نیز دیوار را ) باشد»6«مقصود از این کلمه باید مقرّ.... (»5«که این درنم-6در بند 
.اند مادیها و مصریها هستندتزیین کرده

.....بحمایت اهورمزد در شوش : اریوش شاه گویدد-7بند 

.مرا و پدرم و مردمم را... اهورمزد مرا از آسیب بپاید و 

گفته شده، که چوب سدر را، از جائیکه کوه نامیده میشود، 5در نسخه بابلى در بند -1: توضیحات
بپارسى قدیم (است در نسخه پارسى صریحا گفته شده، که این کوه لبنان . مردم ایبرنارى آوردند

اما ایبرنارى در نسخه بابلى بمعنى ماوراء نهر است، یعنى ماوراء فرات و در نسخه پارسى ). لبنانه



بجاى ماوراء نهر اسم آسور ذکر شده، شاید از این جهت، که فینیقیه قبل از انقراض آسور جزو آن 
.بوده

است و داریوش راه را، چنانکه از در همان بند اسم کرکا در نسخه پارسى و عیالمى کرسا -2
.شوش به فینیقیه و سواحل دریاى مغرب میرفته، ذکر کرده و از بابل بطرف یونیه رفته

نوشته شده، که چوب بلوط است، و در نسخه ) یکا(نسخه بابلى در نسخه پارسى ) مکنمیش(-3
.»چوب جاویدان«: اندبابلى بعد از اسم مذکور توضیح داده

______________________________
)1(-�C�a�b�u�t�k�a.

)2(-�S�i�k�a�b�a.

)3(-�A�x�s�h�i�n�a.

)4(-�A�s�a�d�a�r�u�v�a.

)5(-�D�a�r�a�n�a�m.

)6(-�R�e�s�i�d�e�n�c�e.
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، که در نسخه بابلى ذکر شده، چنانکه محقّقین تصور میکنند، نوعى از »1«)سرگرّو(سنگ -4
.نامیده»2«تنسرپانمرمر است و سیل آنرا 

.را گمان میکنند بمعنى مس است) اسادآروو(لفظ -5

اند، باعث حیرت است، زیرا در مصر معادن نقره اینکه داریوش گفته، که نقره را از مصر آورده-6
تصور میکنند، که چون قبرس وقتى جزو مصر بود، باین مناسبت کلمه مصر استعمال شده یا . نبوده
.انداى بوده، که از ذخایر معابد مصرى برداشتهنقرهشاید 



یى سیاس در کاریه بود و داریوش بلوکى را، که این شهر در آن واقع بود، اوگىشهر آفرودى-7
، 21جزو 32هاى هخامنشى در شوش، صفحه کتیبه(شیل گوید . در باب این محل و. نامیده

):هاى هیئت آثار عتیقه ایرانخاطره

این »3«پیاناند، چنانکه پلین و آپفیون و مورخین قدیم جاى آنرا مختلف معین کردهکه جغرا
اند، سترابون در فریگیه و بطلمیوس در لیدیه، بهرحال اسم این محلّ محل را در کاریه دانسته

سیاس معروف بود از این حیث، که اهالى آن پرستش اما شهر آفرودى. گیا بودهبیونانى اوگى
آثار . خاصى براى آفرودیت ربۀ النّوع وجاهت و عشق داشتند و معبدى هم براى او ساخته بودند

.واقع است»4«آفرودى سیاس که شهر صنعتى بود، اکنون در نزدیکى محلّى موسوم به گیرا

هاى داریوش معلوم است، که نقشه ساختن قصور به پنج قسمت تقسیم شده و هر از لوحه-8
مادیها، بابلیها، ساردیها، یونانیهاى آسیاى صغیر : اند ازپنج ملّت عبارت بوده. ى ساختهقسمت را ملّت

.و مصریها) اهالى یونیه(

هاى دیگر داریوشکتیبه

ها، در آثارى هم، که از قصر مزبور بدست آمده، از قبیل پاسنگهاى ستون، آجرها، کاشى
مختصر و کوتاه است و بسه زبان پارسى قدیم، هائى هست، که ها و غیره کتیبهها، لوحهمجسمه

.عیالمى و آسورى داریوش را معرّفى میکنند

______________________________
)1(-�S�i�r�g�a�r�r�u.

)2(-

�S�e�r�p�e�n�t�i�n�)� �I�n�s�c�r�i�p�.� �d�e�s� �A�c�h�e�m�e�n�i�d�e�s� �a� �S�u�s�e� �p�a�r� �V�.� �S�c�h�e�i�l�.� �p�.� �2�2�,� �P�a�r�i�s

�1�9�2�9.)

)3(-�A�p�p�i�e�n.



)4(-�G�e�i�r�a.

1609: ، ص2جتاریخ ایران باستان، 

:ها اطّالعى بدست آید، مفاد آنها را ذکر میکنیمبراى اینکه از مضامین این کتیبه

.من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر وشتاسپم-1

. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر وشتاسپ هخامنشى-2
دسر را بمعنى تچر میدانند، که در (را ساختم ) دسر(بفضل اهورمزد من این قصر : داریوش گوید

).ذکرش گذشت1589صفحه 

دار را او ساخته ایست بمضمون کتیبه قبل، که بوسیله آن داریوش میگوید، قصر ستونکتیبه-3
در نسخه پارسى این ). پرشیل تصور میکند، صحبت از طاالر صدستونى است، که در اینجا بوده(

.اندامیدهن»1«قصر را هدش

وقتى که اهورمزد مرا شاه این زمین کرد، بفضل اهورمزد : داریوش شاه گوید. منم داریوش الخ-4
.تمامى کارهاى زیبا را انجام دادم

ام، زیرا ام، یکدفعه نکردهآنچه در این مملکت کرده: داریوش شاه گوید. منم داریوش الخ-5
جا هست، من بوسایل خود کردم د، هرچه در ایناهورمزد آنرا خواست و اهورمزد مرا یارى کر

واقعا این چیزها بفضل اهورمزد : و داریوش شاه گفت) یعنى بسعى و اهتمام خودم انجام شده(
آمیز ام بینند، گمان نخواهند کرد، که حرفهاى من اغراقآنهائیکه این قصر را، که من ساخته! است
.اهورمزد مرا و مملکتم را بپاید. است

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه : هائى باین مضمون باسمه شدهآجرها کتیبهبر-6
.ممالک، شاه تمامى این زمین، پسر وشتاسپ هخامنشى

).هنوز زنده بودند(وقتى که پدرم وشتاسپ و جدم ارشام : بر آجرهائى نوشته شده-7



عربستان، مصر، خوارزم، کاپادوکیه، ): همانجاپرشیل، (اند ها را خواندهروى کاشیها این کتیبه-8
.وركگوش، ماد، زرنگ، پارس، عیالم، هئومهتسغد، سکودر، ث

______________________________
)1(-�H�a�d�i�s�h.

1610: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ین را خداى بزرگى است اهورمزد، که این زم: اندهائى از مرمر نوشتهها و لوحهبر مجسمه-9
آفریده، که آسمان را آفریده، که بشر را آفریده، که سعادت بشر را آفریده، که داریوش را شاه 

منم داریوش شاه بزرگ، شاه . گذارى را از بسیارىکرده، یگانه شاهى را از بسیارى، یگانه قانون
ر وشتاسپ شاهان، شاه ممالکى که از تمام نژادها مسکون است، شاه این زمین تا آن دورها، پس

نژاد، این است ممالکى که خارج از پارس دارم، که هخامنشى، پارسى، پسر پارسى، آریانى آریانى
اند، که بمن باج میدهند، آنچه که از طرف من بآنها گفته شد، اجرا کردند و در تحت فرمان من

خوارزم، ماد، خوزستان، پارت، هرات، باختر، سغد، . آنچه که قانون من بود، محفوظ داشتند
......ورك، سکائیه تیز خود گوش، گندار، هند، سکائیه هئومهتزرنگ، رخّج، ث

هاى آنها ناقص اند، ولى کتیبههاى دیگرى هم بدست آمده، که از خاك رس یا مرمر ساختهلوحه
.است، زیرا تمامى قطعات کشف نشده

از خشیارشا-2

بفضل اهورمزد داریوش شاه پدر من این : گویدخشیارشا شاه : در پایه ستونى بسه زبان-الف
.جایگاه را ساخت

) شاه این..... (من، خشیارشا، شاه بزرگ شاه شاهان، : در پایه ستونى بدو زبان، بپارسى و بابلى-ب
.زمین، پسر داریوش شاه هخامنشى



شا شاه خشیار. منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان الخ: در قاعده ستونى بپارسى و بابلى-ج
نسخه . داریوش شاه پدر من این قصر را ساخت، بفضل اهورمزد من نیز در آنجا ساختم: گوید

.بابلى درست خوانده نمیشود

. منم خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان شاه ممالک الخ: اى از میز مرمر بپارسىدر قطعه-د
...از وقتى که اهورمزد مرا : خشیارشا شاه بزرگ گوید

.مزد استغاثه میکنم، که مرا و مملکتم را بپایدمن از اهور

آنچه در این مملکت و در ممالک دیگر است، کال . منم خشیارشا الخ: بر میزى از مرمر ببابلى-ه
.ام بپایداهورمزد با دست خود مرا و آنچه را، که کرده. بفضل اهورمزد بوسیله من انجام یافته

1611: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

از اردشیر دوم-3

منم اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر داریوش : بر ستونى-الف
.هخامنشى

بفضل اهورمزد این قصر پردیس زندگانى را من ساختم، اهورمزد و مثر مرا از : اردشیر شاه گوید
.ام نگاهدارندهر بدى بپایند و آنچه را که کرده

.در نسخه بابلى اسم مهر برده نشده است. اندقصر را دسروم نامیدهدر نسخه عیالمى 

:اندبر حمال ستون اپدانه و نیز بر میزى از مرمر بپارسى و عیالمى و آسورى نوشته-ب

داریوش : اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین، پسر داریوش شاه گوید-1
سر خشیارشا شاه، خشیارشا پسر داریوش شاه، داریوش پسر اردشیر پ) بود(پسر اردشیر شاه 

بعد در زمان جد من اردشیر . را جد جد من داریوش بنا کرد) طاالر(وشتاسپ هخامنشى، این اپدانه 



اهورمزد اناهیتا و مثر مرا . و مثر من این اپدانه را ساختم) اناهیتا(بفضل اهورمزد . این بسوخت
.نگاهدارند

.منم اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر داریوش شاه: ونى، که در لوور استدر پایه ست-ج

اردشیر شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه . هخامنشى....... اى، که در لوور است، پارهدر سنگ-د
.........سنگ گیلویه پنجره ...... این بنا و این : ممالک، شاه این زمین گوید

از اردشیر سوم-4

سوم دو کتیبه بدست آمده یکى، چنانکه گذشت، کتیبه تخت جمشید است و دیگرى از اردشیر
آخرى روى سنگ آهکى بزبان و خطّ بابلى کنده شده و . اى، که در شوش کشف شدهکتیبه

.ناقص است، زیرا بعض قطعات هنوز بدست نیامده

1612: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اند، پسر بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که بر تمام زمیناردشیر، شاه : مفاد کتیبه این است
، داریوش پسر اردشیر شاه، اردشیر پسر خشیارشا )بود(اردشیر پسر داریوش شاه : اردشیر شاه گوید

این قصر . (شاه، خشیارشا پسر داریوش شاه، داریوش پسر وشتاسپ، وشتاسپ پسر ارشام هخامنشى
.من باتمام رسانیدم) را

...این ...... من بفضل اهورمزد خانه پسین را هم ..... ت پیشین را بانى قسم

.ام، از هر بدى بپاینداهورمزد و مثر آنچه را، که کرده...... اردشیر شاه از نو گوید . انجام شد

آثار دیگر هخامنشى-ششم

کتیبه کرمان

و آسورى نوشته از داریوش است و در پهلوهاى هرم کوچکى از سنگ بپارسى قدیم، عیالمى
.شده، منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالک، شاه این زمین پسر وشتاسپ هخامنشى



هاى الوندکتیبه

آباد، که در قرب همدان است، از داریوش در کوه الوند نزدیک دیهى موسوم به عباس-اول
:بپارسى قدیم، عیالمى و آسورى

).هامانند سایر کتیبه(خداى بزرگى است اهورمزد الخ-1بند 

منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که داراى انواع ملل است، شاه این -2بند 
.زمین بزرگ و پهناور، پسر وشتاسپ هخامنشى

از خشیارشا در همان کوه از طرف راست بپارسى، عیالمى و آسورى-دوم

.مانند بند یک کتیبه داریوش-1بند 

م خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ممالکى، که داراى انواع مردمان است، شاه این من-2بند 
.زمین بزرگ و پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشى

هاى همدانکتیبه

اردشیر دوم بر پایه ستونى، که اکنون در موزه بریطانیائى است، بپارسى قدیم، عیالمى و -اول
:آسورى نویسانده

داریوش) پسر(این زمین ) شاهان، شاه ممالک، شاه(زرگ، شاه اردشیر شاه ب

1613: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

آباد، آثار عمارتىفرّاش-)110(

)دیوالفوا، آثار صنایع قدیم ایران(



، پسر )شاه(، خشیارشا )شاه(پسر اردشیر شاه بود، اردشیر پسر خشیارشا ) داریوش: (شاه گوید
این اپدانه را بفضل اهورمزد، اناهیتا، مثر، ما . هخامنشى) وش پسر وشتاسپداری(داریوش شاه، 

.نگاه دارند) ؟(ایم، اهورمزد، اناهیتا، مثر مرا و سلطنتم و آنچه را، که ما کرده) ساختیم؟(

در همدان بدست آمد، که یکى از طال و ) م1926-1925(1304دو لوحه کوچک در -دوم
یوش روى این دو لوحه بزبان پارسى و خطّ میخى سطورى نویسانده، که دار. دیگرى از نقره است

:مضمونش چنین است

از هند تا سپرد ) حبشه(ها، که پشت سغد هستند تا کوشیا این است مملکتى که دارم، از سک«
، که اهورمزد، که بزرگترین خدایان است، بمن عطا کرده، مرا و نیز خاندانم را اهورمزد )لیدیه(

.»داردنگاه 
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از اینکه داریوش حد غربى ممالکش را سپرد . ها اکنون در موزه طهران استیکى از این لوحه
اند، یعنى قبل کشى او بمملکت سکاها نوشتهنوشته، معلوم است، که این دو لوحه را قبل از قشون

هاى مزبور اما اینکه لوحه. مقدونیه در این لوحه نیستم، زیرا اسمى از تراکیه و . ق514-515از 
اند، باید در نظر داشت، که در آسور معمول بود، زیر پى عمارات چنین را با چه مقصود نویسانده

هائى بگذارند، تا معلوم باشد، که بانى کى بوده و گمان میرود، که داریوش هم با این مقصود لوحه
.ها را نویساندهاین لوحه

کتیبه وان

خشیارشا بر سنگى، که بزمین عمود است و در ارگ آن شهر واقع، این کتیبه را بپارسى قدیم، 
:عیالمى و آسورى نویسانده

).هامانند سایر کتیبه(خداى بزرگى است اهورمزد الخ -1بند 

).هامانند سایر کتیبه(شاه خود را معرّفى میکند -2بند 



داریوش شاه، که پدر من بود بفضل اهورمزد کارهاى زیاد کرد، که : خشیارشا شاه گوید«-3بند 
پس از آن من این کتیبه را . زیبا بود و فرمود این سنگ را صاف کنند، ولى چیزى بر آن ننویساند

راجع باین کتیبه باید . »ام، نگاهدارداهورمزد با خدایان مرا و سلطنتم و آنچه را، که کرده. نویساندم
در زمان کشف آن تقریبا در . وان در بلندى شصت پا از زمین واقع استتوقاپوىگفت، که در ار

عیب اى استادانه حجارى و صیقل شده، بقدرى بىاین لوحه سنگى بدرجه: اندسال قبل نوشته70
.اى خوب خوانا است، که گوئى دیروز نوشته شدهمانده و خطوط آن باندازه

هاى سوئزکتیبه

اریوش بیادبود کانالى، که براى اتّصال رود نیل بدریاى احمر ساخته بود، بر ستلى ها را داین کتیبه
.کیلومطرى کانال سوئز کشف شده133پارچه در شلوف الترّابه در این سنگ یک. نویسانده

.»داریوش«: انداند، نوشتهدر میان صورت دو شخصى، که ایستاده-الف

داریوش شاه : ف چپ بعیالمى و آسورى نوشته شدهدر طرف راست صورتها بپارسى و از طر-ب
بزرگ، پسر) زمین(این ) شاه شاهان، شاه ممالک، شاه(بزرگ، 
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.هخامنشى) وشتاسپ(

در یکطرف سنگ و بمصرى در طرف دیگر ) آخرى محو شده(بپارسى، عیالمى و آسورى -ج
مضامین این . از حیث مضمون موافقت با متن پارسى نداردهائى است، ولى کتیبه مصرىآن کتیبه

.ذکر شده571-568ها در صفحات کتیبه

چون بسیارى از حروف و حتّى کلمات این کتیبه محو شده، خواندن آن خیلى دشوار بود و پس از 
زحمات زیاد بدرك معنى آن موفق شدند و بهمین جهت کلماتى را، که موافق فحواى کالم 

خطّ قدیم (اما جهت اینکه متن مصرى، که به هیروگلیف . ایماند، در هاللین گذاردهخوانده
.گفته شده570نوشته شده با متن پارسى موافقت ندارد، در صفحه ) مصرى



اشیائى که داراى کتیبه میباشد

در مهر . شاه بر گردونه سوار است و بشیر حمله میکند. مهرى است از داریوش بشکل استوانه-1
این مهر در موزه بریطانیائى . »اممن داریوش شاه«: انداین جمله را بپارسى، عیالمى و آسورى کنده

.است

دو کرشه،«اند ، که روى آن بپارسى، عیالمى و آسورى کنده)رخام(اى است از مرمر سیاه وزنه-2
طانیائى است و این سنگ حاال در موزه بری. »منم داریوش، شاه بزرگ، پسر وشتاسپ هخامنشى»1«

.سابقا در سر قبر شاه نعمت اللّه در کرمان بود

خشیارشا شاه «: اندبر گلدانهاى متعددى از مرمر سفید بپارسى، عیالمى، آسورى و مصرى نوشته-3
.است) امریکا(هاى لندن و پاریس و فیالدلفى این گلدانها در موزه» بزرگ

است بپارسى، عیالمى، »2«یالدلفى، برلن و ونیسهاى فبر گلدانهاى متعددى، که در موزه-4
گلدانى، که در ونیس است، از سنگ سماق . »اردشیر شاه بزرگ«: اندآسورى و مصرى نوشته

.مارك حفظ میشودساخته شده و در خزانه کلیساى معروف سن

______________________________
.ذشتاى بود، که در مبحث مقادیر ذکرش گکرسه وزنه-)1(

)2(-�V�e�n�i�s�e.
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هاى گلدانهائى، که در شوش هیئت فرانسوى در زمان ریاست دمرگان یافته بسه زبان بر پارچه-5
.»1«»شاه«-»اردشیر«-»خشیارشا«: اندنوشته

:چند مهر از اشخاص متفرقه بدست آمده، که داراى این اسامى است-6

.ثدث....... ى هدخى-ب. پسر آثیابئوشنهارشک نام -الف



گمان میکنند که آخرى از خشیارشا . یاخرشادشىمن-ه. داپاىویشىوهى-د. دشداسک-ج
.است

آبادآثار فیروزآباد، سروستان و فراش-هفتم

.اى چند در باب این آثار گفته شوددر خاتمه الزم است کلمه

فیروزآباد

لّى، که در بیست فرسنگى شیراز از طرف جنوب و بمسافت ده فرسنگ در فیروزآباد، یعنى در مح
: »2«اندهاى بنائى دیده میشود، که آنرا چنین توصیف کردهتقریبا از کازرون واقع است، خرابه

مدخل عمارت از طرف شمال است و در . مطرونیم55مطرونیم در عرض 103بنائى است بطول 
بناى مذکور عبارت از طاالر بزرگى . دیوارى ساخته بودندمقابل چشمه آب زاللى، که دور آن 

مطر 27طول رواق . است، که سقف آن طاق است و بواسطه رواق بزرگى با فضاى بیرون راه دارد
از طرف راست و چپ طاالر مزبور دو اطاق طاقى است، که با . مطر است12و عرض آن 

. اق مربعى، که هریک داراى گنبدى استهاى کوچک تزیین شده و پشت این اطاقها سه اططاقچه
حیاط جلو طاالر . مطر است22مطر میرسد و بلندى گنبدها از سطح زمین 13پهلوهاى گنبدها به 

مطر و سه ربع و سایر 4ها دیوارهاى اطاق. دیوارها خیلى ضخیم است. مطر مربع وسعت دارد39
اند و مالط از سرخى است، که خوب پختهتمام بنا از آجر . تا سه مطر ضخامت دارد2دیوارها از 

آهک و ماسه ترکیب

______________________________
ها از چهار گلدان است، گلدانها از گوید، که این پارچه) کوسویچ(تلمن چنین نوشته، ولى -)1(

اکتشاف آن را هم در . اى بپارسى، عیالمى، آسورى و آرامىمرمر سفید بوده و داراى کتیبه
.نسبت میدهند) لفتوس(هاى شوش به رابهخ

)2(-
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تمام . که ضخامت آن از دو تا سه سانتیمطر استپوشش دیوارها از گج است یا از مالطى، . یافته
دایره است، مگر طاقهاى طاالر و ها نیمها بطاقى منتهى میشود و تمام طاقدرگاهها و طاقچه

.گنبدها، که بیضى است

سروستان

در (شرقى شیراز و کنار راهى واقع است، که از شیراز به داراب میروند این محلّ در جنوب
).لّو یا مهارلونزدیکى دریاچه مح

این بنا کوچکتر از بناى فیروزآباد : »1«اندهاى بنائى است، که چنین وصف کردهدر اینجا خرابه
دار از سمت مغرب وجود دارد و سه مدخل طاق). 33مطر است در عرض 40طول آن (است 

.جبهه با ستونها تزیین شده

پشت این . مربع، که گنبدى بلند داردمطر 11پشت مدخل مرکزى طاالرى است تقریبا بوسعت 
رو اطاقى است و این اطاق داراى ستونهائى طاالر حیاطى است و از طرف چپ آن مدخلى، که راه

از طرف مغرب اطاقى است، که نیز داراى چنین ستونهائى . باشدکوتاه و دوبدو نزدیک بهم مى
در جبهه شرقى فقط یک در .پشت این اطاق اطاقى است گنبددار، که وسعتش کمتر است. است

شکل طاقها و گنبدها . ها نیستکانى براى صعود به صفّهپلّه. است و از جنبین آن دو اطاق کوچک
همان است، که در عمارت فیروزآباد ذکر شد، الّا اینکه گنبدها و طاقها از آجرهاى قوى ساخته 

آجرها را روى مالطى . رسانتیمط2و قطر 25، عرض 28طول : شده و اندازه آنها چنین است
دیوارهاى درون اطاقها . سانتیمطر قطر دارد، آجرها سرخ است و خوب پخته شده2اند که گذارده

.اندرا با مالطى از سنگ و آهک پوشیده، ستونها را از آجر ساخته و روى آنرا با مالط اندوده



ات داشته و از عمارت مزبور هم چنین بنظر میآید، که درون این بنا کمتر از بناى فیروزآباد تزیین
از حیث موادى که بکار رفته و طرز معمارى، هر دو بنا از یک زمان و از یک مکتب . بدتر مانده

.است) یعنى یک سبک(

آبادفراش

در یک وادى در سه منزلى فیروزآباد از طرف غرب بناى کوچکى است، که خیلى خراب شده و 
بواسطه همین دو جهت

______________________________
)1(-�I�l�i�d�e�m� �p� �.�5�6�5.(565جا صفحه در همان.(
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مورد توجه زیاد نیست، ولى گنبد آن جالب دقت است، زیرا روى چهار جرز قرار گرفته و این 
زنى میدهد، که فن طاقاى را نشاناین گنبد در فن معمارى مرحله. جرزها را طاقهائى بهم پیوسته

آباد بناى فیروزآباد و سروستان و فراش. از آن و چند مرحله دیگر گذشته، تا بشکل مدور درآمده
این بناها را دیده، 1880، که در »1«را اکثر علماء فن از دوره ساسانیان میدانند، ولى دیوالفوا

چون . لّق بوالتى از این دوره بودهعقیده راسخ دارد، که از دوره هخامنشى است و این قصور متع
جمشید و شوش نیست، دیوالفوا طاقها و گنبدهائى، که در اینجا دیده میشود، در عمارات تخت

جمشید عقیده دارد، که زدن طاق و گنبد از معمارى ملّى ایرانیان قدیم بوده و در عمارت تخت
.اندشیوه آسور و مصر را بکار برده

همراه نیستند و گویند، که زدن طاق را ایرانیهاى قدیم از روم و بیزانس اقتباس سایرین با این عقیده 
جا پیدا نشده، قضاوت اهل فن مشکل گشته، ولى اکثریت قریب هائى در اینچون کتیبه. اندکرده

.دانندباتفاق این بناها را از دوره ساسانى مى

ها بزبان و خط غیرپارسىکتیبه-هشتم



هائى هم فقط بزبان و خطّ هائى که ذکر شد، کتیبهشى، عالوه بر کتیبهبعض شاهان هخامن
:اند، که قابل ذکر استغیرپارسی نویسانده

بیانیه کوروش بزرگ، که در بابل بزبان و خطّ بابلى انتشار یافته بود و شرحش در صفحات -1
سطر است و 45اى اى از گل رس نوشته شده، داراین کتیبه، که بر استوانه. گذشت386-387

.استوانه مذکوره در موزه بریطانیائى است. قسمت اعظم آن محو گشته

اند و شرحش کتیبه داریوش اول در نزدیکى کانال سوئز، که بزبان و خط مصرى قدیم نوشته-2
.ذکر شده569-568در صفحات 

اند و آنجمشید بزبان بابلى یافتهاى از اردشیر اول در تختکتیبه-3

______________________________
)1(-
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.سطر میباشد، از این سطور فقط قسمت چپ آن باقى است و مابقى محو شده13داراى 

اند، که فقط چند کلمه از آن جمشید از اردشیر دوم بزبان و خط بابلى یافتهر تختاى نیز دکتیبه-4
.باقى است

کتیبه کوچکى بزبان شوشى جدید در بیستون، که -1: اندها را هم از داریوش اول یافتهاین کتیبه
تکرار مختصرى از سه سطر کتیبه بزرگ داریوش در بیستون -2. مضمونش هنوز معلوم نیست

-4. هایش محو شدهاى بزبان آرامى در نقش رستم، که بعض قسمتکتیبه-3. زبان شوشى جدیدب



اى بزبان بابلى در کتیبه-5. سطر است24جمشید، که داراى اى بزبان شوشى جدید در تختکتیبه
.جاهمان

ید در زمینه تردید میتوان گفت، که از حیث مفاد بامضامین سه کتیبه آخرى انتشار نیافته، ولى بى
.هاى پارسى در محلّهاى مذکور باشدکتیبه

کاوشهاى نوین در ایران

پیش از آنکه باین مبحث خاتمه دهیم، مقتضى است این چند سطر را بر آنچه گفته شده است 
جاى این مطالب در مدخل تألیف بود، ولى زمانیکه جلد اول آن بطبع میرسید، اطالعاتى . بیفزائیم

بنابراین در اینجا کلیاتى اجماال گفته میشود و معلوم . وع هنوز انتشار نیافته بودراجع باین موض
.هاى تاریخ ایران مربوط باشد، در جاى خود بیایداست، که کیفیات اکتشافات، بقدرى که بدوره

اخیرا، یعنى از وقتى که در امتیازنامه حفریات دولت فرانسه در ایران تجدیدنظر بعمل آمد و -1
قرارداد جدیدى بین دولتین ایران و فرانسه راجع باین مسئله منعقد گشت، کاوشها در امکنه 

تاریخى ایران مخصوصا مورد توجه گردید و عالوه بر هیئت علمى دولت فرانسه، که در شوش 
کارهاى سابق خود را تعقیب میکند، هیئتهائى هم باجازه دولت در چند جاى دیگر ایران بحفریات 

.اندها پرداختهو کاوش
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:ها و امکنه مزبوره اینها هستندهیئت

مؤسسه امریکائى براى صنایع و «در نیویورك جمعیتى باین اسم تأسیس شد . م1930در سال -1
ن و ریاست حقیقى به فرانکلی»2«و ریاست افتخارى آن به پروفسور جکسن» »1«آثار عتیقه ایران

نیز مدیر »4«در همانوقت ارثرپوپ. وزیرمختار سابق امریکا در ایران تفویض گردید»3«ترگون. م
بتشویق این جمعیت، رکفلّر ثروتمند معروف امریکا حاضر گردید، مبلغى براى . مؤسسه مزبوره شد
یکاگو گذارد، تا معلم دار العلوم ش»5«میلیون دالر باختیار پروفسور برستید9حفریات بپردازد و 



را مأمور »6«پروفسور مزبور، پروفسور هرتسفلد1931در سال . در ایران و مصر خرج کند
.جمشید کرد و اکنون او مشغول تحقیقات و حفریات و تعمیرات استحفریات و تعمیرات تخت

ده و مقصود هزار دالر براى پروفسور مزبور از امریکا فرستاده ش220تا حال، چنانکه گویند، مبلغ 
هاى قصور و ابنیه بهتر معلوم این است، که عجالۀ خاکهاى آوار قرون عدیده برداشته شود، تا محلّ

. ها ساخته بودند، از نو بسازندگردد و بعض عمارات را بطرز و اسلوبى، که در زمان هخامنشى
هائى بدست خواهد هسنگها، آجرها، الواح و کتیبمعلوم است، که از برداشتن آوارها اشیاء، خرده

هائى بتاریخ قدیم ایران افکنده شود، چنانکه آمد و ممکن است، که از این اکتشافات روشنائى
1599اى از خشیارشا دارد و ترجمه آن در صفحه چندى قبل سنگى بدست آمد، که کتیبه

.گذشت

) »7«یورسیتهاون(میلى استرآباد از طرف دار العلوم 12در ) تپه قرقاول(تپه در تورنگ-2
مشغول حفریات بود و نتیجه کاوشها را ) 1310(سال گذشته »9«دکتر وولسین»8«تىسىساسکان

بولتن مؤسسه«اى، موسوم به در مجله

______________________________
)1(-

�A�m�e�r�i�c�a�n� �I�n�s�t�i�t�u�t�e� �f�o�r� �P�e�r�s�i�a�n� �A�r�t� �a�n�d� �A�r�c�h�e�o�l�o�g�y.

)2(-�H� �.�V� �.�W�i�l�l�i�a�m� �J�a�c�k�s�o�n.

)3(-�F�r�a�n�k�l�i�n� �M� �.�G�u�n�t�h�e�r.

)4(-�A�r�t�h�u�r� �V� �.�P�o�p�e.

)5(-�B�r�e�s�t�e�a�d.

)6(-�P�r�o�f� �.�E� �.�H�e�r�z�f�e�l�d.

)7(-�U�n�i�v�e�r�s�i�t�e.



)8(-�K�a�n�s�a�s�c�i�t�y.

)9(-�D�r� �.�W�u�l�s�i�n.
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جا آثارى زیاد از ظروف در این. ، بطبع رسانیده»»1«امریکائى براى صنایع و آثار عتیقه ایران
ها بدست آمده، که جالب توجه سفالین و اشکال زن و مرد و بعض ادوات خانه و اسلحه و زینت

اشیاء و ادواتى، که کشف شده، از عهد سنگ تراشیده و مفرغ است و با اشیائى، که در . میباشد
آثارى از بقایاى قلعه یا معبدى هم . دامغان و طالش و ترکستان روسیه بدست آمده، ارتباط دارد

نیز آثارى از زمان ساسانیان . کشف شده و تصور میرود، که در حوالى تپه شهرى بزرگ بوده
.کشف شده، که جالب توجه است و در جاى خود بیاید

کلیۀ حفریات در تورنگ تپه از این حیث نیز مهم است، که . اشیاء منکشفه در موزه معارف است
ائى بدست آمد، که توجه علماء آثار عتیقه را بخود میالدى گنجى در اینجا پیدا شد و اشی1841در 

بنابراین آثار تصور میکردند، که بین تمدن سومرى و عیالمى با تمدن مردمى، که در . جلب کرد
ازمنه قبل از تاریخ در اینجاها سکنى داشتند، ارتباطى نزدیک بوده و حتّى بعضى حدس میزدند، 

اگرچه این عقیده هنوز بثبوت . اندبخوزستان و کلده رفتهها و سومریها از این نواحىکه عیالمى
نرسیده، ولى ظنّ قوى میرود، که کاوشها در حوالى استرآباد قریبا این مسئله را روشن کند، زیرا 

.اندتپه باتمام نرسیده و در تمام طبقات هنوز تفحص نکردهکاوشهاى تورنگ

بخرج دار العلوم فیالدلفیا»2«تر شمیدتدک.) م1932-1931(شمسى قمرى 1310در سال -3
غربى دامغان مشغول حفریات و کاوشهائى شد، با این مقصود، که در تپه حصار در جنوب»3«

در (را، که در دوره سلوکیها و اشکانیان رونقى داشته، بیابد ) پیلسهکاتم(محلّ شهر صددروازه 
).تر صحبت خواهد بودباب این شهر پائین

هنوز کشف نشده، ولى از حفریات اشیاء زیادى از اسلحه و ادوات و غیره بدست شهر مزبور
.آمده، که در موزه معارف است و جالب توجه میباشد



مأمور حفریات»5«واقع در شیکاگو، دکتر اوپن»4«تناز جانب موزه مطروپولى-4

______________________________
)1(-

�B�u�l�l�e�t�i�n� �o�f� �t�h�e� �A�m�e�r�i�c�a�n� �i�n�s�t�i�t�u�t�e� �f�o�r� �P�e�r�s�i�a�n� �A�r�t� �a�n�d� �A�r�c�h�e�o�l�o�g�y.

)2(-�D�r� �.�S�c�h�m�i�d�t.

)3(-�P�h�i�l�a�d�e�l�p�h�i�a.

)4(-�M�e�t�r�o�p�o�l�i�t�a�n.

)5(-�U�p�e�n.
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جواهر پارسى-)111(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

.نکردهدر قصر ابو نصر نزدیک شیراز شده، ولى هنوز بکار شروع 

، که از مدیران موزه لوور پاریس است، از طرف موزه مزبور »1«نوتدر سال گذشته دکتر کن-5
»2«بعد جانشینى از جانب خود موسوم به کریشمان. مأمور حفریات نهاوند شد و قدرى کار کرد

.گذارد و رفت و حاال او مشغول کار است

، که از متمولین است، بخرج خود »3«ستینسرارلپارسدر جنوب ایران بین بلوچستان و خلیج-6
مشغول تحقیقات میباشد و عقیده دارد، که از این راه ارتباط تاریخى بین مردمان خوزستان و بین 

عجالۀ او . النّهرین از یکطرف و مردمان مشرق ایران و حتّى هند از طرف دیگر روشن خواهد شد
.در سواحل خلیج پارس بتحقیقات پرداخته



______________________________
)1(-�C�o�n�t�e�n�a�u.

)2(-�K�r�i�s�h�m�a�n�n.

)3(-�S�i�r� �A�u�r�e�l� �S�t�e�i�n.
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سو و در سوئد میخواهد در استرآباد بین قره»2«تروپولوژىرئیس مدرسه آن»1«مسیو آرن-7
.رود کار کندگرگان

______________________________
)1(-�A�r�n�e.

)2(-�A�n�t�h�r�o�p�o�l�o�g�i�e(تاریخ طبیعى انسان.(
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ضمیمه کتاب دوم دودمان هخامنشى

اگرچه اسامى شاهان هخامنشى و اغلب اوالد ذکور و اناث و اقرباى نزدیک آنان بمناسبت وقایع 
اسامى آنان از نو در این ذکر شده، ولى چون اسامى مذکوره در تمام کتاب پراکنده است، 

فهرست ذکر میشود و، اگر هم احیانا براى ذکر بعض اسامى موقعى بدست نیامده، این نوع اسامى 
هاى مدارك این فهرست نوشته(تر گردد را بر آن میافزائیم، تا در موقع رجوع، فهم مطلب سهل

حفریات بدست آمده و هر هاى شاهان هخامنشى و الواحى است، که ازمورخین عهد قدیم و کتیبه
تألیف یوستى نیز استفاده » نامهاى ایرانى«از . یک از مدارك در کتاب دوم در جاى خود ذکر شده

).»1«ایمکرده

).228صفحه (سرسلسله این دودمان بود، ولى پادشاه نبود -هخامنش



پش اول چشپسر هخامنش، نخستین شاه این سلسله بود و او را بترتیب تاریخ باید-پشچش
.نامید

.پش اولپسر چش-کبوجیه اول

.پسر کبوجیه اول-کوروش اول

.کوروش و آریارمنا: او دو پسر داشت. پسر کورش اول-پش دومچش

.پس از او سلطنت به کوروش رسید و او را بترتیب تاریخ کوروش دوم باید خواند

سم گشت و سلطنت تا داریوش اول با اوالد و پش دوم ببعد سلسله هخامنشى بدو شاخه منقاز چش
.احفاد کوروش دوم بود

پسرى داشت موسوم به کبوجیه، که بعد از پدر پادشاه شد، و-کوروش دوم

______________________________
)1(-�F�e�r� �.�J�u�s�t�i� �.�I�r�a�n�i�s�c�h�e�s� �N�a�m�e�n�b�u�c�h� �.�M�a�r�b�u�r�g� �,�1�8�9�5.
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آریارمنا برادر کوروش دوم . گردید»1«سا، که زن فارناکس کاپادوکىومه به آتسدخترى موس
.پسرى داشت ارشام نام و ارشام برادرى، که اسمش معلوم نیست

پسر کوروش دوم، ماندان دختر آخرین پادشاه ماد را ازدواج کرد و پسرى از او -کبوجیه دوم
اسم دختر کبوجیه معلوم نیست، ولى اسم . است) بزرگ(داشت، که معروف به کوروش سوم 

پسرعموى کبوجیه، ارشام پسرى داشت وشتاسپ نام و نیز پسر یا . بود»2«بارسشوهر او اى
نام، که اسم پدرش »3«اى نیز داشت آرتایسارشام برادرزاده. دخترى، که اسمش مجهول است

.معلوم نیست

:سه زن داشت) م. ق529، فوت 598تولد . (بزرگ-کوروش سوم



:از زن اولى دو پسر داشت. اسمش مجهول است-3. تیسآمى-2. دانکاسان-1

.»4«مرئه-2. ساآتس-1: از زن دوم دو دختر. بردیا-2). سوم(کبوجیه -1

.نام»5«تناز زن سوم دخترى آرتیس

ازدواج کرد و پسران او نام »6«وشتاسپ پسر ارشام و پسرعموى کوروش بزرگ زنى را ردگون
-5). اتانس(هوتانه -4). والى لیدیه(ارتافرن -3. اردوان-2). اول(داریوش -1: اینها بودند

پسر یا دختر ارشام، که اسمش معلوم . دو دخترى نیز داشت، که اسمشان مجهول است. آرتانس
»7«آرتاخى: داشتآرتایس، که ذکرش باالتر گذشت، دو پسر. نیست، پسرى داشت مگابات نام

.نامان»8«و آزانس

-3). دختر کوروش(سا آتس-2. فایدیم-1: چهار زن داشت) م. ق522فوت (-کبوجیه سوم
بردیا برادر کبوجیه ). یس پادشاه مصر بروایتىدختر آپرى(تیس تهنى-4). دختر کوروش(مرئه 

.دخترى داشت پارمیس نام) 525فوت (

______________________________
)1(-�P�h�a�r�n�a�k�e�s(آیداین شخص سر دودمان پادشاهان کاپادوکى بشمار مى.(

)2(-�O�i�b�a�r�e�s.

)3(-�A�r�t�a�i�o�s.

)4(-�M�r�r�o�e.

)5(-�A�r�t�i�s�t�o�n�e.

)6(-�R�o�d�o�g�o�n�e.

)7(-�A�r�t�a�c�h�a�i�e�s.

)8(-�A�z�a�n�e�s.
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اى، که از اعقاب داریوش پسر وشتاسپ یعنى بشاخهپس از فوت کبوجیه و ایام فترت، سلطنت به 
.آریارمنا بود، منتقل گردید

:زنان او اینها بودند) م. ق485، فوت 549تولّد (-داریوش اول

-4). دختر کوروش بزرگ(سا آتس-2. گبریاس، که اسمش معلوم نیست(دختر گئوبروو -1
.)زن کبوجیه سوم(فایدیم -5). دختر بردیا(پارمیس 

.آپام-7). دختر آرتانس(گون فرت-6

.نسآریابیگ-2. پسرى، که نامش مجهول است-1: از زن اولى-پسران داریوش

.خشیارشا-1: از زن دوم). اندبعضى آریامنس نوشته(»1«بازانآرت-3

-1: وشتاسپ و سه دختر، که نامشان چنین بود-4. تسماسیس-3. هخامنش والى مصر-2
: از پنجمى. مردوسآرى: از زن چهارم. ارشام: از زن سوم. تیسآم-3. ماندان-2. »2«زسترآرت

چهار دختر دیگر نیز داشت، . داتسو فرن»4«تسپران، هى»3«آبروکوماس: از ششمى. ارسامنس
شوهر : شوهران دختران داریوش اینها بودند. که نه اسم مادرشان معلوم است و نه اسامى خودشان

فاتح مصر در ) مگابیز(تیس بغابوخش شوهر آم. مردونیه سردار قشون ایران در پالته-زسترآرت
ود و او یکى از همدستان داریوش اول در واقعه زمان اردشیر اول، که پسر زوپیر و نوه بغابوخش ب

زسارتخمس، درى: شوهران چهار دخترى، که اسمشان معلوم نیست اینها بودند. بردیاى دروغى
).اتانس(هوتانه »6«اسم، هى»5«

فیوس، مردس، ارتىآرى: اردوان پنج پسر داشت-1: برادران داریوش داراى این اوالد بودند
هوتانه داراى دو -3. ارتافرن یک پسر داشت، ارتافرن ام-2. تخمس، تیگرانستانپاساکس، ترى

آرتانس دخترى -4). زن خشیارشا(تریس آمس-و یک دختر»7«آنافاس، سمردمنس: پسر بود
).زن داریوش اول(گون نام فرت-داشت



پش بود، که دواز دو خواهر داریوش، که اسمشان معلوم نیست، یکى زن چش

______________________________
)1(-�A�r�t�o�b�a�z�a�n�e�s.

)2(-�A�r�t�o�z�o�s�t�r�a.

)3(-�A�b�r�o�c�o�m�a�s.

)4(-�H�y�p�e�r�a�n�t�h�e�s.

)5(-�D�a�u�r�i�s�e�s.

)6(-�H�y�m�e�c�s.

)7(-�S�m�e�r�d�o�m�e�n�e�s.
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داریوش ، که پدر مردونیه داماد )گبریاس(اسپ و فرندات، دیگرى زن گئوبروو ست: پسر داشت
مگابات نوه ارشام . ماند نام و دخترى، که اسمش مجهول استگئوبروو نیز پسرى داشت آرى. بود

نام، که نامزد »1«سامسو پسرعموى داریوش پسرى داشت موسوم به مگاباز و او دخترى سى
پس نام و نیز آرتاخى پسرعموى دیگر داریوش پسرى داشت اتاس. پوزانیاس پادشاه اسپارت بود

.پسرى دیگر، که اسمش معلوم نیست

تریس دختر هوتانه بود و اسامى پسرانش زنش آمس) م. ق465، فوت 521تولّد (-خشیارشاى اول
-4). والى بابل(»2«ارتاریوس-3). اول(اردشیر -2). م. ق465فوت (داریوش -1: چنین

).664فوت (وشتاسپ والى باختر 



آخرى مشکوك (یاى دارى-2. ردگون-1: رانش چنین بوداسامى دخت. »3«تسرستیت-5
تس برادر خشیارشا پنج پسر داشت، که اسمشان معلوم نیست و دخترى ارتااینت ماسیس). است

.نامى بود»4«یرامنسیاى هىشوهر دارى. نام، که زن داریوش پسر خشیارشا گردید

. آلوگون-2). داماسپیا(جاماسپه -1: دندزنانش اینها بو) م. ق425فوت (درازدست -اردشیر اول
-از دومى) م. ق425فوت (خشیارشا -از زن اولى: آندیا و پسرانش اینها-4. دنکسمارتى-3

پسرى -از چهارمى. تسداریوش دوم و آرسى-از سومى) م. ق425یا 424فوت (سغدیانس 
آرتاریس برادر اردشیر و عموى ) انیهاپاروساتس یون(بغاپایس نام و دخترى موسومه به پروشاتّو 

نس پسر وشتاسپ و نوه داریوش اول، که سوتپى. نام»5«تانسداریوش دوم پسرى داشت منوس
مگاباز پسر مگابات دو پسر داشت، ). 414فوت (والى لیدیه بود، پسرى داشت موسوم به آمرگس 

معلوم نیست، پسرى داشت ایتامیترسپسر ارتاخى، که اسمش . دات و بوبارس بودکه اسمشان فرن
.نام»6«

______________________________
)1(-�S�e�i�s�a�m�e�s.

)2(-�A�r�t�a�r�i�o�s.

)3(-�T�i�t�h�r�a�u�s�t�e�s.

)4(-�H�i�e�r�a�m�e�n�e�s.

)5(-�M�e�n�o�s�t�a�n�e�s.

)6(-�I�t�h�a�m�i�t�r�e�s.
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اردشیر -1: پسرانش اینها بودند. اول بودزنش پروشاتّو دختر اردشیر ) 404فوت (- داریوش دوم
-4. تسآرتس-3). 401فوت (کوروش کوچک -2). م. ق358یا 360، فوت 452تولّد (



تریس نام داشت، که قبل از دختر داریوش آمس»2«.استانس-5»1«دارسرس یا اکسناگزات
داریوش دوم از (ن اردشیر گردید تخم شد و پس از کشته شدن او زاو زن ترى. تولّد یافته بود425

).پروشاتّو سیزده نفر اوالد ذکور و اناث داشت، هفت نفر آنها در کودکى درگذشتند

پس از کشته شدن کوروش، او زن . نام داشت و ایرانى نبود»3«زن کوروش کوچک آسپاسیا
ارتااینت نامایتامیترس پسرى داشت. اردشیر دوم و بعد زن داریوش پسر اردشیر مذکور گردید

»4«.

.ستاتیرا-1: ها معروفنداز زنان او این-)باحافظه(اردشیر دوم 

).زن کوروش کوچک(آسپاسیا -4. ساآتس-3. تریسآمس-2

).م. ق358فوت قبل از (داریوش -1: پسران اردشیر اینها بودند

فوت (ارسانس -4). م.ق338فوت (اردشیر معروف به اخس -3. »5«آریاسپس یا آریاراثس-2
از دختران اردشیر دوم . و نیز پسران دیگر داشت، که در حیات پدر درگذشته بودند) م. ق358

. آپام زن فرناباد-3. تریس، که زن اردشیر شدآمس-2). 338فوت قبل از (اخا -1: اینها معروفند
ریوش، که ولیعهد بود و دا. سا، که اردشیر ازدواجش کردآتس-5. »6«تسردگون زن ارن-4

دارس برادر اردشیر رس یا اکسناکزات). م. ق334فوت (»7«کشته شد، پسرى داشت آربوپال
.دوم دخترى داشت، که اسمش مجهول است و زن اردشیر سوم گردید

و دخترى ) 336فوت قبل از (استانس برادر دیگر اردشیر دوم پسرى داشت ارسانس نام 
.و نیز دو پسر و یک دختر، که اسمشان معلوم نیست) م. ق323فوت (نام »8«گامبیسسىسى

______________________________
)1(-�O�x�a�t�h�r�e�s� �)�O�x�e�n�d�a�r�e�s. )

)2(-�O�s�o�t�a�n�e�s.

)3(-�A�s�p�a�s�i�a.



)4(-�A�r�t�a�y�n�t�e�s.

)5(-�A�r�i�a�r�a�t�h�e�s.

)6(-�O�r�o�n�t�e�s.

)7(-�A�r�b�u�p�a�l�e�s.

)8(-�S�i�s�y�g�a�m�b�i�s.
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سا آتس-2. دختر اخا، که اسمش مجهول است-1: زنان او اینها بودند-)اخس(اردشیر سوم 
و نیز سه دختر ) 336فوت (آرسیس -2تانس بیس-1: پسران او اینها). دختر و زن اردشیر دوم(

) بروایتى پروشاتّو زن اسکندر شد(و اسم دو دیگر مجهول است »1«اسم یکى پروشاتّو: داشت
-1: گامبیس را ازدواج کرد و از او دو پسر داشتسىارسانس پسر استانس و نوه داریوش دوم سى

). م. ق330فوت -زن داریوش سوم(ستاتیرا -1: رس و نیز دو دختراگزاث-2. داریوش کدمان
.باذ بودو زن ارتهدخترى که اسمش معلوم نیست -2

خواهر -2. ستاتیرا خواهر او-1: زنان او اینها بودند) م. ق330فوت (-)کدمان(داریوش سوم 
.آباندخت-3. فرناکس، که اسمش معلوم نیست

ستاتیرا، که زن -1: دختران او). م. ق339تولّد قبل از (اخس -2. برزانسآرى-1: پسران او
سردار محبوب اسکندر »3«تیونزن هفس»2«تیسپهدرى-2. )م. ق323فوت (اسکندر شد 

تانس بیس. بود) مهرداد(دخترى، که اسمش معلوم نیست و زن میترادات -3). م. ق323فوت (
رس اگزاث). مشکوك است(پسر اردشیر سوم اخس دخترى داشت، که زن وشتاسپ نامى شد 

تریس نام، که زن دخترى داشت آمس) گامبیسسىیعنى پسر ارسانس و سى(برادر داریوش سوم 
.سیوس هراکله گردیدسردار اسکندر بود و بعد زن دیونى) »4«کراتروس(

.او دختر دیگرى نیز داشت، که اسمش مجهول است و زن اردشیر سوم بود



این اشخاص : چون بعض اسامى کرارا ذکر شده، براى روشن بودن مطلب بطور خالصه گوئیم
.دنداسم بوهم

.پسر داریوش اول-2. سرسلسله دودمان-1: هخامنش

.پسر کوروش اول-2. پسر هخامنش سرسلسله-1: پشچش

پسر کوروش-3. پسر کوروش اول-2. پش اولپسر چش-1: کبوجیه

______________________________
)1(-�P�a�r�y�s�a�t�e�s.

)2(-�D�r�y�p�e�t�i�s.

)3(-�H�e�p�h�a�e�s�t�i�o�n.

)4(-�C�r�a�t�e�r�u�s.
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).بزرگ(سوم 

کوروش کوچک -4. پسر کبوجیه دوم-3. پش دومپسر چش-2. پسر کبوجیه اول-1: کوروش
.پسر داریوش دوم

).بروایتى(پسر داریوش اول -2. پش دومپسر چش-1: آریارمنا

.پسر داریوش اول-2. پسر آریارمنا-1: ارشام

.پسر داریوش اول-2. پسر ارشام و پدر داریوش اول-1: وشتاسپ

).والى باختر(پسر خشیارشاى اول -3



.پسر خشیارشاى اول-2). داریوش اول(پسر وشتاسب -1: داریوش

).داریوش سوم(پسر ارسان -5. پسر اردشیر دوم-4). داریوش دوم(پسر اردشیر اول -3

.پسر اردشیر اول- 2. پسر داریوش اول-1: خشیارشا

پسر اردشیر دوم -3). باحافظه(پسر داریوش دوم -2). درازدست(پسر خشیارشاى اول -1: اردشیر
).اخس(

.دختر داریوش اول-2. زن کوروش بزرگ-1: تیسآمى

دختر کوروش بزرگ، که زن کبوجیه سوم و گئومات و -2. دختر کوروش دوم-1: ساآتس
).زن او و اردشیر سوم(دختر اردشیر دوم -3.داریوش اول بود

).زن خشیارشاى اول و مادر اردشیر اول(دختر هوتانه -1: تریسآمس

دختر -4. دختر اردشیر دوم و زن او-3). زن اردشیر دوم(دختر داریوش دوم از پروشاتّو -2
.رس، زن کراترس سردار اسکندراگزاث

.دختر اردشیر سوم، زن اسکندر-2. ل، زن داریوش دومدختر اردشیر او-1: پروشاتّو
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جواهر پارسى-)112(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

دختر ارسان، زن -2. تخم و تیسافرن، زن اردشیر دوم، مادر اردشیر سومخواهر ترى-1: ستاتیرا
.وش سوم، زن اسکندردختر داری-3. داریوش سوم

.تسدختر اردشیر دوم، زن ارن-2. زن وشتاسپ، مادر داریوش اول-1: ردگون
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کتاب سوم دوره مقدونى و یونانى

1633: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

سلطنت اسکندر-باب اول

تسخیر ممالک شرقى ایران-فصل اول

اسکندر در پارت، گرگان و هرات-مبحث اول

تذکّر

اى شروع شد، که وقایع آن در این فوت داریوش سوم بدوره اول پارسى قدیم خاتمه داد و دوره
ممکن است گفته شود، که دوره اول پارسى مشرق قدیم و ایران با جنگ گوگمل . کتاب بیاید

هاى اسکندر بعد از فوت داریوش و جنگخاتمه یافته بود، ولى اندکى تأمل و عطف توجه بوقایع 
.در آسیاى وسطى و مشرق ایران و نیز هند، عدم صحت این نظر را روشن میسازد

مادامیکه داریوش زنده بود، ایران میتوانست باز در مقابل اسکندر بایستد و، چون داریوش هم، 
ه کشته شود یا چنانکه گذشت، بخبطهاى خود در جنگهاى قبل برخورده و حاضر شده بود، ک

ازپیش، گاه قشون مقدونى بیشاین تصمیم و پافشارى او و دور شدن اسکندر از تکیه. فاتح گردد
وهواى احوال سلحشور مردمان مشرق ایران و آسیاى وسطى، شرایط جغرافیائى و اقلیمى، آب

هاى این صفحات و باالخره امکان معدوم ساختن آذوقه در این صفحات کمسخت بعض قسمت
هاى شدید و بل مهلک بقشون اسکندر وارد آورده از نو قوتى بدولت ثروت، ممکن بود ضربت

از طرف دیگر این نکته را هم باید در نظر داشت، که داریوش در حال اضطرار . هخامنشى دهد
میتوانست با سکاهاى ماوراء سیحون یا با پادشاهان هند اتّحادى منعقد دارد و، اگر چنین 

وقایع (مندى اسکندر بسیار مشکوك میگشت وى میداد، ظنّ قوى این است، که بهرهآمدى رپیش
).بعد این نظر را تأیید میکند



مند جا بهرهاگر هم تصور کنیم، که اسکندر، باوجود زنده ماندن داریوش، کما فى السابق همه
اعتقادى داشت، میشد، چنین تصور گمانى خواهد بود یا ظنّى غالب و بهرحال نمیتوان چنین 

هاىبنابراین خاتمه دوره اول پارسى، یا استیالى آریان
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اگرچه معلوم است، ولى باز براى . ق م دانست330ایرانى را بر مشرق قدیم، باید تقریبا تیرماه 
خواهد بود، با انقراض تر این معنى روشنچنانکه پائین: احتراز از سوءتفاهم الزم است بیفزائیم

دولت هخامنشى اوضاع ایران یا مشرق قدیم یکدفعه تغییر نکرد، بل بمرور دهور خردخرد آن 
.اوضاع باوضاعى دیگر مبدل گردید

در . م حدى است فاصل بین دو دوره قبلى و بعدى. ق330بنابراین نباید تصور کرد، که سال 
. جریان رودى بین قطرات آب حدى فاصل نیستتاریخ حد فاصل وجود ندارد، چنانکه در 

اى تحوالت و تطورات بمرور انجام مییابد و مدتها وقت الزم است، تا اوضاع و احوال دوره
.باوضاع و احوالى دیگر تبدیل یابد

سال بود و این مدت باین کوتاهى، 7یا 6چنانکه بیاید، عمر اسکندر پس از فوت داریوش سوم 
هاى مورخین نامى یونانى این وقایع را، برطبق نوشته. داریوش، پر است از وقایع مهممانند سلطنت 

مورخین یونانى و غیره در کتبى، : ایم و جهت آن از اینجا استو رومى، با شرح و بسط ذکر کرده
اند، که با ایاالت غربى ایراناند، بیشتر بوقایعى پرداختهکه راجع بزمان قبل از اسکندر نوشته

اند، باجمال برگذار شده، هخامنشى مربوط است و، اگر هم از وقایع صفحات شرقى ذکرى کرده
شرقى ایران هخامنشى کشى اسکندر در ایاالت شرقى و شمالهائى، که راجع بقشونولى در قسمت

هاى مورخین مذکور راجع باین موضوعبنابراین نوشته. انداست، براى دفعه اولى بتفصیل قائل شده
حاوى اطّالعاتى است، که براى دانستن وضع جغرافیائى و شرایط اقلیمى و تشکیالت و ترتیبات 
صفحات شرقى و شمال شرقى ایران آن روز و عادات و اخالق مردمان صفحات مزبوره گرانبها 

سال تغییر نمییابد، ضمنا اینگونه 7یا 6اى در ظرف است و، چون معلوم است، که اوضاع دوره
هاى شرقى ات آگاهى ما را بر اوضاع و احوال ایران هخامنشى، و مخصوصا بر اوضاع قسمتاطّالع

اى تکمیل میکند و، اگر هم بحد کفایت تکمیل نکند، از تاریکى شرقى آن، تا اندازهو شمال



بنابراین بسط مقال در این باب کتاب سوم نباید باعث ایراد . هاى این صفحات میکاهدگذشته
وص، که ذکر کیفیاتى با تفصیل در مواردى زیاد اخالق اسکندرگردد، بخص
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ها را، که خودشان را قوم غالب یا فاتح میدانستند، آشکار میسازد و این معنى هم و عادات مقدونى
.یت نیستاهمبراى تاریخ ایران و فهم وقایعى، که بعد از انقراض دولت هخامنشى روى داد، بى

عقیده مقدونیها پس از فوت داریوش

مقدونیها گمان میکردند، که با فوت داریوش جهانگیرى اسکندر خاتمه یافته و قریبا باوطانشان 
مراجعت خواهند کرد، ولى بزودى دریافتند، که این گمان اساسى نداشته، توضیح آنکه اسکندر 

ى ایران را تسخیر کنیم، تا دولت من کمتر از باید ممالک شرق: آنها را در جائى جمع کرده گفت
دولت هخامنشى نباشد و دیگر اینکه، اگر مردمان ایاالت شرقى پارس را مطیع نکنیم، بیم آن 

بر اثر این نطق مقدونیها مصمم . میرود، که بعدها ایاالت دیگر پارس هم از اطاعت ما سربپیچند
اسکندر سپاهیان ): 74، بند 17کتاب (ور گوید چنانکه دیود. گشتند، که اسکندر را پیروى کنند

یونانى را، که از طرف متّحدین یونانى اسکندر در قشون او داخل بودند، مرخص کرد، تا 
داد و امر کرد تمام جیره »2«و بهر پیاده ده مین»1«باوطانشان برگردند و بهر سوار یک تاالن نقره

، آنهائیکه خواستند در قشون اسکندر بمانند، هرکدام سه از این سپاهیان. و حقوق آنها را بپردازند
.تاالن دریافت کردند

مقدار غنایم

هاى او را تصرّف کرد و مورخ مذکور گوید، که اسکندر در موقع تعقیب داریوش تمام خزانه
غیراز این مبلغ خطیر اشیاء بسیار از قبیل . »3«داران هشت هزار تاالن باو تحویل دادندخزانه

قیمت . امهاى زرین و چیزهاى دیگر نفیس بدست اسکندر افتاد و او این اشیاء را بسربازان بخشیدج
.»4«این اشیاء بسیزده تاالن بالغ بود



پلوتارك در تخمین مقدار غنائمى، که در موقع تعقیب داریوش بتصرّف اسکندر درآمده، ساکت 
ایت شتاب قشون داریوش و بسوس را ، که چون اسکندر بانه)59اسکندر بند (است، ولى گوید 

تعقیب میکرد، سپاهیان مزبور اشیاء زیاد از

______________________________
.هزار ریال24تقریبا -)1(

.هزار ریال4تقریبا -)2(

.میلیون ریال96تقریبا -)3(

.میلیون ریال156تقریبا -)4(
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هاى زیاد، که در راه افکنده فرار میکردند و اسکندر از میان خرمن زروسیم و نیز ارابهنقره و طال 
.ران حرکت میکرد، میگذشتارابهپر از زنان و اطفال بود و بى

معلوم است، که مقصود مورخین ). 2، بند 6کتاب (تاالن نوشته 26کورث مقدار غنائم را کنت
ز رى تا حوالى دامغان یا سمنان بتصرّف اسکندر درآمده و این مزبور از غنائم اموالى است، که ا

، 10کتاب (غیراز غنائمى است، که مقدونیها در همدان تصرّف کرده بودند، زیرا پولیب گوید 
، که چون اسکندر بهمدان درآمد، قصر آنرا، که پر از ثروت و اثاثیه گرانبها بود، غارت )24شماره 

نباط کرد، که قصر شاهان ماد تا این زمان محفوظ مانده بود و از این از این روایت باید است. کرد
.ببعد رو بخرابى گذارده

اسکندر در پارت

»1«پیلوسپس از آن اسکندر بدرون پارت داخل شد و بشهرى رسید، که بعدها موسوم به هکاتم
اند، که در ن عقیدهدر باب این محلّ عقاید مختلف است، ولى اکثرا بای. یعنى شهر صددروازه بود



چون مقدونیها در این محلّ آذوقه فراوان یافتند، اسکندر در . غربى دامغان کنونى واقع بودهجنوب
.ها داد و بعیش و عشرت پرداختاینجا چند روز بماند و ضیافت

):2، بند 6کتاب (هاى اسکندر گوید کورث راجع بعیش و عشرتکنت

ضیافتهاى نابهنگام، . پارسیها غیر مغلوب بود، مغلوب معایب آنها شداسکندر، که در مقابل اسلحه 
دسته زنان بدعمل، همه این چیزها مینمود، که نشینیهاى زیاد، دستهحدوحصر، شبشرب بى

با خو کردن بعادات خارجى، اسکندر در نظر مقدونیها . اسکندر عادات خارجى را اتّخاذ میکند
چون سازندگان و خوانندگانى، . بهترین دوستانش دشمنان او میشدنددیگر پادشاه سابق آنها نبود و

که اسکندر از یونان خواسته بود، کفاف عیش و عشرت او را نمیدادند، امر میکرد از زنان محلّ 
روزى اسکندر در میان زنان زنى را دید، که اندوهناك بود و از . خواننده و رقّاصه بیاورند

اسکندر دانست، که باید این زن از. ظواهرش آثار نجابت هویدا

______________________________
)1(-�H�e�c�a�t�o�m�p�y�l�o�s.
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. هستم) اردشیر سوم(هاى اخس خانواده محترمى باشد و بعد که تحقیق کرد، زن گفت من از نواده
.پدر من پسر او بود و شوهرم وشتاسپ از اقرباى داریوش است

اى از تقواى سابق او باقى بود و وقت هنوز در ته قلب اسکندر ذرهدر این: بعد مورخ مزبور گوید
بنابراین نه فقط امر کرد، این زن را از میان اسراء بیرون آورده آزاد کنند، بل درصدد برآمد، که 

نفر، که از نجباى 10بنابراین، بامر اسکندر اسراى پارسى را بقصر او بردند و او . شوهر او را بیابد
برادر داریوش بود، که از محارم »1«رساز آن جمله اگزاث. پارس بودند، از میان آنان برگزید

.نامى، که بامر اسکندر والى ماد شد»2«اسکندر گردید و اکسیداتس

نطق اسکندر خطاب بسربازان مقدونى



ه موسوم گشت، از هرطرف بشهر چون پس از ورود اسکندر بمحلّى، که بعدها بشهر صد درواز
بر اثر . خواهد به مقدونیه برگردداى انتشار یافت، که اسکندر مىمزبور آذوقه حمل میشد، شایعه

. ها را پیچیدند و باروبنه بستندوار بچادرهاى خودشان درآمده اسباباین شایعه مقدونیها دیوانه
او گردید، زیرا میخواست تا انتهاى همهمه در اردو پیچید و بگوش اسکندر رسیده باعث وحشت

ریزان بنابراین سران سپاه و صاحبمنصبان را خواست و اشک. مشرق بجهانگیرى خود ادامه دهد
شکوه کرد، که پس از آنهمه فتوحات باید بوطن خود برگردد، ولى نه مانند فاتحى بل مثل 

. ز فتوحات خود دست بکشدمغلوبى، زیرا ترس و سستى سربازان او را مجبور خواهد کرد، که ا
بعد اسکندر افزود، که این اقدام سربازان بر اثر غضب خدایان است، که میخواهند موانع براى او 

آنها بودند، که سربازان را دلیر کردند و حاال در قلوب آنها عشق برگشتن را بوطن . ایجاد کنند
را باطاعت درآورند، ولى الزم منصبان گفتند، که حاضرند سربازان سرداران و صاحب. میپرورند

است، که خود اسکندر در این باب با آنها صحبت کند، ولى، وقتى که از چادر اسکندر بیرون 
.میآمدند، امیدوار نبودند، که او موفق گردد

______________________________
)1(-�O�x�a�t�h�r�e�r.

)2(-�O�x�y�d�a�t�e�s.
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اى سربازان، چون فتوحاتى را، «: اسکندر سپاهیان خود را جمع کرده بآنها چنین گفتپس از آن 
اید در نظر گیرید، جاى حیرت نیست، که از این همه افتخارات سیر شده خواهان که تا حال کرده
اسى، ها، تسخیر ببالّالزم نیست از مطیع کردن مردمانى مانند ایلّیریها، ترى. استراحت هستید

ه، اسپارت، آتن، پلوپونس و سایر ممالک، که شما در تحت فرماندهى یا در تحت حمایت تراکی
ایم اهالى یونیه و االیه را، که پونت گذشتهاز زمانى که از هلّس. اید، سخن برانممن مطیع کرده

فریگیه، کاریه، لیدیه، کاپادوکیه،. ایممانند بندگان از استبداد خارجیها مینالیدند، آزاد کرده
سیدیه، کیلیکیه، سوریه، فینیقیه، ارمنستان، پارس، ماد و پارت در تحت فیلیه، پىپافالگونیه، پام

ام، بیش از شهرهائى است که دیگران مطیع ممالکى که من تسخیر کرده. اندتسلّط ما واقع



اى تأمین شده، قوهام، اند، اگر میدانستم، که حفظ ممالکى که با آن سرعت تسخیر کردهکرده
جاها نگاهدارد و من بطرف اجاق خانواده، مادر، خواهر و سایر هموطنانم توانست مرا در ایننمى

ام، بهره برمیداشتم، ولى راستى مرا برمیگشتم و از این نام و افتخارات، که با شما بدست آورده
است، زیرا این مردمان دوام مجبور میکند، اعتراف کنم، که این اوضاع جدید موقّتى و بى

اند و وقت الزم است، تا آنها احساسات اند، سرکشخارجى، که یوغ تسلّط ما را بگردن گرفته
ثمرات زمین در موعد معین میرسد، . جوئى خو کنندمالیمترى نسبت بما بورزند و با عادات صلح

رده بودند و با ما همه مردمان، که بسلطنت پادشاهى دیگر عادت کشما گمان میکنید، که این
-اند؟ نىهیچگونه عالئقى از حیث مذهب و اخالق و زبان ندارند، با یک ضربت مطیع ما گشته

اگر حاضر . اند، نه اینکه خواسته باشند مطیع شما گردندآنها در مقابل اسلحه شما مغلوب شده
.اند و، همینکه غایب شدید، دشمنان شما خواهند بودباشید مطیع

مردمان مانند حال حیوانات وحشى است، که پس از اینکه بدام افتادند، مدتها وقت الزم احوال این 
من مانند کسى حرف میزنم، که تمام مستملکات داریوش . است، تا برخالف میلشان اهلى گردند

.را تصرّف کرده باشد، و حال آنکه چنین نیست

نکرده ما را تهدیدبسوس پدرکش اکتفا بتصرّف باختر. گرگان را دارد-نبرزن
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تمام . اندهندیها هنوز باطاعت ما درنیامده-)سکاها(ساکها -هاماشارت-هاداهى-سغدیها. مکیند
تمام این . بقدم از پس ما بیایندایم، قدماین مردمان، همینکه مشاهده کنند، که ما پشت بآنها کرده

ایم و خارج از نژاد آنان و این هم معلوم است، زیرا براى تمامى آنها ما بیگانهاند، مردمان یک ملّت
پس . که مردم حاضرترند بحکمران بومى اطاعت کنند، ولو اینکه این حکمران بدترین جبار باشد

اى سربازان، چنانکه . چه را که نداریم تسخیر کنیمایم از دست بدهیم، یا آنباید هرچه گرفته
چه را که مانع چه را که مخرّب است بیرون میکشد، ما هم باید آنتن مریضى آنطبیبى از 

اعتنائى بوده، باعث حریقى گاهى یک جرقّه؛ که مورد بى. حکومت ما است از پیش برداریم
سلطنت . تر خواهد شداعتنائى شما او قوىدشمن را نباید حقیر شمرد، از این بى. بزرگ گردیده

آیا . اى باگواس نام او را بر تخت کوروش نشانداعتبار و نفوذ خواجه. نبودپارس میراث داریوش 



. گمان میکنید، که براى بسوس زحمات زیاد الزم است، تا ملکى را که صاحب ندارد بدست آرد
اى سربازان، بدانید، که تقصیرى بزرگ بر ما وارد خواهد بود، از اینکه داریوش را مغلوب ساخته 

اى که روا داشت بدترین جنایت را نسبت اى؟ بندهچه بنده. ى از بندگان او بدهیمممالک او را بیک
بشاهش مرتکب شود، آنهم در چه احوالى؟ در احوالى که حتّى از طرف خارجیها او مستحقّ 

این بسوس او را در . ترحم بود، چنانکه ما، باوجود اینکه فاتح هستیم، یقینا باو رحم میآوریم
آیا بچنین کسى . ن کرد و براى اینکه ما نتوانیم حیاتش را نجات دهیم، او را کشتزنجیرهاى آهنی

اى هستم، که او را طاقتى منتظر دقیقهمیخواهید این ممالک وسیعه را واگذارید؟ من با کمال بى
من . بچوبه دار بسپارم و مجازات خیانتش را، که قرض من است، بتمام پادشاهان و مردمان اداء کنم

آیا خشم شما را حدى خواهد بود، اگر بشنوید که چنین شخصى شهرهاى یونان : ما میپرسماز ش
پونت را غارت میکند؟ و چه دلى دردناك خواهید داشت، وقتى که ببینید، او یا سواحل هلّس

.نتیجه فتوحات شما را از چنگ شما ربوده

آیا بمراتب. ازستانیدحال شما اسلحه برخواهید گرفت، تا فتوحات خودتان را بدر این
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آورى کند و از پریشانى اکنون، تا وقتیکه او فرصت نیافته، قواى خود را جمعبهتر نیست، که هم
حواس بیرون آید، بروید و او را مضمحل کنید؟ براى پاهاى ما، که آنقدر برفها را لگدکوب کرده 

دریائى را، که امواجش . هاى بلند گذشته، فقط چهار روز راه ماندهو از آنهمه رودها و قلل کوه
هاى کیلیکیه را، که عبور ما را سد کند، در پیش نداریم، در راه ما را پوشیده باشد، تنگها و گردنه

دشمنانى که . ها و راههائى است سهل العبور، بین ما و فتح چند قدمى بیش نیستجلو ما فقط جلگه
اگر چنین کنید، گویم این کردار نجیبانه در . کشان رذلحصراند بچند نفر فرارى یا شاهما داریم، من

هاى اعقاب ما بماند و از زیباترین نامهاى پرافتخار شما این خواهد بود، که هرچند داریوش خاطره
دشمن شما بود، باوجود این توانستید پس از مرگش خصومت خود را درباره او فراموش و قاتلین 

. را مجازات کنید، یعنى شما منتقمى بودید، که بخائنى اجازه ندادید، از انتقام شما جان بدر برداو
تر خواهند بود، زیرا ها نسبت بشما مطیعآیا حس نمیکنید، که پس از انجام این عهده، چقدر پارسى



وس بود، خواهند دید، که شما براى اجراى عدالت اسلحه برگرفتید و خشم شما متوجه جنایت بس
).2، بند 6کورث، کتاب کنت(» نه نام ملّت آنها

. پس از این نطق اسکندر، سربازانش با شعف و شادى حاضر شدند، با او بهرجا، که خواهد بروند
.اسکندر از احوال روحى سپاهیان خود استفاده کرده در حال فرمان حرکت داد

رفتن اسکندر به گرگان

اسکندر، وقتى که به گرگان میرفت، قشون خود را سه ) 2، بند 8، فصل 3کتاب (آریان گوید 
:قسمت کرد

قسمت دیگر را با کراتر بمملکت . اسلحه بود با خود برداشتقسمتى را، که از همه زیادتر و سبک
گیوس مأمور بود با باروبنه و خارجیها از عقب اسکندر تپوریها فرستاد و قسمت سوم بسردارى ارى

رفت »1«ز اینکه اسکندر از معابر گذشته وارد گرگان شد، بطرف زادراکرتپس ا. حرکت کند
در) استرآباد کنونى تقریبا(

______________________________
)1(-�Z�a�d�r�a�c�a�r�t�a.
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دیده باشد، اینکه سپاهیان اجیر یونانى را، که در خدمت داریوش بودند، اینجا کراتر باو رسید، بى
ولى تمام صفحاتى را، که از آن میبایست بگذرد، بزور یا با مذاکره و قرارداد باطاعت درآورده 

بود، نزد »3«و ارسام»2«برزنو آرى»1«باذ با سه پسر خود، که نامشان سوفنبزودى ارته. بود
. جیر هم با اینها آمده بودندهاى اوالى تپورستان و نمایندگان یونانى»4«فراداتات. اسکندر آمد
ها باذ را با احترام پذیرفت و والى تپورستان را بایالت خود ابقاء داشت، ولى بیونانىاسکندر ارته

اند، باید بالشرط گفت، که چون قانون یونان را نقض و بخدمت خارجى بر ضد یونان داخل شده
باذ را و ارته»5«درونیکو اسکندر آنآنها گفتند کسى را بفرست، تا تسلیم شویم . تسلیم شوند

.نفر تقریبا میرسید1500عده یونانى به . فرستاد



اسکندر در حالى، که با پیاده ) 4، بند 6کتاب : (کورث اطّالعات بیشترى داده، چنانکه گویدکنت
بیک وادى، که مدخل ) پنج فرسنگ(استاد 150نظام حرکت میکرد، پس از پیمودن و سواره
در اینجا جنگلى است، که بمسافت . بود، رسید و در آنجا اردو زده باستحکامات پرداختگرگان

ها آبهائى، که از بلندیها سرازیر میشود، این زمین. زیاد امتداد یافته و خاك وادى حاصلخیز است
.میباشد»6«ریساز پاى کوه رودى جارى است، که موسوم به زیوبه. را آبیارى میکند

سنگى برمیخورد و از این جهت بدو شعبه متساوى تقسیم س از طى سه استاد راه بتختهاین رود پ
در زیر زمین ) ده فرسنگ(پس از آن این رود مسافت سیصد استاد . شده بعد در زمین فرو میرود

بعد، پس از اینکه قدرى راه . تر استطى کرده باز ظاهر میشود، ولى این دفعه مجراى آن وسیع
گردد، زیرا راهش سخت است، و بدین منوال میرود، تا جائى که مجراى آن تنگ مىپیمود، باز 

.است، میریزد»7«برود دیگر، که موسوم به ریداژ

، قبل از فرو رفتن آن در زمین، بیفکنند، در )ریسزیوبه(اهالى محلّ گفتند، که هرچه در رود 
براى امتحاناسکندر. جائى، که رود مزبور آفتابى میشود، بیرون میآید

______________________________
)1(-�S�o�p�h�e�n�e.

)2(-�A�r�i�b�a�r�z�a�n�e�s.

)3(-�A�r�s�a�m�e.

)4(-�A�u�t�o�p�h�r�a�d�a�t�e.

)5(-�A�n�d�r�o�n�i�q�u�e.

)6(-�Z�i�o�b�e�r�i�s.

)7(-�R�h�i�d�a�g�e.

1642: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



امتحان بودند، خبر دادند، امر کرد دو گاو نر را در رود مزبور انداختند و اشخاصى، که مأمور این 
جا تذکر دهیم، که دیودور الزم است در این. که دو گاو مزبور را آب از زیر زمین بیرون انداخت

نوشته »1«تسباسم این رود را، که بزمین فرو رفته پس از طى ده فرسنگ راه بیرون میآید ستى
اى از نبرزن در این محلّ نامه. جا چهار روز اطراق کرداسکندر در این) 75، بند 17کتاب (
کورث چنین بود، به اسکندر رسید و مضمون آن بروایت کنت) شریک بسوس در قتل داریوش(
من هیچگاه دشمن داریوش نبودم و نصایحى، که بنظر من مفید بود، به بسوس ) 4همانجا بند (

.در ازاى این نصایح، که بخیر او تمام میشد، نزدیک بود بدست وى کشته شوم. مداد

داریوش برخالف حق و عدالت میخواست حفاظت خود را بسپاهیان خارجى بسپارد و اتباع خود 
سال از هر محکى 230وفائى مقصر دارد، و حال آنکه صداقت آنها در مدت را از جهت بى

طرناك در کنار پرتگاهى واقع شدم و کردم آنچه که برحسب من در موقعى خ. گذشته بود
داریوش وقتى که باگواس را کشت، باتباع خود گفت، که او خائن بود . اضطرار مجبور بودم بکنم

از براى یک فانى بدبخت چیزى گرانبهاتر از زندگانیش نیست، . و میخواست داریوش را بکشد
نجات خود کردم، یعنى براى حفظ جان خود منهم آنچه کردم برحسب اضطرار بود و براى

برخالف حسیات قلبى رفتار کردم، ولى باالخره در یک بدبختى عمومى هرکس منافع خود را در 
ترس در پیش او حاضر میشوم و نمیترسم از باوجود این، اگر اسکندر مرا احضار کند، بى. نظر دارد

اگر . را خدائى هرگز خدایان را فریب ندادهاینکه ممکن باشد اسکندر قول خود را نقض کند، زی
اسکندر مرا الیق این افتخار، یعنى دادن قول شرف نداند، هست جاهائى زیاد، که من میتوانم 

اسکندر . گاه خود قرار دهم، زیرا صاحب دل در هرجا، که اقامت کند، آنجا وطن او استپناه
در این احوال اسکندر با . ارى نخواهد دیدها باو قول داد، که اگر بیاید آزموافق عادات پارسى

.قشون خود حرکت میکرد و مفتّشینى پیش میفرستاد، که این مملکت را بشناسند

روح جنگى اهالى و صعوبت راهها اسکندر را بیدار نگاهداشته بود، راه قشون

______________________________
)1(-�S�t�i�b�o�e�t�e�s.
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راجع ببحر خزر دیودور گوید . امتداد مییافت) کسپین(تماما از یک وادى بود، که تا بحر خزر 
نامند و گویند، که آن مارهاى ) هیرکانى(بعضى این دریا را دریاى گرگان ): 75، بند 17کتاب (

.میشونداند و در جاهاى دیگر نیز یافت هائى، که از رنگهاى گوناگونبزرگ زیاد دارد و نیز ماهى

بعضى گمان میکنند، که دریاى ): 4، بند 6کتاب : (کورث راجع بدریاى خزر گویدکنت
از طرف شمال . با این دریا اتّصال مییابد و بهمین جهت آب آن زیاد شور نیست»1«اتیدمپالوس

ن بعض جغرافیو: بعد مورخ مذکور از جزرومد دریا سخن رانده گوید. این دریا وسعت زیاد دارد
اند، که این دریا دریاى کسپین نیست، بل دریاى هند است، که سواحل گرگان را عقیده داشته

آریان در باب . احاطه دارد و شیب کوههاى بلند بطرف یک وادى، چنانکه گفتیم، سرازیر میشود
.بحر خزر هم ساکت است

اسکندر در گرگان

، 17کتاب (دیودور گوید . را تصرّف کردپس از آن اسکندر وارد گرگان شد و تمام شهرهاى آن 
وقتیکه او از این مملکت عبور میکرد، بشهرهائى رسید، که موسوم بشهرهاى ) 75بند 

. این اسم بامسمى است، زیرا زمین در اینجاها بقدرى حاصلخیز است، که نظیر ندارد. اندخوشبخت
»2«حاصل آنها ده مدیمندرختانى هست، که. هر خوشه انگور گویند ده پیمانه شراب میدهد

هاى گندم، که بزمین میافتد، حاصل زیاد دانه. کارى در اینجا الزم نیستتخم. انجیر خشک است
. هاى عسل بیرون میآیددر اینجا درختى میروید، که شبیه بلوط است و از برگهاى آن قطره. میدهد

گوید، این درخت »3«ترجم دیودورم. ها را جمع کرده مانند غذاى مقوى میخورنداهالى این قطره
.»4«از خانواده افر است

کورث همین درخت را ذکر و عالوه کرده، که، اگر اهالى در طلیعه آفتابکنت

______________________________
)1(-�P�a�l�u�s�-�M�e�o�t�i�d�e(دریاى آزوو را در عهد قدیم چنین مینامیدند.(

.لیطر و اندى بود51مدیمن معادل -)2(



)3(-�F�e�r�d� �.�H�o�e�f�e�r.

)4(-�H�e�r�a�b�l�e.
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.ها را جمع نکنند، اندك حرارتى این قطرات را ببخار مبدل میکنداین قطره

، که شیره هر »1«تردونجا گوید حشره پردارى در اینجاها هست موسوم به آندیودور باز در همین
.کندوهائى ساخته نوعى عسل بعمل میآورد، که شبیه عسل ما استنوع گل را میمکد و در کوهها 

.گردید و کراتر و اریگیوس را در اینجا یافت»2«بعد اسکندر وارد شهر آروس

پس از . اسکندر این اسیر را خوب پذیرفت. حاکم تپوریها را همراه آورده بودند»3«آنها فرادات
کرده بدربار فیلیپ پناهنده شده بود، والى گرگان کرد را، که در زمان اخس فرار»4«آن مناپیس

.و فرادات را بحکومت تپوریها ابقا داشت

باذ، که تا آخر نسبت به جا ارتهدر این. اسکندر پس از آن حرکت کرده بانتهاى گرگان رسید
) اجیر ایران(اى از سربازان یونانى داریوش باوفا مانده بود، با اوالد خودش و اقرباى داریوش و عده

چون او در زمان اخس بطور فرارى در دربار فیلیپ میزیست و نسبت به داریوش . نزد اسکندر آمد
باذ از این توجه اسکندر نسبت بخود رقّت قلب یافته ارته. باوفا مانده بود، اسکندر باو دست داد

فقط یک فکر مرا مندى تو پایدار باد، در میان اینهمه اسباب مسرّتشاها، سعادت: چنین گفت
هاى تو مغموم میدارد و آن این است، که بواسطه کهولت نخواهم توانست مدتها از مالطفت

پسر او، که از یک مادر بودند، همراه او 9سال داشت و 95وقت باذ در اینارته. برخوردار باشم
خواهانم، که او آنها را از طرف دست راست اسکندر پیش برد و گفت، از آسمان . آمده بودند

پیمود، اسکندر، که غالب اوقات پیاده راه مى. اینها را، تا وقتى که براى اسکندر مفیدند، زنده بدارد
باذ تهیه کنند، زیرا بگفته مورخین باذ نزد او، امر کرد اسب براى او و ارتهپس از آمدن ارته
.خود شرمسار گرددباذ، چون اسکندر را پیاده بیند، از سوار شدن میترسید، که ارته



، )4، بند 6کورث، کتاب کنت-76، بند 17دیودور، کتاب (اند راجع بسربازان اجیر یونانى نوشته
که اسکندر آنها را نزد خود طلبید و سربازان مزبور

______________________________
)1(-�A�n�t�h�r�e�d�o�n.

)2(-�A�r�v�e�s.

)3(-�P�h�r�a�d�a�t�e.

)4(-�M�e�n�a�p�i�s.
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اگر اسکندر قول بدهد، که با مبعوثین السدمونى کارى نخواهد داشت، آنها نزد : جواب دادند
این مبعوثین از طرف اهالى السدمون بدربار داریوش آمده و پس از . اسکندر خواهند آمد و الّا فال

شرط گفت، که باید بىقتل او بسپاه اجیر یونانى ملحق شده بودند، اسکندر نخواست قول بدهد و
پس از رسیدن این جواب یونانیها مدتى در تردید بودند و باالخره قرار دادند، که . تسلیم گردند

.نزد اسکندر روند

. آتنى، که دشمن علنى مقدونیه بود، حاضر نشد برود و بخودکشى اقدام کرد»1«فقط دموکرات
اى را در قشون خود داخل سکندر رفتند و او عدهنفر میرسید، نزد ا1500شان به مابقى، که عده

نفر میرسید، 90شان به اما رسوالن السدمونى را، که عده. کرد و بعضى را باوطانشان مراجعت داد
.امر کرد در محبس انداختند

مطیع کردن مردها

):3، بند 8، فصل 3کتاب (آریان در این باب چنین گوید 

تاس و کمانداران هاى سنوس و آمینو تیراندازان آگریانى و دسته»2«هاپیستپاساسکندر با هى
نظام بوالیت مردها رفته اسراى زیاد برگرفت و اکثر اشخاصى را، که جنگ سواره و نیمى از سواره



هاى این مردم سخت و بعالوه این والیت فقیر است، هیچ مرد جنگى چون محلّ. کردند، کشت
فاتح ناگهان از والیت آنها گذشت و، قبل از اینکه مطلع شوند، . ده بودقبل از اسکندر باین جا نیام

این مردم بجاهاى سخت کوهها پناه بردند و اسکندر در آنجا هم بر آنها فایق آمد، . بر آنها تاخت
»3«فراداتاسکندر این والیت را به تپورستان، که والى آن ات. بعد رسوالنى فرستاده مطیع گشتند

بعد آریان گوید، که اسکندر چون باردوى خود برگشت، سفرائى را، که . کردبود، ضمیمه
السدمون و آتن نزد داریوش فرستاده بودند، در آنجا یافت و آنها را حبس کرد، زیرا اینها بعد از 

.تعیین اسکندر بسپهساالرى کل قشون یونان و اعالن جنگ، بدربار داریوش آمده بودند

رت رفته در آنجا پانزده روز بقشون خود استراحت بخشید، ضیافتها کرد و بعد اسکندر به زادراک
.کورث اطّالعات بیشترى راجع بمردها میدهدکنت. بازیها ترتیب داد

______________________________
)1(-�D�e�m�o�c�r�a�t�e.

.گروهى از سپاهیان اسکندر-)2(

)3(-�A�u�t�o�p�h�r�a�d�a�t�e.
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در همسایگى گرگان مردمى میزیست، که موسوم به مردها ): 5، بند 6کتاب (مورخ مذکور گوید 
.اینها حاضر نشدند، رسوالنى نزد اسکندر فرستاده تمکین کنند. بود

خیلى غریب است، که یک مشت مردم مرد «این قضیه بسیار به اسکندر گران آمد و گفت 
اى از سپاهیان زبده برداشته بقصد مردها از قشون خود عدهپس از آن. »نمیخواهد مرا فاتح بداند

.حرکت کرد و در طلیعه صبح در مقابل آنها پدید آمد

بر اثر این . مردها بلندیها را اشغال کرده بودند و اسکندر پس از جنگ آنها را از مواقعشان براند
ها افتاد، ولى پس ونىاحوال آنها بداخله مملکت خود عقب نشستند و دهات همجوار بدست مقد

از آن، حرکت قشون مقدونى بدرون والیت آنها دوچار اشکاالت گردید، توضیح آنکه 



ها را هم با استحکاماتى سد ها جلگههاى وسیع و کوههاى بلند در اینجا زیاد بود و بومىجنگل
ن را تپوریها مخصوصا درختا: کورث چنین شرح میدهداین استحکامات را کنت. کرده بودند

هاى پس از آنکه این درختها قدرى نشوونما کرد، مردها جوانه. اندخیلی نزدیک بهم کاشته
هاى دیگر بیرون میدهد، ها جوانهدرختان را با دست در خاك فرو میبرند و هریک از این جوانه

گره ها بطور طبیعى برویند، بلکه آنها را بیکدیگر نزدیک کرده ولى تپوریها نمیگذارند، جوانه
بدین ترتیب . ها داراى برگهاى ضخیم میگردد، تمام زمین را فرو میگیردمیزنند و بعد که این ترکه

براى . داردهاى آنها دامى مانند تور ایجاد شده تمام راه را مسدود مىوبرگها و شاخاز جوانه
ان، که از اى نبود جز استعمال طبر، ولى آنهم در مقابل سختى درختحرکت قشون اسکندر چاره

از طرف دیگر تپوریها . هائى، درهم دویده، حاصل شده بود، بکار نمیآمدهاى زیاد و از شاخهگره
.ها باران تیر میباریدنددر پناه استحکامات خود بمقدونى

اى یافتند، حمله باالخره اسکندر امر کرد، که این جنگل را از هر طرف احاطه کنند و اگر روزنه
در . ها راه را گم کردندشناختند، اغلب مقدونىچنین کردند و، چون محلّ را نمىها مقدونى. برند

»1«این احوال تپوریها اسب اسکندر را، که بوسفال

______________________________
)1(-�B�u�c�e�p�h�a�l�e.
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در چون این اسب را بسیار دوست اسکن. ربودند) 1222صفحه (نام داشت و ذکر آن باالتر گذشت 
در خشم فرو رفت و جارچى ) اند، که اسب بکسى جز اسکندر سوارى نمیدادنوشته(میداشت 

بعد بزودى اسب را . فرستاده تهدید کرد، که اگر اسب او را پس ندهند، باحدى امان نخواهد داد
از کوه خاك آورده روى باو رد کردند و باوجود این اسکندر امر کرد، درختان را بیندازند و 

.وبرگها بریزندها و شاخجوانه



مقدونیها باجراى امر پرداختند و تپوریها، چون دیدند استحکامات آنها بدین ترتیب خراب خواهد 
پس از آن اسکندر فرادات پارسى را حاکم آنها قرار داده . شد، مبعوثینى فرستاده تمکین کردند

.ا مهربانى مرخّص کرد، که بخانه خود برگرددباذ را بباردوى خود برگشت و ارته

راجع بمردها یا ماردها کرارا باالتر گفته شده، که اینها در همسایگى تپوریها میزیستند و محقّقین 
غالبا اینها و تپوریها را از بومیهاى مازندران و نواحى آن از زمان قبل از آمدن آریانها بایران 

آمرد، (اند، که اسم آمل از آمرد آمده امند و بعضى باین عقیدهاین مردم را آمرد نیز ن. میدانند
).آملد، آمل

لى همین روایت را ذکر کرده، ولى گوید، که اسکندر بر اثر فقدان اسب خود، سىدیودور سى
این . که بدست مردها افتاده بود، چنان در خشم شد، که امر کرد جنگل را بسوزند و بیندازند

نفر براى اظهار تمکین فرستادند و اسکندر 50کرد و آنها اسب را پس داده تهدید در مردها اثر 
).76، بند 17کتاب (آنها را مانند گروى نگاهداشت 

پس از آن اسکندر بشهرى از گرگان رفت، که سابقا داریوش با دربارش در آنجا توقف میکرد 
کورث و دیودور این کنت-این محل باید همان شهر باشد، که آریان آن را زادراکرت نامیده(

کورث نبرزن با هدایائى نزد اسکندر آمد و جزء جا بقول کنتدر این). اسم را ذکر نمیکنند
.نام) »1«باگواس(اى بود همراهانش خواجه

او محبوب اسکندر گشت،. این جوان از حیث صباحت منظر مثل و مانند نداشت

______________________________
)1(-�B�a�g�o�a�s.
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.چنانکه سابقا محبوب داریوش بود و باصرار او اسکندر نبرزن را عفو کرد

حکایتى میکنند، که مضمونش ) 5، بند 6کتاب (کورث و کنت) 77، بند 17کتاب (بعد دیودور 
اى موسوم جلگهاینها در. »1«در همسایگى گرگان مردمى بودند موسوم بزنان آمازون: چنین است



) »4«تریستالس(سکنى داشتند و ملکه این مردم، ) »3«ترمودون(در کنار رود »2«سیربه تمیس
او خواست . منتشر بودند سلطنت میکرد) »5«فاز(نام، بر تمام مردمانى، که از کوههاى قفقاز تا رود 

چون بمقرّ اسکندر اسکندر را مالقات کند و با این مقصود از مملکت خود حرکت کرد و،
. اسکندر اجازه داد بیاید. نزدیک شد، باو پیغام داد، که میخواهد از او دیدن کند و او را بشناسد

مسلّح نزد اسکندر آمد و، پس از آن ملکه سپاه خود را در سرحد گرگان گذارده با سیصد زن تمام
لباس . بدست داشتهمینکه اسکندر را دید، از اسب بزیر جست، در حالى که دو زوبین 

عالوه بر آن دامن لباس آنها تا . پوشد و پستان چپ آنها پدیدار استتن آنها را نمى) آمازونها(
آمازونها یکى از پستانهاى خود را حفظ میکنند، تا بتوانند اطفالشان را شیر دهند، ولى . افتدزانو مى

ملکه به اسکندر خیره نگاه کرد و دید . ندپستان دیگر را میسوزانند، تا بهتر بتوانند، زه کمان را بکش
پادشاه مقدونى از او ) اسکندر قدش پست بود(ظواهر او با صیت جهانگیریهایش موافقت ندارد 

ام، تا از تو طفلى داشته باشم و من شایان پروا جواب داد، آمدهملکه بى. پرسید، چه مقصودى دارى
-دختر باشد، من او را نگاه خواهم داشت و اگر پسراگر طفل من . آنم، که ولیعهدى براى تو بزایم

اسکندر گفت، که آیا میل دارى جنگ کنى؟ زن جواب داد نه، . آنرا بتو تسلیم خواهم کرد
اینکه تقاضایم برآورده شده ام و خواهش میکنم چنان نکنى، که من بىحفاظ گذاشتهمملکتم را بى

و را سیزده روز در خیمه خود نگاهداشت و بعد پس از آن اسکندر ا. باشد، بمملکت خود برگردم
.ملکه بمملکت خود برگشت و اسکندر هم عازم پارت شد

راجع باین حکایت بدوا باید تذکر دهیم، که آریان در این باب ساکت است،

______________________________
)1(-�A�m�a�z�o�n�e�s.

)2(-�T�h�e�m�i�s�c�y�r�e.

)3(-�T�h�e�r�m�o�d�o�n.

)4(-�T�h�a�l�e�s�t�r�i�s.

)5(-�P�h�a�s�i�s(ریون کنونى در والیت باطوم جارى است.(
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کورث از مساکن این مردم میکنند، موافقت با جغرافیاى عالم آن ثانیا توصیفى، که دیودور و کنت
کنونى است، که در والیت باطوم جارى است و بدریاى سیاه ) ریون(روز هم ندارد، زیرا رود فاز 

توانستند با بنابراین مردمانى، که از کوههاى قفقاز تا رود فاز مساکنشان بود، چه ربطى مى. میریزد
.سرحد گرگان داشته باشند

اما راجع بخود حکایت باید در نظر داشت، که پلوتارك در باب مخاطراتى، که براى اسکندر 
یعنى (ى از رود ارکسارت او بتازگ) 61کتاب اسکندر، بند (روى میداد، ضمنا چنین گوید 

پس از اینکه ) یعنى دن کنونى(است ) تاناایس(گذشته بود و تصور میکرد، که این رود ) سیحون
آنها را تعقیب کرد، و حال آنکه بواسطه ) تقریبا سه فرسنگ(سکاها را براند، بیش از صد استاد 

لب مورخین و از جمله در اینجا بود، که موافق روایت اغ. خونى خیلى ضعیف شده بوداسهال
ملکه آمازونها نزد او »5«و ایستر»4«کریت، انس»3«گونتى، آن»2«کریت، پولى»1«تاركکلى

، »10«ثبى، فیلون»9«کلیدتى، آن»8«، بطلمیوس»7«، خارس»6«آمد، ولى آریستوبول
، »15«سامسى، دوریس»14«کالیسفیلیپ، »13«رى، از اهل ارت»12«، هکاته»11«ژلآنتهفیلیپ

چنین بنظر میآید، که اسکندر عقیده اینها را تأیید . اطمینان میدهند، که این حکایت افسانه است
پادشاه : پاتر، که حاکى از وقایع این سفر جنگى بود، گویدتىاى به آنکرده، زیرا خودش در نامه

بدهد و بهیچوجه اشاره بقضیه آمازونها نمیکند و نیز سکاها پیشنهاد کرد، دختر خود را بزنى بمن
که در این اوان پادشاه بود، »16«ماكکریت براى لیزىگویند، که چندین سال بعد، وقتى که انس

خند ماك لبکتاب چهارم تاریخ اسکندر، یعنى تألیفش را، میخواند، باین حکایت رسید و لیزى
کجا بودم؟ بعد پلوتارك باین بند کتاب خود چنین خاتمه وقت بس مندر این: زده از او پرسید

چه این روایت را قبول و چه آن را رد کنیم، احترام ما به اسکندر نه از آن بیشتر خواهد شد : میدهد
هاىاز نوشته. و نه کمتر

______________________________
)1(-�C�l�i�t�a�r�q�u�e.

)2(-�P�o�l�y�c�r�i�t�e.



)3(-�A�n�t�i�g�o�n�e.

)4(-�O�n�e�s�c�r�i�t�e.

)5(-�I�s�t�e�r.

)6(-�A�r�i�s�t�o�b�u�l�e.

)7(-�C�h�a�r�e�s.

)8(-�P�t�o�l�o�m�e�e.

)9(-�A�n�t�i�c�l�i�d�e.

)10(-�P�h�i�l�o�n� �l�e� �T�h�e�b�a�i�n.

)11(-�P�h�i�l�i�p�p�e� �d�e� �T�h�e�a�n�g�e�l�e.

)12(-�H�e�c�a�t�e�e.

)13(-�d�'�E�r�e�t�h�r�i�e.

)14(-�P�h�i�l�i�p�p�e� �d�e� �C�a�l�e�i�s.

)15(-�D�u�r�i�s� �d�e� �S�a�m�o�s.

)16(-�L�y�s�i�m�a�q�u�e.
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پلوتارك واضح است، که این حکایت را افسانه میدانسته و اطّالعى که راجع بعبور اسکندر از 
ارکسارت میدهد، راجع بزمان دیگرى است، یعنى مربوط باوانى که اسکندر از سیحون گذشته 

از بنابراین اسکندر، زمانى که در گرگان بوده، از اترك و بلکه ). چنانکه در جاى خود بیاید(



کورث جغرافیاى ممالکى را، این حکایت ضمنا میرساند، که کنت. طرف تجاوز نکردهگرگان بآن
دانسته و الّا دن را با که در شمال ایران آن روزى واقع و از رود دن تا سیحون ممتد بوده، نمى

.سیحون یک رود نمیدانست، یا مردمان قفقازیه غربى را با گرگان مربوط نمیداشت

خالق اسکندرتغییر ا

: هاى مورخین قدیم دیده میشود، اسکندر مقارن این زمان وضع خود را تغییر دادچنانکه از نوشته
چون اسکندر تقریبا بانتهاى آمال خود و بذروه اقتدار رسید، ): 75، بند 17کتاب (دیودور گوید 

اوال او . پذیرفتوضع خود را تغییر داده تجمالت پارسیها و درخشندگى دربار آسیائى را 
دربانهائى از اهالى آسیا براى خود برگزید و ملتزمین و قراوالنى انتخاب کرد، که تماما از مردمان 

بعد بزودى تاج . برادر داریوش بود»1«رسبودند و یکى از آنها اگزاث) یعنى ایران(نامى مملکت 
) داررداى آستین(»3«و کاندیس) شلوار گشاد(»2«ریدپارسى بر سر گذاشت و باستثناى آناکسى

.کمرچین و سایر البسه پارسى پوشید

. هاى محبوب خود لباس ارغوانى و باسبان خود زین و برگ پارسى دادپس از آن او بپسربچه
عده . باالخره او مانند داریوش زنان غیرعقدى زیاد از میان زیباترین زنان تمام ممالک آسیا برگزید

سال بود و هر شب تمام این زنها دور رختخواب او جمع میشدند، در این انتظار آنها بعده روزهاى 
باوجود این وضع، اسکندر از ترس اینکه . که اسکندر یکى را از میان آنان براى آن شب برگزیند

ها از او متنفّر نشوند، غالبا باخالق قدیم خود برمیگشت و اگر میدید، که عده زیادى از مقدونى
کورث در این کنت. ها را با هدایا ساکت کندکوشید، که اینر او را انتقاد میکنند، مىآنها رفتا

جادر این): 6، بند 6کتاب (باب چنین نوشته 

______________________________
)1(-�O�x�a�t�h�r�e�s.

)2(-�A�n�a�x�y�r�i�d�e�s.

)3(-�C�a�n�d�y�s.
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دو تقوائى، -خوددارى و اعتدال: اسکندر زمام شهوت را از دست بدادبود، که ) یعنى در پارت(
اخالق . در اسکندر بنخوت و گستاخى مبدل گشت-ترین اشخاص استاقبالهاى خوشکه زینت

پسند آنها، بنظر اسکندر حقیر مردم مملکتش، زندگانى عاقالنه پادشاهان مقدونى و عادات مردم
او وضع شاهانه دربار پارس را، که آنرا . مقام بلند خود ندانستآمد و اینگونه صفات را درخور 

.او اجازه داد، که مردم در پیش او بخاك افتند. نماینده قویشوکتى خدایان میدانستند، اتخاذ کرد

کم خواست فاتحین آنهمه ملل را ببندگى دارد و با آنها چنان رفتار کند، که با اسرائى بعد کم
که او مانند داریوش تاج ارغوانى، که بسفیدى میزد، بر سر دارد و قباى بزودى دیدند،. میکنند

. پارسى بر تن و فالهاى بد، که از تبدیل لباس فاتحین بلباس مغلوبین، زده میشد، در او اثر نمیکند
. ها است، که بر تن دارد، ولى با این ترکه او اخالق آنها را هم پذیرفتاو میگفت این ترکه پارسى

ائى، که باروپا میفرستاد، مانند سابق بسنگ انگشترش مهر میشد، ولى مراسالتى، که بآسیا هنامه
نظام آمیس و صاحبمنصبان قشون بعد اسکندر امر کرد، که سواره. میفرستاد، بمهر داریوش میرسید

از این توانستند او لباس پارسى پوشند و آنها باوجود تنفّرى، که از اجراى این امر داشتند، چون نمى
اى، که داریوش زن غیرعقدى، یعنى از عده360قصر او پر بود از . حکم سربپیچند، اطاعت کردند

تجمالت مسرى . سرایانى، که کردارشان کردار زنان بوددسته خواجهداشت و پس از آنها از دسته
میآمد و در پرستى بودند، گران و اخالق خارجى بسربازان پیر فیلیپ، که دور از این نوع شهوت

با فتح بیش از آن از دست دادیم، که «میگفتند : تمام اردو یک عقیده و یک حرف ورد زبانها بود
پس از . »با جنگ گرفتیم، زیرا از این ببعد ما مغلوبیم و مائیم، که در زیر قید اخالق خارجى واقعیم

براى آنان چه شرمسارى . آن غیبت طوالنى از اوطانشان، بدانجا تقریبا در لباس اسارت برمیگشتند
بزرگى بود، که پادشاهشان بمغلوب بیشتر شباهت داشت، تا بغالب و رئیس مقدونیها یکى از والت 

اسکندر میدید، که نارضامندى شدید در میان دوستان عمده او و لشکرش پدید . داریوش شده بود
این بود، که با هدایا. آمده
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ا را ساکت میکرد، ولى چون براى آزاد مردان فروش آزادى ناگوار است، براى اینکه شورشى آنه
اى براى بهانه. در قشون روى ندهد، اسکندر مجبور بود، ایام بطالت را قطع کرده بجنگ بپردازد

بسوس، که لباس شاهى در بر کرده بود و خود را اردشیر مینامید، : جنگ مهیا و در ذخیره بود
مقصود (طلبید میزیستند، بکمک خود مى»1«اها و سایر مردمانى را، که در حوالى تاناایسسک

داد و به اسکندر بیعت کرده والى ایالتى »2«برزناین خبر را ساتى) مورخ از تاناایس سیحون است
و، بعد، که اسکندر خواست حرکت کند، براى سپاهیان ا. شد، که سابقا حکمران آن بشمار میرفت

بر اثر این وضع . که بتجمالت خو کرده و داراى اموال غارتى زیاد بودند، حرکت دشوار گردید
اسکندر امر کرد باروبنه خود او و بعد اسباب و اشیاء تمام سپاهیان را باستثناى چیزهائى، که براى 

خت و بعد امر آنها الزم بود، در جائى جمع کردند و خودش اولین آتش را در میان این اموال اندا
در ابتداء سربازان اسکندر مغموم گشتند، ولى پس از . کرد، تمام این اسباب و اشیاء را بسوزند

اند، نه دالورى نطقى، که اسکندر خطاب بآنها کرد، مشعوف شدند از اینکه اموال را از دست داده
»3«کانوروال نىپس از آن اسکندر بطرف باختر حرکت کرد، ولى در این اح. و اطاعت نظامى را

در ابتداء اسکندر میخواست براى تشییع جنازه و . ین مرد و تمام سپاه عزادار گردیدپسر پارمن
مراسم دفن امر بتوقف قشون کند، ولى چون معلوم شد، که آذوقه قشون کم است و توقّف 

رادرش در نفر براى مراسم دفن ب2600ین را مأمور کرد با خطرناك، فیلوتاس پسر دیگر پارمن
.محلّ بماند و خود با سپاهیان دیگر عازم باختر گردید

از گرگان اسکندر به پارت ): 61اسکندر، بند (پلوتارك راجع بتغییر رفتار اسکندر چنین نوشته 
معلوم . جا فراغت زیاد داشت، براى نخستین بار لباس خارجى را اقتباس کردرفت و چون در این

آن جهت بود، که میخواست اهالى مملکت را با خود همراه کند یا نیست، این رفتار اسکندر از
ها اینکه، چون میل داشت بخاك افتادن را در حضور خود معمول دارد، میخواست، که مقدونى

کم بعاداتکم

______________________________
)1(-�T�a�n�a�i�s.

)2(-�S�a�t�i�b�a�r�z�a�n�e.



)3(-�N�i�c�a�n�o�r�e.
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. باوجود این تمام لباس مادى را، که خیلى غریب و خارجى بود، اتّخاذ نکرد. ها خو کنندخارجى
مثال شلوار و جامه بلند را، که بزمین کشیده میشد و تیار را نپوشید، بل لباسى پوشید، که حد وسط 

ر شهامت داللت لباس مادى و پارسى بود و، اگر در تجمل بلباس مادى نمیرسید، بیش از آن ب
ها حرف بزند یا در میان اسکندر این لباس را هنگامى میپوشید، که میخواست با خارجى. میکرد

ها از تغییر لباس مقدونى. بعد او این لباس را در موقع بار حضور میپوشید. دوستان محرم خود بود
ض باین رفتار او خوشنود نبودند، ولى، چون صفات خوب اسکندر را در نظر میگرفتند، با اغما

اسکندر، که بدنش از زخمهاى التیام یافته پوشیده بود، بتازگى تیرى بپایش آمده : مینگریستند
در موقع دیگر با سنگ چنان ضربتى بگردن او . استخوان کوچک یکى از ساقهایش را انداخت
خود را باوجود این احوال او همواره جان . وارد آوردند، که بر اثر آن مدتى خوب نمیدید

.بمخاطرات میانداخت

حرکت اسکندر به باختر بقصد بسوس

پس از آن اسکندر از زادراکرت حرکت کرده در شهر ) 3، بند 8، فصل 3کتاب (آریان گوید 
.بخاك این مردم رسید) ها استمقصود هراتى(یکى از شهرهاى آریان »1«سوسیا

را با چهل »2«اسکندر آناکسیپ. خود ابقاء شدبرزن والى آن باستقبال اسکندر آمد و بایالتساتى
کماندار سواره مأمور کرد، که این والیت را از آزار قشون مقدونى، در موقع عبورش از اینجاها، 

ها به اسکندر خبر دادند، پارسى) 1، بند 9، فصل 3کتاب (بعد مورخ مزبور چنین نوشته . حفظ کند
هائى، که پارسى. اندهکه بسوس لباس ارغوانى در بر کرده، خود را اردشیر نامیده و شاه آسیا خو

اسکندر تمام قشون . ها باو کمک میکنند و او از سکاها یارى میطلبداند، و نیز باخترىنزد او رفته
نظام خارجى را، در این احوال فیلیپ از ماد وارد شد و سواره. خود را جمع کرده بطرف باختر راند

بعد به اسکندر خبر . ها درگذشتتپیسپاسکانور رئیس هىکه در تحت امر او بود، آورد و نى



ها را شورانیده و آنها در پایتختشان برزن آناکسیپ و دسته او را کشته، هراتىرسید، که ساتى
، که)مقصود کرسى است(

______________________________
)1(-�S�u�s�i�a.

)2(-�A�n�a�x�i�p�p�e.
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نقشه او این است، که با بسوس همدست شده بمحض اینکه . اندمع شدهنام دارد، ج»1«آرتاکوان
اسکندر قسمتى از لشکرش را با کراتر در . اسکندر دور شد، با تمام قوا متّحدا بمقدونیها حمله کنند

او در دو روز . برزن بطرف والیت هرات برگشت-محل گذارده خودش با بقیه لشکر بقصد ساتى
برزن از سرعت حرکت اسکندر ساتى. راه پیمود و به آرتاکوان رسید) گبیست فرسن(استاد 600

فاتح . متوحش شده با چند سوار فرار کرد و اغلب سربازان او از وحشت با او همراه نشدند
.اى را کشت و قسمتى را در زنجیر نگاهداشتهمدستان این شورش را تعقیب کرده عده

»3«بایالت گماشته بقشون خود ملحق شد و بطرف زرنگیانبرزن را بجاى ساتى»2«بعد، آرزاسس
، یکى از قاتلین داریوش، همینکه از آمدن »4«برزاانت. تخت آنها گردیدرفته وارد پاى) سیستان(

این مردم او . فرار کرد) مقصود رود سند است(اسکندر آگاه شد، بطرف هند، یعنى اینطرف رود 
.د و بکیفر خیانتش رسیدرا در زنجیر نزد اسکندر فرستادن

کورثروایت کنت

وقتى که اسکندر بقصد بسوس ): 6، بند 6کتاب (این مورخ اطّالعات بیشترى میدهد و چنین گوید 
هائى از والت ایاالت مجاور پارت باو رسید، که خبر میدادند بسوس با حرکت کرد، در راه نامه

. از طرف اسکندر والى هرات شده بود، یاغى گشتهبرزن، کهقوه زیاد او را تهدید میکند و ساتى
برزن را شنید، عازم گردید اول کار اسکندر نزدیک بود به بسوس برسد، ولى چون یاغیگرى ساتى

اسلحه خود را برداشته و تمام شب را رانده نظام سبکنظام و سوارهاو را بسازد و با این مقصود پیاده



برزن دوهزار سوار برداشته فرار کرد و نزد بسوس بباختر ساتىحالدر این. ناگهان بر او تاخت
که محکم بود بماندند، ولى »5«رفت، تا از او کمک بطلبد و سپاهیان او در شهر آرتاکاکنا

الزم است تذکر(توانستند بجنگند، بکوهى پناه بردند اشخاصیکه نمى

______________________________
)1(-�A�r�t�a�c�o�a�n(ف اردکان باشدباید مصح.(

)2(-�A�r�z�a�c�e�s(ارشک.(

)3(-�Z�a�r�a�n�g�e�e�n.

)4(-�B�a�r�a�z�a�e�n�t.

)5(-�A�r�t�a�c�a�c�n�a.

1655: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

»2«نوشته، آریان چنانکه گذشت آنرا آرتاکوآن»1«دهیم، که دیودور اسم این شهر را خورتاکان
تر باشد و باید نوشته سترابون صحیح. ضبط کرده»3«نامیده، ولى سترابون این اسم را آرتاکان

32محیط این کوه ). اند، که بزبان امروزى اردکان گوئیمکان مینامیدهکرسى والیت هرات را ارته
اسکندر کراتر را مأمور کرد . هائى بیرون میآمدبود و از آن چشمه) تقریبا یک فرسنگ(استاد 

برزن پرداخت، ولى بزودى خبر خود بتعقیب ساتىو»4«پناهندگان این کوه را محاصره کند
بنابراین برگشت، که کار . برزن خیلى دور است و اسکندر باو نخواهد رسیدیافت، که ساتى

چون موقع آنها محکم بود، اسکندر امر کرد، که خاك را تا جائى، که . پناهندگان را بسازد
اسکندر همواره در فکر . ن امر محال بودهاى کوه نرسیده، از پیش بردارند، ولى اجراى ایبسنگ

. اى طرح میکرد، که ناگاه اقبالش بکمک او آمداى پس از نقشهفرو میرفت، که چه کند و نقشه
توضیح آنکه بواسطه وزش بادهاى غربى، سربازان اسکندر درختهاى زیاد از جنگل کوه انداخته، 

روزهاى دیگر بر اثر حرارت . باشندجمع کرده بودند، تا ضمنا راهى هم براى خود باز کرده 
ها خشک شده آتش گرفت و بامر اسکندر آتش را تیز کردند، چنانکه دیرى آفتاب این هیزم



. نگذشت، که حریق تمام جنگل را احاطه کرد و آنهائى که در کوه بودند، مجبور شدند فرار کنند
دیودور گوید (تش سوختند بر اثر این وضع بعضى از دم شمشیر مقدونیها گذشتند و برخى در آ

).تسلیم شدند

سردار . را در محاصره داشت، شتافت) کاکناارته(پس از آن اسکندر بکمک کراتر، که شهر 
همینکه او . مزبور اسباب گرفتن شهر را تهیه کرده منتظر اسکندر بود، که او شهر را تسخیر کند

ى دراز کرده و امان خواسته هاشان را بطرف وببرجها نزدیک شد سربازان ساخلو شهر دست
اسکندر بآنها امان . برزن یاغى است، وگرنه آنها در صدد شورش نبودندساتى-گفتند، که مقصر

.ها را غارت کنندداد و محاصره را موقوف داشته نگذاشت اموال شهرى

______________________________
)1(-�C�h�o�r�t�a�c�a�n.

)2(-�A�r�t�a�c�o�a�n.

)3(-�A�r�t�a�c�a�n�e.

.این عبارت با نوشته آریان موافقت نمیکند-)4(
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اینها . نفسى که خواسته بود، باو پیوستندوقتى که اسکندر از این شهر بیرون میرفت، سربازان تازه
هزار مرد جنگى ایلّیرى، که ، سه»1«سوار یونانى بسرکردگى زوایلوس500از : عبارت بودند

. سوار اجیر لیدیه300سرباز و 2600سوار تسالى بسرکردگى فیلیپ، 130پاتر فرستاده بود، تىآن
درنگیان همان زرنگ است و (اسکندر این سپاه را بقشون خود ملحق داشته عازم درنگیان گردید 

). نامیدندم، زرنگ می. سیستان را قبل از برقرار شدن سکاها در آنجا، یعنى قبل از نیمه قرن دوم ق
تس والى اینجا، که در کشتن داریوش با بسوس همداستان بود، همینکه خبر آمدن اسکندر را برزن

.شنید، به هند فرار کرد

اسکندر در سیستان-مبحث دوم



کنگاش بر ضد اسکندر

روز کنگاشى بر ضد او کشف 9اسکندر پس از ورود بسیستان بقشون خود استراحت داد و پس از 
تر کورث بالنّسبه بسایرین مشروحچون کنت: انده شرح آن را مورخین قدیم چنین نوشتهشد، ک

): 8، بند 6کتاب (هاى او را ذکر میکنیم کیفیات این قضیه را ذکر کرده، اول مضامین نوشته
که نزد اسکندر چندان مقرّب، و بهمین جهت هم مورد توجه اطرافیان »2«نوسشخصى بود دیم

نوس روزى دیم. نام سروسرّى داشت»3«کوماكاین شخص با جوان بدعملى نى. ، نبوداسکندر
کوماك را بمعبدى برده باو گفت، که میخواهد راز مهمى را، که در دل دارد، بمحبوب خود نى

کوماك، نى. بگوید، ولى بدوا او باید قول داده قسم یاد کند، که این راز را افشاء نخواهد کرد
ل قسم یاد کرد، که چون تصور نمیکرد، که این راز راجع بحیات اسکندر باشد، پس از قدرى تأم

نوس باو گفت، که با مردانى شجاع بر ضد اسکندر کنگاشى پس از آن دیم. آنرا بروز نخواهد داد
کوماك، چون این خبر نى. دارد و تا سه روز دیگر نقشه خود را اجرا کرده او را خواهند کشت

دانستم، که راز تو اینقدر مهم نوس گفت، من وقتى که قول داده قسم یاد کردم، نمىبه دیمبشنید، 
است و تو میخواهى بپدرکشى اقدام

______________________________
)1(-�Z�o�i�l�u�s.

)2(-�D�y�m�n�u�s.

)3(-�N�i�c�o�m�a�q�u�e.
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توانم راجع بچنین جنایت بزرگى خاموش باشم، قول و قسم نمىکنى، ولى حاال که دانستم، چون 
از یکطرف محبت او . نوس در موقع بسیار بدى واقع شدپس از این اظهار دیم. خود را پس میگیرم

بینى میکرد، کوماك و از طرف دیگر خطر حتمى، که براى خود از فاش شدن این سرّ پیشبه نى
کوماك قول بگیرد، که از تصمیم خود در افشاء سرّ ح از نىاو را مجبور ساخت، با عجز و الحا

کوماك ظاهرا قبول کرد، که راز او را پنهان دارد و پس از مذاکرات زیاد باالخره نى. برگشته



»1«نوسکوماك برادر خود سبالىپس از آن نى. ها هستندکىنوسضمنا فهمید، که همدستان دیم
کوماك در چادر مانده و برادر پس از شور قرار دادند، که نىرا از این کنگاش آگاه ساخت و د

. نوس مطلب را به اسکندر برساندنزد اسکندر نرود، تا جلب سوءظن کنگاشیان را نکند، ولى سبالى
. بنابراین قرارداد، او رفت و در دهلیز خیمه اسکندر قرار گرفت، تا موقعى براى ابراز این سرّ بیاید

ین را دید و، چون این شخص یکى از ق افتاد، که او فیلوتاس پسر پارمناز قضاء چنین اتّفا
اى کشیده قضیه کنگاش را بوى نوس او را بگوشهسرداران نامى و نزد اسکندر مقرّب بود سبالى

.گفت و خواهش کرد، که، چون اسکندر را در حال خواهد دید، او را از توطئه آگاه کند

رد خیمه اسکندر شد و مدتى در خلوت با اسکندر صحبت کرد، فیلوتاس پس از آن بالدرنگ وا
کوماك، که آیا ولى چیزى در این باب نگفت و، بعد هم که بیرون آمد، در جواب سؤال نى

مطلب را به اسکندر رسانیده یا نه متعذّر شد، که بواسطه زیادى مطالب فراموش کرده قضیه را 
نوس قضیه را یادآور است نزد اسکندر رود، سبالىروز دیگر، که فیلوتاس میخو. اطّالع دهد

پس . گردید و او در جواب گفت، در این باب اقدام خواهم کرد، ولى باز چیزى به اسکندر نگفت
نامى، که از خانواده نجیب و »2«نوس سوءظنّ نسبت به فیلوتاس یافته نزد متروناز آن سبالى

درنگ، اسکندر را، که در حمام بود، دیده از ت و او بىخانه بود، رفت، راز را باو گفرئیس اسلحه
نوس رااسکندر فورا دستور داد، دیم. قضیه آگاهش کرد

______________________________
)1(-�C�e�b�a�l�i�n�u�s.

)2(-�M�e�t�r�o�n.
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هنمائى مترون پنهان شده بود، نوس، که در آنجا براخانه رفت و سبالیتوقیف کردند و بعد باسلحه
بعد اسکندر . »شکر خدایرا، که پادشاه من نجات یافته«چون اسکندر را بدید، فریاد برآورد 

او جواب . کوماك بتو این راز را گفتهتحقیقاتى از او کرده ضمنا پرسید، چند روز است، که نى
.داد سه روز است



در . ود، ظنین گشت امر کرد، او را زنجیر کنندچون اسکندر از تأخیرى، که در ابراز سرّ شده ب
نوس گفت، تأخیر از طرف من نبوده، همانوقت که از مطلب مطلع شدم، فیلوتاس را حال سبالىاین

اسکندر، همینکه اسم فیلوتاس را شنید، پرسید، آیا صحیح است، که تو او را آگاه . آگاه کردم
کرد و اسکندر بگریه افتاد و بعد دستهاى خود را هاى خود را تکرار نوس گفتهاى؟ سبالىداشته

بآسمان بلند کرده گفت، خدایا تو شاهدى، که عزیزترین دوست من نسبت بمن چگونه رفتار 
نوس را خواست و، او چون از احضار خود مطلع شد، خواست پس از آن اسکندر دیم. کرده

نزد اسکندر آوردند، رو بوى کرده خودکشى کند، ولى قراوالن مانع شدند و، پس از اینکه او را 
نوس چه بدى بتو کرده بودم، که تو سلطنت فیلوتاس را بر مقدونیه بسلطنت من ترجیح دیم«گفت 
اى برآورده حال روى خود را از اسکندر بگردانید و نالهنوس بند آمد، در اینزبان دیم» دادى؟

.افتاد و بمرد

نوس میخواهد تقصیر را بگردن تو اندازد، سبالىبعد اسکندر فیلوتاس را خواسته گفت، اگر
تو در . مستحقّ شدیدترین مجازات است و من گمان میکنم، که چنین مجازاتى براى او تهیه شده

اى، کافى شخص من یک نفر قاضى مساعد دارى، اگر تو براى ارتکاب چنین جنایتى مستعد نبوده
هاى یک آدم رذل را نوس گفتهلب، که سبالىاین مط: فیلوتاس جواب داد. است، که حاشا کنى

ثانیا ترسیدم، که اگر . بمن اطّالع داد، راست است، ولى من اوال باین شهادت پست اعتماد نکردم
این خبر را بسمع پادشاه برسانم و فاش شود، باعث خنده و مضحکه عموم گردد و بگویند، که من 

.امنین اهمیتى دادهبمنازعه یک نفر جوان پست و بدعمل با رفیقش چ

هاى من کنى نه باین خطا، که تمنى دارم نظرى بگذشته: بعد اسکندر را بآغوش کشیده گفت
هرطور باشد مرا مقصر میدارد، ولى تقصیر من از خاموشى است

1659: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

و دراز کرده گفت اسکندر دست خود را بطرف ا. نه از این جهت، که خواسته باشم اقدامى کنم
اعتنائى تو بمطلب بود، نه اینکه عمدا خواسته باشى آنرا من هم تصور میکنم، که سکوت از بى

.وقت معلوم نشد، که این حرف اسکندر از ته قلب بود یا مبنى بر مصلحتىدر این. مستور دارى



. حاضر کنندکوماك رابعد اسکندر مجلسى براى مشورت از دوستان خود آراست و امر کرد نى
، که از »1«در این مجلس فیلوتاس نبود و کراتر. بکلمه تکرار کردهاى خود را کلمهاو گفته

دوستان درجه اول اسکندر بشمار میرفت، با فیلوتاس رقابت داشت و میدانست، که فیلوتاس چند 
ده، از موقع دفعه رشادتهاى خود را در حضور اسکندر ستوده و اسکندر را خودستائى او خوش نیام

توضیح آنکه تقصیر را بر فیلوتاس : استفاده کرده چنین وانمود، که در خیر اسکندر حرف میزند
او میتواند هر روز بر ضد تو کنگاشى ترتیب بدهد، ولى تو «: وارد کرد و ضمنا به اسکندر گفت

بر سپاهى ین، که نمیتوانى هر روز او را ببخشى، بخصوص که پدر او شخصى است مانند پارمن
آیا این شخص، که اینقدر مورد احترام سربازان تو است و از حیث عظمت با . قادر فرمان میدهد

اى و عنایاتى هست، تو برابرى میکند، براى خود موهن نخواهد دانست، که تو پسرش را بخشیده
. ایمکه براى ما باعث شرمسارى است، زیرا ما شرم داریم اعتراف کنیم، که سزاوار مرگ بوده

اى، نه اینکه زندگانى باو شک فیلوتاس خیال خواهد کرد، که تو او را توهینى بزرگ کردهبى
.با این رفتار منتظر باش، که با چنین اشخاص در سر زندگانى خودت در منازعه شوى. اىبخشیده

ى محفوظ اند؟ بدان، که باید جانت را از دشمنان خانگآیا دشمنانى، که ما باید تعقیب کنیم، کم
.»بدارى، اگر در این راه موفّق شدى، من از دشمنان خارجى باك ندارم

اشخاص دیگر، که در این مجلس حاضر بودند حرفهاى کراتر را تأیید کرده گفتند، که اگر 
که میگوید باور این. فیلوتاس در این کنگاش شرکت نداشت، چرا اسکندر را از آن آگاه نکرد

که جان پادشاه در خطر است،وقتى، . نکردم، پوچ است

______________________________
)1(-�C�r�a�t�e�r�e.
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باالخره رأى دادند، که باید فیلوتاس را استنطاق کرد، تا مطلب . باید بهر حرف و خبر اهمیت داد
مشورت پنهان بماند و، اسکندر رأى مجلس را پسندید، ولى خواست، که موضوع . را بروز دهد

بعد فیلوتاس موافق . براى اینکه مطلب افشا نشود، گفت، که باید فردا از سیستان حرکت کرد



هاى خودمانى کرد، ولى در پاس دوم معمول بسر میز اسکندر دعوت شد و او با فیلوتاس صحبت
، فریگیوس»3«س، سنو»2«، کراتر»1«تیونها خاموش شد، در چادر اسکندر هفسشب، که چراغ

»5«، که تماما از دوستان اسکندر بودند، با چند نفر از ملتزمین خودشان جمع شدند و پردیکّاس»4«
بامر این اشخاص قراوالن میبایستى بهتر . میراخوران اسکندر نیز اینجا بودند»6«و لئوناتوس

نها گذارده و امر کرده بودند، در همین احوال سربازانى در سر خیابا. کشیک بکشند و مسلّح باشند
ین چنانکه میدانیم با قشونى پارمن(ین روانه کنند، مانع شوند که اگر کسى را از اردو نزد پارمن

با »7«گذشته از این اشخاص آتّاراس) زیاد در همدان براى حفاظت گنجهاى اسکندر مانده بود
ابواب جمعى او عالوه کرده مأمورش نفر هم ب100بعد . نفر سپاهى در خیمه اسکندر بود300

بر اثر . خود آتّاراس مأمور شد، فیلوتاس را توقیف کند. کردند، که برود، دسته کنگاشیان را بگیرد
این حکم، هنگامى که فیلوتاس در چادرش در خواب بود، آتّاراس بعنف داخل خیمه او شد و او، 

اه من، معلوم میشود، که بدقلبى دشمنانم بر اى پادش«: همینکه بیدار گشت و مأمورین را دید گفت
اى پوشانیده بچادر بالحاصل او را زنجیر کرده سروصورتش را با پارچه» نیکى تو غلبه کرده

.اسکندر بردند

محاکمه فیلوتاس

موافق عادات مقدونى در وقت جنگ بجنایاتى، که ): 8، بند 6کتاب (بعد مورخ مذکور گوید 
برطبق این عادت، اگر قشون قبال تصمیم پادشاه را . قشون رسیدگى میکردمجازاتش اعدام بود، 

بنابراین اسکندر امر کرد افراد قشون، که اسلحه . اثر میماندنپذیرفته بود، حکم او در این زمینه بى
بعد اسکندر با. نوس را آوردندپس از آن نعش دیم. دارند، در جائى جمع شوند

______________________________
)1(-�H�e�p�h�e�s�t�i�o�n.

)2(-�C�r�a�t�e�r�e.

)3(-�C�e�n�u�s.

)4(-�P�h�r�i�g�i�u�s.



)5(-�P�e�r�d�i�c�c�a�s.

)6(-�L�e�o�n�a�t�u�s.

)7(-�A�t�t�a�r�r�a�s.
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مدتى اسکندر سر . تمام دوستان او هم افسرده و محزون بنظر میآمدند. صورتى مغموم حاضر شد
اى سربازان، کم مانده بود، که جنایت چند نفر مرا از میان «گفت بزیر افکنده ساکت ماند و بعد 

ام و منظره محترم مجمع شما بر از تفضّل خدایان و رحم آنها است، که من هنوز زنده. شما برباید
خشم من نسبت بپدرکشان میافزاید، زیرا آنچه باعث زندگانى من و یگانه قیمت آن است این 

شناسى، یا قرض خود را نسبت بشما، مردان جنگى و چاکران ء حقامیدوارى است، که سعادت ادا
.شان بلند شداز این سخنان اسکندر اشک در چشمان سربازان گردید و ناله. »صادق، دارا باشم

اگر من مبتکرین این سوءقصد را بنامم، «: پس از آن اسکندر بنطق خود ادامه داده چنین گفت
اینها بدبختانى هستند، که من هنوز میترسم آنها را بنامم و من از . چقدر بر تنفّر شما خواهد افزود

ذکر اسم آنها هنوز خوددارى میکنم، مثل اینکه نجات آنها هنوز محال نباشد، ولى باید 
آیا در . دین را افشاء کردیادگاریهاى یک محبت قدیمى را فراموش و سوءقصد این اشخاص بى

هاى ین، که مورد مالطفتاى هست؟ پارمنسکوت وسیلهانگیزى براى حفظ چنین قضیه نفرت
پسر . ین، قدیمترین دوست ما؛ در این سن در رأس این کنگاش قرار گرفتهپدرم و من بود، پارمن

نوس، که جسدش را در و این دیم»2«، دمتریوس»1«الئوساو فیلوتاس اشخاصى را مانند پوك
را با خود همدست کرده و آنها را بقصد حیات من بینید و چند نفر دیوانه دیگر اینجا مى

پس از این نطق صداهاى مهیب سربازان، که عالمت تنفّر و اشمئزاز بود، و در . »برانگیخته
نوس را براى دادن کوماك و مترون و سبالىبعد نى. حال دلسوختگى آنها را مینمود، بلند شدهمان

ر کردند، ولى هیچکدام شهادت نداد، که شهادت حاضر و آنها حرفهاى سابق خود را تکرا
سربازان، در موقعیکه شهادت آنان را گوش میکردند، . فیلوتاس در این کنگاش شرکت داشته



خاموشى فیلوتاس، : بعد اسکندر باز شروع بحرف زدن کرد و مفاد سخنش این بود. خاموش بودند
روز ازپس از اینکه از قضیه آگاه شد، و راحتى خیال او در مدت سه 

______________________________
)1(-�P�e�u�c�o�l�a�i�s.

)2(-�D�e�m�e�t�r�i�u�s.
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ین بسلطنت برسد، و حال آنکه تمام اعتبارات پدرش، این جهت بود، که میخواست پدرش پارمن
رند، زیرا من وارثى اینها با نظر حقارت بر تخت من مینگ. که االن در ماد اقامت دارد، از من است

شما اوالد، اقربا و نزدیکان منید و، مادام که شما زنده هستید، . ندارم، ولى فیلوتاس در اشتباه است
و »1«ین بدو پسر خود، نیکانوراى را که پارمنبعد اسکندر امر کرد، نامه. وارث نیستممن بى

در این نامه چیزیکه داللت بر تقصیر .فیلوتاس، نوشته بود و آنرا از قاصد گرفته بودند، بخوانند
اول در فکر خودتان باشید، بعد در فکر «: سردار مزبور به پسر خود نوشته بود. ین کند نبودپارمن

ولى اسکندر، که میخواست او » با این ترتیب ما بمقصود خواهیم رسید. اشخاصیکه از شما هستند
ند، که اگر آن بدست کسانى افتد، که از قضیه ااین نامه را چنان نوشته: را مقصر بداند، گفت

.آگاهند، مفهوم باشد و الّا غیرمفهوم

بیک شمرد، اسم فیلوتاس را نوس، وقتى که کنگاشیان را یکممکن است بمن گویند، که دیم
این ایراد وارد نیست، زیرا فیلوتاس بقدرى قوى بود، که کنگاشیان جرئت نمیکردند، . ذکر نکرد

او : براى اینکه بدانید این حرف صحیح است، زندگانى فیلوتاس را در نظر آرید. رنداسم او را بب
میدید، که پسرعموى من در مقدونیه بر ضد من اقدام میکند، باوجود این دوست و محرم راز او 

فیلوتاس آن کسى است، که چون من . او خواهرش را به آتّال، یعنى ببدترین دشمن من، داد. بود
بمن گفته بود و من نظر بمودت قدیمى براى او نوشتم، در ) آمون(تر ه کاهن ژوپىآنچه را ک

اند، ولى دلم میسوزد تبریک میگویم، از اینکه تو را بدرجه الوهیت ارتقا داده«: جواب من نوشت
آیا » اند با کسى زندگانى کنند، که خود را باالتر از موجود فانى میداندبحال کسانى، که محکوم



ن چیزها اماراتى نیست براى اثبات اینکه این شخص از دیرگاه بر ضد من بوده و بنام من رشک ای
اى سربازان، تا توانستم تمام این چیزها را در دلم پنهان داشتم، ولى حاال حرف در سر . میبرده

من اى سربازان، باور کنید، که این خنجرها را فیلوتاس بر ضد. گستاخى نیست، کار بخنجر کشیده
تیز کرده، و چون او را مقصر میدانم، بکجا

______________________________
)1(-�N�i�c�a�n�o�r.
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نظام، یعنى از این ببعد پناه برم؟ بدست کى حیات خود را بسپارم؟ من او را بتنهائى رئیس سواره
زندگانى، . خود را در تحت اوامر او گذاردمهاى سرسبد نجباى قشون زبده خود کردم، و گل

پدرش را تقریبا بمقامى . مندى و صداقت او سپردمامیدوارى، فتوحات و همه چیز خود را بشرافت
ترین مملکت آسیا است، با هزاران ماد را، که باثروت. ایدرسانیدم، که شما مرا بآن مقام رسانیده

:نتیجه چه شد؟ این شد. و قرار دادمنفر هموطنان و متّحدین ما در تحت فرمان ا

چقدر بر من گواراتر بود در جدالى بدست . گاه میجستم، خطرى بزرگ یافتمدر جائى که تکیه
از مخاطراتى، که میترسیدم، رهائى یافتم براى اینکه دوچار . دشمنى بمیرم تا بدست هموطنى

اید، که من شما از من خواستهاى سربازان هزار دفعه . اشخاصى شوم، که از آنان بیمى نداشتم
من خود را . حاال بر شما است، که بکنید آنچه را که از من میخواستید. حیات خود را بخطر نیندازم

اگر بخواهید من زنده نباشم، بزندگانى خود . آورمبشما میسپارم و بحمایت اسلحه شما پناه مى
کشیدن انتقام ممکن نیست ال براى من بىحادامه نخواهم داد، ولى اگر میخواهید زنده بمانم، این

).9، بند 6کورث، کتاب کنت(

او را حاضر کردند، در حالى که دستهایش را از . بعد اسکندر امر کرد فیلوتاس را حاضر کنند
دیروز او در ذروه : منظره او اثر غریبى در سربازان کرد. پشت بسته بودند و ردائى داشت مندرس

اسکندر غذا میخورد و تمام سرداران بر او رشک میبردند، امروز در زنجیر اقتدار بود، در سر میز
و »1«ین سردار بزرگ و هموطن نامى آنها است، که دو پسرش، هکتوراو پسر پارمن. است



اند و فقط یک پسر دارد، که آنهم بدین روز افتاده و او را در ها کشته شده، در جنگ»2«کانورنى
تاس یکى از سرداران اسکندر ملتفت شد، که موقع آمیندر این. یکنندغیاب پدرش محاکمه م

:این بود، که فورا رو بآنها کرده چنین گفت. منظره او باعث رقّت سربازان گردیده

اگر چنین میشد، شما نه بوطن خود. میخواستند شما را بخارجیها تسلیم کنند«

______________________________
)1(-�H�e�c�t�o�r.

)2(-�N�i�c�a�n�o�r.
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برمیگشتید و نه روى زنان و اطفالتان را میدیدید، و حال شما حال مردى میبود که سرش را قطع 
تاس، برخالف انتظارش، اسکندر را سخنان آمین. »نام بازیچه دشمنان گشتهروح و بىاند و بىکرده

هاى خود ادامه دهد و مناسبت نداشت، که خانه و زنان خوش نیامد، زیرا او میخواست بجهانگیرى
بعد نوبت حرف زدن به سنوس، که خواهر فیلوتاس را بزنى . و اطفال سربازان را بخاطر آنها آرند

:داشت، رسید و او شدیدتر از همه به فیلوتاس حمله کرد و فریادزنان چنین گفت

» ه پادشاه و وطن و لشکر پدرکشى کنداین خائن مقصر است از این حیث، که خواست نسبت ب«
همه تصور . این بگفت و سنگى، که در زیر پا داشت، برداشت، تا بطرف فیلوتاس پرتاب کند

هاى زجر را نداشته کردند، که سنوس با این اقدام میخواهد چنان کند، که فیلوتاس دیگر عقوبت
من . ه مقصر از خود دفاع کندباشد، ولى اسکندر دست او را گرفته گفت اول باید گذاشت، ک

.راضى نیستم نسبت باو طورى دیگر رفتار شود

پس از آن به فیلوتاس اجازه داده شد حرف بزند، ولى از جهت بار گران بدبختى یا بسببى دیگر او 
ها از چشمان او سرازیر و ضعف پس از آن اشک. نتوانست سر خود را بلند کند یا دهان بگشاید

بعد، او بمرور بخود آمد . لى گشت، که افتاد روى کسى، که او را نگاهداشته بودچنان بر او مستو
میدانى که مقدونیها قضات تو هستند، : موقع اسکندر باو گفتدر این. و حاضر شد، که حرف بزند



اى زیاد از جا غیراز مقدونیها عدهدر این«: آیا بزبان آنها نطق خواهى کرد؟ فیلوتاس جواب داد
بینم و گمان میکنم، که اگر در همان زبان حرف بزنم، که تو سخن راندى، یگر هم مىحضّار د

. »مقصود من این است، که بیشتر اشخاص حرفهاى مرا بفهمند. هاى مرا خواهند فهمیدبهتر حرف
:اسکندر رو بسربازان کرده فریاد برآورد

این تنها کسى است، که . فّر استبینید، که او از همه چیز وطن خود و حتّى از زبانش هم متنمى«
بهر زبانى، که خواهد حرف بزند، مختار است، ولى بخاطر داشته . نمیخواهد بآن زبان حرف بزند

.اسکندر این بگفت و از مجمع بیرون رفت» باشید، که او عادات ما را هم مانند زبان ما دشمن است
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نطق فیلوتاس

براى شخصى بیگناه سهل «: پس از آن فیلوتاس بدفاع شروع کرده چنین گفت) 10همانجا، بند (
است، که کلماتى براى دفاع خود بیابد، ولى براى یک نفر بدبخت حفظ اندازه کارى است 

ام، بنا براین من، که در میان وجدان پاك از یکطرف و ادبار از طرف دیگر واقع شده. دشوار
واحد در مقابل اقتضاى اوضاع و ه اطاعت از حسیات روحى خود کنم و در آننمیدانم چگون

اشاره به اسکندر است، که خارج (بهترین قاضى محاکمه من اینجا نیست . احوال هم تسلیم شوم
چرا او نخواست حرفهاى مرا بشنود؟) شده بود

اع مرا هم میشنید، او بیک نمیدانم، ولى پس از اینکه تقصیرات مرا از دهن دیگران شنید، اگر دف
چون وقتى که حاضر بود، مرا محکوم کرد، نمیتوانم . اندازه قادر بود، مرا محکوم یا تبرئه کند

اگرچه دفاع کسى که در زنجیر است، . امیدوار باشم باینکه غیبت او باعث تبرئه من خواهد شد
که متّهم را مقصر میدارد، فکر عادتا زیادى است و حتّى باعث افسردگى و مالل، زیرا دفاع چندان 

اند، استفاده خواهم کرد و خودم باوجود این از حق دفاع، که بمن داده. قاضى را روشن نمیکند
.امکس نخواهم گذارد، تا نشان نداده باشم، که برأى خودم محکوم شدهخود را بى

اش هیچکدام اسم هاى کنگاز همقسم. فهممتقصیر من چیست؟ این اول چیزى است، که من نمى
نوس نتوانست چیزى بگوید، جز آنچه شنیده کوماك چیزى از من نگفته، سبالىبرند، نىمرا نمى



نوس اگر من جزو کنگاشیان بودم، آیا دیم. باوجود این، پادشاه مرا رئیس کنگاشیان میداند. بود
بود، اسم براى همدست کردن شخصى، که بواسطه ترس از او دورى میجست، ولو بغلط هم که

کوماك بروز داد، زیرا یقین داشت، که راز او مرا نمیبرد، و حال آنکه او تمام راز خود را به نى
نوس رفقا، من از شما میپرسم، که اگر سبالى. کوماك همه را بجز من نامیدنى. پنهان خواهد ماند

میدانست، آیا امروز من نوس را نقل و مرا از کنگاش آگاه نمیکرد و کسى را مقصر نبمن گفته دیم
نوس زنده است، فرض کنیم، فرض کنیم، که دیم. مجبور بودم در محضر شما از خود دفاع کنم

که او
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مصمم گشته اسم مرا نبرد، آیا سایر کنگاشیان حاضر خواهند بود، که اقرار بتقصیر خود کرده 
ها خود را تسلّى بختى عاطفه ندارد و غالبا مقصر در زیر شکنجهدرباره من خاموش باشند؟ نه، بد

.میدهد، که دیگرى هم دوچار زجر و عقوبت است

بمن میگویند، چرا تو پس از آگاهى خاموش ماندى؟ : بنابراین باید علّت اتّهام مرا جستجو کرد
عان کردم و تو اى قیدى این خبر را تلقّى کردى؟ این خطا را هرچه باشد، من اذچرا تو با بى

اسکندر، هرجا، که حاال باشى، این خطاى مرا بخشیدى و دستت را بطرف من دراز کردى، تا آن 
اگر مرا . اماگر تو حرف مرا پذیرفتى، پس من تبرئه شده. را ببوسم و مرا بسر میز خودت خواندى

.ى، محترم بداراام و الاقل قضاوتى را، که خودت کردهبخشیدى، بس من خارج از این توطئه

اى افتاده، که تصمیم تو را ام؟ مرا چه جنایت تازهاز دیشب، که سر میز تو بودم تا حال چه کرده
اى بخواب رفته بودم، که ناگاه دشمنانم مرا بیدار و من استراحت میکردم و در کنار دره. تغییر داده

کاران جنایت. ى راحت کنداگر شخصى پدرکش باشد، آیا میتواند چنین خواب. در زنجیر کردند
من بعکس در نهایت امنیت . نمیتوانند بخوابند، زیرا فریادهاى وجدان آنها را راحت نمیگذارد

گناهى خود و ثانیا بواسطه وثیقه مقدس دستى، که بمن داده شده بود، من بودم، اوال از جهت بى
آیا الزم است بخاطر تو آرم، . کندهاى دیگران بر رحم تو غلبهترسیدم از اینکه در تو شقاوتنمى

اینکه شهودى اقامه کند یا دالیلى داشته باشد و، اگر بشهادت او اى داد، بىکه این خبر را بمن بچه
جا باعث وحشت نمیشد؟ از بدبختى خود من گمان کردم، گوش میدادم، انتشار این خبر در همه



کننده رار دهند و من از صمیمیت فاشکه میخواهند مرا محرم دعواى دو نفر عاشق و معشوق ق
.ظنین شدم، زیرا بجاى اینکه خودش خبر بدهد، برادرش را پیش انداخت

مدرك و مبنا نوس را تکذیب کند و من از اینکه بىهاى سبالىمن ترسیدم، از اینکه بعد او گفته
از بدى نسبت ام، سرخ شوم و، هنگامى که منجمعى از دوستان پادشاه را در مخاطره انداخته

بدیگران خوددارى کردم، در پیش من اشخاصى پدید آمدند، که مرگ مرا بر زنده بودنم ترجیح 
نوس بودم، آیااگر من شریک دیم. دادند
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ه در مدت دو روز او را آگاه نمیکردم، که راز ما افشاء شده، من، که تنها و مسلّح وارد اطاق پادشا
نوس رئیس کنگاشیان بود و من، که شدم، آیا میتوانستم ارتکاب جنایت را بتأخیر اندازم؟ آیا دیم

یک از شما را وتخت مقدونیه را دارم، در سایه او پنهان شده بودم؟ کدامبقول دشمنان داعیه تاج
المت میکنند، مرا م. من با هدایا فاسد کردم، کدام سرکرده یا صاحبمنصبى را من از راه در بردم

بس من داعیه حکمرانى مردمى را . که زبان وطنم را خوار میشمارم و از اخالق مقدونى تنفّر دارم
زبان مادرى ما مدتى است، که بواسطه آمیزش با مردمان . دارم، که خودم او را حقیر میشمارم

این . دیدى بیاموزیمایم، زبان جایم یا مغلوب، بهرحال مجبور بودهفاتح بوده. دیگر تغییر کرده
ام، تاس بر ضد پادشاه کنگاش داشتهایرادات مرا مقصر نمیدارد، چنانکه این افترا، که من با آمین

.مرا محکوم نمیکند

اگر بتوان این رفتار مرا، که پسرعموى پادشاه را دوست داشتم، جنایتى . من دوست او بودم
است، که نمیبایست او را محترم بدارم، اگر تمام اگر تقصیرم این. پذیرمدانست، این ایراد را مى

گناه باشند، باید با آن جانى بمیرند، اگر عدالت چنین است، دوستان یکنفر جانى، هرقدر هم که بى
ام و، اگر این قانون برخالف عدالت است، چرا امروز میخواهند مرا براى چه تا امروز زنده مانده

.نابود کنند

اى . تر میداندم، که دلم میسوزد بحال اشخاصیکه پادشاهشان خود را پسر ژوپىامن نوشته: میگویند
اعتماد، که نتیجه دوستى بودى و اى آزادى خطرناك زبان، شما مرا فریب دادید، شما بمن گفتید، 



ام، ولى نه درباره او من اقرار میکنم، که این کلمات را به پادشاه نوشته. فکر خود را پنهان مدار
نوشتن من از این جهت نبود، که او را مورد تنفّر مردم سازم، بل میترسیدم، که او باثرات . بدیگرى

تر من گمان میکردم، که اگر اسکندر پیش خود خود را پسر خدا بداند، شایسته. بد آن پى نبرد
مقصود کاهن معبد (است از آنکه عالنیه این عنوان را اختیار کند، ولى، چون جوابهاى کاهن 

ممکن نیست غلط باشد،) ون استآم
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مرا در زنجیر نگاهدارید، تا آمون عقیده خود را راجع باین . پس باید خدا قاضى محاکمه من گردد
شک درباره کنگاش اسرارآمیز اظهار بدارد، زیرا خدائى، که پادشاه ما را پسر خود دانست، بى

اگر شما زجر و شکنجه را وسیله . اند، خاموش نخواهد ماندضد او داشتهاشخاصیکه کنگاشى بر 
میدانید، من براى چنین امتحانى حاضرم، تا حقیقت را آشکار ) هاتف(ترى از جواب کاهن مطمئن

.سازم

. عادتا در جنایاتى که مجازات آن اعدام است، مقصرین اقرباى خود را در پیش شما حاضر میکنند
ام، اما پدرم را نمیتوانم باینجا آرم، از او کمک بطلبم، چه خود او برادر را فاقد شدهمن بتازگى دو

براى شخصى، که پدر آنقدر اوالد بوده و حاال تکیه . اندناك داخل کردهرا در این قضیه وحشت
بر یگانه پسر خود داده، قطع آخرین امیدش چیزى نیست نسبت باینکه من باید او را از دنبال خود

ترین پدران هستى، من سبب قتل تو خواهم شد، این منم اى پدرى که محبوب. بدرون آتش بکشم
.که حیات را از تو سلب میکنم، منم که پیرى تو را خاموش میسازم

جوانى من یا پیرى تو؟ مرا در بحبوحه : تر استیک از دو چیز دلخراشمن نمیدانم، که کدام
لّاد حیاتى را فاقد خواهى شد، که طبیعت مواظب بود، آنرا جوانى خواهند کشت و تو از دست ج

ین به وقتیکه پارمن. هائى چند مکث کنداز تو بازستاند، آنهم در صورتیکه میخواست لحظه
آیا او ) در زمانیکه اسکندر در کیلیکیه ناخوش بود(اسکندر نوشت، از طبیبش فیلیپ برحذر باشد 

بنامه او داد؟ هر دفعه که من خبرى دادم، آیا جز این بود، که وقعى باین آگاهى نهاد، یا اعتبارى
آور میدانند و از خواموشى ظنین باورى من خندیدند؟ خوب، اگر خبردهنده را ماللبخوش

نعمت نباید بر ضد ولى«: موقع یکى از حضّار بصداى بلند گفتدر این» میشوند، پس چه باید کرد؟



اگر من کنگاش . هرکس، که تو باشى، تو حرف راست زدى«فیلوتاس جواب داد » کنگاش کرد
.ام، مستحقّ مجازاتمکرده

پس از آن » بنطق خود خاتمه میدهم، زیرا بنظرم آخرین کلمات من بگوش شما سنگین آمده
.فیلوتاس را مستحفظین او بردند
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»1«نطق بلون

مردى رشید، ولى خشن بشمار میرفت، زیرا از سربازى بدرجه منصبى بود بلون نام، که صاحب
او، چون دید، که پس از نطق . منصبى رسیده بود و بکارهاى زمان صلح عادت نداشتصاحب

فیلوتاس سکوت محض حکمفرما است، با جرئتى که در حیوانات سبع دیده میشود، برخاست و 
اى راندند، از این جهت که آن را از خانهبخاطر آرید، که چند دفعه هرکدام از شما: چنین گفت

خانه براى بندگان پست فیلوتاس انتخاب شده بود و این بندگان را بر رفقاى جنگى او ترجیح 
هیچکدام از . ها را پر میکردهاى فیلوتاس، که مملو از طال و نقره بود، تمام کوچهارابه. دادند

قراوالنى که خواب او را محترم میداشتند، . بیابدرفقایش در همسایگى منزل او نمیتوانست جائى 
او هموطنان . همه را دور میکردند، تا صدا یا سکوت صحبت آرامشان، این زن لطیف را بیدار نکند

باوجود اینکه در . خشن خود را استهزاء میکرد و آنها را از اهل فریگیه یا پافالگونیه میخواند
او، . شد از اینکه هموطنانش بتوسط مترجم با او صحبت میکردندمقدونیه تولّد یافته بود، سرخ نمی

تر را فضول میخواند، از این جهت که اسکندر را پسر خود دانسته، چگونه حاضر شده، که ژوپى
اش بپرسند؟ وقتیکه او بر ضد پادشاه خود کنگاش میکرد، گوى آمون را دربارهکه عقیده غیب

میخواهد که چنین کنند، تا بپدرش، که در ماد است، فرصت تر را نپرسید، حاالعقیده ژوپى
اى، که در حفاظت خود دارد، تمام اراذل و اوباش این لشکر را با خود حرکت بدهند و او با خزانه

تر چیزى بپرسد، گوى آمون باید کس فرستیم، ولى نه براى اینکه از ژوپىنزد غیب. همراه گرداند
یعنى (ایم و میدانیم، بل براى شکرگذارى و براى تقدیم ادعیه، که او که از دهن پادشاهمان شنیده

.بهترین پادشاه را بسالمت دارد) خدا



پس از این نطق هیجانى غریب در شنوندگان روى داد و از دسته قراوالن پادشاهى فریاد برآمد، 
د، که بعد ببدترین فیلوتاس را این فریادها بد نمیآمد، زیرا میترسی. سار کنندکه پدرکش را سنگ

عقوبتها و زجرها مبتال گردد، ولى در این

______________________________
)1(-�B�e�l�o�n.
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حال اسکندر بمجمع برگشت و، چون میخواست، که فیلوتاس را در زیر شکنجه و زجرهاى 
د ختم محاکمه بروز دیگر بماند و، باوجود گوناگون استنطاق کنند، تا حقیقت را بگوید، امر کر

اغلب . اینکه شب درمیرسید، دوستان خود را احضار کرد، تا عقیده آنان را درباره فیلوتاس بداند
تیون، کراتر و آنها عقیده داشتند، که باید او را موافق عادات مقدونى سنگسار کرد، ولى هفس

بعد دیگران نیز با این . قیقت را مکشوف ساختسنوس اصرار داشتند، که باید با انواع زجرها ح
. عقیده همراه شدند و سه نفر سردار مزبور برخاستند، تا ترتیب استنطاق را با زجر مهیا کنند

اى برده چیزى باو گفت، که معلوم نشد چه بود و پس از آن بدرون خیمه اسکندر کراتر را بگوشه
).11جا بند همان(خود رفت و منتظر نتیجه استنطاق گردید 

استنطاق با انواع زجرها

جلّادان تمام لوازم ): 11، بند 6کتاب (کورث حکایت خود را دنبال کرده چنین گوید کنت
چرا در اعدام «: شقاوت را آورده پیش چشم فیلوتاس بر زمین گستردند و او در حال گفت

قرار میکند، سؤاالتى چه دشمنى، که قاتل پادشاه است، تأخیر میکنید؟ وقتیکه او بجنایت خود ا
کراتر گفت، این حرفها را در . »لزوم دارد؟ بلى من درصدد این جنایت بودم و اراده من چنین بود

بعد که بکندن لباس و بستن چشمان فیلوتاس شروع کردند، او . موقع تحمل زجرها تکرار کن
حس ش حضّار بىخدایان وطن و حقوق مردمان را بکمک طلبید، ولى این حرفها اثرى در گو

.نکرد



پس از آن شکنجه و انواع زجرها شروع شد و دشمنان او براى تقرّب به اسکندر از چیزى فروگذار 
وقتى آتش بکار میبردند و گاهى شلّاق و . پاره کردندنکردند، چنانکه بیرحمانه بدن او را پاره

در ابتداء او خاموش ماند .مقصودشان بحرف آوردن فیلوتاس نبود، بل میخواستند او را زجر کنند
و حتّى ناله هم نکرد، ولى وقتى که ضربتهاى شلّاق باستخوانهاى عارى از گوشت او وارد آمد، 

طاقت را از دست داد و گفت آنچه را، که میخواهید بدانید، میگویم، ولى باین شرط، که مرا دیگر
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قسم بخورید، که مطلب را افشا نکنید و جلّادان را هم از اینجا دور زجر ندهید و بسر اسکندر 
» بمن بگو، چه میخواهى که بگویم«: پس از اینکه این شرط قبول شد، او به کراتر گفت. سازید

کراتر از این سخن در خشم شد و میخواست جلّادان را احضار کند، که فیلوتاس گفت، یک 
.ه کنم، بعد آنچه را، که میدانم، خواهم گفتلحظه بمن فرصت دهید، تا نفسى تاز

در موقعى، که جلّادان بشکنجه و زجر فیلوتاس مشغول بودند، خبر استنطاق او در اردو منتشر شد و 
ین داشتند، متوحش نظام و نیز کسانى، که قرابت نزدیک با پارمنصاحبمنصبان ممتاز سواره

، که کنگاشى بر ضد پادشاه کرده بود، میبایست گشتند، زیرا موافق عادات مقدونى اقرباى شخصى
.با محکوم، یکجا اعدام شوند

بر اثر این وحشت بعضى بخودکشى اقدام و برخى بکوهها و نیز صحراهاى لم یزرع فرار کردند و 
چون این خبر به اسکندر رسید، اعالم کرد، که . خود این قضیه وحشت غریبى در اردو افکند

.داردز این قانون مقدونى مستثنى مىاقرباى مقصرین را ا

فیلوتاس بر اثر زجرها حرفهائى زد، که معلوم نشد حقیقت داشت یا براى رهائى از شقاوت جلّادان 
:او گفت. حرفهاى او را ذکر میکنیم. اعتراف دروغى کرد

پدر من البته میدانید، که دوستى محکمى بین) یعنى سه نفر مذکور، که مأمور استنطاق بودند(شما «
باعث تمام . من از آن هژلوك حرف میزنم، که در جنگ کشته شد. بود»1«ین و هژلوكپارمن

تر تعظیم و تکریم کنند، همینکه اسکندر امر کرد، او را مانند پسر ژوپى. ها این شخص بودبدبختى
ت، که ما کسى را پادشاه خود خواهیم دانس! یعنى چه«: این قضیه باو گران آمد و چنین گفت



او با این رفتار نه . اگر این توهین را بپذیریم، کار ما تمام است. نمیخواهد او را پسر فیلیپ بدانند
از . فقط مردم را حقیر میشمارد، بل خدایان را توهین میکند، زیرا داعیه دارد، که یکى از آنها است

ایم، ما پادشاهاین ببعد ما فاقد اسکندر شده

______________________________
)1(-�H�e�g�e�l�o�q�u�e.
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قیمت . ایم، که نه خدایان از او راضى هستند و نه موجودات فانىنداریم، ما تابع نخوت کسى گشته
خدائى ساختیم، که ما را ناچیز میداند و با زحمت بجامعه موجودات : خونهائى که ریختیم، این شد

. باور بدارید، که ما هم اگر شجاع باشیم، در ردیف خدایان قرار خواهیم گرفت. فانى نزول میکند
، که کشته شدند، کسى انتقام »2«و پردیکّاس»1«الئوسو آرخه-جد این پادشاه-آیا اسکندر

چنین بود حرفهاى هژلوك، وقتیکه از سر » آنها را کشید؟ آیا پادشاه قاتلین پدر خود را نبخشید؟
او مغموم بود و منهم محزون، زیرا . روز دیگر در طلیعه صبح پدرم مرا احضار کرد. تمیز برخاس

ما خواستیم بدانیم، که این حرفها از اثر ابخره شراب . آور بودما چیزهائى شنیده بودیم، که اندیشه
این بود، که عقب او فرستادیم و آمد و بصرافت طبع گفت، که اگر ما . است یا داراى عمقى

داشته باشیم، در رأس کنگاشى واقع شویم، او پس از ما کارى بعهده خواهد گرفت، که در جرئت 
.درجه اول اهمیت باشد و، اگر ما چنین جرئتى نداریم، مسئله در خاموشى مدفون خواهد ماند

ین گفت، که این کار حاال بیموقع است و ما اسکندر را بنفع چون داریوش هنوز زنده بود، پارمن
خواهیم کشت، نه بنفع خودمان، ولى همینکه داریوش مرد، هرکس این کار کند، آسیا و دشمن 

این رأى مقبول افتاد و طرفین . تمام مشرق براى قاتل نازدست ضربتى خواهد بود، که فرود آرد
نوس من اطّالعى ندارم و، پس از اما در باب کنگاش دیم. اتّحاد را با قید قسم محکم کردند

. اى نیستکردم، حس میکنم، که داخل نبودن در این کنگاش، براى من متضمن فایدهاقرارى که 
همینکه فیلوتاس این بگفت، زجرها از نو شروع شد و حتى آنهائى که مجلس استنطاق را اداره 

میکردند، ضربتهائى با نیزه بصورت و چشمان او زده مجبورش کردند بگوید، که در کنگاش 



بعد خواستند، که او نقشه کنگاشیان را بیان کند و او گفت، چون . تهنوس هم دخالت داشدیم
بینى میشد، که باخترپیش

______________________________
)1(-�A�r�c�h�e�l�a�u�s.

)2(-�P�e�r�d�i�c�c�a�s.
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اسکندر را ین، که لشکرى بزرگ و خزانهدر مقابل اسکندر مدتها مقاومت خواهد کرد و پارمن
در اختیار خود دارد، ممکن است بواسطه کهولت در خالل این احوال بمیرد، من عجله کردم، که 

.تا این وسایل در دست من است، اقدام کنم

این بود حقیقت نقشه و اگر شما نمیخواهید باور کنید، که پدرم در رأس این کنگاش نبوده، 
مستنطقین پس از . ، باز براى کشیدن زجر حاضرمباوجود اینکه هیچ طاقت تحمل زجر را ندارم

.مشورت با یکدیگر استنطاق را کافى دانسته نزد اسکندر رفتند

قتل فیلوتاس

روز دیگر اسکندر امر کرد صورت مجلس استنطاق را در مجمع سربازان خواندند و، چون 
لوتاس آنچه را، که پس از قرائت صورت مجلس، فی. فیلوتاس نمیتوانست راه برود، او را آوردند

.گفته بود، تأیید کرد

را حاضر کردند، زیرا فیلوتاس او را متهم کرده بود، که در کنگاش آخرى »1«بعد دمتریوس
او با قسمهاى غلیظ و شدید جدا انکار کرد، که هیچگاه خیال سوءقصدى بپادشاه . دست داشته

این احوال چشم فیلوتاس بشخصى نداشته و حتى حاضر شد، که مورد عقوبت و زجر گردد، در 
.نام، که بفاصله کمى از وى بود»2«افتاد کالیس

.او از کالیس خواهش کرد، که باو نزدیکتر شود، ولى کالیس از ترس امتناع ورزید



آیا تو تحمل میکنى، که دمتریوس چنین دروغى بگوید و از نو مرا «پس از آن فیلوتاس باو گفت 
وقت چنان در وحشت افتاده بود، که نه خون در بدن داشت و نه اینکالیس در . »زجر کنند

از طرف دیگر مقدونیها ظنین شدند، که فیلوتاس میخواهد تقصیر را بر . اى بگویدمیتوانست کلمه
کوماك برده بود و نه فیلوتاس بیگناهان وارد آرد، زیرا میدانستند، که اسم کالیس را نه نى

، ولى وقتیکه او خود را در میان سرداران اسکندر دید، گفت، که )ردندهنگامى که او را زجر میک(
پس از آن امر صادر شد و موافق عادات مقدونى . دمتریوس و کالیس در کنگاش شرکت داشتند

).11، بند 6کتاب (کوماك نامیده بود، سنگسار کردند فیلوتاس و تمام اشخاصیرا، که نى

______________________________
)1(-�D�e�m�e�t�r�i�u�s.

)2(-�C�a�l�y�s.
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کورث، که، چون اخالق اسکندر و مقدونیها را مینماید، هاى کنتچنین است مضامین نوشته
.اندحاال باید دید، که مورخین یونانى در این باب چه نوشته. بالتّمام ذکر شد

روایت پلوتارك

فیلوتاس از جهت شجاعت و بردبارى که داشت، در ): 67-66بند اسکندر، (مورخ مذکور گوید 
منصبان دیگر محترم بود و پس از اسکندر او بر تمام همکنان خود ها بیش از صاحبمیان مقدونى

روزى یکى از دوستانش از او پولى . از حیث سخاوت و ثبات قدم در دوستى رجحان داشت
بر اثر این جواب فیلوتاس برآشفت . ، که پول نداریماو جواب داد. خواست و او بناظرش گفت بده

اى هم نداریم؟ ولى او بقدرى بلندپرواز بود، چندان براى آیا ظرف نقره یا اثاثیه: و گفت
درخشندگى خود خرج میکرد و بر تجمالت خود همواره میافزود، که باالخره مورد حسد و حقد 

فرزند، خودت «: او را میدید، روزى باو گفتین، که وضعهمکاران خود واقع شد و پدرش پارمن
همکاران او مدتها بود، که از او نزد اسکندر بد میگفتند، تا آنکه پس از شکست . »را کوچکتر کن

چون غنائم دمشق بتصرّف مقدونیها درآمد، در ) مقصود جنگ ایسوس است(داریوش در کیلیکیه 



این زن، . نام داشت»1«گونتىدرخشید و آنى مىمیان اسراء زن جوانى یافتند، که از حیث زیبائ
در تقسیم اسراء، سهم فیلوتاس گردید و او دلبستگى باین زن یافته او را محرم رازهاى خود قرار 

ین داد، توضیح آنکه هنگام مستى از اسکندر بد میگفت و تمام فتوحات او را از پدر خود پارمن
وستى و این یکى هم این زن حرفهاى فیلوتاس را بیکى از رفقایش گفت و او هم بد. میدانست

بآشنائى، تا آنکه باالخره حرفهاى فیلوتاس به کراتر رسید و او زن را نزد اسکندر برد، تا آنچه 
بعد هرچه بشنود، باو خبر بدهد و پس از آن اسکندر باین زن سپرد، که من. شنیده بود بگوید

، زن را محرم راز خود اینکه ملتفت دامى باشد، که حسودان براى او گسترده بودندفیلوتاس، بى
قرار داده، آنچه

______________________________
)1(-�A�n�t�i�g�o�n�e.
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از طرف دیگر اسکندر، هرچند تمام حرفهاى فیلوتاس را بدل میگرفت، . در دل داشت باو میگفت
ین بود یا از قدرت او بشخص پارمنمعلوم نیست، که این خوددارى از اعتماد . ولى اقدامى نمیکرد

نوس، که لیم»1«مقارن این احوال یکنفر مقدونى از اهل خاالسترا. و نام نیک پدر و پسر میترسید
اى بر ضد اسکندر ترتیب داد توطئه) نوس نوشتهکورث، چنانکه گذشت، دیمکنت(نام داشت »2«

نوس برادر نیکوماخوس کشف شد و سبالى، که معشوق او بود، »3«و قضیه بواسطه نیکوماخوس
دو دفعه از فیلوتاس تمنّى کرد، او را نزد اسکندر برد، تا قضیه را باطّالع او برساند و هر دفعه 

منصب دیگر این سرّ به اسکندر رسید و باعث خشم او نسبت جواب رد شنید و بعد بتوسط صاحب
ضد او در نزد اسکندر سعایت کردند، تا موقع دشمنانش آنقدر بردر این. به فیلوتاس گردید

پلوتارك گوید، که در حین استنطاق . باالخره حکم توقیف و استنطاق او با زجر صادر شد
تیون را، که در فیلوتاس، اسکندر در پس پرده اظهارات او را گوش میکرد و، چون او هفس

حمیتى با آنهمه بى«رده گفت مجلس استنطاق حاضر بود، قسم داد، باو رحم آرد، اسکندر از پس پ
.»و آن نقشه جسورانه باز متوقّع رحمى؟

روایت دیودور



کورث است، ولى باختصار هاى مورخ مذکور از حیث مضمون در زمینه روایت کنتنوشته
نوس را محبوب یگانه تفاوتى که در روایت دیودور دیده میشود، این است که او دیم. کوشیده

).79، بند 17کتاب(اسکندر دانسته 

روایت آریان

هاى آریستوبول و بطلمیوس، رجال اسکندر است، اینجا این مورخ، که روایاتش مبنى بر یادداشت
کنگاش فیلوتاس را بر ضد اسکندر کشف ): 2، بند 9، فصل 3کتاب (هم از قول آنها چنین نوشته 

مصر اقامت داشت، از نیات از زمانى، که اسکندر در : آریستوبول و بطلمیوس گویند. کردند
فیلوتاس آگاه بود، ولى از جهت اعتمادى، که به پسر و احترامى

______________________________
)1(-�C�h�a�l�a�s�t�r�a.

)2(-�L�i�m�n�u�s.

)3(-�N�i�c�o�m�a�c�h�u�s.
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.ها را باور نمیکردکه بپدر میورزید، گفته

را در پیش مقدونیها حاضر کردند و اسکندر او را در مجمع عمومى بطلمیوس، گوید که جانى
در ابتداء فیلوتاس خود را برئ دانست، ولى شهود ثابت کردند، که او از کنگاشها . مقصر قرار داد
اینکه اسکندر را مطّلع دارد، و حال آنکه روزى دو سه دفعه بخیمه اسکندر داخل آگاه بود، بى

.ء او تیرباران شدندفیلوتاس و شرکا. میشد

.از روایت مذکور معلوم است، که آریان بطور رسمى این واقعه را ذکر کرده

هاى آریان بیک تاریخ رسمى بیشتر شباهت دارد و جهت آن همان است، که خودش کلیۀ نوشته
.منبع روایات او یادداشتهاى یک سردار یا یک نفر دربارى اسکندر است: کرارا گفته



رقضایاى دیگ

ورزى و رقابت تسکین یافت و صفات پس از کشته شدن فیلوتاس و پس از اینکه حس کینه
کم تأسف و خوب، شجاعت و وفادارى فیلوتاس و پدرش نسبت به اسکندر بخاطرها آمد، کم

اسکندر . توزى و حقد و حسد را گرفت و بدگوئى از اسکندر شروع شدغمخوارى جاى کینه
»1«اوال آفاریاس: همید، که باید سربازان را مشغول بدارد و چنین کردچون وضع را چنین دید، ف

.را بخواهد»2«سستنامى را تحریک کرد، که مجمعى ترتیب داده محاکمه آلکساندرلن

این شخص نیز از کسانى بود، که در توطئه پوزانیاس بر ضد فیلیپ، چنانکه در جاى خود گذشت
از مرگ فیلیپ این شخص اول کسى بود، که به اسکندر تعظیم ، دست داشت، ولى، چون پس»3«

بعد، . نظر کرد، ولى از تقصیرش درنگذشتکرد و او را شاه خواند، پادشاه مزبور از زجر او صرف
بر . ، او را متّهم کردند، که با داریوش مکاتبه دارد و میخواهد اسکندر را بکشد»4«چنانکه ذکر شد

وزنجیر نگاهش داشتند، ولى در اعدام رفته و بمحبس انداخته در غلاثر این اتّهام او را گ
سست از جهتآلکساندرلن

______________________________
)1(-�A�p�h�a�r�i�a�s.

)2(-�A�l�e�x�a�n�d�r�e� �L�y�n�c�e�s�t�e�s.

.رجوع شود1208بصفحه -)3(

.رجوع شود1276بصفحه -)4(
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ر، که پدرزن او بود، مسامحه میشد، تا در این زمان که اسکندر میخواست مقدونیها پاتتىاصرار آن
.را مشغول دارد، محاکمه او شروع گردید

سستقتل آلکساندرلن



سست بحالى افتاد، او را بمجلس محاکمه آوردند و اسکندر بوى گفت از خود دفاع کن، ولى لن
کرده بود، فراموش کرد و هرچند فکر کرد نتوانست که نتوانست حرف بزند و نطقى را، که حاضر 

موقع قراوالنى، که در اطراف او بودند، پنداشتند، که در این. اى چند چیزى بگویدجز کلمه
محابا حمله برده با نیزه بدن او را سکوت و اضطراب او از عذاب وجدانش است و بى

.سوراخ کردندسوراخ

تاسمحاکمه آمین

موناین دو نفر با پوله. نامان را بیاورند»2«میآسو سیم»1«تاسامر کرد آمینپس از آن اسکندر 
. نامى سه برادر و از دوستان بسیار نزدیک فیلوتاس بودند و ترقّیشان هم بواسطه حمایت او بود»3«

پس از گرفتار شدن فیلوتاس اسکندر بخاطر آورد، که او توصیه مخصوصى از اینها باو میکرد و 
اند و باید به محاکمه جلب و معدوم یش خود گفت، که یقینا اینها هم با فیلوتاس همدست بودهپ

تاس نطقى مفصل در مجمع سربازان ایراد و مون، برادر کوچکتر، گریخت، ولى آمینپوله. گردند
ر ما بلى، ما دوستان فیلوتاس بودیم، ولى ایرادى ب«: اتّهامات را یکایک رد کرده ضمنا چنین گفت

ین را ین نبود و تو پارمنمگر او پسر پارمن: بعد رو به اسکندر کرده گفت. از این حیث وارد نیست
اگر میخواهى حرف راست بشنوى، تو خودت این مخاطره را . از همه بخود نزدیکتر نمیدانستى؟

او . ندبراى ما تهیه کردى، تو خودت مردم را مجبور میکردى به فیلوتاس نزدیک شده ترقّى کن
بقدرى نزد تو مقرّب و بلند بود، که هرکس مالطفت او را طالب بود و از غضبش اندیشناك 

آیا تو ما را مجبور نکردى قسم یاد کنیم، که دوستان تو را دوست و دشمنانت را دشمن . گشتمى
.بداریم؟ اگر ما موافق این سوگند رفتار کردیم، چه ایرادى بر ما است

در کنگاش فیلوتاس شرکت داشتیم، حرفى است، که مدركاما اینکه گوئى، ما

______________________________
)1(-�A�m�i�n�t�a�s.

)2(-�S�i�m�m�i�a�s.

)3(-�P�o�l�e�m�o�n.
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کنى این است، که مادرت بتو نوشته، ما دشمنان تو دلیلى که اقامه مى. اگر دارد بگو. و مبنا ندارد
.من میخواستم بدانم، که مدرك این حرف چیست. هستیم

هرچند در این احوال خطر خاموشى کمتر از مخاطرات حرف زدن است، باوجود این ترجیح 
چیزى که خواهم . اماحتیاط بدانند، تا آنکه بگویند من تقصیر داشتهمیدهم، مرا یک مدافع بى

:گفت، حقیقت را براى تو مکشوف خواهد ساخت

چون تو میخواستى مرا بمقدونیه براى گرفتن سرباز فرستى، بمن گفتى، بسیارى از بخاطر آر، که،
من هم چنین کردم . اند، تو از کسى مالحظه مکن و سرباز بیاورجوانان در خانه مادرم پنهان شده

آیا . سربازانى رشید براى تو آوردم»1«و، با آنکه برخالف منافع من بود، مانند هکاته و گرگاتاس
ام، شناسى را بعنایات زنى ترجیح دادهین عدالت است، که چون من امر تو را اجرا کرده وظیفها

اگر من گوش . هزار پیاده و ششصد سوار براى تو از مقدونیه آوردممن شش. حاال مجازات شوم
مانند؟ ها ببحرف آنها میدادم، آیا قسمت بزرگى از آنها حاضر نبودند، سر از امر تو پیچیده در خانه

.»اى و حاال بر تو است، که آن را فرو نشانىبس باعث خشم مادرت نسبت بمن خودت بوده

تاس را، که فرار کرده بود و قراوالن گرفته بودند، وارد کردند و سربازان در این احوال برادر آمین
من «چنین گفت مهیج گشته میخواستند موافق عادات مقدونیه او را سنگسار کنند، ولى او نترسید و 

گناهى از خودم از این جهت، که فرار کرده بودم، دفاع نخواهم کرد، ولى تمنّا دارم، که بى
اگر این کار من جنایتى است غیرقابل عفو، تمام سنگینى آن بدوش من . دار مکنیدبرادرانم را لکّه

.»است و ربطى ببرادرانم ندارد

ها از چشمها تحسین و تمجید را گذارد و اشکپس از این حرف تمام مجمع مانند یکنفر بناى
در یک لحظه چنان انقالبى در مجمع پدید آمد، که اشخاصیکه چند لحظه پیش . سرازیر شد

پروا باین جوان حمله میکردند، بهترین مدافعبى

______________________________
)1(-�G�o�r�g�a�t�a�s.
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س از آن تمام مجمع بیک صدا عفو برادران را خواستند و حتّى درباریان برخاسته پ. او گشتند
بعد سکوتى فضا را فرو گرفت و . ریزان از اسکندر خواستند، که این سه برادر را عفو کنداشک

تاس و برادران او تبرئه شوند و از ام، که باید آمینمن هم داراى این عقیده«: اسکندر چنین گفت
میخواهم، که این عنایت را فراموش کنید، تا خاطره مخاطره هم محو ) یعنى سه برادر(ان شما جوان

اگر من راپورتهائى را، که در باره . برگردید، بطرف من، چنانکه من بطرف شما برمیگردم. گردد
شما داده بودند، کتمان میکردم، ممکن بود سوءظنّ حاصل شود، که من کینه شما را در دل 

بخاطر آرید، . ام و براى شما هم بهتر بود تبرئه حاصل کنید، تا آنکه مورد سوءظنّ باشیدنگاهداشته
تاس، تو هم برادرت را، از اینکه فرار آمین. یابدکه مادامیکه کسى از خود دفاع نکرده، برائت نمى

، 17دیودور، کتاب (» کرده بود، عفو کن و عفو تو وثیقه محبت صمیمى تو نسبت بمن خواهد بود
).1، بند 7کورث کتاب کنت-80بند 

ینقتل پارمن

ین را، که در همدان با لشکرى عظیم درنگ پدر او پارمناسکندر پس از قتل فیلوتاس خواست بى
اى، که پس از محاکمه: »1«هاى اسکندر را حفظ میکرد، بقتل برساند، شرح قضیه چنین بودخزانه

نامى را احضار »2«داماسمرخّص کرده خواست پولىذکرش گذشت، اسکندر مجمع سربازان را 
. ایستادین بود و در جدالها پهلوى او مىاین شخص بیش از همه مورد محبت و اعتماد پارمن. کنند

تقصیر میدانست، با سکونت خاطر وارد خیمه اسکندر شد، ولى چون باو او، چون خود را بى
هم مالقات کند، از آنجا، که برادران او خیلى جوان گفتند، که اسکندر میخواهد برادران او را 

بالحاصل، وقتیکه قراوالن او را نزد اسکندر . بودند، دوچار تشویش شد، که چه در پیش دارد
:تر آى و بعد عالوه کردحال اسکندر باو گفت، نزدیکدر این. روح بودآوردند، جسمى بى

بتو و بمن، زیرا او در زیر نقاب دوستى هر دو ین بتمام ماها راجع است و مخصوصاجنایت پارمن«
.ما را فریب داده، حاال من میخواهم بدست تو او را مجازات دهم



______________________________
.2، بند 7کورث، کتاب کنت-)1(

)2(-�P�o�l�y�d�a�m�a�s.
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.میخواهم دستهاى تو را بکار اندازمببین درجه اعتماد من بتو بچه اندازه است، که 

هائى را، که خواهم نوشت، بسرداران برادران تو در نزد من گروى خواهند بود، برو به ماد و نامه
میخواهم شبانه وارد . در این مأموریت سرعت الزم است، تا شایعه از تو پیش نیفتد. من برسان

ین خواهى هائى هم از من براى پارمننامه. همدان شوى و روز دیگر موافق دستور رفتار کنى
پدر او، چون مهر پسرش . یکى بمهر من و دیگرى بمهر فیلوتاس، زیرا مهر او نزد من است. داشت

داماس، چون سخنان اسکندر را شنید، نظر بوحشتى که پولى. »را بیند، سوءظنّى بتو نخواهد داشت
میخواست وعده داد و بعد لباس خود را داشت، فورا مأموریت را پذیرفته بیش از آنچه اسکندر 

کنده لباس عرب بدوى در بر کرد و دو نفر عرب را، که زنان و اطفالشان گروى اسکندر بودند، با 
بعزم همدان تاخت و ) باید لوت باشد(خود برداشته و بر شترهاى دو کوهانه سوار شده از راه کویر 

آندرد همدان شد و در پاس چهارم شب بچادر کلروز یازدهم لباس مقدونیه در بر کرده شبانه وار
هاى اسکندر بسرداران، آنها شور کرده قرار دادند، که روز دیگر در پس از رسیدن نامه. رفت»1«

ین روانه شدند در آن روز همه بطرف منزل پارمن. ین حاضر شوندطلیعه صبح همه در منزل پارمن
داماس بوى رسید و کس فرستاد بدوستش و هنوز بخانه او نرسیده بودند، که خبر ورود پولى

ین در پارك قصر همدان، که داماس، پارمندر انتظار آمدن پولى. ند، که چرا بدیدن او نرفتهبگوی
هاى محل استراحت شاهان هخامنشى یا والت آنها بود، گردش میکرد و سرداران دیگر، که نامه

د اینها بین خو. اسکندر را دریافت کرده بودند و مأموریت داشتند، او را بکشند، در اطرافش بودند
ین مشغول خواندن نامه اسکندر و پسرش گردید، او را چنین قرار داده بودند، که چون پارمن

بعد . ین غرق شادى استداماس دررسید و چنین وانمود، که از دیدن پارمنبارى، پولى. بکشند
سردار. ین را در آغوش کشید و پس از درود زیاد نامه اسکندر را درآورده به او دادپارمن



______________________________
)1(-�C�l�e�a�n�d�r�e.
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.داماس سؤال کرد، که پادشاه چه میکندمزبور، در حینى که نامه را میگشود، از پولى

بعد، وقتیکه سردار مقدونى نامه را تا آخر بخواند، گفت . اآلن از نامه خواهى دانست: او جواب داد
چه شخصى، که هیچگاه . میباشد) آراخوزیا(تهیه یک سفر جنگى بمملکت رخّج پادشاه در «

پس از آنهمه افتخارات حاال وقت است، که دیگر ! خسته نمیشود و نمیداند، که استراحت چیست
.»خود را بخطر نیندازد

اش یافهاى را، که بمهر پسرش فیلوتاس بود، گشوده بخواندن آن پرداخت و، چنانکه از قبعد او نامه
آندر شمشیر خود را در بدن او فرو برد وقت کلپیدا بود، با لذّت این نامه را میخواند، ولى در این

.ین افتاد و بمردو پارمن

.روح او فرود آوردندپس از آن سایر سرداران هم هریک ضربتى بجسد بى

ر را انتشار دادند و بر اثر در این احوال قراوالن درب باغ از قضیه آگاه شده و باردو دویده این خب
آن سربازان بباغ هجوم آورده تهدید کردند، که اگر درب باغ را باز نکنند، دیوار آنرا خراب 

آندر در این کل. کرده داخل خواهند شد و تمام اشخاصى را، که در آنجا هستند، خواهند کشت
باین . اى اسکندر را نشان دهدهاحوال چاره را در این دید، که صاحبمنصبان آنها را خواسته نامه

. ین را با مراسمى دفن کنندبعد سربازان خواستند، که نعش پارمن. ترتیب شورش فرو نشست
اگرچه سرداران باین امر راضى نبودند، ولى باالخره براى خابانیدن شورش اجازه دفن را دادند، 

.ولى سرش را از بدن جدا کردند، تا نزد اسکندر بفرستند

هاى اند و از نوشتهباید گفت، که مورخین یونانى و رومى از قتل او اظهار تاسف کردهدر خاتمه
آنها معلوم نیست، که آیا واقعا او در خیال سلطنت بوده یا فیلوتاس، که طاقت زجرهاى دیگر را 

هاى شدیدترى و بمالحظه اینکه زودتر او را بکشند، نداشته، براى خالصى خود از عقوبت



ین یگانه کس یا پارمن) 67-66اسکندر، بند (بطوریکه پلوتارك گوید . کور را زده؟حرفهاى مذ
کورث گوید کنت. یکى از اشخاص بسیار کمى بود، که اسکندر را بآمدن بآسیا تحریک میکرد

اومندیهاى زیاد داشت، ولى اسکندر بىاسکندر بهرهاو بى): 2، بند 7کتاب (
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آریان این قضیه را هم باختصار برگذار کرده و گوید، معلوم نیست که . کارهاى بزرگى نکرد
بعقیده ) 2، بند 9، فصل 3کتاب (اسکندر او را شریک فیلوتاس میدانست یا از ترس او را کشت 

غ ین در همدان بود، بمبلهاى اسکندر، که در تحت نظر پارمنخزانه) 80، بند 17کتاب (دیودور 
.میرسید»1«هزار تاالن180

و »3«لستاكو سى»2«آندرهائى به کلداماس نامهآریان باز گوید، که اسکندر بتوسط پولى
ین ین در ماد بودند، فرستاد و آنها پارمنیعنى سردارانى، که در تحت فرماندهى پارمن»4«نیدسمه

بعد . معلوم نیست، که اسکندر از همدستى او با فیلوتاس ظنین بود، یا از انتقام او ترسید. را کشتند
، یعنى اى چند گفته بمحاکمه سه برادرین و نفوذ او در قشون اسکندر کلمهمورخ مذکور از پارمن

.میآس و تبرئه آنان اشاره کردهتاس، سیممون، آمینپوله

نظامتقسیم فرماندهى سواره

ترین قسمت لشکر اسکندر بود و اسکندر بیم داشت از اینکه تمامى این نظام عمدهچون سواره
و »5«تیونقسمت در تحت فرماندهى یک نفر باشد، آنرا بدو قسمت تقسیم کرده اولى را به هفس

.واگذارد»6«توسدومى را به کلى

»7«دیسیپلینتشکیل گروهان بى

هائى، که بحکم اسکندر وقوع یافت، نارضامندى در لشکر او پدید پس از قضایاى مذکوره و قتل
اسکندر براى جلوگیرى از سرایت کردن نارضامندى بسایر افراد قشون، الزم دید، که . آمد

شان چیست، اعالم کرد، کند و، براى اینکه بداند اینها کیانند و عدهها را از دیگران جداناراضى



ها را بقاصدین اش کاغذ بنویسد، مجاز است و، اگر نامهکه هرکس از افراد قشون بخواهد بخانواده
.او بدهند، البتّه خواهند رسانید

اى از زحمات سفرهاى ها را باز کرده دید، که عدهسربازها کاغذهائى نوشتند و اسکندر سر نامه
هاى او ناراضى نیستند و از کشىاند، ولى اکثر سربازان از قشونجنگى نالیده و از اسکندر بد نوشته

در نتیجه این. انداو تمجید کرده

______________________________
.یک میلیارد و هشت میلیون فرنک طال یا پنج میلیارد و چهل میلیون ریال-)1(

)2(-�C�l�e�a�n�d�r�e.

)3(-�S�i�t�a�c�l�e�s.

)4(-�M�e�n�i�d�e�s.

)5(-�H�e�f�e�s�t�i�o�n.

)6(-�c�l�i�t�u�s.

اطاعت نظامى است، چون عین این لفظ در نظام ما پذیرفته شده، ) دیسیپلین(مقصود از -)7(
.تر دیدیم، که همان را استعمال کنیممناسب
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این . هاى قشون جدا باشداى ترتیب دهند، که از سایر قسمتدستهها امتحان او امر کرد از ناراضى
هاى اند، بعدها جالدت و رشادتدسته را گروهان بیدیسیپلین نامیدند و اینها، چنانکه نوشته

-2، بند 7کورث، کتاب کنت(نظر کند انگیز ابراز داشتند، تا اسکندر از گذشته آنها صرفحیرت
).5، بند 12ژوستن، کتاب 

، رخّج، پاراپامیزاد و باختر)آریاسپ(»1«مبحث سوم سکندر در آگریاسپ



عزیمت اسکندر به آگریاسپ

پادشاه مقدونى، پس از آنکه بکارهاى سیستان تمشیتى داد و یکنفر والى براى هرات معین کرد، 
.نام داشت»2«هاى مورخین یونانى اورگتبطرف مردمى راند، که موافق نوشته

بودند و حاال آنها را »3«این مردم وقتى معروف به آریماسپ): 81، بند 17کتاب (گوید دیودور
وجه تسمیه از اینجا است، که کوروش در موقع لشکرکشى در صحرائى . اورگت نامند

وقت این در این. وعلف دوچار قحطى شد، بحدى که سربازان او یکدیگر را میخوردندآببى
به، که مملو از آذوقه بود، بکمک کوروش شتافت و در ازاى این همراهى هزار اراطایفه با سه

غیرمترقّب، کوروش این مردم را از دادن مالیات معفو داشت و هدایاى زیاد بآنها داده اسم طایفه 
اسکندر هم، چون بدین محلّ ). اورگت بزبان یونانى بمعنى خیر است(را به اورگت تبدیل کرد 

، که در »4«اهالى گدروزیا. ش باز او را پذیرفتند و او هدایاى زیاد بآنها دادرسید، مردم با آغو
گدروزیا را با بلوچستان (همسایگى مردم آریماسپ سکنى دارند، نیز اسکندر را خوب پذیرفتند 

هاى هرودوت را راجع بلشکرکشى کوروش بمشرق ایران این روایت گفته). کنونى تطبیق میکنند
.ها محقّقا معلوم نیستزمان این کشورگشائىتأیید میکند، ولى

این مردم را در ابتداء آگریاسپ ): 3، بند 7کتاب (کورث در این باب چنین گوید کنت
نامیدند، ولى، چون لشکر کوروش در اینجا بواسطه وفور آذوقه ومى

______________________________
)1(-�A�g�r�i�a�s�p�e�s.

)2(-�E�v�e�r�g�e�t�e�s.

)3(-�A�r�i�m�a�s�p�e�s.

)4(-�G�e�d�r�o�s�i�e.
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پنج روز پس . سخاوت مردم از خطرات قحطى و سرما برست، از این زمان آنها را اورگت نامیدند
بر اثر این خبر او . نظامى بهرات آمدهبرزن با سوارهاز ورود باین محلّ اسکندر شنید، که ساتى

و اریگیوس و »1«نفر سوار بسردارى کارانوس600نى و هزار پیاده یوناقشونى مرکب از شش
ها بدانجا فرستاد، خودش شصت روز در مملکت اورگت»2«کوسباذ و آندرونىبمعاونت ارته

براى تمشیت امور آن والیت بماند و پول زیاد باهالى در ازاى نام نیکى، که از همراهیشان با 
نیدن بمملکت رخّج عازم شد و قبل از حرکت آمپس از آ. کوروش تحصیل کرده بودند، بداد

.ها کردنامى را، که دبیر داریوش بود، والى اورگت»3«

، بند 9، فصل 3کتاب (او گوید . کورث را تأیید میکندهاى دیودور و کنتروایت آریان هم نوشته
3 :(سکاها باو که اسم این مردم در ابتداء آگریاسپ بود و، چون در سفر جنگى کوروش بر ضد

بعد مورخ مزبور از این مردم تمجید کرده . کمک کردند، از آن زمان به اورگت معروف گشتند
ها بسایر خارجیها شبیه نیستند، مانند یونانیهاى متمدن زندگانى میکنند و با عدالت گوید، که این

نید، ولى آنها اسکندر بآنها آزادى داد و گفت هرقدر زمین میخواهید، انتخاب ک. آشنا هستند
.هاى کمى انتخاب کردندزمین

هاى آنها چنین برمیآید، که مردم مزبور این است روایات مورخین قدیم راجع باین مردم و از نوشته
شرقى سیستان میزیستند و به بلوچستان نزدیک بودند، اما در باب در حوالى گودزره یا در جنوب

چنین بنظر ) کورثآریان و کنت(یا آگریاسپ ) دوردیو(اینکه اسم این طایفه آریماسپ بوده 
اند و معلوم نیست، که کوروش میآید، که نه اولى بوده و نه دومى، این مردم را آریاسپ مینامیده

.بآنها چه اسمى داده، زیرا اورگت لفظ یونانى است

شبیه است، جا الزم است تذکر دهیم، که این حکایت بیکى از داستانهاى یونانى خیلىدر این
به»4«توضیح آنکه در داستانهاى یونانى راجع بسفر آرگونوتها

______________________________
)1(-�C�a�r�a�n�u�s.

)2(-�A�n�d�r�o�n�i�c�u�s.



)3(-�A�m�e�n�i�d�e�s.

)4(-�A�r�g�o�n�a�u�t�e�s.
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گفته شده، که یک مردم سکائى موسوم به »2«براى بدست آوردن پشم زرین»1«خیدکل
شاید . هاى مذکور آنها را اورگت یعنى خیر نامیدندآریماسپ بآنها خیلى کمک کرد و یونانى

هاى اند و بعد یادداشتبمناسبت این داستان، سرداران اسکندر این مردم را هم چنین نامیده
ها و غیره وع تغییرات در اسامى محلّموارد این ن(سرداران در کتب مورخین مذکور منعکس شده 

در خاتمه باید گفت، که ژوستن هم از مردم ). تر جهت آن روشن خواهد بودکم نیست و پائین
پومپه اورگت ذکرى کرده، ولى از قراین چنین بنظر میآید، که اسم سابق این مردم را تروگ

کند، ولى راجع بلفظ اورگت ىنوشته بوده، زیرا ژوستن مردمى را باین اسم ذکر م»3«آداسپ
ظنّ قوى میرود، که آداسپ مصحف آراسپ یا آریاسپ ) 5، بند 12کتاب (توضیحى نمیدهد 

.است

اسکندر در رخّج و پاراپامیزاد

، که اسکندر از مردم آگریاسپ بقصد بسوس )3، بند 9، فصل 3کتاب (آریان در این باب نوشته 
ها را باطاعت درآورده این ایالت و رخّجى»5«و درانگ»4«حرکت کرد و در راه مردم دراگوگ

بعد او باوجود برفهاى زیاد و نبودن آذوقه و خستگیها، هندیهاى سرحدى را . داد»6«ننرا به مم
مقصود آریان از مردم درانگ همان سیستانیها هستند، رخّج، چنانکه کرارا گفته شده، (مطیع کرد 

). قندهار کنونى. (یوش آنرا هرخوواتیش نامیده و یونانیها آراخوزیاهمان مملکتى است، که دار
چون اسکندر از ). اندهندیهاى سرحدى هم باید مردمانى باشند، که در افغانستان شرقى میزیسته

برزن فرستاده و او شورش ثانوى هراتیها آگاه شد و دانست، که بسوس دوهزار سوار بکمک ساتى
باذ را با اریگیوس و کارانوس براى جلوگیرى از او فرستاد و به فراتافرن رتهبه هرات تجاوز کرده، ا

.والى پارت امر کرد، که بآنها ملحق گردد



برزن فقط وقتى فرار کردند، که ها و خارجیها جنگى شد و سپاهیان ساتىپس از آن بین یونانى
.اریگیوس ضربتى بصورت سردار مزبور زده او را بزمین افکند

______________________________
)1(-�C�o�l�c�h�i�d�e(در ساحل شرقى دریاى سیاه، الزیکاى قرون بعد.(

)2(-�T�o�i�s�o�n� �d�'�o�r.

)3(-�A�d�a�s�p�e�s.

)4(-�D�r�a�g�o�g�u�e�s.

)5(-�D�r�a�n�g�u�e�s.

)6(-�M�e�m�n�o�n.
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بتن طلبید و طرفین رشادتها تنکورث گوید، که او کاله خود را برداشته اریگیوس را بجنگ کنت
در این احوال اسکندر بپایه ): 4همانجا، بند (بعد آریان گوید . برزن افتادکردند، تا باالخره ساتى

هائى، که معمول بود، از قلّه پس از قربانى. کوههاى قفقاز رسید و در آنجا شهرى بنام خود ساخت
. را با قشونى ناظر او قرار داد»2«سنوسلوكپارسى را والى کرد و نى»1«کوه گذشته پراکسس

زنجیره طویل کوهها از . چنانکه آریستوبول گوید، قفقاز بلندترین کوه آسیا است و بسیار ممتد
فیلیه واقع است، امتداد مییابد و جزو قفقاز بشمار اینجا تا توروس، که در همسایگى کیلیکیه و پام

قلّه این کوه . ى، که در حوالى آن سکنى دارند، اسامى مختلف داردکوه قفقاز از نام مردمان. میرود
باوجود این اینجاها . میروید»3«فیومعارى از گیاه است و در این قسمت فقط درخت سقّز و سیل

فوم را استشمام کرده گل و ساقه آنرا تا گلّه بوى سیل. سکنه دارد و آنها حشمى زیاد میپرورند
، چون این گیاه را گرانبها میدانند، دور آن »4«جهت است، که اهالى سیرنبهمین . ریشه میخورد

کورث و این است روایت آریان، ولى کنت. پرچینى میکشند، تا از خسارت حشم مصون باشد
اولى گوید، که رخّج . اندروز صحبت داشتهتر راجع باین قسمت ایران آندیودور قدرى مشروح



از این عبارت معلوم است، که مورخ مذکور از (امتداد مییابد ) »5«سناوکپونت(تا دریاى سیاه 
جا اسکندر این مملکت را باطاعت درآورد و بعد در این). جغرافیاى این صفحات اطّالع نداشته

.ین در همدان بودند، بقشون اسکندر ملحق گشتندسپاهیانى، که در تحت فرماندهى پارمن

.و پنجهزار یونانى و دویست سوار ترکیب یافته بودهزار مقدونىاین لشکر از شش

نن را با ساخلوى مرکب از چهارهزار پیاده و ششصد سوار بایالت رخّج منصوب اسکندر مم
شناختند، زیرا مردم مزبور بعد او بطرف مملکتى رفت، که حتّى همسایگانشان آنها را نمى. داشت

.نداز هرگونه روابطى با مردمان دیگر دورى میجست

______________________________
)1(-�P�r�o�e�x�e�s.

)2(-�N�i�l�o�x�e�n�u�s.

)3(-�S�i�l�p�h�i�u�m(در اینجا بمعنى یونجه است.(

)4(-�C�y�r�e�n�e�s(مستعمره یونانى در افریقا، در همسایگى برقه.(

)5(-�P�o�n�t�-�E�u�x�i�n.
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ترین مردم این صفحات بشمار میرفت، توضیح آنکه نام داشت و وحشى»1«این قوم پاراپامیزاد
بعد مورخ مزبور صفحه پاراپامیز را چنین وصف . وهوا اخالق آنها را خشن کرده بودسختى آب

حدود این صفحه از طرف شمال منطقه منجمد بود، از سمت مغرب باختر ): 3، بند 7کتاب (کرده 
هاشان را از خشت بنا میکردند و، چون درخت در مردم کلبهاین. و از طرف جنوب دریاى هند

ها در پائین وسیع است و هرقدر باال درب کلبه. اینجاها نیست، سقف را هم از خشت میساختند
عادت آنها . هائى منتهى میگردد، که از آن روشنائى بدرون کلبه میافتدتر شده بر وزنهمیرود، تنگ

ها، پس از ند و نیز درخت تاك را زیر خاك میکنند و درختدرختان کمى که دار: چنین است



قطر برف و یخ بقدرى است، که . آب شدن برف و یخ، نمو کرده خود را بهوا و آفتاب میرساند
آسمانى، که آن را سایه پوشیده و روشنائى . اىدر اینجا نه حیوانات وحشى میتوان یافت و نه پرنده

.تاریک است، که انسان چیزهاى نزدیک را هم نمیبیندروز در آن دیده نمیشود، بقدرى 

.از این توصیف باید استنباط کرد، که مقصود مورخ مذکور جبال هندوکه بوده

کورث گوید، این مملکت از طرف شمال با منطقه منجمد و از سمت جنوب تا اما اینکه کنت
ماالیا که او فالت پامیر و کوههاى هىدریاى هند ممتد است، یقینا از اشتباه جغرافیائى است، یا این

آمیز است یا شاید در زمستان توصیف آسمان این صفحه هم اغراق. دانستهرا منطقه منجمد مى
ها معلوم است، که قضیه رفتن اسکندر پسر فیلیپ بظلمات بهرحال از این نوع وصف. چنین باشد

.ناشى از همین نوع تصورات جغرافیائى بوده

):82، بند 17کتاب (لى در باب این صفحات چنین گوید ىسدیودور سى

پاراپامیزاد زیر دب اکبر و دب اصغر است، اهالى درختان را زیر خاك میکنند، تا از سرما تلف «
.»اى نیستدر اینجا جانور یا پرنده. نشود و در بهار خاك را برمیگیرند

راند و قشونوهواى این مملکت، بدرون آن اسکندر، باوجود سختى آب

______________________________
)1(-�P�a�r�a�p�a�m�i�s�a�d�e�s.
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عده کثیرى از سرما تلف . مقدونى دوچار قحطى و سرماى سخت و درد و محن زیاد گردید
حال ایندر . شدند، بعضى از درخشندگى برف فاقد بینائى گشتند و برخى از سرمازدگى فاقد پاها

بنابراین سربازان . ها روى یخ میافتادند و دیرى نمیگذشت، که بر اثر سرما خشک میشدندمقدونى
ها رسانیدند، نجات یافتند، آنهائیکه خودشان را بکلبه. یکدیگر را مجبور میکردند، که راه روند

بومیها، چون خارجى . ها میتوانستند راه را بیابندولى تاریکى بقدرى بود، که فقط بواسطه دود کلبه
را در مملکت خود ندیده بودند، از دیدن مقدونیها بوحشت افتاده آذوقه فراوان بآنها دادند، با این 



ها بجائى رسیدند، که آذوقه شرط، که مصون باشند پس از رنج و تعب بسیار باالخره مقدونى
.فراوان داشت و در اینجا جانى گرفتند

. اندکه مورخین دیگر هم مانند آریان آنرا کوههاى قفقاز نامیدهبعد اسکندر بکوههائى رسید، 
دیودور گوید : هاى آنان را ذکر میکنیمبراى اینکه بدانیم مقصود آنها از این اسم چیست، نوشته

او در اینجا . روز عرض آنرا طى کرد، تا به ماد رسید16اسکندر در مدت ): 83، بند 17کتاب (
نام »1«در این محلّ کوهى را نشان میدهند، که پرومته. ا اسکندریه نامندشهرى بنا کرد، که آنر

آثار زنجیرى را، . گویند، این کوه آشیانه عقابى بود و او مأموریت داشت پرومته را زجر کند. دارد
ب و خیلى غری»2«افسانه پرومته باالتر ذکر شده(که با آن پرومته را بکوه بسته بودند، نیز مینمایند 

. بنظر میآید، که بومیهاى این صفحه هم معتقد باین افسانه بوده و باین کوه چنین نامى داده باشند
بنابراین باید گفت، که این روایت هم اختراع سرداران اسکندر است و دیودور و دیگران در قرون 

فیان اسکندر از جهۀ آنهم از اینجا است، که اطرا. اندبعد آنرا از قول نویسندگان معاصر ضبط کرده
خدایان، یا پهلوانان و یا آمد او و اینکه کارهاى او را مانند کارهاى نیمراه چاپلوسى، براى خوش

اشخاص داستانى یونان، جلوه دهند، اسامى بعض محلّها را باسامى، که در داستانهاى یونانى ذکر 
شده، مبدل میداشتند و او هم از فرط

______________________________
)1(-�P�r�o�m�e�t�h�e�e.

.رجوع شود» 1516«بذیل صفحه -)2(
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هاى در قرون بعد، چون تاریخ کارهاى اسکندر را موافق نوشته. ها را باور میکردطلبى این گفتهجاه
معنى این. هاى پوچ را هم اقتباس کردندسرداران و معاصرین اسکندر مینوشتند، این نوع گفته

این هم معلوم است، که . روز به ماد رسید16نوشتند، که اسکندر پس از روشن است و الّا نمى
ماد کجا و افغانستان شمالى . افسانه پرومته با کوههاى قفقاز مربوط است نه با سلسله هندوکش

!).کجا



فت یک روز راه جا بنا کرد، که بمسابعد مورخ مذکور گوید، اسکندر شهرهاى دیگرى نیز در این
»1«هزار سپاهى غیرنظامهزار نفر خارجى و سهسکنه این شهرها از هفت. از اسکندریه جدید بودند

.اى از سربازان اجیر ترکیب شدو عده) یعنى چریک(

ایست، که کوه قفقاز زنجیره): 3، بند 7کتاب (کورث در باب این کوهها چنین نوشته کنت
:و تمام آسیا را بدو قسمت تقسیم کردهانقطاع امتداد یافته بى

و رود »2«و روى دیگرش بدریاى کسپین) یعنى دریاى مغرب(یک روى آن بدریاى کیلیکیه 
کورث استنباط میشود، که مقصود او از از فحواى کالم کنت(آراکس و صحراهاى سکائى است 

شعبه فرعى این ). هاو هم آراکس را بمعنى سیحون استعمال کرد. آراکس ارس کنونى نیست
این کوه از کاپادوکیه شروع شده و از . کوهها، که به توروس موسوم است، به قفقاز اتّصال مییابد

اى از کوهها ها زنجیرهبنابراین، این قلّه. یابدکیلیکیه عبور کرده بکوههاى ارمنستان اتّصال مى
ریزد، یر شده بعضى بدریاى احمر مىتشکیل میکند و تقریبا تمام رودهاى آسیا از این کوهها سراز

کورث مانند باقى حکایت کنت. اى بدریاى گرگان و بدریاى سیاهبرخى بدریاى کسپین و عده
.هاى دیودور است و او هم افسانه پرومته را ذکر کردهنوشته

از توصیف کوههاى پاراپامیز صریحا استنباط میشود، که مورخین عهد قدیم تصور میکردند، 
کوههاى آسیاى صغیر و ارمنستان و قفقازیه و شمال ایران و

______________________________
)1(-�I�r�r�e�g�u�l�i�e�r�s.

)2(-�C�a�s�p�i�e�n�n�e.
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اند و تمامى این زنجیره از متفرّعات قفقاز است، ولى عبارت دیودور که افغانستان یک زنجیره
روشن میرساند، که او » را بعرض آن طى کرده به ماد رسید) یا پاراپامیز(اسکندر کوه قفقاز«

پنداشته، که اسکندر واقعا کوههاى قفقاز را طى کرده، و الّا ماد با کوههاى شمال افغانستان چه 



هاى مورخین مذکور و پس از تصحیح آن موافق اطّالعات بارى، بنابر نوشته. مناسبت دارد
این نتیجه میرسیم، که اسکندر از سیستان بطرف گودزره و رخّج رفته، بعد جغرافیائى کنونى، ب

بطرف شمال افغانستان، که در همسایگى باختر بوده، متوجه گشته و از کوههاى آن مملکت 
در موقع صعود بکوهها، قشون اسکندر ببرف و یخ زیاد برخورده و عده . گذشته، تا به باختر درآید

. تاریکى هم از مه بوده، که مانع میشده سپاهیان یکدیگر را ببینند. لف شدهکثیرى از سپاهیانش ت
توجه مردمان قدرى هم در توصیف این راه و احتمال قوى میرود، که سرداران اسکندر براى جلب

گوئى در کتب مورخین قرون بعد انعکاس یافته و اند و این اغراقعبور از کوهها مبالغه کرده
ژوستن پاراپامیزاد را . اجع برفتن اسکندر پسر فیلیپ بقطب و ظلمات گردیدهسرچشمه روایات ر

).5، بند 12کتاب (نوشته »1«منپاراپام

اوضاع باختر

.بسوس در باختر خود را اردشیر مینامید و شاه ایران میخواند

در این . ها در باب جنگ شور کندپس از چندى او مجلسى آراست، تا موافق عادت پارسى
ها او از قواى خود تمجید و از مقدونى) 4، بند 7کتاب (کورث گوید مجلس، چنانکه کنت

بجاى اینکه باستقبال : ها بیشتر از حماقت داریوش بودتکذیب کرده گفت، پیشرفتهاى مقدونى
ها شتافته در جاهاى تنگ کوههاى کیلیکیه با آنها جنگ کند، میبایست عقب نشسته مقدونى

هاى کوهها چنان استفاده کند، که مقدونیها جاهاى سخت بکشاند و از رودها و تنگمقدونیها را ب
بعد گفت، بعقیده من ). این حرف بسوس کامال صحیح بوده(نه راه پیش داشته باشند و نه راه پس 

هاى الزم از ملل همجوار، ما باید به سغد برویم و رود جیحون سنگرى در جلو ما باشد، تا کمک
ها، ساکها،وارزمیها، داهىیعنى از خ

______________________________
)1(-�P�a�r�a�p�a�m�m�e�n�e�s.
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. ها جنگیهائى هستند، که شانه آنها با تک سر مقدونیها مساوى استاین. هندیها و سکاها بما برسد
در این . نان بهترین وسیله استنوشى همه فریاد کردند، که این نقشه براى نجات آبر اثر باده

از اهل ) 83بند 17کتاب -نام»2«داراسدیودور نوشته باگ(نام »1«مجلس شخصى بود کبارس
او گفت، براى . ماد، که میگفت در فن ساحرى قوى است، ولى در حقیقت چیز زیادى نمیدانست

کس مخاطراتى، که براى همهخادمى اطاعت به از اظهار عقیده است، زیرا در صورت اولى او با 
.هست، شرکت میکند و در مورد دوم بدست خودش خود را بمخاطره میاندازد

از : وقت بسوس جامى از شراب باو داد و کبارس سخن خود را دنبال کرده چنین گفتدر این
خطاهائى، که طبیعت براى انسان تهیه کرده، یکى این است، که ما در کارهاى دیگران بیش از 

اى جز اختالل از مشورتى، که شخص فقط با خودش بکند، نتیجه. بین هستیمکارهاى خودمان مآل
گاهى ترس، وقتى شهوت و در بعض موارد رجحانى، که بفکر خودمان میدهیم، : نمیتوان گرفت

این بار را باید با احتیاط . بار سنگینى بدوش تو است و آن تاج شاهى است. ما را کور میدارد
بعد، . عقل الزم است، نه شتابندگى. وگرنه خدا نکرده این بار تو را خرد خواهد کردکشید، 

سگ ترسو هرقدر بلندتر الى زند، : کورث گوید، او این مثل باخترى را آوردچنانکه کنت
پس از این سخنان همه منتظر . تر است، کمتر صدا میکندهمانقدر کمتر میگزد و رود، هرقدر عمیق

باالخره مفاد عقیده او این بود، که جنگ با اسکندر کارى . عقیده خود را بگویدبودند، که او 
.است بیهوده

. هرقدر بسوس تند برود، اسکندر از او تندتر خواهد رفت، زیرا امید تندتر از ترس حرکت میکند
، که پس بهتر است برود و تسلیم شود، شاید تاجى را. بهرجا برود، اسکندر در دنبال او خواهد بود
از این سخنان کبارس بسوس خشمناك شد و قمه . از دست فاتح میگیرد، بهتر بتواند حفظ کند

خود را کشید، تا باو حمله کند، ولى در این احوال یکى از حضار دست بسوس را گرفت و 
غوغائى

______________________________
)1(-�C�o�b�a�r�e�s.

)2(-�B�a�g�o�d�a�r�a�s.
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بعد بسوس از طاالر بیرون دوید و کبارس از بهم خوردن مجلس استفاده کرده بگریخت . روى داد
اینها در ابتداء تصور . لشکر بسوس عبارت بود از هشت هزار باخترى مسلّح. و نزد اسکندر رفت

هند را پیش وهواى سخت باختر اسکندر بآن صفحه نخواهد رفت و راه میکردند، که بواسطه آب
در این . خواهد گرفت، ولى بعد که شنیدند اسکندر دارد نزدیک میشود، از دور بسوس بپراکندند

احوال بسوس با مشتى از سپاهیان صادق خویش از آمویه بقصد سغد گذشت و پس از عبور از رود 
پاراپامیز پس از آن اسکندر از کوههاى. مزبور تمام کشتیها را بسوخت، تا بدست اسکندر نیفتد

ها در در این راه فقدان غلّه باعث گرسنگى گردید، زیرا بومى. گذشت و بطرف باختر راند
شان را پنهان کرده و آنها را چنان ساخته بودند، که کسى جز سازندگان انبارهاى زیرزمین آذوقه

.مینامند»1«رسکورث گوید این انبارها را بومیها سىکنت. نمیدانست، این انبارها کجا است

مقدونیها عالوه بر گرسنگى از سرما هم سخت در زحمت بودند و براى مداواى جوارح خود 
از این جهت کنجد بقدرى گران شد، که یک کوزه . مالیدندروغن کنجد را گرفته ببدن مى

بر . درهم رسید380درهم میخریدند و قیمت همان مقدار عسل به 240کوچک این روغن را به 
بعد، که این مواد هم تمام شد، . ها با علف صحرا و ماهى رودها تغذیه میکردند، مقدونىاثر قحطى

حال باالخره مقدونیها خودشان را به باختر بدین. اسکندر امر کرد مالهاى بنه را سر بریده بخورند
.رسانیدند

لخیز زمین این صفحه در بعض جاها حاص: باختر آن زمان را مورخ مذکور چنین وصف کرده
ها هم کم نیست و بنابراین اهالى حشم زیاد نگاه میدارند، ولى چراگاه. است و غلّه زیاد میدهد

جاها نه سکنه این. قسمت وسیعى از این صفحه از ماسه و ریگ روان پوشیده و بکلّى لم یزرع است
هائى تلوقتى که بادهاى شمال میوزد، ریگ روان را در جاهائى جمع کرده . دارد و نه محصولى

میسازد و

______________________________
)1(-�S�i�r�o�s.
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ها راه را از این جهت مسافرین مجبورند، مانند دریانوردان شب، بهدایت ستاره. راهها را میپوشد
در زیر بیابند و مسافرت در روز عملى نیست، بخصوص، که اگر بادهاى شمال بوزد، مسافر را

. ریگ روان دفن میکند، ولى جاهائى که چنین نیست، خیلى مسکون است و اسبهاى زیاد دارد
پایتخت باختر باختر نام دارد و در . هزار سوار بدهدبهترین دلیل این معنى آنکه باختر میتواند سى

م ایالت و شهر نام دارد از شهر میگذرد و نا»1«پاى کوه پاراپامیز واقع است، رودى که باختروس
.از اسم همین رود است

ورود اسکندر به باختر

هزار نفر باخترى و سوارهاى داهى، که در بسوس با هفت): 1، بند 10، فصل 3کتاب (بقول آریان 
اینطرف رود تاناایس سکنى داشتند، صفحاتى را، که پائین کوه قفقاز بود، عارى از هر آذوقه 

از این عبارت آریان استنباط میشود، که (این صفحات حرکت کند میکردند، تا اسکندر نتواند در
تر گوید، که این تاناایس غیراز تاناایس هرودوت او هم سیحون را رود دن میدانسته، ولى پائین

جا روشن است، که مقصود او از این. اسم است، ولى دن کنونى نیستاست، یعنى اگرچه با آن هم
).از این تاناایس سیحون بوده

اسکندر باوجود برف عمیق و اشکاالت حرکت باروبنه، راه خود را دنبال کرد و بسوس، چون در 
در سغد عقب نشست و سوارهاى داهى »2«تاكفشار واقع شد، نواقل خود را آتش زده بمحلّ نان

رى، از عقب او رفتند، ولى سوارهاى باخت»4«و اکسیارت»3«تامنو سغد در تحت فرماندهى سپى
پس از آن اسکندر استراحتى بقشون خود در . چون دانستند، که او فرار میکند، از او برگشتند

روانه شد و در یورش اول این دو شهر »7«و آارن»6«داده بطرف شهر باختر»5«ساكدراپ
بعد اسکندر ساخلوى در اینجا . باقى مملکت باختر پس از آن مطیع گشت. عمده را گرفت

.باذ را والى کردگذاشته ارته»8«الئوسآرخهبریاست

زمانى، که اسکندر در باختر بود، باو): 4، بند 7کتاب (کورث گوید کنت



______________________________
)1(-�B�a�c�t�r�u�s.

)2(-�N�a�n�t�a�q�u�e.

)3(-�S�p�i�t�a�m�e�n�e�s.
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پاتر نایب تىشرح جنگهاى آژیس با آن(اند خبر رسید، که السدمونیها از مقدونیها شکست خورده
و نیز خبر آوردند، که سکاهاى کنار ) 1402السلطنه اسکندر در مقدونیه باالتر ذکر شده صفحه 

.بکمک بسوس خواهند آمد) سیحون(رود تاناایس 

پس از آن اسکندر قشون خود را براى تعقیب بسوس حرکت داد و در این احوال اریگیوس، که 
برزن رفته بود، وارد شد و اسلحه و لباس او را، که عالمت فتح بود، نزد به هرات براى دفع ساتى

.اسکندر آورد

شرقى ایرانتسخیر ایاالت شمال-فصل دوم

از باختر تا سغد-مبحث اول

ندر بطرف سغدحرکت اسک



»1«اسکندر بطرف اکسوس): 2، بند 10، فصل 3کتاب (شرح این قسمت را آریان چنین نوشته 
.حرکت کرد

سرچشمه این رود در قفقاز است و بزرگتر از رودهائى است، که اسکندر در آسیا از آنها گذشته 
.فقط رودهاى هند از این رود بزرگتر است. بود

).حاال بدریاى آرال جارى است(ببحر کسپین میریزد این رود در نزدیکى گرگان

).مطر1100تقریبا (عرض رود شش استاد است : اى براى گذشتن از آن نبودوسیله

این گفته آریان اغراق است، زیرا عمق آمویه (عمق مجرایش از این هم بیشتر و پر از ماسه است 
نویسى تقریبا تمام مورخین عهد قدیم، وقتى که اى است از اغراقاین نمونه. مطر هم نبوده50یقینا 

هائى در آب باشد و خیلى مشکل است، که در اینجا پایهجریانش بسیار تند مى.). م. بارقام میرسند
آمد، نمیشد پلى روى این رود ساخت و، اگر میخواستند از جاى چون چوب بدست نمى. گذارد

:بنابراین بدین وسیله متشبث شدند. دیگر چوب بیاورند، وقت گرانبها از دست میرفت

هاى خشک گیاهها انباشتند و پوستهائى را، که براى چادر سربازان بکار میبردند، از کاه و ساقه
بعد این پوستها را سربازان. درزهاى آن را محکم دوختند

______________________________
)1(-�O�x�u�s(آمویه-جیحون-وخش.(
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اسکندر، قبل از عبور از آمویه، . بهم اتّصال داده بکمک یکدیگر در پنج روز از رود گذشتند
بعد . هاى زیاد بکار جنگ نمیآمدند، مرخّص کردهائى را، که از جهت زخمتسالیان و نیز مقدونى

. مت هرات گماشت، که بنظر میآمد، میخواهد یاغى شود، بحکو»2«را بجاى آرزام»1«ستازانور
.این است آنچه، که آریان گوید و معلوم است، که راجع بکیفیات حرکت تا آمویه ساکت است



، 7کتاب (کورث چنین نوشته اند، ولى کنتدیودور، پلوتارك و ژوستن نیز در این باب ساکت
وى در محلّ باذ را بایالت باختر گماشت و باروبنه قشون خود را با ساخلاسکندر ارته«): 4بند 

معلوم است، که . آب و علف آن مملکت وارد شدگذارده عازم سغدیان گردید و به بیابانهاى بى
سپاهیان مقدونى . باوجود این بزودى فریاد العطش از سپاهیان او برخاست. شبها حرکت میکرد

انعکاس هاى روان تابیدهاشعه آفتاب بریگ. اینکه برودى برسندپیمودند، بىها راه مىفرسنگ
بعد مهى از حرارت زمین متصاعد میگشت . فرسا در اطراف ایجاد میکردیافت و حرارت طاقتمى

نم قدرى هوا را خشک میکرد، ولى افزا و شبسحرگاهان نسیم روح. و از روشنائى میکاست
در این احوال نه فقط امید. همینکه آفتاب برمیآمد، در حال هر رطوبتى بخار شده بآسمان میرفت

اى برایشان باقى نمانده مقدونیها بیأس مبدل گردید، بل بردبارى را هم از دست دادند، زیرا قوه
یک قسمت کوچک قشون بواسطه هدایت . بود، ولى نه میتوانستند درنگ کنند و نه پیش روند

رهنمایان قدرى آب یافته رفع عطش کردند، ولى چون از شدت حرارت میبایست زودزود آب 
.د، این مقدار آب کافى نبود و بجاى آب شراب و روغن بافراد میدادندبیاشامن

دیرى نگذشت، که اثرات آشامیدن این دو مایع بروز کرد و سربازان مقدونى بحالى افتادند، که نه 
میتوانستند اسلحه بردارند و نه قدمى پیشتر گذارند و، آنهائى که از این دو مشروب نیاشامیده 

حال میدیدند، شکر میکردند، که فقط محنت عطش را قاى خود را در اینبودند، وقتى که رف
بر اثر این وضع. تحمل میکنند

______________________________
)1(-�S�t�a�z�a�n�o�r.

)2(-�A�r�z�a�m�e�s(یونانى شده ارشام است.(
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رفته بودند، تا محلّى براى اردوگاه بیابند، با اسکندر غرق اندوه بود، که ناگاه دو نفر مفتّشى، که
. اسکندر باینها برخورد و آنها زود جامى پر کرده باو دادند. مشکهاى مملو از آب برگشتند

جواب دادند براى پسران . اسکندر در حالى، که جام را گرفته بود، پرسید، این مشگها براى کیست



نکه مورخ مذکور گوید، اسکندر جام را پس داده پس از این جواب، چنا. اندما، که در قشون
اگر من بیاشامم بدیگران نخواهد رسید و، اگر بخواهم با دیگران قسمت کنم، کفایت : گفت

.»بروید و پسران خود را سیراب کنید. نخواهد کرد

. بارى اسکندر پس از محن زیاد شبانه بکنار آمویه رسید، ولى قسمت بزرگ قشون عقب مانده بود
ماندگان بدانند اردوگاه هائى روى بلندیها روشن کردند، تا عقبنابراین اسکندر امر کرد، آتشب

اما مقدونیها، . دور نیست و نیز اشخاصى را با مشگها و ظروف مملو از آب بکمک آنها فرستاد
همینکه بآب رسیدند، چندان از آن خوردند، که ناخوش شدند و مرض بقدرى کشتار کرد، که 

.او از شدت نگرانى شب نتوانست بخوابد. در در جنگى اینقدر تلفات نداده بوداسکن

روز بعد مشکلى دیگر پیش آمد، توضیح آنکه براى گذشتن از رود آمویه میبایست پلى ساخت و 
در این احوال چاره را اسکندر در این دید، که . هر دو طرف این رود بکلّى عارى از درخت بود

آنها چنین . نجه و علف کنند و سربازان او بر روى مشگها بشناو از رود بگذرندمشگها را پر از یو
کردند و قسمتى از لشکر بآنطرف گذشته، زیر اسلحه ماند، تا قسمتهاى دیگر هم یکى پس از 

.دیگرى بگذرند

.در مدت ده روز مقدونیها از این رود عبور کردند

بسوس و اسکندر

در حالیکه : خودش در گرفتار شدن بسوس دخالت داشته، چنین گویدآریان از قول بطلمیوس، که 
در »1«تامن و داتافرنسوارانى از طرف سپىاسکندر میشتافت، که زودتر به بسوس برسد، چابک

اى را بفرستد،اند و منتظراند، که اسکندر دستهرسیده خبر دادند، که آنها بسوس را گرفته

______________________________
)1(-�D�a�t�a�p�h�e�r�n�e�s.
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را »1«پس از آن اسکندر حرکت خود را کندتر کرد و بطلمیوس پسر الگوس. تا او را تسلیم کنند
. نظام فرستاد، تا این کار را انجام دهداى پیادهنظام و تمام کمانداران و عدهبا سه دسته سواره

، راه ده روز را پیمود و بمحلّى رسید، که خارجیها در آنجا شب قبل با بطلمیوس در چهار روز
تامن و داتافرن در تسلیم کردن بسوس تردید در اینجا او شنید، که سپى. تامن اردو زده بودندسپى

.دارند

نظام امر کرد، که از عقب او بترتیب جنگى حرکت کنند و خود با پس از آن بطلمیوس به پیاده
تامن در آنجا بسوس را در قید ام تاخته بیک قصبه رسید، که چند نفر از سربازان سپىنظسواره
. تامن با همراهانش رفته بود، زیرا بیمناك بود از اینکه خودش بسوس را تسلیم داردسپى. داشتند

اهالى . بطلمیوس محلّ را محاصره کرده باهالى گفت، اگر بسوس را بدهند، کارى با آنها ندارد
بعد بطلمیوس کس نزد اسکندر فرستاد، تا . طلمیوس را بقصبه داخل کرده بسوس را باو دادندب

جواب آمد، که او را برهنه کنند و با ریسمانى در . بداند، که چگونه باید بسوس را باو تسلیم دارد
ر در پس از آن، وقتى که اسکند. طرف راست راهى، که قشون اسکندر باید بپیماید بمحلّى ببندند

نعمتت آیا تو بپادشاه و دوست و ولى«: ارابه خود از این محلّ میگذشت، رو به بسوس کرده پرسید
این کار را از پیش خود «: بسوس جواب داد» خیانت ورزیده او را در زنجیر کردى و کشتى؟

کار مورد نکردم، عقیده تمام کسانى، که همراه داریوش بودند، چنین بود، زیرا میخواستند با این 
اسکندر امر کرد، او را چوب زدند و یکنفر جارچى تقصیرى را، که پادشاه . »عفو شما واقع شوند

پس از این زجر اولى او را به باختر بردند، تا در آنجا . باو وارد میکرد، بصداى بلند اعالم کرد
، که بسوس را با این روایت بطلمیوس است، ولى آریستوبول گوید: بعد آریان نوشته. اعدام شود

).3، بند 10، فصل 3کتاب (تامن و داتافرن به اسکندر تسلیم کردند بار سپىآن وضع فضاحت

کورثروایت کنت

کورث است و او چنین گوید تر این قضیه را ذکر کرده کنتاز مورخین دیگر کسى، که مشروح
):4، بند 7کتاب (

______________________________
)1(-�L�a�g�o�s.



1698: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

این . هاى مخصوص او بودتامن یکى از دوستان خیلى نزدیک بسوس و مورد مالطفتسپى
نامان، که از محارم بسوس »1«شخص، همینکه شنید، اسکندر از آمویه گذشته با داتافرن و کاتن

هر دو آنها این پیشنهاد را . ندبودند، داخل مذاکره شد، که او را گرفته به اسکندر تسلیم کن
تامن نزد بسوس رفته پذیرفتند و، پس از اینکه هشت نفر جوان پردل را با خود همراه کردند، سپى

اى دارم و، چون حضار خارج شدند، گفت، که داتافرن و کاتن بر اظهار کرد، مطلب مهم محرمانه
کندر بدهند، ولى من آنها را توقیف و در خواستند تو را گرفته به اسضد تو کنگاشى داشتند و مى

تامن، فورا امر کرد آنها را بسوس از این گفته شاد شد و، پس از سپاسگذارى از سپى. زنجیر کردم
شرکاء دو نفر مزبور آنها را دست بسته آوردند و بسوس در حال برخاست تا آنها را . نزد وى آرند

از رو برداشته به بسوس حمله بردند و او را گرفته در در این احوال شرکاء نقاب تزویر را . بزند
.بعد تاج شاهى را از سر او برداشتند و لباس او را دریده از تنش کندند. زنجیر کردند

بسوس، وقتیکه خود را مغلول دید، گفت فناى من کار خدایان انتقام است و شما، که با من چنین 
ا روح او را خوشنود میدارید، ولى بدانید، که این رفتار کردید، بر ضد داریوش نیستید، زیر

کنگاشیان از . اندمساعدتى است، که با اسکندر میکنید، دشمنان او همیشه براى فتح او کار کرده
اند ترس اینکه اطرافیان بسوس بر آنها قیام بکنند، در اردو انتشار دادند، که بامر اسکندر چنین کرده

اسکندر، که بطرف رود تاناایس روانه بود، به . نزد اسکندر بردندو بعد او را بر اسب نشانده
او لباس بسوس را کنده و زنجیرى بگردنش افکنده میکشید و، همینکه به . تامن برخوردسپى

چون من خواستم انتقام دو آقاى خود را، که یکى توئى و دیگرى : اسکندر رسید، چنین گفت
د تو آوردم و، چنانکه او با داریوش رفتار کرده بود، منهم با او داریوش از او بکشم، او را گرفته نز

کاش این . کاش داریوش چشمان خود را باز کرده این منظره را تماشا میکرد. همان معامله کردم
پادشاه، که بهیچوجه

______________________________
)1(-�C�a�t�e�n�e�s.
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.بخش را میدیدناك نبود، از گور بیرون میآمد و این وضع تسلّىخاتمه دهشتالیق آن 

کدام حیوان هار زهر خود را در دل تو «: اسکندر او را ستود و بعد رو به بسوس کرده گفت
ریخت، که تو جسارت کرده پادشاهى را، که ولینعمت تو بود گرفته اول در زنجیر کردى و بعد او 

بسوس . »حال، که عنوان شاهى را غصب کردى، مزد پدرکشى را گرفتى؟ینرا کشتى؟ اما با ا
اگر من عنوان «: نتوانست در دفاع خود چیزى بگوید، ولى راجع بجمله آخرى اسکندر جواب داد

شاهى اختیار کردم، از این جهت بود، که خواستم ایاالت خود را بتو تسلیم کنم و هرگاه من این 
برادر »1«اسکندر جوابى بوى نداده امر کرد اگزاثرس. »میکردکار نمیکردم، دیگرى غصب

بسوس را بتو میسپارم، : داریوش، که جزو قراوالن شخصى او بود، نزدیک شود و باو چنین گفت
ها جسد او را تیرباران کنند، ولى آنها تا گوشها و دماغ او را ببرى و بعد بدارش آویزى و خارجى

اگزاثرس گفت چنین کنم و در باب طیور . ور بجسد او نزدیک نگردندباید مراقب باشند، که طی
اظهار داشت، که این کار از کاتن ساخته است، زیرا مهارت او در تیراندازى بقدرى بود، که مرغ 

را در حال پرش میزد و باوجود اینکه ایرانیها در تیراندازى معروف بودند، او را تیراندازى ماهر 
ى مجازات را بتأخیر انداختند، تا بسوس را در همانجا، که داریوش را کشته بعد اجرا. میدانستند

هائى داده شد بود، بکشند و باشخاصى، که در گرفتن بسوس همراهى کرده بودند، جایزه
).5، بند 7کورث، کتاب کنت(

یت هاى آریان اختالفاتى دارد و شکّى نیست، که در این مورد رواکورث با نوشتهروایت کنت
تر است، زیرا او این قضیه را موافق یادداشت بطلمیوس، که خودش مأمور گرفتن آریان صحیح

.بسوس بوده، ذکر کرده

»2«کشتن برانخیدها

اینها . اسکندر، که بدرون ایالت سغد میرفت، بشهر کوچکى رسید، که مسکن برانخیدها بود
مردمى بودند، که چون

______________________________
)1(-�O�x�a�t�h�r�e�s.
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لت را ترك کرده در اینجا بامر شاه مزبور توطّن اختیار خشیارشا از یونان مراجعت کرد، شهر مى
را توهین کرده »1«میاندىآمد خشیارشا معبد آپولّون دىجهت این بود، که براى خوش. کردند

این مردم هنوز اخالق یونانى را بکلّى فراموش . بودند و دیگر نمیتوانستند در شهر مزبور بمانند
نکرده بودند، ولى بزبانى حرف میزدند، که مخلوط از زبان مادرى آنان و زبان بومى این صفحه 

: احضار کنند و بآنها گفتلت افرادى را، که در لشکر او بودند، اسکندر امر کرد از اهالى مى. بود
دارم در اینکه از خانواده برانخید انتقام بکشید یا، نظر باینکه هرچه باشد از نژاد شما را مختار مى

لت کینه این خانواده را در دل داشتند، باوجود این در هرچند اهالى مى. شما هستند، آنها را ببخشید
روز . ت پس بهتر است خودم تصمیمى بگیرمموقع مشاوره اکثریت آراء حاصل نشد و اسکندر گف

لت براى اخذ جواب آمدند، اسکندر به برانخیدها گفت، همراه من بیائید و دیگر، که اهالى مى
بعد حکم غارت خانه و . اى از قشون داخل شهر شده امر کرد شهر را محاصره کنندخود با دسته

و سفّاکى بودند، بجان مردم بیچاره هاى وحشى، که عاشق چپاولمقدونى. کشتن اهالى صادر شد
، بند 7کتاب (کورث گوید هاى آنان را دیگر حدى نبود، چنانکه کنتمدافع افتادند و شقاوتبى
کنندگان نه وحدت زبان شقاوت جلّادان را سکونت بخشید، نه لباس مقدسى، که درخواست«): 5

مرد، کوچک و بزرگ، پیر و برنا از دم زن و » برانخیدها پوشیده بودند و نه تضرّع و زارى آنها
ها بعد اسکندر امر کرد خود شهر را نابود کنند و مقدونیها و یونانیها نه فقط خانه. شمشیر گذشتند

را خراب و این محلّ را تلّى کردند، بل درختها و حتّى درختان مقدس آنرا هم از ریشه درآوردند، 
ها نسبت اگر این سختى«: کورث گویداز کنتب. یزرعى بیش در اینجا نماندتا صحراى لم

لت کرده بودند، ممکن بود، بگوئیم، که بمجازات خودشان باشخاصى میشد، که خیانت به مى
گرى نامید، ولى مردمى که مورد این شقاوتها شدند، احفادرسیدند و نمیتوان آنرا وحشى

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�n�-�D�i�d�y�m�e�e�n.
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لت را ندیده و این و اعقاب آنها بودند و کفّاره اجداد خود را میدادند، و حال آنکه هیچگاه مى
اگرچه . آریان در این باب ساکت است) 5، بند 7کتاب (» شهر را به خشیارشا تسلیم نکرده بودند

یکسال گم شده، ولى از فهرست یونانى هاى دیودور راجع بوقایع این زمان، تا مدت نوشته
مترجم »1«تبصره هوفر(هاى او معلوم است، که او هم از کشتن برانخیدها ذکرى کرده بود نوشته

).385دیودور، جلد سوم، صفحه 

مجروح گشتن اسکندر

):6، بند 7کتاب (کورث گوید بعد، چنانکه کنت

اکندند و ناگهان مورد حمله مردمى شدند، که در ها، که براى تحصیل علیق رفته بودند، بپرمقدونى
اسکندر . کوهستان مسکن داشتند و در جدالى، که روى داد، عده زیادى از مقدونیها اسیر گشتند

. مساکن اینها را محاصره کرد و در موقع جدال تیرى بپاى او آمد، که نوك آن در گوشت بماند
شدند، ولى بزودى خبر دادند، که رسوالن این مردم مقدونیها او را باردو برده غرق حزن و اندوه 

اسکندر فورا زخم خود را باز کرد، تا نشان دهد، که اهمیت . میخواهند اسکندر را مالقات کنند
آنها به اسکندر گفتند که ما هم مانند مقدونیها از این قضیه مغمومیم، . ندارد و رسوالن را پذیرفت

پس از آن اسکندر . ایم، تسلیم میشویم، چون شجاعت تو را دیدهزیرا ما بر ضد خدایان نیستیم و
آریان هم این خبر . قول امان بآنها داده اسراى مقدونى را پس گرفت و این مردم باطاعت درآمدند

).4، بند 10، فصل 3کتاب (را تأیید کرده، ولى در باب آمدن رسوالن نزد اسکندر ساکت است 

»2«حرکت اسکندر بطرف مرکند

تخت سغدیان ، که پاى)همانجا(آریان گوید . دارندمرکند را بعضى با سمرقند کنونى منطبق مى
، که چون اسکندر نمیتوانست بواسطه زخم پا سوار شود )6، بند 7کتاب (کورث نوشته کنت. بود

در سر این مطلب، که تختروان. او را در تخت روان میبردند

______________________________
)1(-



�B�i�b�l�i�o�t�h�e�q�u�e� �H�i�s�t�o�r�i�q�u�e� �d�e� �D�i�o�d�.� �d�e� �S�i�c�i�l�e�,� �t�r�a�d�.� �p�a�r� �F�e�r�d� �H�o�e�f�e�r�.� �P�a�r�i�s

�t�.� �I�I�I� �p�.� �3�8�5.

)2(-�M�a�r�a�c�a�n�d�e.
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نظام منازعه درگرفت، زیرا هریک میخواستند اینکار را نظام و پیادهها ببرند، بین سوارهرا کى
باالخره اسکندر قرار داد، که بنوبت سپاهیان هر دو قسمت تخت روان را . دار شوندمنحصرا عهده

.پس از چهار روز اسکندر به مرکند رسید. ببرند

.و ارگ دیوارى نداشت) دو فرسنگ و ثلث(دور دیوار این شهر هفتاد استاد بود 

.جا ساخلوى گذارد و دهات و قصبات اطراف شهر را غارت کرداسکندر در این

اینها مردمى بودند، که از زمان فوت . نزد اسکندر آمدند»1«نى از طرف سکاهاى آبیانبعد رسوال
راجع باین مردم میگفتند، که از تمام . خواستند مطیع گردندکوروش آزاد مانده بودند و حاال مى

، اندتراند و، تا مجبور نشوند، اسلحه برنمیدارند و، چون به آزادى خود خو کردهها عادلخارجى
اسکندر اینها را خوب پذیرفت و پریداس. مساوات باعث شده، که زیردستان نیز بریاست میرسند

اجازه اسکندر یکى از صاحبمنصبان خود را نزد سکاهاى اروپائى فرستاد، تا بآنها بگوید، که بى»2«
ور بود این شخص مأم. نگذرند) یعنى بطرف آسیا(از رود تاناایس، که سرحد آنها است باینطرف 

.مملکت سکائى را تا بوغاز بوسفور تفتیش کرده نتیجه تحقیقات را به اسکندر عرضه دارد

ها، چنانکه آریستوبول نوشته، این رود را خارجى): 4، بند 10، فصل 3کتاب (آریان گوید 
یعنى غیر از (مینامند و آن غیر از تاناایسى است، که هرودوت از آن سخن میراند »3«ارکسانت

اى شروع شده به هشتمین رود سکائیه است و از دریاچه) یعنى دن(این رود ). رود دن است
رود مزبور اروپا را از آسیا جدا میکند، چنانکه . میریزد) یعنى دریاى آزوو(»4«اتیدمپالوس

افریقا را از آسیا جدا میسازد ) یعنى بوغاز جبل طارق(است »5«بوغازى که آنطرف گاد



چنین توضیحى نمیدهد، ولى چون الاقل دو قرن بعد از آریان میزیسته، البد مقصود کورثکنت(
).او هم از تاناایس رود سیحون بوده

______________________________
)1(-�A�b�i�e�n�s.

)2(-�P�e�r�i�d�a�s.

)3(-�O�r�x�a�n�t�e( ان را صحیح بدانیم، نام سیحون در این زمان تقریبا ورخشنتاگر نوشته آری
).بوده

)4(-�P�a�l�u�s� �M�e�o�t�i�d�e.

)5(-�G�a�d�e�s.
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این سکاهاى آسیائى از تمام مردمان »1«آریان راجع به سکاهاى آبیان گوید، که بقول هومر
هومر شاعر و داستانسراى معروف یونانى (تراند و بواسطه آزادى و فقر اخالقى پاك دارند عادل

را از یکنفر داستانسرا »3«و اودیسه»2«بعضى داستانهاى ایلیاد. است، که معلوم نیست کى میزیسته
:بعد مورخ مذکور گوید). نمیدانند

او رسوالن مردم اولى را . ى زیاد از سکاهاى اروپائى هم رسوالنى نزد اسکندر فرستادندهاخانواده
مرخص کرد و با آنها چند نفر مقدونى فرستاد، تا ظاهرا عهد اتّحادى با این سکاها ) یعنى آبیان(

، فصل 4کتاب (ببندد، ولى در باطن در باب والیت وعده و اخالق و اسلحه آنها تحقیقاتى بکنند 
اند عهد مودتى بین اسکندر از جمالت آخرى آریان معلوم است، که مردم آبیان خواسته). 1، بند 1

.و آنها منعقد گردد، نه اینکه مطیع شوند

شورش سغد



شهرى بسازد، تا در مقابل مردمانى، که میخواست ) سیحون(اسکندر مایل بود در کنار تاناایس 
احوال خبرهاى اغتشاش سغد و باختر رسید و اجراى این امر مطیع کند، سنگرى باشد، ولى در این 

تامن و کاتن را خواست، تا آنها را مأمور کند بر اثر این خبرها اسکندر سپى. را بتأخیر انداخت
خود آنها باعث اغتشاش ): 6، بند 7کتاب (کورث گوید اغتشاش را فرو نشانند، ولى چنانکه کنت

نظام باختر را نزد خود ر داده بودند، که اسکندر میخواهد تمام سوارهسغد و باختر بودند، زیرا انتشا
بطلبد، با این مقصود، که تمام آنها را از دم شمشیر بگذراند و حتّى این مأموریت بآنها داده شده، 

گرى اسکندر کمتر از ولى آنها نمیخواهند بهموطنان خود خیانت کنند و در نظر آنان وحشى
در نتیجه این احوال، مردم مسلّح گشتند، تا بدفاع بپردازند و، چون اسکندر .جنایت بسوس نیست

.از این قضیه و نیز از فرار دو سردار مزبور آگاه شد

را »5«خود او بقول آریان شهر غزه. را محاصره کند»4«به کراتر امر کرد، برود و شهر کوروش
ا بحکم اسکندربعد تمام جوانان این شهر ر. محاصره کرده، گرفت

______________________________
)1(-�H�o�m�e�r�e.

)2(-�I�l�i�a�d�e.

)3(-�O�d�y�s�s�e�e.

)4(-�C�y�r�o�p�o�l�i�s.

)5(-�G�a�z�a.
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وبن وار در میان مقدونیها تقسیم کرده خود شهر را از بیخکشتند و باقى اهالى شهر را برده
نام، که قوى بود، تسلیم »1«قومى مماسن. مجاور درس عبرت گرددبرافکندند، تا براى مردمان 

اسکندر ). آریان اسم این مردم را ذکر نکرده(نگشت و خواست در قلعه خود مانده مقاومت کند 
اگر تسلیم شوید امان خواهید یافت وگرنه با : پنجاه نفر سوار برگزیده با این پیغام نزد آنها فرستاد



مردم مزبور جواب دادند، شکّى ندارند، که اسکندر . رفتار خواهم کردکمال سختى با شما 
راستگو و قوى است و بپنجاه نفر مزبور اجازه دادند بیرون سنگرهاى آنان اردو بزنند، ولى شب، 

اسکندر بر اثر این . پس از اینکه این سوارها مست شدند، اهالى بآنها حمله کرده همه را کشتند
بقول آریان اسکندر غیر از غزه چهار شهر دیگر را هم . ر را محاصره کردقضیه در خشم شده شه

.گرفت

تسخیر شهر کوروش و یک شهر دیگر

پس از تسخیر پنج شهر، اسکندر بطرف شهر ): 3، بند 1، فصل 4کتاب (آریان چنین گوید 
این قلعه را کوروش ساخته بود و دیوارهائى داشت محکمتر و بلندتر از . کوروش رفت

جا جمع شده بودند، مقدونیها نتوانستند با چون دلیرترین خارجیها در این. استحکامات سایر شهرها
کوب را آوردند و او میخواست از سوراخى، بحکم اسکندر ماشینهاى قلعه. یورش اول آنرا بگیرند

که ایجاد شده بود، داخل شهر گردد، که ناگاه دید مجراى رودى، که از شهر میگذرد، خشک
که مدافعین شهر در سر دیوارها بنابراین، درحالى. است و از آن راه میتوان بسهولت داخل شهر شد

.ها را شکستبودند، او با قسمتى از قشون خود وارد شهر گردید و دروازه

.ها را در شهر دیدند، جمع شده سخت با آنان جنگیدندها، چون مقدونىخارجى

.در آمد و کراتر و چند نفر دیگر زخم برداشتندسنگى بسر اسکن. جدال خونین بود

. هزار نفر از آنها کشته شدها از میدان عمومى بیرون کردند و هشتها را مقدونىباالخره خارجى
.هزار نفر بارگ پناه بردند و اسکندر آنها را محاصره کردده

______________________________
)1(-�M�e�m�a�c�e�n�e�s.
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روز دیگر اینها تسلیم شدند و بعد اسکندر شهر دیگر را، که آریان هفتمین گوید، گرفت و بقول 
بطلمیوس گوید که اسکندر آنها را مانند اسراء بین سربازان تقسیم . آریستوبول مدافعین را کشت



یکنفر هم از اشخاصیکه در ها سخت مقید داشتند، زیرا اسکندر نمیخواست کرد و اینها را مقدونى
.شورش دست داشتند، در اینجا باقى یا آزاد بماند

، که اسکندر نمیخواست شهر کوروش را خراب کند، زیرا او )6، بند 7کتاب (کورث گوید کنت
) ملکه داستانى آسور(بیش از همه نام کوروش را محترم میداشت و میگفت کوروش و سمیرامیس 

ا باعلى درجه درخشید و کارهائى بدست آنها انجام شد، که جاویدان دو کس بودند، که روح آنه
است، ولى بعد، که دید شهر کوروش تسلیم نمیشود، خود بمحاصره آن پرداخته، پس از 

جا باید استنباط کرد، که مقدونیها از این(مندى، آنرا بیک دسته سپاهى هار مقدونى واگذارد بهره
.اندوبن برافکندهشمشیر گذرانیده و آنرا نیز از بیخشهر را غارت و اهالى را از دم 

کشى خود بودن این شهر در کنار سیحون بخوبى نشان میدهد، که کوروش بزرگ در قشون
.).م. بطرف شمال و شرق ایران تا اینجا رانده و این صفحات را مطیع کرده بود

هاتسخیر شهر مماسن

ها را در آگر، که شهر مماسنپردیکّاس و ملپس از تسخیر شهر کوروش، اسکندر بکمک 
.تر بود، زیرا اهالى سخت پافشردندگرفتن این شهر از تمام شهرها مشکل. محاصره داشتند، شتافت

بهترین سپاهیان مقدونى در این محاصره تلف شدند و خود اسکندر بخطر بزرگى افتاد، توضیح 
اى جلو چشمان اسکندر ه بر اثر آن پردهآنکه سنگى بسرش آمد و این ضربت چنان سخت بود، ک

کورث است، ولى آریان، چنانکه ذکر این روایت کنت(کشیده شد و او افتاد و بیهوش گردید 
سپاه او تصور کرد، که کار او خاتمه یافته، ولى ). شد، گوید این قضیه در شهر کوروش روى داد

ها گردد، حمله سخت برد، نقبى که مقدونىاینکه منتظر التیام زخم خود او بعد بهوش آمد و، بى
در دیوار زده بودند، یکقسمت آن را خراب کرد و اسکندر داخل شهر گشته دستور داد، که آنرا 

.نابود کنند
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شورش مرکند



ید، ها به سکاهاى آسیائى رسچون خبر شورش): 4، فصل 1، فصل 4کتاب (موافق نوشته آریان 
قشون آنها تا تاناایس پیش آمد، که بمقدونیها حمله کند و نزدیک بود، که اغتشاش خیلى باال 

.گیرد

دماسکندر منه. تامن ساخلو مقدونى را در مرکند محاصره کردهاز طرف دیگر خبر رسید، که سپى
و هشتصد سوار را با شصت هتر و هزار و پانصد سرباز اجیر»3«و کارانوس»2«و آندروماك»1«

نام داشت و زبان خارجیها را میدانست، »5«، که فرنوك»4«یکنفر لیکیانى. بکمک ساخلو فرستاد
گانه مزبور در تحت فرمان این با آنها براى مترجمى رفت و اسکندر امر کرد، که سرداران سه

انده بود و اهالى این تامن ساخلو مقدونى را از مرکند رکورث نوشته، که سپىکنت. لیکیانى باشند
).6، بند 7کتاب (گرى او همراه نبودند، ولى مقاومت هم نمیتوانستند بکنند شهر با یاغى

»6«بناى اسکندریه اقصى

رفته در کنار آن اردو زد و بعد امر کرد دور ) سیحون(اسکندر در اینوقت بطرف رود تاناایس 
تمام سربازان مشغول اینکار . بود) دو فرسنگ(محیط دیوار شصت استاد . اردوگاه دیوارى بسازند

روز دیوار 20روز، یا بقول آریان 16گشتند و برقابت یکدیگر بر جد خود افزودند، چنانکه در 
اسکندر این شهر را اسکندریه نامید و، براى آنکه آنرا . هائى هم ساخته شدباتمام رسید و خانه

د از اربابان آنها باز خرید و در این شهر نشاند و یونانیها مسکون گرداند، اسرائى را، که فروخته بو
نتیجه این شد، که شهر (و نیز مقدونیهائى، که بکار جنگ نمیآمدند، در اینجا سکنى گزیدند 

این . کوروش در کنار رود سیحون خراب گشت و شهر اسکندر در کنار همان رود تأسیس شد
شهر . دارنداند و محلّ را با خجند کنونى منطبق مىامیدهها اسکندریه اقصى ناسکندریه را یونانى

نامیدند و ظنّ قوى این است که محلّ آن اوراتپه کنونى کوروش را دورترین شهر کوروش مى
.).م. بوده

______________________________
)1(-�M�e�n�e�d�e�m�e.

)2(-�A�n�d�r�o�m�a�q�u�e.



)3(-�C�a�r�a�n�u�s.

)4(-�L�y�c�i�e�n.

)5(-�P�h�a�r�n�a�u�q�u�e.

)6(-�A�l�e�x�a�n�d�r�i�a� �e�s�c�h�a�t�a.
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معارضه سکاها با اسکندر

وقتى که اسکندر مشغول اجراى مراسم قربانى و بازیها بود، دید ): 5همانجا، بند (بعد آریان گوید 
در آنطرف رود سکاها جمع شده بواسطه کمى عرض تاناایس بمقدونیها تیر میاندازند و میگویند 

یافتى میدیدى، که بین آنها و اگر جرئت مى. اسکندر تو جرئت ندارى با سکاها طرف شوى«
این گفته آریان غریب است، زیرا خودش باالتر گفته، (» قدر تفاوت استخارجیهاى آسیائى چه

باشد و دن سرحد اروپا و که این تاناایس، یعنى سیحون، غیر از تاناایس هرودوت، یعنى دن مى
تر معلوم خواهد پائین. اندست، ولى در اینجا میرساند، که این سکاها سکاهاى اروپائى بودهآسیا ا

اند، یعنى همان سکاهائى، که داریوش شد، که مقدونیها تصور میکردند، اینها سکاهاى اروپائى
بارى اسکندر را این حرف سر غیرت ). بمملکت آنها قشون کشید و آریان نظر آنها را ذکر کرده

.آورد و خواست از رود بگذرد، ولى چون نتیجه قربانى مساعد نبود، در محلّ بماند

گوى او گفت عبور بآن طرف خطرناك بعد سکاها باز او را بجنگ طلبیدند و آریستاندر غیب
با هر خطر مواجه شدن به از آن است، که تقریبا تمام آسیا «: حال اسکندر جواب داددر این. است

پس از آن او . »باشیم و سکاها مرا توهین کنند، چنانکه وقتى داریوش را کردندرا مطیع کرده 
.هاى جنگى را بکار انداختتدارکات عبور را دید و ماشین

بر اثر آن ضربتى بیکى از سکاها در آنطرف رود وارد آمد، که سپر و جوشن او را سوراخ کرده از 
.نشستندپس از آن سایر سکاها عقب . اسب بزمین انداخت



کورث همان وقایع را با ، ولى کنت)6، بند 1، فصل 4کتاب (وقایع بعد را آریان مختصر نوشته 
هاى آریان هاى این مورخ را، که در کلیات تفاوتى با گفتهکیفیات ذکر کرده، لذا بدوا نوشته

):7، بند 7کتاب (او گوید : ندارد، ذکر میکنیم

رف تاناایس بود از بناى شهر مقدونى در اینطرف رود مزبور طپادشاه سکاها، که مملکتش آن
نظام زیادى فرستاد، که آنرا خراب و قشون متوحش گشت و برادرش کارتازس را با سواره

این رود بین آسیا و . تاناایس باختریها را از سکاهاى اروپائى جدا میکند. مقدونى را عقب براند
یه تراکیه است، از مشرق بطرف شمال انتشار یافته و، ملّت سکائى، که همسا. اروپا جارى است

چنانکه گمان میکنند،

1708: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

از اینجا بخطّ ). اندیعنى سکاها و سارماتها از یک ملّت(همسایه سارماتها نیست، بل جزو آنها است 
سکنى دارند و از طرف دیگر با باختر »1«ایستر) براى ایرانیان اینطرف(مستقیم، سکاهاى آنطرف 

سکنه امتداد یافته، هاى عمیق و جاهاى بىاز سمت شمال اقصى مملکت اینها در جنگل. اندهمسایه
از این شرح (ولى قسمتهائى، که در اطراف تاناایس و باختر است، آثارى از تمدن بشر نشان میدهد 

ه، رود دن و سیحون یک روداند و این رود بخوبى دیده میشود، که مورخ مذکور تصور میکرد
باوجود اشتباهاتى، که در این توصیف دیده . نواحى دریاى سیاه و آزوو را از باختر جدا میکند

میشود، باز شرح مزبور میرساند، که سکاها از درون آسیاى وسطى تا رود دانوب و بلکه تا تراکیه 
در برخى بنام سارمات و -در بعض جاها باسم سکیثمنتها. اندمنتشر بوده) در شبه جزیره بالخان(

اما ایرانیها، چنانکه مکرّر گفته شده و از کتیبه . »3«یا ساس»2«باالخره در حدود ایران باسم ساك
بر اثر اقدام مذکور ). بیستون داریوش معلوم است، سکاهاى آسیائى و اروپائى را سک مینامیدند

مجبور است با آنها جنگ کند، و حال آنکه حاضر نیست، زیرا پادشاه سکاها، اسکندر دید، که
. زخمى، که بر سر داشت، هنوز التیام نیافته و بواسطه درد سر و محروم بودن از غذا ضعیف است

از یکطرف : وقت اوضاع براى او نامساعد بوددر این. بنابراین دوستان خود را بمشورت طلبید
از طرف دیگر سکاها او را تهدید میکردند و خود او . بودندباختریها از اطاعت او سر پیچیده 

او مقدونیها فاتح نمیتوانست بر اسب نشیند یا قشون را اداره کند و این را هم میدانست، که بى



. نخواهند شد، زیرا سربازان او با اشکال میتوانستند باور کنند، که اسکندر ناخوشى را بهانه نکرده
آمدها دلتنگ بود و تقصیر را بخدایان نسبت العاده از این پیشر فوقدر این احوال، که اسکند

این بود، که . گوها را نپرسیدهمیداد بخاطرش آمد که از زمان شکست داریوش سوم عقیده غیب
گوى خود را احضار و امر کرد براى خدایان قربانى کند و بپرسد، که عواقب امورآریستاندر غیب

______________________________
)1(-�I�s�t�e�r(دانوب.(

)2(-�S�a�k�e�s.

)3(-�S�a�c�e�s.
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هاى حیوان قربانى دقیق میشد، در این احوال، که آریستاندر قربانى میکرد و در روده. چگونه است
و تیون و کراترتا نتیجه را دانسته به اسکندر بگوید، او دوستان خود را، که از جمله هفس

اریگیوس بودند، پهلوى خود نشاند، تا مجبور نشود بلند حرف بزند، زیرا میترسید، که زخمى که 
.تازه بهم آمده بود، از نو سر باز کند

اوضاعى، که براى ما پیش : بعد رو بآنها کرده با صدائى، که باشکال شنیده میشد، چنین گفت
مجازات بگذاریم، آنها اقدامات سکاها را بىباوجود این، اگر ما. آمده براى دشمن ما مساعد است

حال ما در این. اند، قوت قلب خواهند یافتتر خواهند شد و باختریها هم، که بر ما شوریدهجرى
باید از نتیجه فتوحات خود دست کشیده عقب بنشینیم، ولى اگر از رود گذشته بمملکت سکاها 

ید همین جرئت و جسارت باعث شود، که ایم و شاداخل شویم، جنگ را بمملکت دشمن برده
.این است عقیده من. تابع شود) مقصود اروپا است(پس از فتح آسیا دنیاى دیگر هم 

اگرچه میترسم، که مقدونیها بمن اجازه ندهند، موافق عقیده خود رفتار کنم، ولى من بشما 
نائى دارم، که تحمل این ام و بقدرى توامیگویم، که اگر حاضرید از عقب من بیائید، من چاق شده

ام، در چه موقع دیگر میتوانم مرگى باافتخارتر از این اگر هم بانتهاى عمرم رسیده. خستگى را بکنم



سرداران اسکندر عقیده او را نپسندیدند و مخصوصا اریگیوس در مقابل اصرار اسکندر . موقع بیابم
متوسل شد، زیرا میدانست، که اسکندر فشرد و باالخره براى قبوالندن عقیده خود بخرافاتپا مى

در مقابل خرافات پافشارى ندارد، توضیح آنکه اریگیوس آریستاندر را دیده و او گفته بود، که 
اریگیوس این گفته آریستاندر را به . جواب خدایان مساعد نیست و عالئم قربانى شوم است

او را بریده خشمگین گشت، اسکندر سخن. گو استناد کرداسکندر رسانیده بشهادت خود غیب
گو را پرسیده و از اینجا ضعف او را استنباط زیرا نمیخواست دیگران بدانند، که او عقیده غیب

این بود، که آریستاندر را طلبید و، چون او حاضر شد، باو گفت من بطور خصوصى، نه مانند . کنند
بواسطه این رفتار تو اریگیوس اسرار چرا نتیجه را بدیگرى گفتى؟ . پادشاهى، بتو گفتم، قربانى کن

من و آنچه را،
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که اساس فکرهاى من بود، دانست و یقین دارم، که چون نگرانى و بیمهائى دارد، تو جواب 
حاال باید بمن جواب بدهى، بمن صریحا بگوئى، که عالئم . اىخدایان را در تحت اثر آن گفته

فکر آریستاندر در . واضح بگو، تا بعد نتوانى آنرا انکار کنى. وانات قربانى چیستهاى حیروده
حرکت ماند، ولى بزودى بیم اى بگوید و بىوقت بقدرى مشوش گردید، که نتوانست کلمهاین

من گفتم، که اقدام تو «: منتظر گذاردن اسکندر بر ترس و وحشت او غلبه کرد و چنین گفت
ه باعث شکست باشد و نگرانى من از علم من نیست، بل از وفادارى من خطرناك است، نه آنک
بینم، که مزاج تو ضعیف است و تو یگانه امید ما هستى، میترسم چون مى. نسبت بشخص تو است

پس از آن اسکندر او را مرخّص کرده با همان سرداران بمشورت . »طاقت این جنگ را نیاورى
:گشته، گفتپرداخت، ولى بزودى آریستاندر بر

آور بود، ولى حاال حقیقتا آن بار نتیجه وحشت. این دفعه نتیجه قربانى هیچ شباهت بآن دفعه ندارد«
.وقت خبرى به اسکندر رسید، که بر تکدر او افزوددر این. »مساعد است

دمتامن با منهجنگ سپى



حاصره کند، اما سردار ایرانى تامن سردسته شورشیان باختر را مدم را فرستاده بود سپىاسکندر منه
گاهى یافت چون شنید، که سردار مقدونى بجنگ او میآید، از بیم محاصره شدن در جنگلى، کمین

اى از سکاها بودند و در داهیان شعبه(و داهیان را، که بکمک خود طلبیده بود، در آنجا پنهان کرد 
ر اسب دو سوار مینشاندند و بعد عادت داهیان این بود، که بر ه). جوار گرگان سکنى داشتند

بارى همینکه . افکندنظام دشمن مىهنگام جنگ یکى از سواران پائین جسته اختالل در سواره
سردار . وپس و پهلو دشمن را محاصره کردتامن فرمان حمله داد و از پیشدم نزدیک شد، سپىمنه

را احساس کرد، بدوست خود مقدونى پا فشرد، ولى چون زخمهاى زیاد برداشت و نزدیکى مرگ 
دوستش بر . سید گفت، تو بر اسب من بنشین و فرار کن، پس از آنکه این بگفت، افتاد و مردهیپ

توزى بر دشمن تاخت و باالخره او هم از کثرت زخمها اسب او نشست، ولى از شدت خشم و کینه
بعد آن قسمت سپاهیان. از اسب افتاد و درگذشت
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تامن آنها را محصور داشت، تا از مقدونى، که کشته نشده بودند، بیک بلندى پناه بردند و سپى
در این جدال دوهزار پیاده و سیصد سوار مقدونى تلف شدند و اسکندر، از . گرسنگى تسلیم شوند

را پنهان داشت و بیم آنکه مبادا این خبر در احوال روحى سپاهیان او مؤثر افتد، عده تلفات 
باشخاصیکه از جنگ سالم برگشته بودند، گفت، اگر این خبر را افشاء کنید، معدوم خواهید شد 

).معلوم میشود، که عده این نوع اشخاص خیلى کم بوده(

تامن شنید، قشون مقدونى بکمک که چون سپى) 2-1، بند 2، فصل 4کتاب (آریان گوید 
رکند عقب کشید و با ششصد سوار سکائى قشون امدادى را در هاى محصور میآید، از ممقدونى

کارانوس، . رفتند، تا از تیرهاى دشمن مصون مانند»1«متتىاینها بکنار رود پولى. فشار گذارد
نظام هم حرکت کرد و اختاللى اینکه با آندروماك مشورت کند، خواست از رود بگذرد، پیادهبى

بعد فرنوك هرقدر . موقع استفاده کرده از هرطرف بر آنها تاختدر این وقت دشمن از . روى داد
التماس کرد، که یکى از سایر سرداران فرماندهى را بعهده گیرد، کسى نپذیرفت، بالنّتیجه مقدونیها 

.پیاده جان بدر بردند300معدوم شدند و فقط چهل سوار و 

آمدن رسوالن سکائى نزد اسکندر



باالخره اسکندر از اینکه ): 8، بند 7کتاب (دنبال کرده چنین گوید هاى خود را کورث نوشتهکنت
خسته شده ) یعنى بنماید که مضطرب و مشوش نیست(مجبور بود ظواهر مصنوعى بخود گیرد 

بدرون خیمه خود رفت و تمام شب را ببیدارى گذراند، زیرا افکار گوناگون مانع بود از اینکه 
هاى اردوى دشمن را در آنطرف ر دامن چادر را باال برده آتشدر این احوال مکرّ. چشم برهم نهد

.سیحون مینگریست، تا مگر عده افراد دشمن را درست بسنجد

از زمانیکه زخم بر سر برداشته . در طلیعه صبح جوشن خود را پوشید و در میان سربازان پدید آمد
.بود، این نخستین دفعه بود، که سربازان مقدونى او را میدیدند

موقع شادى و شعف آنها چنان بود، که بصداى بلند خواهان جنگ گردیدند،در این

______________________________
)1(-�P�o�l�y�t�i�m�e�t�e(زرافشان کنونى است، که در بخارا جارى است.(
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نظام سنگین که پیادهاسکندر جواب داد،. و حال آنکه تا آن زمان از جنگ استنکاف داشتند
نشانده بآنطرف خواهد برد، ولى سربازان »1«هانظام را بر طرّادهو سواره) فاالنژ(اسلحه 
ها شده در پس از آن سربازان او مشغول ساختن طرّاده. اسلحه باید بشناو بآنطرف بگذرندسبک

از طرف سکاها سواره در این احوال بیست نفر رسول . هزار عدد از آن ساختند12مدت سه روز 
.اسکندر آنها را پذیرفت و نشاند. داخل اردوى اسکندر شده اعالم کردند، که مأموریتى دارند

حال چشمانشان را به اسکندر دوخته از سر تا پا صورت و قامت و سایر صفات رسوالن در این
بعد یکى از . دریابندسنجیدند، مثل اینکه خواسته باشند احوال او را از ظواهرش ظاهرى او را مى

اگر خدایان میخواستند، که بزرگى بدن تو با حرصت «: تر بود، چنین نطق کردرسوالن، که مسنّ
در اینصورت یک دست تو در مشرق و . مناسب باشد، تمام عالم گنجایش تن تو را نمیداشت

ستارگان دست دیگرت در مغرب میبود و بعد، که باین حدود میرسیدى، میخواستى بدانى، آتش 
از اروپا تو به آسیا . چیز خواهى، که نمیتوانى بیابىچنین که هستى، آن. توانا در کجا پنهان میشود

بعد، پس از اینکه تمام مردمان روى زمین را مطیع . میروى و از آسیا میخواهى رهسپار اروپا گردى



خوب، آیا . ها و رودها و وحوش جنگ کنىها و برفکردى، خواهى خواست، که با جنگل
نمیدانى، که براى درختان بزرگ مدتها الزم است، تا نمو کنند، ولى فقط یکساعت کافى است، 

. اینکه بلندى آنها را بسنجدفقط دیوانه میتواند طالب میوه آنها باشد، بى. کن شوندکه بکلّى ریشه
خود . یفتىاى نچون خواهى بذروه درخت برسى برحذر باش، که با شاخ آن، که بدست گرفته

نیست وجودى قوى، که از . شیر هم گاهى طعمه پرندگان ناچیز شده، آهن را هم زنگ میخورد
. ایمچه در میان تو و ما روى داده؟ ما هیچگاه پا بخاك تو نگذاشته. وجودى بسیار ضعیف نهراسد

اى؟ مامدههاى وسیعى، که مساکن ما است، ما باید بدانیم، که تو کیستى و از کجا آآیا در جنگل

______________________________
)1(-�R�a�d�e�a�u( طرّاده چوبهائى است، که بهم بسته روى آب میاندازند، تا از اینطرف بآن طرف

).رود بگذرند
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ى اگر میخواهى ملّت سکائ. نمیتوانیم بندگان کسى باشیم، چنانکه نمیخواهیم بر کسى آقائى کنیم
گاوآهن، تیر، نیزه و جام : را بشناسى بدان، که در تقسیم ثروتها سهم او باین چیزها محدود است

. باوجود این با همین اشیاء ما میدانیم، چگونه با دوستان و دشمنان خود رفتار کنیم). پیاله(
دوستان جام براى این است، که با. آورنددهیم، که گاوهاى ما بعمل مىبدوستانمان چیزهائى مى
بدین منوال ما . جنگیماما با دشمنانمان از دور با تیر و از نزدیک با نیزه مى. خود بخدایان نیاز بدهیم

حال ما راه خود را تا مصر باز کردیم، اما پادشاهان سوریه و پارس و ماد را مغلوب ساختیم، با این
کنى، براى کدام ملّت تو راهزن نبودى؟ اى راهزنان را دنبال بالى، از اینکه آمدهتو، که بر خود مى

تو لیدیه را ربودى، بر سوریه استیال یافتى، پارس را در تصرّف دارى، صاحب باختر هستى و به 
اى و حاال میخواهى بطرف حشم ما دستهائى، که حاکى از حرص و آز تو است، هند داخل شده

میافزاید؟ تو اول کسى هستى، که بچه کار آیدت ثروتى، که همواره بر گرسنگى تو. دراز کنى
هرقدر تو جمع کنى، بیشتر حریص خواهى بود، باینکه بیابى . ات از سیرى پدید آمدهگرسنگى

باختر را . اى، که از چه وقت تو براى تسخیر باختر معطّلىآیا فراموش کرده. آنچه را، که ندارى
این خیال تو، که بزرگتر و . میخیزدبراى تو جنگ از فتح بر. مطیع میکنى، سغد اسلحه برمیدارد



از تاناایس . ترین مرد دنیا باشى خیالى است خام، زیرا کسى نمیخواهد آقاى بیگانه داشته باشدقوى
هیچگاه تو بسکاها . بگذر آنگاه خواهى دید، تا کجا مملکت ما امتداد یافته) یعنى سیحون(

اموال غارتى آنهمه ملل را بر دوش تر از اردوهاى تو است، که فقر ما چابک. نخواهى رسید
.زمانى که تو خواهى پنداشت، ما خیلى دوریم، ناگهان ما را در اردوگاه خود خواهى دید. میکشد

بنابراین اقبال را محکم در . با همان سرعت، که ما از دشمنان میگریزیم، آنها را هم تعقیب میکنیم
اگر رو بگرداند، آتیه بهتر از حال بتو خواهد .دست دار، او فرارى است و نمیتوان آنرا نگاهداشت

. لجامى بحرص خود بزن، تا آنرا بهتر اداره کنى. فهماند، که این نصیحت من چقدر عاقالنه بوده
مثلى است در میان ما،

1714: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بطرف کسى دراز هاى خود رااقبال پا ندارد و فقط دست و بال دارد، وقتى که او دست: که گوید
باالخره اگر تو خدائى، باید خیر را در روى زمین . میکند، اجازه نمیدهد، که بالهاى او را بگیرند

انتشار دهى، نه اینکه هرچه دارند از مردمان بستانى و هرگاه انسانى، فکر کن، که تو چیزى دیگر 
. رده خود را فراموش کنىدیوانگى بقدرى بر افکار تو غلبه یافته، که تو را مجبور ک. نیستى

اى، میتوانند دوستان صمیمى تو باشند، زیرا فقط بین اشخاص کسانى، که با آنها جنگ نکرده
اند قواء مساوى ممکن است دوستى محکم گردد و برابرى وقتى موجود است، که طرفین نخواسته

باش، که آنها را اى، برحذرکسانى را، که تو مغلوب ساخته. خود را نسبت بیکدیگر بیازمایند
بین آقا و بنده دوستى محال است و بنابر این حتّى در زمان صلح بین آنها . دوستان خود بدانى

براى آنها قسم این است، . خیال مکن، که سکاها عقد اتحاد را با قسم امضاء میکنند. جنگ است
.که قولشان را نگاهدارند

خود را مهر میکنند و خدایان را بشهادت این احتیاطها براى یونانیها خوب است، که اسناد
کسى که انسان را . ما مذهب را در این میدانیم، که بتعهدات خودمان پابست باشیم. طلبندمى

نیت آنان نسبت بچه کار آیدت دوستانى، که از حسن. محترم نمیدارد، خدایان را فریب میدهد
. ایمکه بر دروازه آسیا و اروپا جا گرفتهبعکس تو در ما قراوالنى خواهى یافت، . بخود در شکّى

از آنطرف تاناایس مساکن ما تا تراکیه امتداد دارد و، . فقط تاناایس ما را از باختر جدا میکند



حد دو حاال بر تو است فکر کنى، که با ما، یعنى هم. حد استچنانکه گویند تراکیه با مقدونیه هم
.»مملکتت، باید دوست یا دشمن باشى

که او اقبال خود و نصایح سکاها را در نظر خواهد گرفت و باقبال خود تکیه : اسکندر جواب داد
نصایح سکاها را بکار خواهد بست، تا چیزى که . خواهد داد، تا اعتماد خود را بآن نشان دهد

.متهورانه و خطرناك است نکند

عبور از سیحون

داد، که قشون او از سیحون بگذرد و بسپاهیانى، بعد پس از آنکه رسوالن را مرخّص کرد، فرمان
ها بودند، امر کرد، که سپرها را باالى سر گیرند و بزانو درآیند، تا تیرهاى که در دماغه طرّاده

دشمن
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کار بآنها اصابت نکند و در پس آنها سپاهیانى را قرار داد، که میبایست ماشینهاى جنگى را ب
ها جا بقیه سپاهیان از پس ماشین. از جلو و از پهلو سربازانى این قسمت را حمایت میکردند. اندازند

داشتند و خود پاروزنها هم جوشن پوشیده و دم سپرهایشان را گرفته پاروزنها را مستور مى
.بیکدیگر اتّصال داده زیر آن پنهان بودند

واران دهنه اسبان خود را، که در آب شناو میکردند، نظام هم همین ترتیب را داشت و سسواره
ها ها قرار گرفته شناو میکردند، در حمایت طرّادهاما سپاهیانى، که روى خیک. بدست داشتند

.اول اسکندر با سپاهیانى زبده حرکت کرد. بودند

.سکاها در آنطرف رود ساحل را اشغال کرده بودند، تا نگذارند مقدونیها بآن برسند

ر ابتداء مقدونیها دوچار وحشت شدند، زیرا اوال قشون سکائى را در مقابل خود دیدند و دیگر د
ها را خوب اداره کنند و سربازان مقدونى، چون اینکه جریان آب مانع بود از اینکه طرّاده

میترسیدند واژگون گردند و تمامى حواسشان بحفظ موازنه متوجه بود، نمیتوانستند بطرف دشمن 



سکاها بمقدونیها باران تیر بباریدند و کمتر سپرى بود، که از تیر آنان در دو سه جا . ر اندازندتی
هائى، که زیر سپرهایشان پنهان ها بساحل نزدیک شد، مقدونىبعد وقتیکه طرّاده. سوراخ نشده باشد

ن وقت رم اسبهاى سکائى در ای. هاشان را بطرف سکاها پرتاب کردندشده بودند، برخاسته زوبین
کرده عقب نشستند و، چون مقدونیها این بدیدند، جرئت یافته بخشکى درآمدند و اختاللى در 

پس از آن مقدونیها و سواران آنها حمله کرده صفوف سکائى را درهم . صفوف سکائى پدید آمد
هاى دیگر قشون مقدونى، که در عقب بودند، داخل جنگ شدند و فریادهاى بعد قسمت. شکستند

.دونیها و حمله آنها باالخره سکاها را از جا کندمق

اسکندر با قشون خود قدرى آنها را تعقیب کرد، و لیکن چون خیلى ضعیف بود، پس از طى 
.نظام خود را فرستاد، سکاها را تعقیب کندمسافتى برگشت، ولى سواره

یکهزار و هشتصد شب برگشتند و با خود مقدونیها بمسافتى سکاها را دنبال کرده مقارن نصف
در این جنگ تلفات مقدونیها شصت سوار و یکصد پیاده . اسب، که از سکاها گرفته بودند آوردند

عده تلفات سکاها(بود، هزار نفر نیز مجروح شده بودند 
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این جنگ سکاها بعد از). کورث نوشته زیاد بود، ولى آنرا معین نکردهمعلوم نیست، زیرا کنت
اسکندر آنها را خوب پذیرفت و اسراى آنها . رسوالنى نزد اسکندر فرستادند و خواهان صلح شدند

وقتى که رسوالن سکائى خواستند برگردند، اسکندر یک جوان مقدونى را، که . را پس داد
تیونسنام داشت و از حیث صباحت منظر تقریبا مانند محبوب اسکندر، هف»1«نوسپىسىاکس

، بود، با آنها نزد سکاها فرستاد و خودش زود باینطرف سیحون گذشته عازم مرکند گردید »2«
).9، بند 7کورث، کتاب کنت(

):6، بند 1، فصل 4کتاب (آریان عبور اسکندر را از سیحون مختصرتر نوشته 

تالل، چنانکه اخ(اسکندر از اختالل در آنطرف رود استفاده کرده گفت شیپور جنگ را بدمند 
فالخن داران و تیراندازان را پیش فرستاد، تا ). هاى جنگى بودآریان گفته، از بکار انداختن ماشین

پس از . باران تیر و سنگ بر سکاها باریده نگذارند در موقع عبور فاالنژها سکاها بآن نزدیک شوند



ر دسته دیگر را جلو سکاها نظام متّحدین و چهااینکه تمام قشون از رود گذشت، اسکندر سواره
چون عده دشمن زیادتر بود، مقاومت کرد و تیرهاى زیاد انداخت و بعد با ترتیب عقب . فرستاد
اسلحه در تحت فرماندهى باالکر نظام سبکدر این احوال تیراندازان آگریانى و پیاده. نشست

بکمک اینها آمدند و اسکندر و سواران تیرانداز»3«دسته هتربکمک مقدونیها شتافتند، بعد دسته
نظام دشمن، چون در فشار واقع شد و نمیتوانست مانند سابق سواره. در جبهه قشون حمله برد

نام بقتل »4«عملیات کند، فرار کرد، در حالیکه هزار کشته داشت و یکى از سردارانش ساتراس
قیب پرداخت، از گرما و تشنگى قشون اسکندر، که بتع. نفر اسیر گرفتند150مقدونیها . رسیده بود

در این . خود اسکندر هم، که آب بدى خورده بود، مریض گردید. دوچار رنجى شدید گشت
پس از آن اسکندر را، . ها مجبور شدند توقّف کرده برگردند و سکاها نجات یافتنداحوال مقدونى

بعد. که سخت مریض بود، بخیمه بردند

______________________________
)1(-�E�x�c�i�p�i�n�u�s.

)2(-�H�e�f�e�s�t�i�o�n.

)3(-�H�e�t�a�i�r�e�s(قسمتى از سپاهیان اسکندر چنین نام داشت.(

)4(-�S�a�t�r�a�c�e.
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پس از آن پادشاه سکاها رسوالنى نزد اسکندر فرستاده ): 1، بند 2همانجا، فصل (آریان گوید 
داده، که از غارت زندگانى میکنند و او بجنگ مبادرت اعالم کرد، که جنگ او با دزدانى روى 

اینکه از سکاها انتقام آور بود، که این حرف را بپذیرد، بىاز براى اسکندر شرم. نکرده است
.کشیده باشد، ولى چون موقع براى ستیزه مناسب نبود، رسوالن را با مالطفت پذیرفت

کورث، بخصوص از روایت اولى، آنچه که تها، یعنى روایت آریان و کناز کلیه این نوشته
اسکندر بآنطرف رود سیحون گذشته، ولى موفق نشده است، یعنى : استنباط میشود، این است



اند و مقدونیها از عقب آنها سکاها قدرى جنگ کرده بعد بعادت دیرین خودشان عقب نشسته
ها را حد و حصرى نیست و دشمن اند، که این بیاباناند، ولى بعد از قدرى طى مسافت دیدهتاخته

در این احوال مقدونیها دوچار تشنگى شده و از حرارت آفتاب درمانده . نشیندهم همواره عقب مى
اند، که برگردند و تلفاتشان هم کم نبوده، و الّا عبارت آریان، که میگوید چاره را در این دیده

اگر . اینکه انتقام کشیده باشد، معنى نداردىاسکندر شرم داشت پیغام پادشاه سکائى را قبول کند، ب
ماند؟ و این عبارت نیز، اسکندر موفق و فاتح شده بود، دیگر جهتى براى کشیدن انتقام باقى نمى

میرساند، که اسکندر دیده درافتادن با این » موقع براى جنگ مناسب نبود«: که مورخ مذکور گوید
ود، آنها عقب خواهند نشست، تا اسکندر و لشکرش را به مردمان نتیجه ندارد، زیرا هرقدر پیش بر

روایت ژوستن مؤید . جا کار آنها را یکباره بسازندآب بکشانند و در اینبیابانهاى لم یزرع و بى
این «): 3، بند 2کتاب (مورخ مذکور در باب مردمان سکائى گوید . نظرى است، که ذکر شد

ریون، کوروش و لشکر او را نابود کردند، چنانکه زوپىمردمان داریوش را از مملکت خود راندند
سردار اسکندر را هم با تمام قشونش نابود ساختند، نام پرافتخار اسلحه روم را شنیدند، ولى »1«

در آن زمان (» باالخره امپراطورى پارتیها و باختریها از کارهاى آنان بود. قدرت آنرا حس نکردند
»2«ریون باید گفت، که او والى پنتراجع به زوپى). اندا سکائى بودهتصور میکردند، که پارتیه

______________________________
)1(-�Z�o�p�y�r�i�o�n.

)2(-�P�o�n�t.

1718: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

هزار نفر معدوم گشت بود و خواست با سکاها بجنگد و در سکائیه با لشکرى مرکب از سى
).2، بند12ژوستن، کتاب (

وقایع سغد و باختر-مبحث دوم

مراجعت اسکندر باینطرف سیحون



پس از آن اسکندر کراتر را مأمور کرد با قشون مقدونى بتأنى از دنبال او روانه شود و خود از 
تامن رسید، از همینکه خبر نزدیک شدن اسکندر به سپى. سیحون باینطرف گذشته به مرکند درآمد

دم و اسکندر پس از طى چهار روز راه بمحلّى رسید، که منه. تر رفتمرکند حرکت کرده به باخ
او توقّف کرده استخوانهاى مقتولین را . دوهزار و ششصد نفر مقدونى در آنجا کشته شده بودند

.بخاك سپرد

وقت کراتر، که از دنبال اسکندر روانه بود، باو ملحق شد و پادشاه مقدونى قشون خود را در این
بعد . تقسیم کرده دستور داد تمام دهات را بسوزانند و اهالى را از پیر و برنا بکشندهائىبدسته

نظام مقدونى در سغد گذاشته بطرف اسکندر پوکوالئوس یکى از سرداران خود را با سه هزار پیاده
.باختر روانه شد

غموم بود، که اسکندر چون از شکست مقدونیها خیلى م): 3، بنه 2، فصل 4کتاب (آریان گوید 
خود بطرف مرکند رفت و در سه روز هزار و پانصد استاد پیموده صبح روز چهارم بشهر مزبور 

از اینقرار اسکندر میبایست روزى پانزده فرسنگ راه رفته باشد و این دور از حقیقت بنظر (رسید 
جع بکشتار را). در زمان قدیم با لشکرى بیش از شش یا هفت فرسنگ نمیتوانستند طى کنند. میآید

اهالى دهات مرکند آریان گوید، بربرهائى، که بلندیها را اشغال و بر ضد یونانیها اقدام کرده بودند، 
.از دم شمشیر گذشتند

، 7کتاب (اى را ذکر میکند، که چنین است کورث قضیهراجع بزمان بودن اسکندر در سغد کنت
هاى لم یزرع است، ولى از یک ى آن بیابانسغدیان مملکتى است، که تقریبا تمام جاها): 10بند 

قسمت بزرگ مملکت رودى بخطّ مستقیم
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این رود، چون . مت مینامند و مانند سیل آب تند استتىجارى است، که آنرا اهالى محلّ پولى
سافتى را در زیر زمین فقط یک مجراى باریک دارد، داخل غارى میشود و بعد در آنجا فرو رفته م

طى میکند، چنانکه فقط از صداى آب میتوان جریان زیرزمینى آنرا دانست، زیرا اندك رطوبتى 
.هم روى زمین دیده نمیشود



هیکل سغدى را نزد او آوردند و، چون وقتى که اسکندر در این نواحى بود، سى نفر اسیر قوى
. انگیز میخواندند و میرقصیدنددان آوازهاى مسرّتبآنها گفته بودند، که نابود خواهند شد، این مر

حال غرق حیرت شد و توسط مترجمى پرسید، که با اینکه میدانند اسکندر از دیدن آنها در این
بطرف مرگ میروند، این شادى و رقص براى چیست؟ آنها جواب دادند، که مرگ عبارت است 

اشد، باعث شادى است و باید مردان شجاع مندانه باز بازگشت نزد اجدادمان و، اگر مرگ شرافت
اى، کشته خواهیم شد، پس خواهان آن باشند و، چون ما از دست تو، که ملل را مغلوب ساخته

.مرگ ما شرافتمندانه است و بنابراین باعث شادى

اسکندر در جواب گفت، اگر شما را نکشم، آیا قول شرف میدهید، که نسبت بمن کینه نورزید؟ 
اى نسبت بتو نداشتیم، چون مقدونیها ما را آزار کردند، دشمنان تو ، ما در ابتداء کینهجواب دادند

اى چه وثیقه: اسکندر پرسید. شدیم و، اگر بمالیمت با ما رفتار میکردند، ما هم کوتاه نمیآمدیم
پس از آن . براى حفظ قولتان میدهید؟ گفتند، وثیقه شفقت تو است، که ما را نخواهى کشت

چهار نفر از این اسراء، که قراوالن اسکندر . ر این اسراء را بخشید و آنها بقولشان وفا کردنداسکند
.شدند، در صداقت کمتر از هیچیک از قراوالن دیگر اسکندر نبودند

مت گوید، که در صحراى لم یزرع تىآریان راجع باین قضیه ساکت است، ولى در باب رود پولى
حال را بعد او گوید، چند رود دیگر هم همین. زرافشان کنونى باشدگم میشود، این رود باید 

»3«ماندرو اتى) هرات(در صفحه آریان »2«در والیت مردها و آریوس»1«دارند، مانند اپاردوس
بطورى که). آریاسپ(ها در والیت اورگت

______________________________
)1(-�E�p�a�r�d�u�s.

)2(-�A�r�i�u�s.

)3(-�E�t�y�m�a�n�d�r�s.
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آریان محلّ رودهاى مزبور را نشان داده، باید گفت، که اولى رود آمل است، دومى هریررود و 
.سومى هیرمند یا هیلمند

ورود سپاهیان جدید

بود، کورث در این زمان و بقول آریان زمانى، که اسکندر از سغد به باختر برگشته بقول کنت
کتاب (آریان این قوا را چنین وصف کرده . نفس از یونان و جاهاى دیگر براى او رسیدقواى تازه

و بطلمیوس سردار تراکیها، که براى رسانیدن »2«نیداس، مالم»1«اپوسیل): 4، بند 2، فصل 4
د دریاى بحر الجزائر باید مقصو(داده شده بود، تا دریا رفته بودند، »3«نسمتّحدین و پولى که به م

رئیس »5«پیودورسربازان جدید آورد و آلکل»4«از یونان آزاندر. از سواحل برگشتند) باشد
جمله آخرى آریان گنگ است، زیرا (بحریه و والى سوریه از عقب آنها با قواى دیگر وارد شد 

اینکه مورخین مکرّر آمدن از ) معلوم نیست، که والى سوریه همان رئیس بحریه بوده یا کسى دیگر
هاى اسکندر به ایران و خصوصا کشىقشون امدادى را ذکر میکنند، معلوم است، که در قشون

شرقى آن تلفات مقدونیها زیاد بوده، زیرا، باوجود اینکه اسکندر از بومیها قشون بمشرق و شمال
و یونان و آسیاى غربى قشون میگرفت یا آنها را بسرکوبى بعض مردمان میفرستاد، باز از مقدونیه

ها ذکر میکنند، باید با احتیاط بنابراین ارقامى را که راجع به تلفات مقدونى. طلبیدنفس مىتازه
.تلقى کرد

رفتن اسکندر به باختر، قتل بسوس

معلوم . هاى آریان در این اوان اسکندر به باختر رفت، تا زمستان را در آنجا بگذارندموافق نوشته
تر این معنى از وقایع بعد روشن خواهد ت، که کارهاى سغد هنوز تمام نشده بود، چنانکه پائیناس

وارد ) هرات(زمانى که اسکندر در باختر بود، فراتافرن والى پارت و ستازانور والى آریان . بود
شدند و ارزام والى سابق هرات و برزن نامى را، که بسوس والى پارت کرده بود، با بعض 

. وقت قشون امدادى، که باالتر ذکرش گذشت، در رسیدهم در این. راهانش در زنجیر آوردندهم
بعد اسکندر مجلسى از تمام سرداران منعقد داشته امر کرد بسوس را



______________________________
)1(-�E�p�o�c�i�l�e.

)2(-�M�e�l�a�m�n�i�d�a�s.

)3(-�M�e�n�e�s.

)4(-�A�z�a�n�d�r�e.

)5(-�A�l�c�l�e�p�i�o�d�o�r�e.
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آوردند و، پس از اینکه خیانت او را نسبت به داریوش گفت، فرمان داد بینى و گوشهاى او را 
ها بود، برده بدار بریدند و بعد او را بهمدان، که از جهت تجارت، محلّ اجتماع مادیها و پارسى

):4، بند 2، فصل 4کتاب (آریان گوید . آویختند

پسندم، چرا کارهاى پادشاهان ماد و پارس نمى) یعنى بریدن گوشها و بینى(انتقام را من این نوع«
.شان باو رسیدسرمشق اسکندر گردید و نخوت آنان هم با ترکه

بود، لباس مادى را بر »1«شخصى، که از اعقاب هراکل. پسندمتغییر لباس اسکندر را هم نمى
مغلوب را بر کاله خود غالب ) کاله(از اینکه تیار لباس نیاکان خود ترجیح داد و سرخ نشد،

یک نفر موجود فانى، هرقدر : کارهاى بزرگ اسکندر براى ما درس عبرت است. رجحان دهد
اش فوق تمام صفات داراى استعداد طبیعى باشد، هرقدر از حیث نژاد بدرخشد و اقبال و مردانگى

ود بدارد و اروپا را هم بر آن بیفزاید، چنین کس اسکندر قرار گیرد، آسیا و افریقا را در تصرّف خ
.»مندیها اعتدال را بحد اعلى حفظ نکندبراى سعادت کارى انجام نداده، اگر در میان این همه بهره

این سخنان آریان صحیح است و در اینکه ناقص کردن مجرم قبل از اعدام او یکى از کارهاى بد 
ولى غرابت در این است، که این پند صحیح تازه در اینجا شاهان ایران بود، ایرادى است وارد،

بخاطر آریان آمده، و حال آنکه مواقع این درس عبرت وقتى بود، که شقاوتهاى اسکندر را در تب 



کارناس و صور و غزه و در مورد برانخیدها و زجرهاى فیلوتاس و برافکندن شهرهاى سغد و هالى
چون ذکر (نوشت ن را از مرد و زن و بزرگ و کوچک مىو نابود ساختن سکنه صفحات گوناگو

): 83، بند 17کتاب (دیودور گوید ). هرکدام از این موارد باالتر گذشته، تکرار را جایز نمیدانیم
قطعه کرده با فالخن اسکندر بسوس را ببرادران و سایر اقرباى داریوش داد و آنها بدن او را قطعه

مجلسى از »2«اند، که اسکندر در زاریاسپان جدید بعضى نوشتهاز نویسندگ. باطراف انداختند
سرداران ایرانى تشکیل کرد و این مجلس رأى داد، که بسوس را موافق

______________________________
)1(-�H�e�r�a�c�l�e�s� �)�H�e�r�c�u�l�e. )

)2(-�Z�a�r�i�a�s�p�e�s(زرسپ در باختر بود، نزدیکى بلخ کنونی.(
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پس از آن یکى از سرداران پارسى مأمور شد، که او را بهمدان برده اول بینى . عادات پارس بکشند
.و گوشهاى او را ببرد و بعد خود او را بدار آویزد

آمدن رسوالن سکائى نزد اسکندر

باالتر گفته شد، که چون رسوالن سکاهائى، که در آنطرف سیحون سکنى داشتند، از اردوى 
این شخص مأمور بود نزد سکاهائى، . نامى را با آنها فرستاد»1«ریداساسکندر برمیگشتند، او په

معلوم نیست موضوع مأموریت او چه بوده، ولى . که در جنوب روسیه کنونى سکنى داشتند، برود
د از قرائن چنین استنباط میشود، که اسکندر خواسته این سکاها را جلب کند و این سفیر را نز

.پادشاه سکاهاى اروپائى فرستاده

ریداس با سفارتى، که پادشاه سکاها فرستاده بود، برگشت و مأموریت سفارت مزبوره بهرحال په
اسکندر دختر پادشاه سکائى را ازدواج کند و اگر نخواهد این کار کند بنجباى مقدونى : این بود

-1، بند 6، فصل 4یان، کتاب آر(اجازه دهد، که با دختران نجباى سکائى مزاوجت کنند 
).1، بند 8کورث، کتاب کنت



پادشاه خوارزم، یعنى مملکتى که در همسایگى والیت داهیان »2«هم در این اوان فراتافرن
و ماساژتها بود، سفارتى نزد اسکندر فرستاده اظهار انقیاد کرد و اسکندر هر دو سفارت ) دهستان(

اسب براى اسکندر آورده گفت، که میتواند 1500فراتافرن آریان گوید، که. را خوب پذیرفت
او جواب . مملکتى را، که نزدیک کلخید است، و نیز مملکت آمازونها را بتصرّف اسکندر بدهد

حاال میخواهم به هند روم، بعد به مقدونیه برمیگردم و با تمام قشون برّى و بحرى به سکائیه : داد
.وستى شما هم استفاده خواهم کردوقت از دخواهم رفت و در این

شورش سغد از نو

بر اثر . انددر این اوان به اسکندر خبر رسید، که سغدیها بقالع خود رفته باز علم طغیان برافراشته
وقت در چادر اسکندر بقول آریان در این. این خبر او باز بطرف آمویه رفت و در کنار آن اردو زد

اى فوران کرد و بطلمیوس اول کسى بود، که اسکندر را از این چشمه) 2، بند 6، فصل 4کتاب (
گوى اسکندرآریستاندر غیب. معجزه آگاه داشت

______________________________
)1(-�P�e�r�i�d�a�s.

)2(-�P�h�r�a�t�a�p�h�e�r�n�e�s.
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که آب آمویه ) 10، بند7کتاب (کورث گوید کنت. گفت، که فتوحات بزرگ در پیش است
بنابراین سربازان مقدونى بکندن چاههاى زیاد پرداختند، ولى . داراى الى و براى سالمتى مضرّ بود

و، چون خبر ) یعنى کاوش نتیجه داد(اى رسیدند بآب نرسیده بودند، که در چادر اسکندر بچشمه
اسکندر از این . هخود پیدا شدها گفتند، که این آب بخودىرسیدن بآب شایع گشت، مقدونى

.شایعه استفاده کرده انتشار داد، که این معجزه کار خدایان است

»4«آگرو مل»3«و کرگیاس»2«و آتّالوس»1«پرخوناسکندر قسمتى از قشون خود را با پولیس
. در باختر گذارد، که اگر شورشى شود جلوگیرى کند و مابقى لشکر را بپنج قسمت تقسیم کرد



تیون، دومى بفرماندهى بطلمیوس، سومى در تحت امر پردیکّاس، چهارمى ریاست هفساولى ب
هاى هاى چهارگانه از سمتقسمت. باذ و پنجمین بفرماندهى خودشبسردارى سنوس و ارته

این . ها را با اسلحه یا مذاکره رفع کنندها را محاصره و شورشمختلف حرکت کردند، تا قلعه
تیون هفس. که تمام سغدیان را طى کردند، در زیر دیوار مرکند جمع شدندها، پس از اینقسمت

از اینجا معلوم میشود، که قسمت بزرگ (مأمور گشت، که مهاجرینى براى شهرهاى سغدیان ببرد 
تامن پناه باذ بطرف سکاهائى، که به سپىسنوس و ارته). وار فروخته بودندسکنه را کشته یا برده

در . خود اسکندر با بقیه قشونش داخل سغدیان شد و شهرها را باطاعت درآورد. دداده بودند، رفتن
نفر سوار 600تامن، که با یک مشت فرارى سغدى به سکاها پناه برده بود، با این احوال سپى

پس از این . ماساژتى بیک قلعه سرحدى باختر حمله برده ساخلو آنرا کشت و دژبان را اسیر کرد
امیدوار گشته بشهر باختر نزدیک شد، ولى بمحاصره آن نپرداخت و بغارت مندى او بهره

در باختر چند نفر از سپاهیان مقدونى ناخوش بودند، ولى مقارن . وحوش آن شهر اکتفا کردحول
اینها هشتاد سوار اجیر را با چند نفر جوان . این زمان رو ببهبودى گذارده میتوانستند سوار شوند

ها تاختند و، چون حمله آنها ناگهان بود،ژتجمع کرده به ماسا

______________________________
)1(-�P�o�l�y�s�p�e�r�c�h�o�n.

)2(-�A�t�t�a�l�u�s.

)3(-�C�o�r�g�i�a�s.

)4(-�M�e�l�e�a�g�r�e.
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اى را هم کشتند، ولى وقتى که برمیگشتند، ها افتاد و عدهاموال غارتى ماساژتها بدست مقدونى
نفر از آنها 67نظم آنان استفاده کرده با سکاها بر آنها تاخت و در نتیجه تامن از حرکت بىسپى

چون . اسیر گشت»2«تون، که شجاعتها کرده بود، نیز کشته شد و پى»1«آریستونیکوس. کشت
بعد . ردنداین خبر به کراتر رسید، بجنگ ماساژتها شتافت و آنها فورا به بیابانهاى لم یزرع فرار ک



هزار نفر بکمک ماساژتها در رسید و جنگى کراتر با آنها کرد، که اگرچه سخت بود و ماساژتها پا 
سوار ماساژتى در دشت نبرد بخاك افتاد و 150در نتیجه . فشردند، ولى باالخره شکست خوردند

پس از آن، چون . دها نتوانستند آنها را تعقیب کننمابقى سواران فرار کرده بصحرا رفتند و مقدونى
تاس را بایالت گماشت و قشون باذ بواسطه کهولت نمیتوانست والى باختر باشد، اسکندر آمینارته

اینها مأمور بودند، . هاى دیگر به سنوس سپرده امر کرد زمستان را در باختر بگذرانداو را با قسمت
).3، بند 6، فصل 4تاب آریان، ک(تامن را در صورتیکه به باختر درآید، بگیرند که سپى

تامن و قتل اوشکست سپى

تامن دید، که در تمام قالع ساخلوهاى مقدونى نشسته، بنظرش چنین آمد، پس از آن چون سپى
قلعه سرحدى بین سغدیان و »3«این بود، که به گابس. تر استکه حمله بقشون سنوس آسان

ساژتها چیزى از جنگ گم نمیکردند، زیرا عالوه ما. هزار نفر سوار از آنها گرفتماساژتها رفته سه
سنوس، همینکه خبر . بر اینکه فقیر بودند، نه شهرهائى داشتند و نه جاهاى معینى براى سکونت

ها تامن را شنید، باستقبال او شتافته جنگى کرد، که خونین بود و باالخره فتح با مقدونىآمدن سپى
نفر مقتول 800پیاده بود، ولى دشمن بقول او 12سوار و 25ها بقول آریان تلفات مقدونى. شد

تامن بودند، نزد سنوس رفته تسلیم پس از این فتح سغدیها و باختریهائى، که طرفدار سپى. داشت
گشتند، ماساژتها متّحدینشان را غارت و فرار کردند و بعد، که شنیدند، اسکندر بقصد آنها حرکت 

تامن را بریدهکرده، سر سپى

______________________________
)1(-�A�r�i�s�t�o�n�i�c�u�s.

)2(-�P�i�t�h�o�n.

)3(-�G�a�b�e�s.
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در این اوان، که اسکندر با تمام قشونش در . نزد او فرستادند، تا او از جنگ کردن منصرف شود
ظنین »2«چون اسکندر از اکزودات: بود، تغییراتى در والت داد، که از جمله این بود»1«نوتاك

هم بجاى مازه، که درگذشته بود، والی بابل »4«را والى ماد کرد و ستامنس»3«گشت آتروپات
سداو منه»6«لوس، اپوسیل»5«هم در این اوان اسکندر سه نفر از سرداران یعنى سپولیس. گردید

والى تپورستان را اسکندر »8«چون فرادات. نفس بیاورندرا به مقدونیه فرستاد، تا قشون تازه»7«
جا، آریان، همان(چند دفعه احضار کرده و او نیامده بود، فراتافرن مأمور شد، که رفته او را بیاورد 

).4بند 

کورثروایت کنت

اسکندر ): 3، بند 8کتاب (او گوید . طور دیگر نوشتهتامن را مورخ مذکور قضیه کشته شدن سپى
تامن در میان آنها است، ولى بزودى خواست بجنگ سکاهاى داهى رود، زیرا شنیده بود، که سپى

تامن زن خود را طرف راحت کرد، توضیح آنکه سپىاى روى داد، که خاطر او را از اینواقعه
فت، تا از کین اسکندر برهد، زن خود را هم خیلى دوست میداشت و، چون از جائى بجائى میر

هاى زیاد از جائى بجائى و از نامالیمات آن خسته باالخره این زن، چون از حرکت. همراه میبرد
شد، شوهر خود را اغوا کرد، که به اسکندر تسلیم شود و با این مقصود قبال عفو او را درخواست 

.کند

سه پسرى را، که از او داشت نزد وى آورده گفت، تامن باین امر راضى نمیشد، زنشچون سپى
تامن از زنش ظنین بر اثر این حرفها سپى. اگر رحم بخودت نمیکنى، الاقل فکرى براى اینها بکن

این بود، که قمه خود . شد و پنداشت، که، چون اووجیه است، میخواهد، داخل حرم اسکندر گردد
پس . که نزدیک بودند، در رسیده مانع از قتل شدندرا کشیده بزنش حمله کرد، ولى سرداران او، 

.از آن او بزنش گفت، از اینجا برو و دیگر پیش چشم من میا، وگرنه خونت هدر است

تامن براى اینکه محبت زنش را از دل بیرون کند، اوقات خود را دربعد، سپى

______________________________
)1(-�N�a�u�t�a�q�u�e.



)2(-�E�x�o�d�a�t�e.

)3(-�A�t�r�o�p�a�t�e.

)4(-�S�t�a�m�e�n�e�s,

)5(-�S�p�o�l�i�s.

)6(-�E�p�o�c�i�l�l�u�s.

)7(-�M�e�n�e�d�a�s.

)8(-�P�h�r�a�d�a�t�e�s.
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میان زنان غیرعقدى خود بسر برد، ولى عشق او بزنش همواره بیشتر میگشت، تا باالخره تاب فراق 
، که دیگر چنین نصایحى بمن ندهى، را نیاورده نزد زنش رفت و گفت آشتى میکنم، با این شرط

زنش در جواب گفت، آنچه که گفتم، از . زیرا مرگ را بر تسلیم شدن به اسکندر ترجیح میدهم
حاال که نمیخواهى چنین کنى، اختیار با تو است و . نیت بد نبود و خیال میکردم در خیر تو است

شد، زیرا پنداشت، که پشیمانى او از تامن از این گفته زنش خوشنودسپى. من مطیع اراده تو هستم
این بود، که ضیافتى براى زنش ترتیب داد و بعد، که از غذاهاى لذیذ و شراب زیاد . ته دل است

حال زنش با شمشیرى، در این. مست شد، او را بین خواب و بیدارى از سر میز به خوابگاهش بردند
الم خود، که با او همدست بود، داد و گفت با که در زیر لباس پنهان کرده بود، سر او را بریده بغ

ها رفته گفت، میخواهد اسکندر را ببیند زیرا آلود باردوى مقدونىمن بیا و بعد با همان جامه خون
وقتى که اسکندر زن را در جامه خونینى دید، . مطلبى است، که باید بخود اسکندر گفته شود

این بود، که او را دعوت کرد، مطلب خود . آمدهپنداشت، که باو توهینى شده و براى دادخواهى
اما در دهلیز، . وقت زن گفت اجازه دهید، غالم من هم که در دهلیز است، بیایددر این. را بگوید

چون خدمه اسکندر ملتفت شدند، که غالم چیزى در زیر لباس دارد، او را تفتیش کردند و غالم 



تامن جا، که پس از مرگ قیافه سپىدهد، ولى از آنمجبور شد چیزى را، که پنهان میداشت، نشان
وقتى که اسکندر شنید، که غالم سرى را آورده، از خیمه خود . تغییر کرده بود، سر را نشناختند

پس از شنیدن این . بیرون شد و از او پرسید، که این سر سر کیست و او فورا قضیه را بیان کرد
از طرفى اعتراف میکرد، که این زن خدمت : ردیدجواب اسکندر دوچار خیاالت گوناگون گ

بزرگى به اسکندر کرده و خارى را، که ممکن بود کارهاى او را بتأخیر اندازد، از پیش پاى او 
تامن بدست زنى، که سه پسر از برداشته، ولى از طرف دیگر غرابت این جنایت و کشته شدن سپى

ره امر کرد، زن را از اردو برانند، زیرا از بودن او باالخ. او داشت، اسکندر را بوحشت انداخته بود
در میان مقدونیها میترسید و بیم
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.که چنین کردارى اخالق مقدونیها را فاسد کندداشت، از این

تامن را در شورشها شریک سپى»1«تامن را شنیدند، داتافرنوقتى که داهیان خبر مرگ سپى
.گرفته به اسکندر تسلیم کردند و خودشان هم مطیع گشتند

»2«قتل کلیتوس

مقارن این زمان، که محقّقا تاریخ آن معلوم نیست، قتل کلیتوس، که دوست صمیمى اسکندر 
بشمار میرفت و، چنانکه در جاى خود ذکر شد، جان او را در جنگ گرانیک نجات داده بود، 

.روى داد

کمى بعد، قتل کلیتوس اتّفاق افتاد و «): 69-68اسکندر، بند (شرح قضیه را پلوتارك چنین نوشته 
تر از مرگ فیلوتاس بنظر میآید، اگرچه از حیث جهت و اوضاع و احوال، این قتل این قضیه غریب

باید مقصود (دریائى چند نفر از اهالى ایاالت : عمدى نبود و بواسطه خشم و مستى پادشاه روى داد
او کلیتوس . هاى تازه از یونان براى اسکندر آوردندمیوه) والیات سواحل دریاى بحر الجزائر باشد

وقت مشغول مراسم کلیتوس در این. را احضار کرد، تا آنرا ببیند و سهم خود را دریافت دارد
وقت سه در این. که نزد اسکندر آیدقربانى بود و، همینکه امر اسکندر باو ابالغ شد، فورا براه افتاد، 

گوسفند، که براى قربان کردن حاضر کرده و مراسم قربانى را نسبت بآنها بعمل آورده بودند، از 



گوها را پرسید و آنها اسکندر، چون از این قضیه آگاه گشت، عقیده غیب. عقب او روانه شد
سکندر امر کرد براى سالمتى دوستش پس از آن ا. »گفتند، که این قضیه را باید بفال بد گرفت

ین قربانى کنند، بخصوص که کلیتوس در خواب دیده بود، در لباس سیاه در میان اوالد پارمن
بعد، کلیتوس منتظر خاتمه مراسم قربانى نشد و در سر میز اسکندر در موقع شامى، که او . نشسته

.میداد، حاضر گشت»3«لوکسبراى کاستور و پل

غذا، اسکندر و میهمانان شراب زیاد آشامیدند و یکى از مدعوین بخواندن اشعار هنگام صرف 
این اشعار در قدح سرکردگان. پرداخت»4«پرانیکوس یا پیرون

______________________________
)1(-�D�a�t�a�p�h�e�r�n�e�s.

)2(-�C�l�i�t�u�s.

)3(-�P�o�l�l�u�x� �e�t� �C�a�s�t�o�r(قدیم پسران خداى بزرگ اى، که بعقیده یونانیهاى دو پهلوان افسانه
).بودند

)4(-�P�r�a�n�i�c�u�s� �o�u� �P�i�e�r�o�n.
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از مدعوین آنهائى، که . مقدونى، که در جنگى از خارجیها شکست خورده بودند، ساخته شده بود
ها خیلى برمیخورد، مکدر شده از شاعر وتر بودند، از خواندن این اشعار، که بمقدونىمسنّ

. ها بد گفتند، ولى اسکندر و محبوبین او روى بسازندگان کرده گفتند، بزنید و بخوانیدسازنده
ها در پیش چشم این توهینى است، که نسبت بمقدونى: کلیتوس، که مست بود برآشفت و گفت

شکست مقدونیها یک بدبختى بود، ولى بهرحال آنها بهتر از . خارجیها و خارجیهاى دشمن میشود
کلیتوس، این یک بدبختى : اسکندر جواب داد. ها را توهین میکنندى هستند، که مقدونىاشخاص

پس از این . تو با دفاع آنها فى الواقع از خودت دفاع میکنى. غیرتى بودحمیتى و بىنبود، بل بى
حمیت است، که وقتى که شما پسر خدا، پشت این همان بى: سخن، کلیتوس از جا برخاسته گفت



رجوع شود، از این 1252بجنگ گرانیک صفحه (ر سپهرداد کردید، جان شما را نجات داد بشمشی
خونهاى مقدونیها و ). حرف معلوم میشود، که اسکندر میخواسته از حمله سپهرداد فرار کند

زخمهاى آنها است، که شما را چنان بزرگ کرده، که نمیخواهید پسر فیلیپ باشید و خود را پسر 
اى «: العاده به اسکندر گران آمد و به کلیتوس چنین گفتاین توبیخ فوق. دانیدخداى آمون می

نابکار، تو میخواهى با این حرف و بدگوئى هائى، که از من همواره میکنى، مقدونیها را بر من 
اسکندر، ما رشک میبریم بحال کسانى، که مردند و ندیدند، که «: کلیتوس جواب داد. »بشورانى

پاره میکند و براى اینکه پادشاه خود را ببینند مجبور نشدند، ا چوبهاى مادیها پارهتن مقدونیها ر
از این حرف معلوم است، که اسکندر مقدونیها را بدست مادیها (» بحمایت پارسیها متوسل گردند

اسکندر پس از این حرف ) ها از عمله خلوت و مستحفظین او بودندمجازات میکرده و پارسى
تر بودند، سعى کلیتوس داد و از جا برخاست، تا بطرف او رود، ولى آنهائیکه مسنّفحشى زیاد به

میوس کلوفونىو آرته»1«بعد اسکندر رو به کسنودوخ کاردى. کردند، که هنگامه را فرو نشانند
کرده»2«

______________________________
)1(-�X�e�n�o�d�o�c�h�u�s� �d�e� �C�a�r�d�i�e.

)2(-�A�r�t�e�m�i�u�s� �l�e� �C�o�l�o�p�h�o�n�i�e�n.
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خدایانى هستند که در میان حیوانات آیا چنین نیست، که یونانیها در میان مقدونیها مانند نیم«گفت 
کلیتوس فریاد زد، که باید اسکندر حرف خود را بلند بگوید یا از این ببعد » وحشى باشند؟

اسکندر باید با . میگویند، بسر میزش دعوت نکندشان را بازاشخاصیرا، که آزاد مردند و عقیده
یعنى (خارجیها و بندگانى زندگانى کند، که حاضرند کمربند پارسى و لباس سفید او را بپرستند 

پس از آن اسکندر از شدت خشم سیبى از روى میز برداشته بطرف کلیتوس پرتاب کرد و ) ببوسند
حال در این. نرا از پهلوى اسکندر برگرفته بوددر جستجوى شمشیرش شد، ولى یکى از قراوالن آ

تمام مدعوین دور او را گرفته تمنّى کردند، ساکت باشد، ولى اسکندر خود را از میان آنها بیرون 
شیپورچى از اجراى امر . کشیده و قراوالن را بزبان مقدونى خوانده امر کرد شیپور اضطراب بدمند



چنانکه پلوتارك گوید، این شیپورچى بعدها (بنواخت خوددارى کرد و اسکندر مشتى بصورت او
مورد احترام بزرگ مقدونیها گردید، زیرا اگر امر اسکندر را اجرا میکرد، تمام اردو بحال وحشت 

اما کلیتوس از تکبر و نخوت خود هیچ نکاست و باالخره مدعوین با زحمت ). و اضطراب میافتاد
پیدلى نکشید، که او از درى دیگر داخل شده این شعر اورىاو را از طاالر بیرون بردند، ولى طو

پید در تصنیف خود چنین از قول آندروماك، یعنى اورى(خواند »2«را از قول آندروماك»1«
حال در این. »چه عادت فاسدى یونانیها داخل کردند«): وانموده، که گفته آندروماك است

چون دید، که کلیتوس پرده را بلند کرده از پهلوى او اسکندر زوبین یکى از قراوالن را گرفت و،
.کلیتوس بر اثر این ضربت در حال افتاد و در پاى اسکندر جان بداد. میگذرد، آنرا بتن او فرو برد

پس از آن، وقتى که اسکندر بخود آمد و دید سکوت همه را فرو گرفته، از شدت پشیمانى و 
بین را از تن کلیتوس بیرون کشیده خواست بگلوى خود ندامت، که براى او حاصل شده بود، زو

بعد تمام شب را نخوابید و گریه کرد، تا آنکه از حال . فرو برد، ولى قراوالن دست او را گرفتند
.حس بروى زمین افتادرفت و بى

______________________________
)1(-�E�u�r�i�p�i�d�e(شاعر معروف یونانى که ذکرش کرارا گذشته.(

)2(-�A�n�d�r�o�m�a�q�u�e.
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اطرافیان، چون حال او را چنین دیدند، آنرا خطرناك دانسته داخل اطاقش . فقط گاهى آه میکشید
گشتند، تا باو تسلّى دهند، ولى آنچه که گفتند، مورد توجه اسکندر نشد، تا آنکه آریستاندر 

کندر آورده گفت، مقدر بود، که چنین شود و در گوى او گوسفندهاى قربانى را بخاطر اسغیب
بعد درباریان اسکندر . مقابل تقدیر چه میتوان کرد؟ این حرف قدرى اسکندر را تسلّى داد

او . را، که از اقرباى ارسطو بود، باطاق پادشاه وارد کردند، تا باو تسلّى دهد»1«تنکالّیس
را بخاطرش آورد، ولى چنان صحبت کرد، بمالیمت با اسکندر حرف زد و اصول اخالق حسنه



، که خود را باالتر از تمام فالسفه زمان خود »2«بعد آناکسارك. که اسکندر را مکدر نکرد
:میدانست، باطاق اسکندر درآمد، و با تبخترى هرچه تمامتر چنین گفت

اى روى بندهاین اسکندر است، که مانند . این است اسکندر، که چشم تمام عالم بسوى او است«
زمین افتاده و گریه میکند و از قوانین و انتقاد مردم میترسد، و حال آنکه او باید عین قانون و دستور 

براى چه او فاتح شد؟. عدالت باشد

بعد رو . »آیا براى آنکه مانند آقائى فرمان دهد و سلطنت کند یا مغلوب عقاید پوچ دیگران گردد
اند، که بر تخت را چنین کشیده»3«دانید، که صورت تمیسآیا نمی«: به اسکندر کرده گفت

براى چه صورت او را چنین میکشند؟ ). یعنى پهلوى او قرار گرفته(نشسته ) خداى بزرگ(تر ژوپى
.»براى اینکه بما بفهمانند، که هرچه پادشاه کند، حقّ و مشروع است

. یف داد، ولى او را جبار و ظالم کردآناکسارك با این حرفها درد اسکندر را تخف«پلوتارك گوید 
آناکسارك پیش از این واقعه هم خود را در دل اسکندر جا داده و چنان کرده بود، که او از 

.»تن، از این جهت که سخت پابند قوانین اخالقى بود، اظهار تنفّر میکردکالّیس

کورثروایت کنت

باذ اسکندر به مرکند مراجعت کرد و، چون ارتهاز بازریا ): 2، بند 8کتاب (مورخ مذکور گوید 
بواسطه کهولت

______________________________
)1(-�C�a�l�l�i�s�t�h�e�n�e.

)2(-�A�n�a�x�a�r�q�u�e.

)3(-�T�h�e�m�i�s(ۀ النّوع عدالت بود و ترازو بدست داشتبعقیده یونانیها رب.(
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.ه بود، اسکندر کلیتوس را بجاى او برگزیداز اداره کردن سغدیان استعفا کرد



این همان شخصى است، که در گرانیک از حمله برادر سپهرداد به اسکندر جلوگیرى کرده دست 
نامى، دایه »1«النیسخواهر کلیتوس، هل. او را انداخت و جان پادشاه مقدونى را نجات داد

اسکندر امر کرد، کلیتوس . اند، که او وى را مانند مادر دوست میداشتاسکندر بود و نوشته
بزودى بمحلّ مأموریت خود حرکت کند و براى او ضیافتى داد و، چون در سر میز شراب زیاد 

گوئى هم باشد، اگرچه خودستائى، ولو اینکه راست. آشامید، در حال مستى خودستائى کرد
منصبان سالخورده مقدونى گوش شنوندگان خوش نمیآید، باوجود این سرداران و صاحبب

هم از من بود، نه از فیلیپ و بعد »2«سکوت اختیار کردند، تا آنکه اسکندر گفت فتح خرونه
ها و سپاهیان اجیر یونانى نزاعى روى داد و فیلیپ زخمى برداشته بخاك وقتى بین مقدونى: افزود

چون امنیت نداشت وانمود، که مرده است، من در این حال با سپر خود او را پوشانیده و افتاد و، 
کنندگان را دفع کردم، ولى پدرم دوست نداشت، این کار مرا اعتراف کند، زیرا متأسف حمله

شرکت بعد اسکندر از جنگهاى خود با ایلّیریها بى. بود، از اینکه حیات خود را از پسرش داشت
افتخار براى کسانى است، . چیزى نیست»3«هاف زده گفت، طرف شدن با ساموتراسفیلیپ حر

منصبان جوان او خوشنود شدند، از این سخنان اسکندر صاحب. که با آتش و آهن به آسیا آمدند
هاى فیلیپ گذرانیده بودند، مکدر منصبانى، که بیشتر عمرشان را در جنگولى سرداران و صاحب

پید پرداخت و وقت کلیتوس، که نیز مست بود، بخواندن اشعارى از اورىدر این. گشتند
عادت بدى «: مضمون اشعار این است. مقصودش چنین بود، که صداى او بگوش اسکندر برسد

افتخار را از آن پادشاهان میدانند، و . ها دارند، که بر غنائم فتح اسامى پادشاهان را مینویسندیونانى
اسکندر پرسید، کلیتوس چه میگوید، همه . »ر با خون دیگران خریده شدهحال آنکه این افتخا

ساکت ماندند، ولى خود او بلند از کارهاى فیلیپ تمجید

______________________________
)1(-�H�e�l�l�a�n�i�c�e.

)2(-�C�h�e�r�o�n�e�e.

)3(-�S�a�m�o�t�h�r�a�c�e�s.
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بعد . فیلیپ آتن را فتح کرد، تو تب را از بیخ و بن برافکندى. دکرده گفت، گذشته به از حال بو
اگر باید براى تو جان داد، من پیش از همه براى این کار حاضرم، ولى وقتى که تو ثمرات : گفت

تو . فتح را تقسیم میکنى، بهترین چیزها را بکسانى میدهى، که بیش از همه پدر تو را توهین میکنند
دهى، یعنى حکومت مملکتى را، که چندین دفعه بر تو یاغى شده و هنوز هم بمن ایالت سغد را می

جا معلوم است، که سغد چندین دفعه شوریده نه سه دفعه، از این(مطیع نگشته و نخواهد شد 
تو مرا بمیان جانورانى میفرستى، که طبیعت آنها را سرکش بار ) اندچنانکه مورخین اسکندر نوشته

نظر میکنم، ولى تو سربازان کارآزموده و ر راجع بمن است و از آن صرفخوب، این ام. آورده
پیر سربازان جوان و مأیوس »1«سالخورده فیلیپ را حقیر شمرده فراموش میکنى، که اگر آتاریاس
1273بصفحه (کارناس بودیم را مجددا بجنگ داخل نمیکرد، ما هنوز هم در زیر دیوارهاى هالى

:بت حق داشت بگویداى آسیا را تسخیر کنى؟ دائىاین جوانان تو توانستهآیا با ). رجوع شود

مقصود پادشاه اپیر است، (» من در ایطالیا با مردان جنگ میکنم و اسکندر در آسیا با زنان میجنگد«
او بایطالیا قشون کشید، تا در مغرب . که نیز اسکندر نام داشت و دائى اسکندر مقدونى بود

).2، بند 12ژوستن، کتاب -در آنجا کشته شدجهانگیرى کند و 

یعنى تو پشت (ین دفاع کرده گفت، من پشت تو را با سینه خود دفاع کردم بعد کلیتوس از پارمن
پس از آن اسکندر را از . اکنون این خاطره براى تو ناگوار است) بدشمن کرده در حال فرار بودى

اینکه اسکندر را پسر خدا دانسته، استهزاء کرده گوى آمون را، از کشتن آتّالوس توبیخ و غیب
سخنان کلیتوس باعث کدورت جوانان . گفت من حقایق را بتو بهتر از پدرت، که خدا است، گفتم

از طرف دیگر حرفهاى کلیتوس بقدرى به اسکندر . شد و منازعه بین پیران و جوانان درگرفت
که به کلیتوس امر کرده بود، از سر میز برخورد، که دیگر نتوانست خود را اداره کند، بخصوص

بر اثر این وضع، اسکندر . برخاسته خارج شود و او بجاى اجراى این امر بحرفهاى خود ادامه میداد
از سر میز برخاست و زوبینى از دست

______________________________
)1(-�A�t�h�a�r�i�a�s.

1733: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



گرفت، تا به کلیتوس حمله کند، ولى بطلمیوس و پردیکّاس او را گرفته نگاه یکى از قراوالن 
.داشتند و لیزیماك و لئونّاتوس زوبین را از دست او بیرون آوردند

اند، چنانکه وقتى دوستان عزیزترین دوستانم مرا گرفته نگاهداشته: حال اسکندر فریاد زددر این
شیپور اضطراب بدمند، تا سپاهیان در اطراف قصر جمع بعد امر کرد. داریوش با او چنین کردند

بر اثر این فرمان بطلمیوس و پردیکّاس بزانو درآمده با تضرّع از اسکندر خواهش کردند، . شوند
که بردبارى را از دست ندهد، تا روز دیگر کلیتوس بمحاکمه جلب شود، ولى اسکندر گوش 

ه یکى از قراوالن را گرفته در سر راه مدعوین، که بسخنان آنها نداده از اطاق بیرون دوید و نیز
رو تاریک بود، خارج میشدند، ایستاد و، وقتى که کلیتوس بعد از دیگران خارج میشد، چون راه

در این وقت اسکندر نیزه را بپهلوى او فرو برد . او گفت من کلیتوسم. اسکندر پرسید، تو کیستى
.»ین و آتّالوس ملحق شوفیلیپ و پارمنبرو به«: و، چون کلیتوس افتاد باو گفت

کورث، پس از این قتل از حیث مضمون موافق روایت پلوتارك است، یعنى هاى کنتنوشته
.اسکندر خواست خود را بکشد، ولى نیزه را از دستش ربودند

وقتى که به مقدونیه برگشتم، چطور دست : بعد در مدت چند روز آرامش نداشت و میگفت
لت کشته شدند و سومى را، که برادر بدهم، و حال آنکه دو نفر از پسران او در جنگ مىام بدایه

هاى دو مورخ مذکور هست، این است، تفاوتى که بین نوشته. رضاعى من بود، بدست خود کشتم
تصور کرده، زیرا تقریبا ) »1«باکوس(که اسکندر این قضیه را مجازاتى از طرف خداوند شراب 

کورث تسلّى دادن آناکسارك ود، که براى او قربانى نکرده بود و دیگر اینکه کنتیکسال ب
فیلسوف را ذکر نمیکند و باالخره مورخ مذکور گوید، که دوستان اسکندر از این قضیه مبهوت 
گشتند و پس از آن جرئت نمیکردند با او حرف بزنند، چنانکه او مانند حیوان وحشى تنها ماند، 

دیودور ): 2، بند 8کورث، کتاب کنت(یترسید و دیگران نیز از او وحشت داشتند زیرا خودش م
لى هم در این باب چیزهائى نوشته بود، ولى اینسىسى

______________________________
)1(-�B�a�c�c�h�u�s.
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.هاى او گم شدهجاى نوشته

روایت آریان

گوید، که مقدونیها قرار داده بودند براى خداى شراب در روزى معین قربانى کنند و او در ابتداء 
.بعد ضیافتى داده شود

در چنین روزى، که پس از قربانى . اسکندر بجاى این اله قربانى را براى کاستور و پولّوکس میکرد
آمد اسکندر شگسارى کرده بودند، چاپلوسان براى خوضیافتى داده بود و میهمانان زیاد مى

این کفر (پهلوانانى مانند کاستور و پولّوکس و هرکول کیستند؟ اسکندر از آنها برتر است «: گفتند
بعد گفتند، تفو بر حسد، که نمیگذارد .) م. ها اینها را اله یا نیم اله میدانستندبود، زیرا یونانى

یعنى آنها را در زمان (ند بشوند اپهلوانان واقعى در حیاتشان هم داراى افتخاراتى، که شایان آن
حیاتشان هم بپرستند، زیرا در یونان عقیده داشتند، که بعض آلهه یا نیم آلهه در روى زمین 

کلیتوس فریاد برآورد، .) م. العاده بودند و پس از مرگشان بدرجه الوهیت ارتقا یافتنداشخاصى فوق
: بعد دست خود را نشان داده گفت. ستمگر اسکندر چه کرده، بیشتر فتوحات او از مقدونیها ا

باقى روایت همان است، که . »اسکندر، اگر این دست نبود، تو در گرانیک کشته شده بودى
آریستوبول منشاء نزاع را بیان نکرده و تقصیر : کورث هم نوشته، ولى آریان در خاتمه گویدکنت

هاى سرداران و درباریان اسکندر؛ که این جمله نظر ما را در باب نوشته(را بر کلیتوس وارد کرده 
او گوید، که چون اسکندر خواست کلیتوس را بکشد، .). م. کندباالتر ذکر شد، تائید مى

کلیتوس «: بطلمیوس او را از اطاق بیرون کرد و بعد، که اسکندر او را صدا زد، نزد او آمد و گفت
).3-1، بند3، فصل 4کتاب (در این لحظه اسکندر او را کشت » منم

پس از این قضیه کاهنان انتشار دادند، که این واقعه از خشم باکوس بود، زیرا : بعد آریان گوید
اسکندر، همینکه این بشنید و توانست غذا بخورد، . اسکندر مراسم قربانى او را موقوف کرده بود

مذکور نطق مورخ. باین حرف چسبیده گفت، معلوم میشود، که این قضیه از طرف آسمان بوده



کارهاى «: آناکسارك را خطاب به اسکندر ذکر و او را سخت انتقاد کرده در خاتمه گوید
).4همانجا، بند (» پادشاهى باید موافق عدالت باشد، نه آنکه کردار او را قوانین عدالت دانند
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تسخیر کوهى در سغد

کوهى بود در سغدیان، که بنظر میآمد بدان نمیتوان ): 2-1بند ، 7، فصل 4کتاب (آریان گوید 
، یکى از اولین نجباى سغدیان، با زن و »1«عده زیادى از مردم سغد و اکسیارتس. دست یافت

دخترانش باین کوه پناه برده بودند و نمیخواستند از اسکندر تمکین کنند و، اگر اسکندر این محلّ 
تاریخ این جنگ معلوم نیست، ولى از قرائن (اه سغدیها تسخیر میشد را میگرفت، آخرین پناهگ

از مطالبى، که تا حال . چنین بنظر میآید، که بر اثر یکى از شورشهاى سغد بر ضد اسکندر بوده
اند گفته شده، و از حرفهاى کلیتوس معلوم میشود، که سغدیها همواره بر ضد اسکندر قیام میکرده

در موسم بهار اسکندر .). م. شرقى ایران قشون بکشددرپى باین ایالت شمالو او مجبور بوده پى
. جا پر از برف استباین کوه نزدیک شده دید، که آن از هرطرف مانند دیوارى باال رفته و همه

اسکندر بآنها . خارجیها براى مدت زیاد آذوقه داشتند و از حیث آب هم در تنگنائى نبودند
آنها . هاى خودشان برگردندشوند باین شرط، که اجازه داشته باشند، بخانهنهاد کرد تسلیم پیش

اسکندر از این جواب خشمناك . ها داراى پر هم میباشندخندیده جواب دادند، که مگر مقدونى
با این مقصود جارچیها در میان مقدونیها جار زدند، . گردید و خواست با یورش این کوه را بگیرد

جایزه خواهد گرفت، دومى و سومى و غیره »2«تاالن12دتر یورش ببرد، که هرکس از همه زو
خواهد ) یک تاالن(اى بتناسب خواهند داشت تا برسد بآخرى، که داراى سیصد دریک نیز جایزه

مقدونیها بطمع جایزه و نیز براى نمودن رشادت خویش حاضر شدند، که بکوه یورش برند و . بود
پس از آن . اینها همه اشخاصى بودند، که باینطور کارها عادت داشتند. رسیدنفر 300عده آنها به 

هر یک نفر از این عده، قلّاب و ریسمان با خود برداشته همه باهم شبانه حرکت کردند و از 
ها ها بدرهسى نفر از این. هاى مختلف پس از زحمات زیاد خودشان را بقلّه کوه رسانیدندسمت

نها را کسى نیافت، ولى بقیه سپاهیان، همینکهافتادند و اجساد آ



______________________________
)1(-�O�x�y�a�r�t�e�s.

.فرنک طال67200-)2(
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اسکندر، چون بیرق را دید، رسوالنى بپیش . بقلّه رسیدند، برحسب دستور اسکندر بیرقى برافراشتند
پس از . »حاال باید تسلیم شوید. بینید، مقدونیها پر دارندچنانکه مى«: پیغام دادقراول دشمن فرستاده 

آن خارجیها، همینکه مقدونیها را در قلّه کوه دیدند، پنداشتند، که عده آنها زیاد است و حاضر 
.شدند، که تسلیم شوند

»1«زواج اسکندر با رکسانه

.راء زنان زیاد بودند و از جمله دختران اکسیارتسدر میان اس) 3همانجا، بند (بعد آریان گوید 

یکى از دختران او، که رکسانه نام داشت و از چندى قبل بحد بلوغ رسیده بود، در میان زنان آسیا 
.مثل و مانند نداشت و فقط زن داریوش در وجاهت از او میگذشت

ح داد، که او را بحباله نکاح اسکندر عاشق او شد، ولى بجاى اینکه از حق فاتح استفاده کند، ترجی
اش اسیر شده و نیز از قصد اسکندر نسبت بعد، چون اکسیارتس شنید، که خانواده. درآورد

بدخترش آگاه شد، امیدوار گشته نزد اسکندر آمد و او، چنانکه اقتضاى خویشى بود، پدرزن خود 
.را با احترام زیاد پذیرفت

کورثروایت کنت

یک قسمت این والیت، یعنى ) 11، بند 7کتاب (کوه را چنین ذکر کرده این مورخ قضیه تسخیر
هزار نفر سپاهى در نام با سى»2«سغد مطیع اسکندر نشد، توضیح آنکه یک نفر سغدى آریمازس

یک (این کوه بارتفاع سى استاد . جاهاى سخت کوهى نشسته بود و آذوقه دو سال را داشت
جا مانند چون کوه مزبور در همه). پنج فرسنگ(استاد 150است و محیط پایه آن ) فرسنگ



هاى زیاد در این کوه چشمه. دیوارى باال رفته، فقط بواسطه یک راه باریک میتوان بآن صعود کرد
ها جمع شده رودى ایجاد میکرد و رود مزبور از پهلوهاى کوه جریان جارى بود و تمام این چشمه

.داشت

نظر کند، ولى در ثانى از این فکر خود ت از تسخیر آن صرفاسکندر نظر بصعوبت محلّ خواس
پشیمان گشته درصدد تصرّف آن برآمد، اما مقتضى دید با آریمازس داخل مذاکره شود، با این 

نظر باین. جنگ تسلیم گرددامید، که شاید او بى

______________________________
)1(-�R�o�x�a�n�a.

)2(-�A�r�i�m�a�z�e�s.
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باذ را برسولى نزد وى فرستاد، ولى او موفّق نشد، زیرا آریمازس پسر ارته»1«مقصود کوفاس
وقتى که این جواب به اسکندر رسید، این حرف بر . جواب داد، که مقدونیها پر ندارند، که بپرند

.او گران آمد و بسرداران خود امر کرد، سیصد نفر

چون آنها حاضر شدند، بآنها گفت، من با شما از . االك مقدونى نزد او آرندوچاز جوانان چست
سنّ من دربند کیلیکیه و سنگرهاى سخت گذشتم و حاال هم امیدوارى من بشماها است، که هم

بعد دستور داد، چگونه از یگانه راه باریک باال رفته قلّه کوه را تصرّف کنند و از آنجا با . هستید
جوانان مزبور هر یک طناب و قلّابى با . سیدنشان را بقلّه بقشون مقدونى اطّالع دهندهائى رعالمت

صعود بسیار سخت بود و در بعض جاها باالروندگان قلّاب را در سنگ . خود برداشته روانه شدند
نفر از آنها از سختى صعود تلف شد، ولى سایرین 30باوجود این . فرو برده خود را باال میکشیدند

از دو روز بقلّه رسیدند و شب را استراحت کرده روز دیگر از دودى، که از یکى از غارها بعد
پس از آن اسکندر دوباره . ها خبر دادندبرمیخاست، مکمن دشمن را یافته با عالماتى به مقدونى

کوفاس را برسولى نزد آریمازس فرستاد و دستور داد، که، اگر او باز مقاومت کند، جوانان 
او داخل مذاکره شد و در ابتداء آریمازس جواب . ى را، که در قلّه کوه هستند باو نشان دهدمقدون



منفى داد، ولى، وقتى که کوفاس مقدونیهائى را، که باالى قلّه بودند باو نمود، آریمازس پنداشت، 
ین باعث بعد این تصور و نیز همهمه مقدونیها و صداى شیپور آنان از پائ. که عده آنها زیاد است

ترس او شده کوفاس را، که براه افتاده بود، صدا کرد و با او سى نفر از سران قشون خود نزد 
اسکندر فرستاد، تا ترتیبى براى تسلیم کردن کوه بدهند، مشروط بر اینکه مقدونیها اجازه دهند، 

برخورده اسکندر جوابهاى سابق آریمازس را، که بنخوت او بسیار . سغدیها از کوه خارج شوند
بعد خود آریمازس با اقربایش نزد اسکندر آمد و او امر . بود، بخاطر آورده شرایط را قبول نکرد

پس از آن همراهان مقتول را. کرد، آنها را چوب زده بعد بدار آویزند

______________________________
)1(-�C�o�p�h�a�s.
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.هائى، که ساخته بود، بخشیدعهبرده کرده باهالى قل

کورث راجع بکوه مزبور، اما در باب عاشق شدن اسکندر به هاى کنتاین است مضمون نوشته
:رکسانه مورخ مذکور چنین گوید

اسکندر و رکسانه

نامى »1«پس از آن اسکندر بوالیتى رفت، که کوهورتانوس): 3، بند 8کتاب (کورث گوید کنت
او اظهار انقیاد کرد و اسکندر وى را بحکومت . والى آن بود و از والت ممتاز پارس بشمار میرفت

ابقاء داشته از سه پسرش دو نفر را براى خدمت در لشکر مقدونى طلبید و حاکم مزبور پسر سوم 
.خود را هم باختیار اسکندر گذاشت

نفر 30تجمالت مشرق زمین بدهد و با این مقصود کوهورتانوس خواست ضیافتى براى اسکندر با 
.هاى درجه اول سغدیان را باین ضیافت طلبیداز دختران خانواده

این دختر از حیث زیبائى و لطافت مثل و مانند نداشت و بقدرى . دختر خود والى هم جزو آنها بود
اسکندر، که . د جلب میکرددلربا بود، که در میان آنهمه دختران زیبا توجه تمام حضّار را بخو



پادشاهى، «: کورث گویدکنت. هاى اقبال و ابخره شراب بود، عاشق وى گشتمست باده عنایت
که زن داریوش و دختران او، یعنى زنانى، را دیده بود، که کسى جز رکسانه در وجاهت بآنها 

جا عاشق بود، در ایننمیرسید و باوجود این نسبت بآنها حسیاتى جز محبت پدر باوالد نپرورده
یعنى (دخترى شد، که نه در عروقش خون شاه جارى بود و نه از حیث مقام میتوانست قرین آنها 

».باشد) زن داریوش و دختران او

پروا گفت، الزم است مقدونیها و پارسیها با هم مزاوجت کنند، تا مخلوط بزودى اسکندر بلند و بى
بعد، براى آنکه . اینکه مغلوبین شرمسار و فاتحین متکبر نباشندگردند و این یگانه وسیله است براى

این فکر خود را ترویج کند، آشیل پهلوان داستانى یونان را، که از نیاکان خود میدانست، مثل 
بنابراین مقدونیها نباید ازدواج زنان. آورده گفت، مگر او یکى از اسراء را ازدواج نکرد

______________________________
)1(-�C�o�h�o�r�t�a�n�u�s.
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پدر رکسانه از این سخنان اسکندر غرق شادى گردید و بعد . پارسى را براى خود ننگ دانند
اسکندر از شدت عشق در همان مجلس امر کرد، موافق عادات مقدونى نان بیاورند و آنرا با 

ت و نیم دیگر را به رکسانه داد، تا وثیقه زناشوئى آنان شمشیر بدو نیم کرده نیمى را خودش برداش
مقدونیها را این رفتار اسکندر خوش نیامد، زیرا در نظر آنان پسندیده نبود، که یک والى . باشد

پارس پدرزن اسکندر گردد، ولى از زمان کشته شدن کلیتوس سرداران مقدونى از اسکندر 
.شدسیماى خوش تلقّى مىمیترسیدند و هر آنچه از او سر میزد، با 

تسلیم شدن قلعه خوریان

-4، بند 7، فصل 4کتاب (ها سروصورتى یافت، بقول آریان همینکه کارهاى سغد از نظر مقدونى
و کسان عمده این والیت در »2«ینگردید، زیرا در اینجا خورى»1«تاكاسکندر عازم پارى): 5

و محیط آن 20بلندى کوه . بود، مأمن گزیده بودند»3«جاى محکمى، که موسوم بکوه خوریان
.کوه از هرطرف مانند دیوارى باال رفته. استاد است60



براى صعود بآن فقط یک راه وجود داشت و آنهم بقدرى باریک بود، که یکنفر با زحمت 
. ها را پر کردهائى این کوه را احاطه دارد و براى رسیدن بقلعه باید درهدره. میتوانست آنرا بپیماید

وحوش این اسکندر خواست این کوه را تسخیر کند و امر کرد از درختان صنوبر، که در حول
با این مقصود قشون خود را بسه . هائى بسازند، تا بتوانند بقعر دره فرود آیندمحلّ زیاد بود، پلّه

ود، که در روز کار بقدرى سخت ب. قسمت تقسیم کرد و سپاهیان او بنوبت روزوشب کار میکردند
هائى، که هائى بمسافتدر پهلوهاى دره قلّاب. ارش و شب قدرى کمتر پیش میرفتند20بقدر 

هاى چوب را، که بهم بسته بودند، ها یا دستهبتواند تحمل بار را کند، بند میکردند و بعد پرچین
تا لب دره خاك این ساختمان پلى بنظر میآمد و بعد روى آن. ها اتّصال میدادندباین قلّاب

.میریختند، که بتوانند پیاده بقلعه برسند

خندیدند، ولى بعد که دیدند، تیرهاىمدافعین در ابتداء باین کارهاى مقدونیها مى

______________________________
)1(-�P�a�r�e�t�a�q�u�e� �)�P�a�r�e�t�a�e�e�n�e )(شرقىوالیتى بود در همسایگى سغد از طرف جنوب.(

)2(-�C�h�o�r�i�e�n�e.

)3(-�C�h�o�r�i�e�n�s.
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ها مستورند، نمیتوانند از آنان آزار میرساند و مدافعین از این جهت، که مقدونیها در پشت ساختمان
باال باران تیر بر آنها ببارند، باالخره رسولى فرستاده گفتند، که میخواهند با اکسیارتس مذاکره 

. دفاع نتیجه ندارد و بهتر است تسلیم و مورد عنایت اسکندر گردندکنند، او به خوریان گفت، که 
نوشته، اشخاصى نزد اسکندر براى »1«)ینخورى(پس از آن رئیس خوریان، که آریان نامش را 

ها پس فرستاد، تا قلعه را تصرّف اى را با مقدونىتسلیم شدن فرستاد و او بعضى را نگاهداشته عده
.کنند



ین نفر بقلعه خوریان درآمد و حکومت این ارگ و نواحى آن را بخود خورى500اسکندر با 
در این احوال قشون مقدونى، که از سختى فصل و مشقّات محاصره در رنج بود، آذوقه . واگذارد

هاى زیاد کرد، توضیح آنکه انبارهاى آذوقه را گشوده غلّه و ین کمکهم نداشت، ولى خورى
از این چیزها بمقدارى، که موافق قرارداد بود، داد . آنها تقسیم کردشراب و گوشت نمک زده بین

یک آذوقه خود را خرج نکرده و این آذوقه را براى پافشارى در مقابل و باوجود این گفت، که ده
ین بطیب خاطر تسلیم شده اسکندر او را بنواخت، چه فهمید که خورى. محاصرین جمع کرده بود

.نه بعنف

کنگاش نوجوانان-ندر میخواهد، که او را بپرستندمبحث سوم اسک

دعوى الوهیت

) ترژوپى(چنانکه باالتر کرارا ذکر شده، اسکندر وقتى هم، که در مقدونیه بود، خود را پسر زوس 
تر آمون خواند بعد، که از مصر بمعبد آمون رفت، کاهن آن براى چاپلوسى او را ژوپى. میدانست

فکر، که او پسر خدا است، بقدرى در مغز اسکندر قوت یافت، که خواست او را و از آن ببعد این 
ین بود، باین اگرچه در ابتداء دوستانش، که از جمله فیلوتاس پسر پارمن. پسر خدا خطاب کنند

داعیه او میخندیدند، ولى بعد، بخصوص پس از

______________________________
)1(-�C�h�o�r�i�e�n�e.
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قتل کلیتوس، چون از او بیمناك بودند، موافق میل او رفتار کرده با روى خوش بهرکار او 
پس از چندى، یعنى قبل از سفر جنگى بهند، اسکندر مصمم گشت، بعنوان خالى . نگریستندمى

، چنانکه خدا را ها بخواهد، که او را واقعا پسر خدا دانسته پرستش کننداکتفا نکرده از مقدونى
وقت، بقول مورخین عهد قدیم، اسکندر اشخاص چاپلوس و متملّق را بخود در این. میپرستند

»1«از اشخاص دورو یکى آژیس. اش دورى میجستداشت و از اقربا یا سرداران نامىنزدیک مى



این دو نفر با چاپلوسى نزد اسکندر . لىسىسى»3«بود و دیگرى کلیون»2«نام یونانى از آگریان
.فطرت دیگر، دور اسکندر را گرفتندمقرّب گشتند و بواسطه آنها اشخاصى رذل و پست

لوکس اینها همواره به اسکندر میگفتند، که ارباب انواع یونانى مانند هرکول، باکوس کاستور و پل
در عیدى اسکندر . کندر حقیقت میدانستاند و این نوع سخنان را اسدر جنب خداى جدید هیچ

ضیافت بزرگ و درخشانى داده تمام سرداران یونانى و مقدونى و پارسیهاى ممتاز را بدان دعوت 
در غیاب او کلیون، که شعر میساخت، . بعد اسکندر قدرى غذا خورده از نهارگاه خارج شد. کرد

شناسى بعقیده من براى اظهار حق«بستایش اسکندر پرداخت و کارهاى او را یکایک شمرده گفت 
حاال که او را خدا میدانیم، این عقیده را اعالن کنیم و براى او قدرى کندر : یگانه وسیله این است

ها از شاهان خود میکردند، نه فقط مبنى بر تقدس آنها بود، بل داللت ستایشى، که پارسى. بسوزیم
باکوس و هرکول هم وقتى بدرجه . ام آن استبر عقل آنان میکرد، زیرا شهامت سلطنت باعث دو

قضاوت اعقاب ما مبنى بر شواهدى . الوهیت ارتقاء یافتند، که حسد معاصرین را برطرف کردند
.»خواهد بود، که از رفتار کنونى ما حاصل شده باشد

نادانى یا الزم است در اینجا توضیح دهیم، که اشاره کلیون بستایش پارسیها نسبت به شاهانشان از (
اى براى اسکندر ایجاد کند، وگرنه پارسیها در دوره هخامنشى هیچگاه از این راه بوده، که سابقه

شاهان خود را خدا یا پسر آن نمیدانستند و، اگر در پیشگاه آنان بخاك میافتادند اقتضاى مراسم 
هم در موقع مرخّصى دربارى و ادب چنین بود، چنانکه تقریبا تا شصت سال قبل از زمان کنونى ما 

و عزیمت بصوب مأموریت پاى شاه

______________________________
)1(-�A�g�i�s.

)2(-�A�g�r�i�e�n�s.
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کس را میبوسیدند و نیز، در مواردى که شاه تمجیدى زیاد از کسى میکرد، رسم چنین بود که آن
کسى ابدا خطور نمیکرد، که پابوسى شاه یا زانو بزمین زدن مبنى بر الوهیت زانو بزمین زند و بخیال

ها را در این تذکّر را از این جهت میدهیم، که اکثر مورخین یونانى بخاك افتادن پارسى. شاه باشد
هاى شاهان هخامنشى کتیبه. اند، و حال آنکه چنین نبودهحضور شاهان حمل بر پرستش کرده

نژاد میدانستند، یقینا در این نظر است، زیرا، اگر شاهان هخامنشى خودشان را آسمانىبهترین دلیل 
.).م. هاشان این عنوان را از عناوین مطنطن خود حذف نمیکردندکتیبه

دیگران خود دانند، ولى من، همینکه اسکندر بنهارگاه برگشت، در پیشش : بعد کلیون گفت
زم است، که سایر مدعوین و مخصوصا آنهائیکه خود را بخاك افتاده او را خواهم پرستید و ال

»1«تناین نطق را همه چنین تعبیر کردند، که بر ضد کالّیس. عاقل میدانند، نیز چنین کنند
تهیه شده است، زیرا او شخصى بود جدى و متین و عالوه ) زاده ارسطو و مورخ اسکندرهمشیره(

را خوش نمیآمد، بخصوص که او تصور میکرد، که، اگر پرده حرف زدن او اسکندر بر آن بى
. ها از پرستیدن او استنکاف نخواهند ورزیدتن با خیاالت او همراهى کند، سایر مقدونىکالّیس

وقت او بسخن در این. تن متوجه شدبنابراین حضّار خاموشى گزیدند، ولى انظار همه به کالّیس
او خود . ه حاضر بود، الزم نبود کسى جواب تو را بدهداگر پادشا«: گفتن آغاز کرده چنین گفت

ها کینه اعقاب ما را نسبت بما بتو میگفت، مرا با اقتباس عادات خارجى تنزّل مده و با این چاپلوسى
واحد متوجه مدار، ولى چون او غایب است، من بتو میگویم، که نیست ثمرى نارس، که در آن

فقط تو پادشاه را بامتیازات خدایان نمیرسانى، بل آن را از او سلب با این پیشنهاد نه . بادوام باشد
هنوز وقت آن نرسیده، که او را خداوند بدانند، زیرا مردمانى، که بعد خواهند آمد، باید . میکنى

عنوان خدائى از . عمر اسکندر دراز و شهامتش جاویدان باد. این پاداش را باشخاص بزرگ بدهند
اآلن تو از الوهیت باکوس و هرکول . چگاه در حیات کسى با او همقدم نیستپى انسان میآید و هی

اند؟ تصور میکنى، که آنها باین مقام برحسب صدور فرمانى در سر میز ارتقاء یافته. سخن میراندى
قبل از آنکه مردم آنها را بآسمان برند، در انظار

______________________________
)1(-�C�a�l�l�i�s�t�h�e�n�e.
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آیا در دست تو و من . مردم، آنچه که از طبیعت بشر بوده، از وجود باکوس و هرکول زایل گشته
اگر چنین قدرتى دارى، . است، که خدائى بسازیم؟ خیلى دلم میخواست قدرت تو را امتحان کنم

آرزومندم، که . سمان است بکسىتر از دادن آکشورى را بکسى دادن مشکل. اول پادشاهى بساز
خدایان سخنان کلیون را با عنایت گوش کرده نسبت بپادشاه ما کینه نورزند و اجازه دهند، که 

اقبال او راهى را، که تا حال پیموده، در آتیه نیز بپیماید و بما هم توفیق دهند، که اخالق خودمان 
دانم از مغلوبین بیاموزم، که چگونه ما باید من از وطن خود شرمسار نیستم و الزم نمی. را حفظ کنیم

تن حضّار را این نطق کالّیس. »اندزندگانى کنیم، و الّا از این ببعد باید اعتراف کنیم، که آنها فاتح
اسکندر، که در پس . هاى پیر مخصوصا خوشنودى خودشان را اظهار کردندخوش آمد و مقدونى

به آژیس و کلیون بگوید، که صحبت را ختم کند و پرده بود، مذاکرات را شنید و کس فرستاد
ها موافق عادات خودشان او را تعظیم و تکریم کنند و بعد، مثل اینکه براى کار بگذارد پارسى

در ورود او . خانه برگشتوقت پس از انجام آن برمیگردد، بسفرهمهمى بیرون رفته بود و در این
وقت در این. ز آنها پیشانى خود را بزمین رسانیدها برخاسته بخاك افتادند و یکى اپارسى

:پرخون این شخص را استهزاء کرده گفتپولى

اسکندر، که تا این زمان خوددارى میکرد، عنان اختیار را از دست . پیشانیت را محکم بزمین بزن
: دادپرخون جواب ام؟ پولىتو میخواهى مرا احترام نکنى، آیا من سخریه تو شده: داده باو گفت

پس از این جواب اسکندر او . پادشاه نباید سخریه کسى باشد، چنانکه مرا هم نباید حقیر بشمارند
ببین خودت همان کردى، که چند لحظه قبل : را از جایش بزیر کشید و، چون او برو افتاد، گفت

مرخص این بگفت و امر کرد او را بزندان بردند و پس از آن در حال حضار را . بآن میخندیدى
پرخون مدتها در زندان بماند و پس از آن اسکندر از تقصیر او درگذشت، ولى طالع پولى. کرد

.تن دیگرگون بودکالّیس

اما آریان راجع باین قضیه ). 5، بند 8کتاب (کورث است شرحى که ذکر شد، موافق روایت کنت
که آناکسارك سوفسطائى پیشنهاد) 1، بند 4، فصل 4کتاب (نوشته 
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بود، از شاگردان ارسطو »1«تن گفته، که او از اهل النتکرد، اسکندر را بپرستند و در باب کالّیس
اگر قول بعض مورخین غیرمعتبر را . بشمار میرفت و اخالقى داشت مهذّب، ولى بخود بسیار میبالید

تن تاریخ کالّیس(باالتر از کارهاى اسکندر است هاى مننوشته«: گفتهبتوان باور کرد، او مى
من به اسکندر نزدیک شدم، نه با این مقصود، که افتخارى بیابم، بل براى ) اسکندر را مینوشت

هائى، که اینکه او را به افتخار برسانم و باید اسکندر از تاریخ من جاویدان گردد، نه از قصه
) 3همانجا، بند : (تن را آریان چنین ذکر کردهنطق کالّیس.»مادرش المپیا در باب نژاد او میبافد

بلى البتّه اسکندر الیق افتخاراتى است، که یک موجود فانى میتواند داشته باشد، ولى عقل حدى «
قرار داده براى چیزهائى، که باید مردم نسبت به خدایان بجا آرند و چیزهائى، که درخور انسان 

قربانیها و سرودها از آن خدایان . محراب میسازند، براى انسان مجسمهبراى خدایان معابد و. است
اند و کسى نمیتواند بآن الوهیت را در امکنه مقدسه جا داده. است، توصیف و تمجید از آن انسان

رسى داشت، میتوان او را لمس این است، که او را میپرستند، ولى بانسان میتوان دست. نزدیک شود
در موقع پرستش و سرودها براى هریک از خدایان ترتیبى مقرّر است، بنابراین .و تکریم کرد

دارند، آیا میتوان از پرستش خدایان جدا نکرد؟ شایسته احتراماتى را، که براى پهلوانان روا مى
وبرهم کنیم، چه از این حیث، که بخواهیم ها را باهم مخلوط و درهمنیست، که تمام نسبت

آیا . الوهیت برسانیم و چه از این بابت، که خدایان را بمقام انسان تنزّل دهیماشخاص را بمرتبه
اسکندر اجازه میدهد، که یک شخص متعارف امتیازات سلطنتى را دارا باشد؟

قیدتر از او خواهند بود، اگر ببینند، که یک موجود فانى میخواهد داراى افتخارات و آیا خدایان بى
ى آناکسارك، اگر اسکندر بخواهد اولین پهلوان یا بزرگترین پادشاه و یا امتیازات آنها گردد؟ ا

کى در این باب تردید دارد؟ ولى از آنجا، که . ترین سردار بشمار برود، کسى حرفى نداردنامى
اسکندر بالغت و فلسفه تو را

______________________________
)1(-�O�l�y�n�t�h�e.
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تو باید بدانى، که با یک خشیارشا یا . روى باز دارىبکار میبرد، بر تو است، که او را از این زیاده
یک کبوجیه حرف نمیزنى، تو با پسر فیلیپ با یکى از اعقاب هرکول و آشیل، یعنى با پادشاهى 

ئز شدند، نه با حرف میزنى، که نیاکانش از آرگس بمقدونیه آمدند و سلطنت را موافق قوانین ما حا
هرکول، مادامیکه زنده بود، امتیازات الوهیت را نداشت و حتّى پس از مرگش بواسطه حکم . زور

اى اسکندر، اگر تو از این جهت، که با عده قلیلى خود را در میان . گوئى داراى این مقام شدغیب
این سفر جنگى را . ر آربینى، میخواهى اخالق آنها را اقتباس کنى، یونان را بخاطها مىخارجى

.براى چه کردى؟ براى اینکه آسیا را مطیع یونان کنى

آیا امیدوارى، که پس از مراجعتت، آزادترین مردم را بزور بر آن دارى، که تو را بپرستند؟ یا اگر 
آنها را از این شرمسارى معفو خواهى داشت، آیا فقط مقدونیها باید آنرا تحمل کنند؟ یا اینکه تو 

من میدانم، که این قانون . ها انسان و براى خارجیها خدا باشىمیخواهى براى یونانیها و مقدونى
از کوروش پسر کبوجیه شروع شد، ولى تو میدانى، که ) یعنى بخاك افتادن(ها پارسیها و مادى

نخوت این خدا بدست مردمى، که آزاد، ولى فقیر بود، یعنى مردم سکائى، موهون گشت، 
ها و السدمونیها خشیارشا را بلرزه دیگر داریوش را از جهت جسارتش تنبیه کردند، آتنىسکاهاى 

هزار نفر اردشیر را و خودت، قبل از اینکه تو را آرخ و کزنفون در رأس دهدرآوردند، کل
.»بپرستند، داریوش را مغلوب ساختى

من در باب ): 4ا، بند جهمان(این است روایت آریان و مورخ مذکور در پایان مطلب گوید 
. تن را هم تصویب نمیکنمرویهاى کالّیسنویسم، ولى زیادهخطاهاى اسکندر بیش از این نمى

اگر کسى میخواهد، براى پادشاهى . فیلسوف باید در این مواقع خود را در حد اعتدال نگاه دارد
تن از شدت باز به کالّیستوزى اسکندر نسبتکینه. مفید باشد، باید منافع او را هم در نظر گیرد

هاى دشمنان او را زود باور موقع او بود و بهمین جهت اسکندر حرفحرف زدن و خودستائى بى
.کرد
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عادت مقدونیها چنین بود، که وقتى که اطفالشان بحد بلوغ ): 6، بند 8کتاب (کورث گوید کنت
یدند، آنها را بقصر پادشاه میفرستادند، تا در آنجا خدمت کنند و خدمات آنان با کارهاى میرس

اینها بنوبت پشت اطاق پادشاه کشیک میدادند و، از درى که . خدمه تفاوت زیادى نداشت
اینها اسب پادشاه را از دست مهتر . قراول بود، زنان غیرعقدى پادشاه را باطاق او داخل میکردندبى

از مزایاى آنها از . در موقع شکار و جنگ با پادشاه بودند. ه نزد او میآوردند، تا سوار شودگرفت
. جمله این بود، که در سر میز پادشاه غذا صرف میکردند و فقط او حقّ تنبیه آنان را با شلّاق داشت

از خانواده نام »1«نوجوانى هرموالئوس. منصبان بودندسرداران و صاحب) خزانه(دان اینها تخم
نجیبى جزو این دسته بود و روزى چنین اتّفاق افتاد، که او گرازى را مجروح ساخت، و حال آنکه 

بر اثر این قضیه پادشاه مقدونى در خشم شده امر کرد، او را . اسکندر میخواست آنرا شکار کند
که عاشق او بود، نامى،»2«جوان مزبور از این توهین متأثر شد و بعد نزد سوسترات. چوب زدند

وقتى که سوسترات تن معشوق خود را . رفته سخت از اسکندر بنالید و تن خود را باو نشان داد
اى، که از پیش نسبت به اسکندر میورزید، مشتعل گردید و از وضع جوان مجروح دید، کینه

ئى شدند و پس از آن درصدد یافتن رفقا. قسم شد، که اسکندر را بکشنداستفاده کرده با او هم
پاترتى، آن»3«نیکوسترات: انداسامى اینها را چنین نوشته. بزودى چند نفر را با خود همراه کردند

اجراى . »9«نسمه، اپى»8«تونیوس، االپ»7«تیکلسآن»6«، فیلوتاس»5«پیودورکلهآس»4«
کشیک میدادند و فقط الزم کنگاش مشکل نبود، زیرا تمامى آنها از اشخاصى بودند، که در خیمه

. روز انتظار بردند32بود، که شبى همه باهم کشیک دهند و براى رسیدن باین مقصود در مدت 
پس از اینکه شب معهود دررسید، تمام کنگاشیان با شعف منتظر موقع شدند، بخصوص که نهایت

______________________________
)1(-�H�e�r�m�o�l�a�u�s.

)2(-�S�o�s�t�r�a�t�e.

)3(-�N�i�c�o�s�t�r�a�t�e.

)4(-�A�n�t�i�p�a�t�e�r.



)5(-�A�s�c�l�e�p�i�o�d�o�r�e.

)6(-�P�h�i�l�o�t�a�s.

)7(-�A�n�t�i�c�l�e�s.

)8(-�E�l�a�p�t�o�n�i�u�s.

)9(-�E�p�i�m�e�n�e�s.
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روز راز آنها فاش نگشته 32جا بود، که در مدت اعتماد را بیکدیگر داشتند و جهت آنهم از این
باالخره موقعى رسید، که تمامى آنها دم درب سفرخانه . ینه میورزیدندبود و همه به اسکندر ک

اسکندر جمع شدند، تا برحسب معمول پس از صرف غذا او را باطاق خواب ببرند، ولى صرف 
قسمها نگران شدند، که مبادا وقت همدر این. غذا بطول انجامید و بعد بازیهاى ضیافت شروع شد

ها را عوض میکردند و، یرا رسم این بود، که در طلیعه صبح کشیکضیافت تا صبح امتداد یابد، ز
اگر چنین میشد، زودتر از هفت روز دیگر نوبت کشیک آنان نمیرسید، و حال آنکه ممکن بود در 

ضیافت تا نزدیکى صبح امتداد یافت و، چون اسکندر برخاست، . این مدت راز آنها فاش گردد
اش میگفتند وقت زنى، که همه دربارهدر این. خوابگاهش برندکنگاشیان دور او را گرفتند، تا ب

عقل درستى ندارد، ولى عادت داشت، آزادانه داخل خیمه اسکندر گردد، دویده و او را، در حالى 
اسکندر خندیده گفت، عقیده . خانه برگردیمبسفره: که بطرف خابگاه روانه بود، نگاهداشته گفت

آنها . دوستان خود را صدا کرده گفت، برگردید بسر میز برویمبعد برگشت و . خدایان خوب است
.برگشتند و اسکندر تا دو از روز برآمده در سر میز بماند

وقت کشیک کنگاشیان بآخر رسیده بود و کشیکچیان دیگر آمده بودند، که جاى آنان را در این
اسکندر پافشارى . ایستاده بودندگیرند، ولى کنگاشیان باین امید، که شاید موفق شوند، بجاى خود 

. اید، بروید و استراحت کنیدآنها را در خدمت ستود و بهر یک انعامى داده گفت خیلى خسته شده
پس از آن جوانان افسرده بمنازل خود برگشتند و قرار دادند، منتظر شبى باشند، که نوبت کشیک 



خود را تغییر داده راز رفقاى خود را نس تصمیممهآنها خواهد بود، ولى در خالل این احوال اپى
بروز داد، و حال آنکه پیش از آن او بکنگاشیان میگفت، برادرش را در »1«لوكببرادرش اورى

لوك، همینکه از راز برادر آگاه شد، در حال قضیه فیلوتاس در اورى. کنگاش خود داخل نکنند
نظرش مجسم گشت و

______________________________
)1(-�E�u�r�y�l�o�q�u�e.
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پس از آن سراسیمه بخیمه اسکندر دوید و بقراوالن او گفت، . نس را توقیف کنندمهامر کرد اپى
.ام، که تن درستیش بسته بآن استخبرى براى پادشاه آورده

مست و در خواب بطلمیوس و لئوناتوس، چون این بشنیدند، داخل اطاق اسکندر شده او را، که
اى که میخواهم بسمع قضیه: لوك گفتپس از اینکه او قدرى بخود آمد، اورى. بود، بیدار کردند

پادشاه برسانم، نشان میدهد، که عنایت خدایان هنوز شامل خانواده من است و شرح قضیه را از 
اه شد و فهمید، که اسکندر چون از قضیه آگ. اول تا آخر بیان کرد و کنگاشیان را یکایک شمرد

لوك پنجاه تاالن بدهند و بعالوه، تمام شب گذشته در چه خطرى بوده، در حال امر کرد، به اورى
دارائى تیرداد نامى را، که ثروتمند بود، باو بخشیده گفت الزم نیست عفو برادرت را بخواهى، او 

. ا در زنجیر کرده نگاه دارندراجع بکنگاشیان دیگر امر کرد تمامى آنها ر. را هم براى تو بخشیدم
لوك نبرده بود، ولى در باره او میگفتند، که در موقع بدگوئى از اسکندر تن را اورىاسم کالّیس

ما باید «: روى خوش نشان میداد و، وقتى که هرموالئوس شکایت اسکندر را نزد وى برد، او گفت
و این حرف را براى دلجوئى از ولى معلوم نشد، که ا» همه بخاطر داشته باشیم، که انسانیم

بهرحال بامر اسکندر او را هم در زنجیر . هرموالئوس زد، یا میخواست آتش کینه او را تیزتر کند
نشینى خوابید و پس از آنکه اشخاص مزبوره را بقصر آوردند، اسکندر از خستگى شب. کردند

).7، بند 8کورث، کتاب کنت(تمام روزوشب را در خواب بسر برد 

محاکمه کنگاشیان



اینها در نهایت اضطراب . اسکندر روز دیگر مجلسى آراست و اقرباى کنگاشیان نیز دعوت شدند
پس از آن اسکندر امر . بودند، زیرا موافق عادات مقدونى اقرباى مقصرین را نیز سیاست میکردند

بجنایت خود اقرار تن، بمجلس مزبور آوردند و تمامى آنها کرد، که کنگاشیان را، جز کالّیس
وقت در میان حضار همهمه بلند شد و اسکندر از مقصرین پرسید، چه بشما کرده در این. کردند

: همه ساکت و صامت ماندند، ولى هرموالئوس چنین گفت. بودم، که در قصد حیات من بودید
حاال، که تو تجاهل میکنى و
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میگویم، چیزى که ما را بر ضد تو برانگیخته، این است، که تو ما را انسان جهت را میپرسى، من
.آزاد نمیدانى و رفتارت با ما مانند رفتار آقائى است با بندگانش

پسر پدرکش من حتّى در قصد : موقع سوپولیس پدر هرموالئوس برخاست و فریاد زددر این
ت، نباید حرفهاى این جانى بدبخت را حیات پدرش است، بعد دستش را بدهان او گذاشته گف

اسکندر امر کرد دست از هرموالئوس باز دارند و باو گفت، آنچه، که از استادت . گوش داد
من از سخاوت تو استفاده کرده آنچه را، که «: هرموالئوس جواب داد. اى، بگوتن آموختهکالّیس
اند، چقدر است؟ از ظلم تو رستههائى، کهعده مقدونى: هاى ما بما آموخته، میگویمبدبختى

سست و کلیتوس، که در میان گیرودارهاى جنگ پا ین، آلکساندر لنتال، فیلوتاس، پارمنآت
فشردند، در زیر سپرهایشان حیات تو را نجات دادند و بقیمت جراحتها فتوحات تو را خریدند، آیا 

یگرى با یک ضربت، شربت مرگ چه پاداشى دیدند؟ یکى با خون خود سفره تو را رنگین کرد، د
ین را پارمن. الزم بود، که پارسیهاى مغلوب تماشاچى زجرهاى سرداران تو باشند. چشید

تو این بدبختان را جلّادان خود . تال را نابود کردىمحاکمه کشتى، پس از اینکه بدست او آتبى
در این وقت . فرستىمیکنى، بعد که آلت دست تو شدند، آنها را بدست دیگران بدیار عدم می

فریاد تنفّر و اشمئزاز از مجلس برآمد و پدر هرموالئوس شمشیرش را از غالف کشید، که بپسرش 
حمله کند، ولى اسکندر مانع شده گفت، بردبارى را از دست مدهید، تا او حرفهاى خود را، که 

.علل تازه زجرهاى او خواهد بود، بپایان برساند



با چه سخاوتمندى : ، هرموالئوس سخن خود را دنبال کرده گفتپس از اینکه مجلس ساکت شد
تن را، که یگانه نطّاق است، در تو باطفالى، که نمیتوانند حرف بزنند، اجازه نطق میدهى و کالّیس

اطفال یعنى جوانانى، که باالتر ذکرى از آنها شد و هرموالئوس خود را (زندان محبوس میدارى 
باو اجازه نمیدهى بیاید و حرفهایش را بزند؟ جهت معلوم است، تو از چرا ) هم از آنان میدانسته

تن من میگویم، که کالّیس. گناه میترسى، تو نمیتوانى در چشمان او بنگرىصداى آزاد مردى بى
کسى. جا هستندکسانیکه با من در اینکار شرکت داشتند، همه این. کارى نکرده
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ترین یتواند بگوید، که او شریک ما بوده، اگرچه مدتها است، که او بنا بمیل عادلتر و رؤفنم
هائى، که در ریختن خون آنان اینقدر تبذیر این است پاداش مقدونى. پادشاه بمرگ محکوم شده

سى هزار قاطر از دنبالت طالهاى تو را میبرند، ولى . میکنى و بحیات آنها قدر و قیمتى نمینهى
ها سربازان تو چیزى، که بوطن خود خواهند برد، همانا جاهاى زخمهائى است، که در جنگ

تمامى این بلیات را تحمل کردیم، تا وقتى که تو خواستى ما را فداى بربرها کنى و . اندبرداشته
ا را چون البسه و عادت پارسیها تو را فریفته، و تو اخالق م. عادات مغلوبین را بفاتحین بقبوالنى

تو یکنفر فرارى هستى و . خوار میدارى، ما خواستیم پادشاه پارسیها را بکشیم، نه پادشاه مقدونى را
ها در پیشت بخاك افتاده تو را تو خواستى، که مقدونى: ما بنا بحق جنگ، تو را دنبال میکنیم

تر د، تو خود ژوپىتر بوبپرستند، تو میگوئى، که فیلیپ پدر تو نیست و اگر خدائى باالتر از ژوپى
بنا بر این تعجب تو، از اینکه مردمان آزاد نمیخواهند نخوت تو را تحمل کنند، . را هم قبول نداشتى

گناه بمیریم، یا پرسم، چه امیدى میتوانیم بتو داشته باشیم؟ ما باید بىمن از تو مى. آور استحیرت
اگر بتوانى اخالق . بدتر از مرگ استمانند بندگان زندگانى کنیم، و حال آنکه چنین زندگانى 

چیز را مردان آزاد خود را اصالح کنى، زیاد مدیون من خواهى بود، زیرا از زبان من شنیدى، چه
.نمیتوانند تحمل کنند

از خون اقرباى ما درگذر و آنها را در پیرى دوچار عقوبت مکن، اما ما را بگو به زجرگاه برند، تا 
-6، بند 8کورث، کتاب کنت(» تظار داریم، از اعدام خود بدست آریمنعمتى را، که از مرگ ان

7.(



آنهمه بردبارى، که من در موقع نطق این بدبخت نشان دادم، دلیل «: پس از آن اسکندر چنین گفت
خود این بدبخت بجنایتى، که بدترین جنایات است، . کافى است بر غلط بودن آنچه، که گفت

استم حرفهاى او را گوش کنم و حتّى خواستم شما هم با من بشنوید، اقرار کرد، باوجود این خو
توزى او باین درجه است، که پس از سوءقصد بحیات من، یعنى بزندگانى ولى نمیدانستم، کینه

پدرش، باز
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و موافق یکى از در شکارگاه او جسارتى کرد . ورزى خود میدان خواهد دادباین اندازه بکینه
این تادیب بجا بود، چنانکه قیم نسبت . ترین عادات مقدونى امر کردم، او را تنبیه کردندقدیم

حتّى ببندگان اجازه میدهیم، که اوالدشان را در این سنّ . بصغیر چنین کند و شوهرى نسبت بزنش
ت مرا بکشد، و حال این است شقاوتى، که او بمن نسبت میدهد و در ازاى آن میخواس. ادب کنند

اما . آنکه شما میدانید، که، اگر بگذارند، من موافق فطرت خود رفتار کنم، تا چه اندازه مالیمم
یناینکه هرموالئوس از خائنین دفاع میکند، جاى حیرت نیست، زیرا با دفاعش از فیلوتاس و پارمن

.کنددرواقع امر از خود دفاع مى»1«

دفعه بحیات من سوءقصد کرد، باوجود این، مجازات او را دو سال دو »2«سستآلکساندر لن
تال، چنانکه میدانید، پیش از آنکه آت. بتأخیر انداختم، تا آنکه خودتان اعدام او را از من خواستید

من بر تخت بنشینم، قصد کشتن مرا داشت، اما کلیتوس، اى کاش که او خشم مرا تحریک نکرده 
سور، که شما و مرا توهین میکرد، من بقدرى خوددارى کردم، که اگر بود، درباره این زبان ج

رأفت پادشاهان و رؤساء دیگر، فقط از فطرت آنها . قدر توهین باو میشد، هرگز تحمل نمیکردآن
نیست، اطاعت زیردستان نیز در این امر دخالت دارد، زیرا اطاعت سختیهاى فرمان را مالیم میکند، 

از دلها برخاست و اطاعت از میان رفت، باید در مقابل زور بزور متوسل ولى، چون حس احترام
هائى را که درباره آور نیست، که این بدبخت مرا خسیس میداند؟ نمیخواهم خوبىآیا حیرت. شد

نظرى . ام، بخاطرها آرم، زیرا میترسم، که باعث انفعال شما شده از آن روگردان شویدشما کرده
هاى بینید، عده سربازانى، که سابقا چیزى جز اسلحه نداشتند و حاال بر تختباردوى من افکنده ب



دسته بندگانشان میز آنها پر است از ظروف طال، از پس آنها دسته. نقره میخوابند، چقدر است
.حرکت میکنند و از بار اموال غارتى کمر آنها خم شده

سرداران ایرانى را چگونهها تجمالتها و مقدونىبخاطر باید آورد، که یونانى(

______________________________
)1(-�P�a�r�m�e�n�i�o�n.

)2(-�A�l�e�x�a�n�d�r�e� �L�y�n�c�e�s�t�e�s.
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اکنون سربازان مقدونى، نظر . بلى، آنزمان سپرى شده بود. ستودنداستهزاء کرده فقر خودشان را مى
) سرداران ایران داراى تجمالت و زینتهاى گوناگون بودندهاى اسکندر، بیش از باین گفته

.اندمیگویند پارسیهاى مغلوب در نزد من محترم

. نخوت و تکبر حکومت میکنمروى و اعتدال من است، که بر مغلوبین، بىاین بهترین دلیل میانه
ان را براى بینید، که آنها براى شما جنگ میکنند و خون خودشنتیجه هم مشهود است، شما مى

فتوحاتى که فقط با . اگر با نخوت با آنها رفتار میکردید، بر شما میشوریدند. دولت شما میریزند
اگر ما . ها جاویدان استشناسى در ازاى خوبىشمشیر بدست آمده، عمر ندارد، ولى حق

رأفت خودمان میخواهیم آسیا را داشته باشیم، نه اینکه از آن گذر کنیم، باید بمردمان آن سهمى از 
ایم، که بردن ما آنقدر برداشته. مندى آنها بما دولت ما را محکم و جاویدان بداردبدهیم، تا عالقه

ریز فقط خسیسى، که سیر نمیشود، میخواهد باز در ظرفى، که لب. آن از قدرت ما خارج است
بلى من میبینم، که . میگویند، من میخواهم، که مقدونیها عادت دیگران را بپذیرند. شده، آب بریزد

چنین دولت بزرگى ممکن نیست . غالب ملل چیزهائى دارند، که پذیرفتن آن براى ما عیب نیست
اداره شود، مگر اینکه بعض عادات خود را بملل آن تحمیل کنیم و در عوض، برخى از عادات 

را نشناسم، و »2«ترمیخواهد من ژوپى»1«آور است، که هرموالئوسخنده. آنها را هم بپذیریم
او مرا پسر خود . آیا جواب خدایان هم در ید اقتدار من است. حال آنکه کاهن او مرا شناخته



ام؟ ایم، ضرر زدهآیا با این پذیرائى، بکاریکه در آن وارد شده. خواند و من این افتخار را پذیرفتم
.همه چیز استخدا کند، که هندیها هم مرا خدا بدانند، زیرا در جنگ نام پرافتخار 

ام، براى این است، که ملل مغلوبه بدانند، که وزر تزیین کردهاما اینکه اسلحه شما را با سیم
تو،. ها از این حیث هم کمتر از دیگران نیستندمقدونى

______________________________
)1(-�H�e�r�m�o�l�a�u�s.

)2(-�J�u�p�i�t�e�r.
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بهتر بود، که من حاال تصمیم . میخواهى، که اقرباى کنگاشیان را مجازات نکنم) هرموالئوسیعنى (
آنکه بدانید با اقرباى شما چه معامله خواهد شد و، خود را در این باب نگویم، تا شما بمیرید، بى

اید، ردهمند بآنها باشید، بر اندوه شما این یکى هم بیفزاید، ولى چون چنین درخواستى کاگر عالقه
ام و تمامى اقرباى شما درجات میگویم، که مدتها است من این عادت مقدونى را فراموش کرده

.خودشان را حفظ خواهند کرد

. تن تو، او یگانه کسى است، که تو را آدم میداند از آن جهت، که تو یکنفر جانى هستىاما کالّیس
هائى تو میخواهى او در میان این انجمن فحش. میدانم که چرا میخواهى او باینجا آمده حرف بزند
اگر او مقدونى بود، من میتوانستم اجازه دهم، . بمن بدهد، که تو خودت از آن خوددارى کردى

»1«تیانىکه مانند تو، که شاگرد الیق آن استادى، در این مجلس حاضر شود، ولى او یکنفر الن
).8، بند 8، کتاب کورثکنت(» است و امتیازات مقدونیها را ندارد

تنکشته شدن کنگاشیان و کالّیس

اسکندر پس از این نطق مجلس را مرخص و امر کرد محکومین را : بعد مورخ مذکور گوید
بدست رفقاى آنان بسپارند و آنها، براى اینکه وفادارى و صداقت خودشان را به اسکندر نشان 

تن هم کشته شد، و حال آنکه در اینموقع کالّیس. دهند، کنگاشیان را با انواع زجر و عقوبت کشتند



او از این جهت کشته شد، که براى زندگانى دربار مقدونى . شرکتى در کنگاش مزبور نداشت
ساخته نشده بود و نمیتوانست چاپلوسى کند، ولى اسکندر با کشتن او مرتکب خطاى عظیمى 

او حکیمى بود داراى . او تحریک نکردها را نسبت بگردید، زیرا قتلى باین اندازه کینه یونانى
وقتى که اسکندر پس از کشته شدن کلیتوس میخواست چندان . اخالقى مهذّب و معلوماتى وسیع

غذا نخورد، تا بمیرد، او اسکندر را پند داده بخود آورد، ولى اسکندر بکشتن او اکتفا نکرد، بل در 
فرستاد و، بدتر از هر چیز، آنکه نخواست او میان زجرها و عقوبتهاى گوناگون، او را بدیار نیستى 

را محاکمه کنند، یا الاقل

______________________________
)1(-�O�l�y�n�t�h�i�e�n.

1754: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

).8، بند 8کتاب (خودش حرفهاى او را بشنود، اگرچه بعدها اسکندر از کرده خود پشیمان گشت 

هاى دیودور راجع باین قضایا نوشته. تنکورث راجع به کالّیسنتهاى کاین است مضمون نوشته
:تن را چنین نوشتهگم شده و بما نرسیده، ولى پلوتارك شرح قضیه کالّیس

روایت پلوتارك

وهوا شد و روزى در سر میز اسکندر صحبت از آب): 75-72اسکندر (مورخ مذکور گوید 
تن کالّیس. آناکسارك گفت بعکس است. مالیمتر استتن گفت، که آب و هواى یونان کالّیس

اى، و حال جوابداد، اگر بعکس است، چرا تو، حتّى در سر میز، با سه قالى ضخیم خود را پوشیده
. آناکسارك از این جواب بخود پیچید. آنکه در یونان در موسم زمستان فقط یک ردا داشتى

تن رشک میبردند، از اینکه جوانان از جهت ه کالّیسو متملّقین اسکندر ب) مغالطیون(سوفسطائیون 
. ستودندفصاحت و بالغت بیانش باو میگرویدند و پیر مردان متانت و اخالق مهذب او را مى

بنابراین سعى میکردند، که افترا و تهمت باو بزنند، مثال میگفتند، که او نزد اسکندر آمده، تا 
تن هم گاهى این حرفها را خود کالّیس. و داراى سکنه کندهموطنان خود را بیونان برد و آنرا از ن

با رفتار خود قوت میداد، مثال دعوت اسکندر را بشام غالبا رد میکرد و وقتى هم، که حاضر میشد، 



هاى سر خاموش بود و نشان میداد، که از رفتار اطرافیان اسکندر خوشنود نیست و لذّتى از صحبت
یک مرد حکیم، اگر براى خودش تنفّرآور نباشد، براى «: ر میگفتبنابراین اسکند. میز نمیبرد

تن خواهش کردند، که جام باده بدست روزى در سر میز اسکندر از کالّیس. »دیگران یقینا هست
او چنان با فصاحت نطق کرد، که همه برخاسته دست زدند و . گرفته نطقى در مدح مقدونیها بکند

اسکندر را این حرکت مقدونیها خوش نیامد و، براى اینکه از . تاج گلهائى بطرف او انداختند
هرکس موضوع زیبائى براى نطق خود «: را خواند»1«پیدتن بکاهد، این شعر اورىلیاقت کالّیس

بعد. »زحمت فصیح استانتخاب کند، بى

______________________________
)1(-�E�u�r�i�p�i�d�e.
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فت، اگر میتوانى، فصاحت خود را در قدح مقدونیها بنما، تا آنها از معایبشان آگاه شده بهتر گ
ها جهت اصلى ها شروع کرده رسانید، که نفاق یونانىتن ببدگوئى از مقدونىآنگاه کالّیس. گردند

بد هنگام شورشها فقط اشخاص«: قوى شدن فیلیپ بود و نطق خود را با این شعر هومر خاتمه داد
:از این نطق، مقدونیها کینه او را در دل گرفتند و اسکندر گفت. »زمام امور را بدست میگیرند

.»تن با این نطق فصاحتش را نشان نداد، بل دشمنى خود را نسبت به مقدونیها نمودکالّیس«

از تن، حکایتى، خواننده کتاب کالّیس»2«گوید، که ستربوس»1«پوسپلوتارك از قول هرمیپ
:نقل میکرد و ضمنا گفت) تندائى کالّیس(او به ارسطو 

پاتروکل«: تن دید، که اسکندر از او سرد شده، روزى این شعر هومر را براى او خواندچون کالّیس
تن در فصاحت هنرمند بود، ارسطو جواب داد، که کالّیس» آنکه از تو به بودنابود شد، و حال»3«

تن از ولى امتناع کالّیس: بعد پلوتارك حکایت خود را دنبال کرده گوید. ولى قضاوت نداشت
که اینکه اسکندر را بپرستد، نشان داد، که او واقعا فیلسوف بود، زیرا او عالنیه چیزهائى میگفت،

.مقدونیها جرئت نمیکردند در پرده هم بگویند و فقط با تنفّر در آن باب فکر میکردند



ها کرد، زیرا آنها را از شرمسارى نجات داد، و خدمتى هم به تن خدمتى بزرگ بیونانىکالّیس
. تن را دید، از این خیال که وى را بپرستند، منصرف گردیدچه او، چون مقاومت کالّیس-اسکندر

تن قتى که هرموالئوس کنگاشى بر ضد اسکندر کرد، بعضى شهادت دادند، که او از کالّیسو
وقتى که «تر گشت و او جواب داده بود پرسیده بود، چگونه میتوان از تمام مردمان معروف

از «و بعد براى اینکه او را تشویق کرده باشد، افزوده بود » ترین مردمان را بکشندمعروف
.»نباید ترسید و باید بخاطر داشت، که انسان مریض میشود و زخم برمیداردخواب طالتخت

______________________________
)1(-�H�e�r�m�i�p�p�u�s.

)2(-�S�t�r�e�b�u�s.

پاتروکل یکى از پهلوانان داستانى یونان در جنگ ترووا و دوست آشیل پهلوان دیگر جنگ -)3(
.ورزید، بجنگ رفت و کشته شدمىمزبور بود و، از جهت محبتى که نسبت به آشیل
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تن را نبردند و، خود اسکندر باوجود این مسلّم است، که هیچکدام از شرکاء کنگاش اسم کالّیس
، نوشت، که جوانان باوجود زجرها اعالم »1«تاسهاى خود به کراتر، آتّالوس، آلسهم در نامه

پاتر تىن در این سوءقصد شرکت نداشته، ولى در نامه دیگر خطاب به آنکردند، کسى جز خودشا
ها سنگسار کردند، ولى سوفسطائى و اشخاصیکه این سوفسطائى جوانان را مقدونى«: اسکندر گوید

اند و نیز کسانى، که قتله را در شهرهاى خود پذیرفتند، بوسیله خودم تنبیه را نزد من فرستاده
عبارت معلوم است، که اسکندر نسبت به ارسطو هم نیت بد داشته، زیرا از این. »خواهند شد

.زاده ارسطو بود و مرباى تربیت اوتن از طرف هرو، مادر خود، همشیرهکالّیس

تن روایات مختلف است بعضى گویند، که او را بصلیب کشیدند، برخى راجع بمرگ کالّیس
گوید، که پس از اینکه او را »2«لنىتىخارس مى. عقیده دارند، که در زندان از مرضى درگذشت

توقیف کردند، هفت ماه در زندان بماند، تا وى را در مجلس مشورتى محاکمه کنند و بعد، 



میجنگید، زخمى برداشت و ) یکى از مردمان هند(»3«دراكهاى اکسىینزمانیکه اسکندر با مالّى
.زیاد گرفته بود، درگذشت»4«که از شپشتن از فربهى و مرضى، در همین اوان کالّیس

روایت آریان

.ها است، که ذکر شدروایت مورخ مذکور در همان زمینه

بود و خود را »5«راجع بزنى، که اسکندر را از رفتن بخوابگاه بازداشته، گوید، که اسم او سیرا
ها او را استهزاء میکردند، ولى بعد، چون چند فقره از در ابتداء اسکندر و یونانى. گو میدانستغیب
هاى او با وقایع صدق کرد، دیگر با نظر حقارت در او نمینگریستند و اجازه یافت، که گوئىپیش
.وروز داخل خیمه اسکندر شودشب

نامى از آنها رازشان را بمحبوب »6«منیان گوید، که اپىدر باب افشاء شدن راز کنگاشیان آر
باقى حکایت. لوك گفتبروز داد و او هم به اورى»7«لسخود خاریک

______________________________
)1(-�A�l�c�e�t�a�s.

)2(-�C�h�a�r�e�s� �d�e� �M�i�t�y�l�e�n�e.

)3(-�M�a�l�l�i�e�n�s� �O�x�y�d�r�a�q�u�e�s.

)4(-�M�a�l�a�d�i�e� �p�e�d�i�c�u�l�a�i�r�e.

)5(-�S�y�r�a.

)6(-�E�p�i�m�e�n�e.

)7(-�C�h�a�r�i�c�l�e�s.
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آریستوبول و بطلمیوس عقیده : تن مورخ مزبور نوشتهراجع به کالّیس. چنان است، که ذکر شده
در خاتمه آریان میگوید، که روایات راجع باین قضیه . داشتند، که او محرّك هرموالئوس بود

، 4کتاب (ام، که کمابیش شبیه یکدیگر است روایاتى را جمع کردهخیلى مختلف است و من 
).2-1، بند 5فصل 

).7، بند 12کتاب (روایت ژوستن هم در چند کلمه همان است، که گفته شد 

راجع بتاریخ این وقایع، آریان گوید، در زمانى روى داد، که اسکندر براى رفتن بهند به باختر 
).م.ق327تقریبا (درآمده بود 

برگشتن اسکندر به باختر براى لشکرکشى به هند

):1، بند 8، فصل 4کتاب (آریان گوید 

، »2«و آستانس»1«اسکندر به باختر برگشت و کراتر را با قشونى مأمور کرد، که کاتانس
جدالها سخت و خونین بود،. وقمع کنندرا، قلع) پارتاکن(هاى شورشیان پارتاك مانده سردستهباقى

کاتانس در گیرودار کشته شد و آستانس را اسیر کرده نزد . مندى کراتر خاتمه یافتولى ببهره
کورث اسم آستانس را کنت. پیاده بود1500سوار و 120تلفات خارجیها . اسکندر فرستادند

والیت بوباسن را تصرّف »4«پرخوننوشته و افزوده، که سردار دیگر اسکندر پولى»3«هستانس
آریان پس ) شاید از والیات جزو سغد بوده(اینکه گفته باشد، که این والیت در کجا بود کرد، بى

از این قضیه از رفتن اسکندر بهند صحبت داشته و از وقایع آسیاى وسطى یا شمال و شرق ایران، 
ندر در سغد و در والیات کورث از قضایائى در موقع بودن اسکدیگر ذکرى نکرده، ولى کنت

همجوار آن سخن رانده، که چنین است و، چون دیگر از وقایع شمال و شرق ایران صحبتى 
.کورث را بسان ضمیمه ذکر کرده میگذریمنخواهد بود، روایت کنت

______________________________
)1(-�C�a�t�a�n�e�s.

)2(-�A�s�t�a�n�e�s.



)3(-�H�a�u�s�t�a�n�e�s.

)4(-�P�o�l�y�p�e�r�c�h�o�n.
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کورث ذکر کردهوقایعى که کنت-ضمیمه فصل دوم

»1«نیپعزیمت اسکندر به کس

تاس را بجاى کلیتوس والى سغد کرده پس از آن آمین. اسکندر ده روز در حوالى مرکند گذراند
این صفحه . گردیدنیپتیون را به باختر فرستاد، تا آذوقه زمستان تهیه کند و خود عازم کسهفس

در همسایگى سکاها واقع و داراى دهات پرجمعیت و آباد بود و از جهت ثروت، بیگانگان را هم 
فراریهاى باختر، که با اسکندر خصومت میورزیدند، باینجا پناهنده شده بودند، ولى . جلب میکرد

باختریهاى مذکور از اهالى، همینکه از آمدن اسکندر آگاه شدند، اینها را بیرون کردند و، چون
هزار نفر بود، اى، که بالغ بر دوازدهعفو و اغماض اسکندر مأیوس بودند، دور هم جمع شده قوه

نتیجه بود، تا باالخره از باختریها جدال مقدونیها با آنها مدتى بى. تاس جنگیدندتشکیل داده با آمین
دند، ولى این شکست باختریها براى چهارصد نفر کشته و سیصد نفر اسیر شدند و باقى فرار کر

بعد . مقدونیها گران تمام شد، زیرا مقتولین آنها هشتاد و مجروحینشان سیصد و پنجاه نفر بود
باوجود این شورش، که در مرتبه دوم روى داده بود، اسکندر باختریها را عفو کرد و، پس از 

.بود»2«اى عازم شد که موسوم به نورااینکه بقید قسم از آنها قول گرفت، که مطیع باشند، بصفحه

نورا

این . نامى، که از مادرش دو پسر داشت، اداره میکرد»3«میترسسىاین صفحه را والى آن سى
.مردم ازدواج مادر را مباح میدانند



دوهزار نفر از مردم این صفحه در پشت سنگرى در تنگى جمع شده خواستند از ورود اسکندر 
ام آنها از این حیث محکم بود، که از پیش سیل آبى و از پس کوهى داشتند و مق. ممانعت کنند

.نشینى ساخته بودندراهى از درون کوه براى عقب

.چراغ نمیشد از اینجا دورتر رفتمدخل این راه در روز، روشن بود، ولى بى

. میها نمیدانستوخمهاى این داالنها را کسى جز بوداالنهاى زیرزمینى بدشتى هدایت میکرد و پیچ
کوب را بکار انداختند وهاى قلعهاسکندر امر کرد، ماشین

______________________________
)1(-�X�e�n�i�p�p�e.

)2(-�N�o�u�r�a.

)3(-�S�i�s�y�m�i�t�h�r�e�s.
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آبى تند بعد، که مقدونیها بکوه نزدیک شدند، دیدند که سیل . سنگرهاى مدافعین را برافکندند
وقت اسکندر امر کرد درختان بسیار انداختند و سنگهاى زیاد جمع در این. مانع از عبور آنان است

این کارها باعث ترس اهالى گردید و اسکندر از موقع استفاده کرده . اى ساختندکرده تپه
لى فرستاد، تا آنها را، که نیز از همین ملّت و در میان آنها متنفّذ بود، نزد بزرگان اها»1«اکسارتس

وقت امر کرد برجهاى متحرّك را بکوه نزدیک کردند و باران را باطاعت دعوت کند و در همان
بر اثر این وضع اهالى بقلّه کوه پناه بردند و اکسارتس هم کوششى بکار برد، . تیر بر اهالى بباریدند

که قشون فاتح مقدونى با با این مقصود باو گفت،. میترس را به آشتى متمایل داردسىکه سى
طاقتى میخواهد عازم هند گردد و هرکس عایقى در این راه شود، مورد خشم سپاهیان کمال بى

میترس خواست از اسکندر تمکین سىسى. هائى براى خود تدارك خواهد کردگشته بدبختى
نکه بدست کند، ولى مادرش، که نیز زنش بود، راضى نشده گفت، ترجیح میدهم کشته شوم، تا آ

میترس کرد، زیرا مینمود، که مادرش بیش از سىاین حرف اثر غریبى در مزاج سى. بیگانگان افتم



میترس رسول اسکندر را پس سىدر نتیجه سى. مند میباشداو، که مرد است، بآزادى خود عالقه
خاطر آورد، اینکه براى تمکین حاضر شده باشد، ولى بعد که برترى سپاه مقدونى را بفرستاد، بى

پشیمان گشته اکسارتس را صدا کرده گفت، حاضرم تمکین کنم، ولى تمنّى دارم، که نه حرف 
تر گذشت او را تحصیل اى، تا آسانمادرم را به اسکندر بگوئى و نه نصایحى را، که تو بمن داده

ه شدند، تا میترس با مادر و پسرانش از عقب او روانسىپس از آن اکسارتس پیش افتاد و سى. کنم
.نزد اسکندر روند و نخواستند منتظر تأمیناتى، که اکسارتس وعده داده بود، باشند

اسکندر، چون دید، که اینها نزد او میروند، سوارى فرستاد بگوید، که برگردند و منتظر ورود او 
قاء داشت با میترس را بایالت خود ابسىنرو قربانى کرد و سىباشند و بعد، که بآنها رسید، براى مى

این وعده، که اگر مطیع باشد،

______________________________
)1(-�O�x�a�r�t�e�s(این شخص همان کس است، که پدرزن اسکندر بود.(
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میترس بطور گروى در قشون اسکندر داخل شدند سىدو پسر سى. ایالت بهترى باو خواهد داد
).2، بند 8کورث، کتابکنت(

پس از آن اسکندر خواست شورشیان دیگر سغد را مطیع کند و براهى افتاد، که خیلى ناهموار و 
سربازان از سختى راه و خستگى در میماندند و . سنگالخ بود و آسیب زیاد بمقدونیها وارد کرد

سم اسبان فرسا گردید، زیرا نظام هم دوچار محن طاقتسواره. صفوف مقدونى شکافهائى مییافت
.سائیده شده بود

باوجود این . اسکندر چند دفعه اسب خود را عوض و شورشیان را، که فرار میکردند، تعقیب کرد
. جنگیدندها مىگاهها بیرون آمده با مقدونىشورشیان در جنگلها پنهان میشدند و بعد، از کمین

از دور اسکندر بپراکندند و فقط باالخره سپاهیان اسکندر بقدرى درماندند، که تمام سربازان جوان
این جوان طاقت و تحمل غریبى ابراز کرد، توضیح آنکه اسب خود . فیلیپ پسر لیزیماك با او ماند

با او راه پیمود ولى در جنگى، ) شانزده فرسنگ و نیم تقریبا(را به اسکندر داد و پیاده پانصد استاد 



ز جنگل بیرون آمده بپراکندند، ولى این جوان از که با سغدیها در جنگلى روى داد، هرچند آنها ا
اسکندر از فوت او محزون گشت و در . شدت خستگى تکیه بدرختى کرده بعد افتاد و درگذشت

وقت باو خبر رسید، که سردار نامى او اریگیوس نیز، وقتى که باردوى مقدونى برمیگشت، از همان
.خستگى فوت کرده

ده، ولى نمیگوید، که نتیجه چه شد، زیرا مکرّر مینویسد، که کورث ذکر کراین قضایا را کنت
شورشیان فرار میکردند و فرار کردن را در اینجاها باید چنین تعبیر کرد، که مواقع طبیعى داشتند و 

).2، بند 8کورث، کتاب کنت(از یکجا بجاى دیگر میرفتند 

»1«رفتن اسکندر به غبزه

روز . بکارهاى خود داد، عازم والیتى گردید، که موسوم به غبزه بودپس از اینکه اسکندر تمشیتى 
درپى در افق زد و روز سوم برقهاى پى. تر گردیدروز دوم هوا تاریک. اى روى نداداول حادثه

اىبعد رعد غرّیدن گرفت و لحظه. سپاه مقدونى متوحش شد

______________________________
)1(-�G�a�b�a�z�a.
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حال نه میتوانستند پیش سپاهیان مقدونى، در این. بعد باران شدید، که با تگرگ مخلوط بود ببارید
شان را باالى سر نگاه میداشتند، ولى رطوبت زیاد و سرما در ابتداء اسلحه. روند و نه درنگ کنند

وقت طوفانى مهیب در این. ا را بزیر افکنندحس کرد، چنانکه مجبور شدند دستهدستهاى آنها را بى
باالخره بجنگلى . برخاست و مقدونیها بیچاره گشتند، زیرا هرقدر میکوشیدند، پناهگاهى نمییافتند

.نظمى در زیر درختان بپراکندندرسیدند و صفوف خود را رها کرده با کمال بى

حال آنکه رطوبت زمین از سرما به حال از شدت ترس روى زمین خوابید وبسیارى از آنها در این
حال بماندند، غافل از اینکه سکون بعضى تکیه بدرختان داده در همان. یخ ضخیمى مبدل شده بود

هائى را حال میرفت و میآمد و بآنها تسلّى میداد و دود کلبهاسکندر در این. باعث مرگ حتمى بود



ه مقدونیها تبرها را برگرفته درختان زیاد باالخر. نشان داده میگفت خودتان را بآنجا برسانید
انداختند و آتشى روشن کردند، که تقریبا تمام جنگل را فرو گرفت و در وسط آن جاهاى کمى 

هاى بومى ها پس از اینکه گرم شدند، بعضا خودشان را بکلبهمقدونى. براى سپاه اسکندر باقى ماند
باوجود این، طوفان مزبور . از آب بود، زدندرسانیدند و برخى چادر خود را در زمینى، که پر 

.باعث مرگ هزار نفر گردید

وقت، روز دیگر اسکندر اعالن کرد، که هرچه از سربازان گم شده، باز خواهند یافت و، در این
اى زیاد از چهارپایان بنه و دوهزار شتر و حشم براى اردوى اسکندر عده»1«میترسسىکه سى

سکندر امر کرد تمامى این حیوانات را در میان مقدونیها تقسیم کردند، تا بوعده بسیار آورده بود، ا
.خود وفا کرده باشد

بعد اسکندر امر کرد از گوشت پخته آذوقه شش روز راه . بدین ترتیب رفع گرسنگى مقدونیها شد
پس از ورود باین والیت تمامى آنها را غارت کرد و . بیرون رفت»2«تهیه کنند و بقصد ساکها

میترس، در ازاى خدمتى، که کرده و مقدونیها را از مرگ سىهزار رأس حشم برگرفته به سىسى
).4، بند 8کورث، کتاب کنت(نجات داده بود، بخشید 

______________________________
)1(-�S�y�s�i�m�i�t�h�r�e�s.

)2(-�S�a�k�e�s� �)�S�a�c�e�s. )
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لشکرکشى اسکندر به هند-فصل سوم

)م. ق327(از باختر تا سند -مبحث اول

مقدمه



جنگ بگذراند و، چون احوال اسکندر کلیۀ چنین بود، که نمیتوانست مدتى اوقات خود را بى
و نارضامندى در میان چندى در جائى میماند، مرتکب کارهائى میشد، که از نام وى میکاست

.آوردسپاهیان او پدید مى

کشى او بهند همین نکته بود، که میخواست قشون خود را مشغول و بنابراین یکى از جهات قشون
حدوحصر او را طلبى و نخوت بىاز جهات عمده دیگر باید فرط جاه. نارضامندى افراد را فرونشاند

را خوب میدانست و، چون خوانده بود، که باکوس و هاى یونانىاسکندر افسانه. در نظر گرفت
هرکول، دو پسر اله بزرگ یونانیها تا هند راندند، او هم، که خود را پسر همان اله بزرگ میخواند، 

آمدش همواره این متملّقین و چاپلوسها هم براى خوش. نمیخواست از برادران خود عقب بماند
نى کمتر باشد، در دماغ او پرورده همه روزه آن را قوت فکر را، که او نباید از موجودات غیرفا

چیز این آمیزیکه درباره همهباالخره باید گفت، که آواز ثروت هند و تصورات اغراق. میدادند
مملکت پهناور داشتند، ممد خیاالت اسکندر شد، زیرا او امیدوار بود، که از غارت و چپاول این 

این بود جهات عمده این . هاى هخامنشى بدست آردخزانهمملکت ثروتهائى بیشتر از ذخایر
ها و قتل و هاى او، براى ملل و مردمان آن روز جز خرابىلشکرکشى، که مانند سایر لشکرکشى

تر خواهد شد، بمقدمه خاتمه داده چون از ذکر وقایع این معنى روشن. اى نداشتها نتیجهغارت
.پردازیمبخود موضوع مى

ندر براى سفر هندتدارکات اسک

درپى اسکندر از دیرگاهى در خیال یک سفر جنگى بهند بود، ولى اشکاالت تسخیر سغد و قیام پى
.انداختباختریها، سغدیها و سکاها بر ضد اسکندر، اجراى این قصد او را بتأخیر مى

کشتارهاى هاى زیاد و تسخیر قالع وکشىاحوال در مدت دو سال چنین بود، تا آنکه پس از قشون
مهیب و برانداختن شهرها، که براى مرعوب ساختن اهالى
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دیودور گوید، که در موقع (آمد، اسکندر موفق گشت آرامشى در اینجاها برقرار کند بعمل مى
از آن پس ) »1«هزار نفر را از دم شمشیر گذراند120فرونشاندن یکى از شورشهاى سغد اسکندر 

.اسکندر باجراى نقشه دیرین خود پرداخت و به باختر درآمد، تا از آنجا بطرف هند رهسپار گردد

ها رایج بود، مثال میگفتند، که این مملکت نه از ثروت این مملکت داستانهائى در میان مقدونى
ى دنیا یافت جافقط داراى طالى زیاد است، بل بقدرى جواهر و مروارید گرانبها دارد، که در هیچ

وقتى که این اخبار در میان . نمیشود و بعد میگفتند سپرهاى جنگیان هندى از طال و عاج میدرخشد
مقدونیها منتشر شد، اسکندر خواست نشان دهد، که او از پادشاهان هند کمتر نیست و با این 

هاى زرین نهاى سیمین نصب کنند و جوشمقصود امر کرد سپاهیان او نیز بسپرهاى خودشان لوحه
جا در این). 3، بند 8کورث، کتاب کنت(نظام را از زر بسازند و سیمین پوشند و لجام اسبان سواره

او، چنانکه گذشت، انظار . مقتضى است، نطقى را، که اسکندر در ایسوس کرد، بخاطر آریم
بروید، این «ه گفت هاى سپاه ایران متوجه داشتسپاهیان ایلّیرى و تراکى خود را بتجمالت و زینت

.، و حال آنکه فقط چهار سال بین این دو زمان فاصله بود»زینتهاى زنان را بربائید

در همین اوان اسکندر خواست کارى کند، ) 5، بند 8کورث، کتاب کنت(بعقیده بعض مورخین 
و در که با یک تیر دو نشانه زده باشد، یعنى در غیبت خود از ایران از پشت سرش مطمئن گردد 

با این مقصود امر کرد در تمام ایاالت ایران . حال ناراضیان مقدونى را از خود دور کندهمان
بهترین جوانان جنگى را انتخاب کرده نزد او آرند و، پس از اینکه این امر اجرا شد، آنها را در 

در قشون بودن سپاهیان ایرانى . لشکر خود داخل و بهمان اندازه افراد مقدونى را مرخّص کرد
هائى در نزد اسکندر حال اینها گروىاسکندر از قوت ایرانیان در موقع شورش میکاست و در همان

.بودند، تا ایرانیها از بیم اعدام آنها گرد شورش نگردند

______________________________
.ایم، که قسمتى از آن افتاده و باالتر توضیح داده17فهرست مطالب کتاب -)1(
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تر بیاید، این قضیه را بزمان بودن اسکندر در شوش، پس از مراجعت او از آریان، چنانکه پائین
.هند، مربوط داشته

عزیمت اسکندر بطرف هند

هزار و پانصد سوار در باختر براى هزار پیاده و سهتاس را با دهم اسکندر آمین. ق327در بهار 
امنیت آنمملکت گذاشته، خود را با تمام قوایش عازم هند شد و، پس از اینکه از کوه حفظ 

در مدت ده روز گذشت، بشهر اسکندریه، که خودش در موقع ) بقول آریان از قفقاز(»1«پاراپامیز
چون والى این شهر وظایف خود را خوب عهده نمیکرد، او. سفر اولى به باختر بنا کرده بود، رسید

هائى را، که بکار جنگ را معزول و نیکانور را بجاى او گماشت و براى آبادى شهر، مقدونى
را بایالت »2«هم در این اوان تیریآسپ. جا گذاشتاى از مردمان دیگر در اینآمدند و نیز عدهنمى

، 4آریان، کتاب (امتداد دارد، منصوب داشت »3«پاراپامیز و صفحاتى، که تا کنار رود کوفس
).1، بند 8فصل 

وقتى که اسکندر میخواست بهند برود، دید سربازان او بقدرى ): 76اسکندر، بند (پلوتارك گوید 
بنابراین روزى . اند، که با اشکال میتوان آنها را حرکت داداز اموال غارتى و غنائم سنگین شده

هاى او و دوستانش را، که پر از غنائم بود، آتش زدند و پس از آن ابهگاه امر کرد تمام ارصبح
تر از اجراى آن بود گرفتن این تصمیم مشکل. ها هم چنین کنندهاى مقدونىدستور داد، که با ارابه

و مقدونیهاى کمى از این حکم مغموم گشتند، زیرا اکثر آنها نعره برآوردند، چنانکه در آغاز 
هائى را که الزم داشتند، براى آنها باقى گذارند و ورند، ولى بعد حاضر شدند، بنهآگیرودار برمى

ترس هم در این اطاعت دخیل بود، زیرا میدیدند، که اسکندر در موارد تنبیه . مابقى را آتش بزنند
نام داشت، »4«آندرو سیاست، سخت و بى گذشت است، چنانکه یکى از درباریان خود را، که مه

، که یاغى»5«داتجه نافرمانى بدست خود کشت و یکنفر خارجى را موسوم به ارسدر نتی

______________________________
)1(-�P�a�r�a�p�a�m�i�s�e.

)2(-�T�y�r�i�a�s�p�e.



)3(-�C�o�p�h�e�s.

)4(-�M�e�a�n�d�r�e.

)5(-�O�r�o�s�d�a�t�e.
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روایت پلوتارك، یعنى آتش زدن اموال سربازان راجع باین . شده بود، با تیر از پاى درآورد
کورث هم از آن ذکرى کرده، ولى در موقعى که اسکندر در مقدونى، باید بخاطر آورد، که کنت

.حوالى دامغان بود

اى زائید، که بر سر کالهى داشت وقت میشى برهدر این): 77اسکندر، بند (بعد پلوتارك گوید 
گ، و در دو طرف این تیار عالمت عضو تناسلى زن و مرد دیده مانند تیار پارسى، از همان رن

اسکندر از این معجزه متوحش گشت و خواست کاهنان بابلى، که در اردویش بودند، او را . میشد
. قدما در این موارد کفّاره میدادند و تزکیه یا راندن ارواح بد، نوعى از کفّاره بود(تزکیه کنند 

. معروف بودند و خود این عقاید هم از بابل بجاهاى دیگر سرایت میکردکاهنان بابلى از این حیث 
.).م

اسکندر در این موقع بدوستان خود گفت، که تزکیه در نفع آنها است، زیرا میترسید، که پس از 
حمیت افتد، بعد بزودى آیتى وقوع یافت، که باعث مرگش دولت او بدست شخصى گمنام و بى

نام داشت و ناظر باروبنه »1«یح آنکه یک نفر مقدونى، که پروکسنوسامیدوارى او گردید، توض
اى رسید، که آب آن مانند روغن اسکندر بود، وقتى که چاهى در ساحل جیحون میکند، بچشمه

بود و همان بو و طعم را داشت، و حال آنکه در این مملکت زیتون نمیروید، اگرچه گویند آب 
.تنى میکنند، چرب میسازدرا، که در آن آبجیحون روغن دارد و بدن اشخاص 

:پاتر نوشتتىاسکندر باین قضیه اهمیت داد، زیرا در نامه خود به آن



گوها گفتند، که کشف غیب» این کشف عالمت آشکارى است از عنایات خدایان نسبت بمن«
است، زیرا مزبور داللت میکند بر اینکه سفر جنگى پرافتخارى در پیش است، ولى این سفر سخت

راجع باین قضیه معلوم است، که (اند خدایان روغن را براى رفع خستگیها بسربازان مقدونى داده
چون سفر هند و گذشتن از جاهاى صعب العبور بسیار سخت و مشکل بوده، اسکندر براى تشویق 

گیرند، زیرا ازسرداران و سربازان خود امر کرده قدرى روغن در چاه بریزند، تا بعد آنرا بفال نیک

______________________________
)1(-�P�r�o�x�e�n�u�s.
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کتب متقدمین و متأخّرین دیده نمیشود، که جهتى براى بودن روغن در آب جیحون یا در حوالى 
وچار واقعا هم اسکندر در جدالها د): 78همانجا، بند (بعد پلوتارك گوید ). آن بوده باشد

مخاطراتى عظیم گردید و زخمهاى زیاد برداشت و بزرگترین قسمت قشون او از قحطى چیزهاى 
این گفته پلوتارك نظرى را، که دو سطر باالتر ذکر شد (وهوا تلف شد ضرورى و از بدى آب

).تأیید میکند

»1«عبور از نیکه

و پس از اینکه ) اندکابل منطبق داشتهنیکه یا نیکایا را با (اسکندر طى مسافت کرده از نیکه گذشت 
کرد، رسولى فرستاد، که تاکسیل و سایر رؤساء این ) ربۀ النوع جنگ و عقل(قربانى براى پالّاس 

آنها اطاعت کرده با هدایاى گرانبها آمدند و گفتند، . صفحات را دعوت کند، نزد اسکندر آیند
نظام و از قشون خود، که از پیاده و سوارهاسکندر قسمتى را. فیل براى او خواهند فرستاد25که 

»2«سالتیدتیون و پردیکّاس داده آنها را مأمور کرد، در صفحه پهسپاهیان اجیر مرکّب بود به هفس
تا رود سند پیش رفته مردم را مطیع کنند و بعد روى رود مزبور پلى براى عبور قشون ) کالاتیسپه(

.اسکندر بسازند

با سرداران مزبور حرکت کردند و حکم اسکندر مجرى ) یعنى رؤساء(ها تتاکسیل و سایر آناک
سالتید یاغى شده در شهرى مواقع محکم رئیس ساخلو په»3«تسدر این احوال آس. گشت



جا تس در اینآس. تیون او را محاصره و پس از سى روز این شهر را مطیع کردگرفت و هفس
تس برگشته مورد اعتماد اسکندر شده بود، بجاى از آس، که»4«ژهکشته شد و بجاى او سان

تیون، وقتى که باید در نظر داشت، که هفس). 2، بند 8، فصل 4آریان، کتاب (مقتول معین گردید 
.کالاتیس حمله برده، از دره خیبر گذشتهبصفحه په

»5«جنگ با آسپیان

عازم شد و با این مقصود کنار رود »7«و آراساك»6«بعد اسکندر بجنگ مردم آسپیان و تیریان
را گرفته باال رفت، تا ببلندیهائى که شیب تند داشت، رسید و با زحمت از رود »8«خوئس

گذشت، بعد چون شنید، که

______________________________
)1(-�N�i�c�e�e.

)2(-�P�e�u�c�e�l�a�t�i�d�e.

)3(-�A�s�t�e�s.

)4(-�S�a�n�g�e�e.

)5(-�A�s�p�i�e�n�s.

)6(-�T�h�y�r�e�e�n�s.

)7(-�A�r�a�s�a�q�u�e�s.

)8(-�C�h�o�e�s.
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نظام و هشتصد سپاهى فاالنژ، که به ترك اند، با پیادهاهالى بکوهها و جاهاى محکم پناه برده
در جدالى در پاى دیوار شهر اول این صفحه، . هاى سواران نشانده بود، بطرف دشمن رانداسب



بطلمیوس و . پناه برد و اسکندر در این جدال زخمى بشانه برداشتدشمن شکست خورده بشهر 
بعد اسکندر دور شهر گردید و جاى ضعیف استحکامات را . لئونّاتوس هم مجروح گشتند

ها یورش برده سنگر اول را گرفتند، ولى در سنگر دوم جدالى خونین روز دیگر مقدونى. شناخت
اند و باران تیر بر دیدند، که مقدونیها نردبانها را آوردهو سخت روى داد، تا باالخره، چون اهالى

ها در تعقیب آنها از جهت زخمى، که اسکندر مقدونى. آنها میبارند، فرار کرده بکوهها رفتند
باوجود این قسمت . برداشته بود، شقاوتهاى غریبى بروز دادند، توضیح آنکه حتّى اسرا را کشتند

وبن برافکندند، اسکندر امر کرد تمام شهر را از بیخ. رسانیدندبزرگ اهالى خودشان را بکوهها
بعد اسکندر کراتر را با سایر فرماندهان . رفت و شهر مزبور تسلیم شد»1«خودش بشهر آندراك

هاى این صفحه را تسخیر کند و خود بطرف رود نظام در اینجا گذارد، تا سایر قسمتپیاده
.رکت کرده روز دوم خود را بپاى شهر آسپیان رسانیدبقصد امیر آسپیان ح»2«سوآست

در این . ها آنها را تعقیب و کشتارى زیاد کردنداهالى، شهر را آتش زده بکوهها رفتند و مقدونى
احوال بطلمیوس رئیس این مردم را دیده بطرف او شتافت، ولى چون صعود بکوه مشکل بود، 

ربتى با نیزه به بطلمیوس زد، ولى نیزه بجوشن او پیاده شد و رئیس مزبور هم بطرف او آمده ض
اش را پس از آن بطلمیوس زخمى بران امیر وارد آورد و، چون او افتاد، اسلحه. آمده شکست

.برگرفت

همراهان امیر پس از آن فرار کردند، ولى چون مردانى، که روى بلندیها بودند، نتوانستند تحمل 
باشد، دوان آمدند و جدالى خونین در اطراف جسد کنند، که جسد رئیسشان در دست دشمن

.درگرفت و مقدونیها بکمک بطلمیوس شتافتند

اما . شدند»3«باالخره آنها از دشت نبرد بیرون رفتند و مقدونیها از بلندیها گذشته وارد شهر آریژه
در این احوال. اهالى شهر را آتش زده فرار کرده بودند

______________________________
)1(-�A�n�d�r�a�q�u�e.

)2(-�S�o�a�s�t�e.



)3(-�A�r�i�g�e�e.
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کراتر دررسید و، چون اسکندر این محلّ را داراى مزایاى زیاد دانست، باو امر کرد دیوار شهر را 
آمدند، مسکون گرداند، نمىوحوش و مقدونیهائى، که بکار جنگ از نو بسازد و آنرا از مردم حول

، 8، فصل 4آریان، کتاب (بعد خود اسکندر بطرف کوهى، که اهالى اشغال کرده بودند، روانه شد 
ولى ) 17کتاب (مقتضى است گفته شود، که دیودور شهر آسپیان را نوتاك نامیده ). 3بند 

.کورث اصال اسم این شهر را ذکر نکردهکنت

بطلمیوس، که براى تحصیل علوفه و تفتیش رفته بود، به ) 4انجا، بند هم(بعد چنانکه آریان گوید 
شان زیاد یعنى عده(هاى دشمن بیش از آتشهاى مقدونیها است اسکندر خبر داد، که عده آتش

پس از آن اسکندر اردوى خود را بسه قسمت تقسیم کرده اولى را به لئونّاتوس و دومى را ) است
هندیها، چون یکقسمت قشون . ومى را با خود برداشته بطرف دشمن رفتبه بطلمیوس سپرد، بعد س

مقدونى را دیدند، بتصور اینکه عده آنها کم است، براى جنگ از بلندیها پائین آمدند و، پس از 
موقع بطلمیوس چندان داراى مزایا نبود، زیرا خارجیها پهلوهاى کوه را . جدالى شکست خوردند

ها را نگرفتند، تا آنها راه فرار ى که جدال شروع شد، مقدونیها دور خارجىوقت. اشغال کرده بودند
باالخره مقدونیها هندیها را . جنگ خونین و سخت بود، زیرا هندیها دلیرانه میجنگیدند. داشته باشند

بطلمیوس گفته، که در این جدال عده . مندى را داشتلئونّاتوس هم همین بهره. ها راندنداز بلندى
درشتى . هزار گاو هم بتصرّف آنها درآمد130هزار نفر بود و 40ائى، که مقدونیها گرفتند، اسر

گاوها جلب توجه میکرد، چنانکه اسکندر گفت چند رأس از این گاوها نگاه دارند، تا آنها را بعد 
مقتضى است گفته شود، که این روایت آریان را مورخین دیگر ذکر (به مقدونیه بفرستد 

).انددهنکر

»1«ساکنیانجنگ با آس

فیل منتظر او 20هزار سوار و 2هزار پیاده و 30ساکنیان، که با پس از آن اسکندر بجنگ آس
بودند، رهسپار



______________________________
)1(-�A�s�s�a�e�e�n�i�e�n�s.
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. نظام سنگین اسلحه و آالت محاصره باو پیوستپیادهکراتر هم پس از مرمت شهر آریژه با . شد
. با زحمات زیاد گذشت»2«عبور کرده از رود گوره»1«پادشاه مقدونى از خاك گوریان

ها چون اسکندر بخارجى. زحمات از عمق رود، سنگهاى لغزنده بستر آن و تندى جریان آب بود
تر دیدند، که بشهرهاى خود د و مناسبنزدیک شد، آنها جرئت نکردند در دشت باز جدال کنن

نام داشت، »3«تخت آنها، که ماساگپس از آن اسکندر بپاى. رفته در آنجاها بدفاع بپردازند
هزار نفر بهندیها از درون هند رسید و آنها در این احوال کمکى بعده هفت. نزدیک گشته اردو زد

در پاى دیوار شهر جنگ کند، زیرا ها حمله کردند، ولى چون اسکندر نمیخواستبمقدونى
میدانست، که اهالى در صورت شکست بشهر پناه خواهند برد، در اولین حمله هندیها امر کرد، 

بر اثر این حرکت بر . مقدونیها عقب نشینند، تا مخاصمین پیش آیند و جنگ در دشت باز بشود
رده بمقدونیها حمله کردند، جرئت و جالدت هندیها افزود و از فرط شادى صفوف خود را رها ک

بعد، همینکه بمسافت یک تیررس رسیدند، اسکندر فرمان حمله داد و در حال فاالنژ حمله برد و 
نفر از 200هندیها، چون وضع را چنین دیدند، فرار کرده بشهر پناه بردند و . گیرودار درگرفت

.آنها کشته شد

.بقوزك پاى او خوردبعد اسکندر فاالنژ را بطرف شهر حرکت داد و تیرى

کوبى قسمتى از دیوار شهر را برانداخته یورش بردند، ولى روز دیگر مقدونیها با آالت قلعه
روز بعد هم مقدونیها نتوانستند . مدافعین سخت پافشردند و اسکندر امر کرد لشکرش برگردد

پلى بزیر افکنده روى روز سوم فاالنژ باز یورش برده و مقدونیها از برج مذکور . داخل شهر گردند
هاى خندق استوار داشتند، ولى در حینى که مقدونیها هجوم بردند، تا از روى آن بگذرند، خرابه

.این پل شکست و مقدونیها افتادند



حال مقدونیها استفاده کرده تیر و سنگ و غیره بر مقدونیها باریدند و فریادهاى شادى هندیها از این
هاى باریک، که در میان بعد بعض هندیها از دروازه. ات هجوم آوردندبرآورده از باالى استحکام

برجهاى قلعه ساخته شده بود، بیرون آمده

______________________________
)1(-�G�u�r�e�e�n�s.

)2(-�G�u�r�e�e.

)3(-�M�a�s�s�a�g�u�e�s.
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»1«ستاساحوال اسکندر امر کرد دسته آلدر این . ها وارد کردنددرپى بمقدونىهاى پىضربت
ها روز چهارم مقدونى. نشینى قشون را آسان گرداندحرکت کرده مجروحین را نجات دهد و عقب

پل جدیدى ساختند، ولى هندیها، چون دیدند، امیرشان با بهترین قسمت قشونش کشته شده و 
اسکندر بواسطه شجاعت . قسمت دیگر مجروح است، رسولى فرستاده داخل مذاکره گشتند

آنها با اسلحه . محصورین قبول کرد، که آنها را نکشد، باین شرط، که در قشون او داخل شوند
بیرون آمده بر یک بلندى در مقابل مقدونیها اردو زدند، با این نیت، که شبانه فرار کنند، تا مجبور 

هموطنانشان اسلحه بکار برند، ولى اسکندر از نی ت آنها آگاه شده امر کرد در نگردند بر ضد
بعد اسکندر وارد . تاریکى آنها را محاصره کردند و تا آخرین سپاهى همه را از دم شمشیر گذراند

این شخص امیر این (را اسیر کرد »2«شهرى شد، که مدافع نداشت و مادر و دختران آساکنوس
نفر 25در این محاصره اسکندر فقط ). اندهمحلّ بوده و یونانیها باسم او این مردم را آساکنیان نامید

.).م. ها کرده، موافقت ندارداین عده با توصیفى، که آریان از سختى جدال(تلفات داشت 

کورث کیفیات را طور دیگر شرحى که نوشته شد موافق روایت آریان است، ولى دیودور و کنت
.اندذکر کرده

کورثروایت کنت



گذشته سنوس را بتسخیر شهر »3«پس از آن اسکندر از رود خوآسپ): 10، بند8کتاب (او گوید 
دیودور این محلّ را در کتاب (رفت »5«نام مأمور کرد و خودش بطرف مازاگا»4«زیرابزرگى به

) نامیده، که همان ماساگ آریان است و مازاگا باید مصحف همین اسم باشد»6«خود ماساك17
امور این مملکت »8«اوفاسنام، تازه درگذشته بود و مادرش کله»7«پادشاه این والیت، آساکان

شهر موقع خوبى داشت، زیرا سیالبى از طرف مشرق و کوهى از سمت مغرب و . را اداره میکرد
اى عمیق، سنگرهاى طبیعى ایجاد کرده بود و در جائى که کوه نبود، خندق هجنوب، با دره

خود شهر دیوارى. بزرگى کنده بودند

______________________________
)1(-�A�l�c�e�t�a�s.

)2(-�A�s�s�a�c�e�n�u�s.

)3(-�C�h�o�a�s�p�e.

)4(-�B�e�z�i�r�a.

)5(-�M�a�z�a�g�a.

)6(-�M�a�s�s�a�q�u�e.

)7(-�A�s�s�a�c�a�n.

)8(-�C�l�e�o�p�h�a�s.
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پاى دیوار را از سنگ و باالى آن را از آجر ساخته و . استاد میرسید135داشت، که محیط آن به 
دیوارها را از تیر و چوب پوشانده بودند، تا پوششى باشد و این پوشش راهى براى حرکت کردن 

اسکندر استحکامات . بودهزار نفر سپاهى ساخلو این شهربعالوه این استحکامات، سى. بازگذارد
ها را نمیتوان از سنگ و شهر را معاینه میکرد، تا مگر راهى براى یورش پیدا کند و میدید، که دره



در این . کوبى را نمیتوان بکار انداختها پر نشده است، آالت قلعهخاك پر کرد و، تا این دره
اسکندر آهن تیر را بیرون . آمدحین یکى از سپاهیان قلعه تیرى بطرف او انداخت، که بساق او

کشید و اعتنائى بزخم نکرده اسب خواست، تا سواره کار خود را انجام دهد، ولى خون فوران 
تر مرا پسر ژوپى«: باالخره اسکندر این کلمات را بزبان آورد. کرد و در هرآن شدت مییافتمى

باوجود این تا تمام »میدانند، و حال آنکه بدن من مریض است و درد را احساس میکنم
هاى بیرون شهر را براى پس از آن فرمان داد، خانه. استحکامات را معاینه نکرد، باردو برنگشت

روز این 9در مدت . ها را پر کننداى خراب کردند و درختان زیاد انداختند، تا درهساختن تپه
ده باران تیر بمحصورین کارها انجام شد و مقدونیها برجهاى متحرّك را روى زمین استوار کر

.بباریدند

برجهاى متحرّك باعث وحشت اهالى شهر شد، بخصوص که نمیدیدند، کى آنها را حرکت 
کوبى نیز مؤید چون آالت قلعه. میدهد و تصور میکردند، که حرکت برجها از دست خدایان است

سوالنى نزد اسکندر این نوع تصورات بود، باالخره اهالى در ارگ شهر جمع شده قرار دادند، ر
اى از زنان محترم نزد اسکندر اسکندر پذیرفت و پس از آن ملکه با دسته. فرستاده امان بخواهند

اوفاس پسر خود کله). در حالیکه زنان از ظروف طال شراب براى خدایانشان نثار میکردند(رفت 
در . ى که داشت ابقاء کردرا، که طفل بود، روى زانوى اسکندر گذارد و او ملکه را بعنوان و مقام

اند، بیشتر از وجاهت ملکه بوده، کورث گوید، که این عنایت اسکندر، چنانکه گفتهاینجا کنت
زیرا پس از آن ملکه پسرى آورد، که هرچند کسى نمیدانست پدرش کى بود، باوجود این 

.اسکندرش نامیدند
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روایت دیودور

هاى دیودور معلوم است، که اسکندر اینجا هم مرتکب کشتارى مهیب گشته و بعالوه این نوشتهاز 
پس از اینکه عهدى بقید قسم ): 84، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . شقاوت، تزویر هم کرده

.بستند، ملکه از فتوت اسکندر شاد شده براى او هدایائى فرستاد و مطیع گشت



دو (وافق شرایط عهد از شهر بیرون آمده در جائى بمسافت هشتاد استاد بعد سپاهیان اجیر م
اسکندر، که کینه این سپاهیان را بدل داشت، ناگهان بر آنها . اردو زدند) فرسنگ و نیم تقریبا

.تاخت و آنها فریاد برآوردند، که اسکندر نقض قول کرده

ون شوند، نه اینکه آنها را دشمنان علنى اسکندر هم در جواب فریاد کرد، که اجازه داده از شهر بیر
پس از آن باوجود مخاطرات عظیمى، که براى سپاهیان مزبور بود، آنها مربعى . ها نداندمقدونى

جنگى . تشکیل کرده و زنان و اطفال خود را در وسط این مربع جا داده براى جنگ حاضر شدند
بنابراین از . آمدطرف دیگر کوتاه نمىروى داد، که خونین بود و در رشادت و جالدت طرفى از 

باالخره، وقتى که مردانى زیاد از خارجیها کشته شدند یا . طرفین عده زیادى مقتول و مجروح شد
بعض آنها، که مسلّح . زخم برداشتند، زنان آنها بکمک مردانشان شتافته دلیرانه جنگ کردند

اسلحه بودند، حمله بدشمن برده و سپر که بىبودند، مانند سپر مردان خود را دفاع میکردند، برخى 
.او را گرفته مانع از حرکت دادن آن میشدند

غیرتى خریده شده باشد، ترجیح مردان و زنان نشان دادند، که مرگ را بر حیاتى، که بقیمت بى
نظام خود امر کرد، که اشخاص غیرمسلّح و وقتى که جنگ تمام شد، اسکندر بسواره. میدهند

.دشمن و نیز زنانى را، که کشته نشده بودند، از اینجا باردوى مقدونى نقل کنندمصرف بى

هاى او چنین استنباط میشود، که این است روایت دیودور و اگرچه تصریحى ندارد، ولى از نوشته
اند، از باقى اسکندر قبول کرده اینها از شهر خارج شده بروند، ولى بعد که از شهر بیرون آمده

اى، که بیمناك گشته و آنها را بغیر از عده) زیرا بهند میرفته(ن عده در پشت سر خود ماندن ای
.ایست روى نام اوبهرحال این کار اسکندر لکّه. وقمع کردهاند، قلعبقول دیودور بیمصرف بوده
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»1«تسخیر بازیر

سکندر پس از تسخیر ماساگ امیدوار گشت، که شهر ا): 4، بند 9، فصل 4کتاب (بقول آریان 
ستاس و وقت آتّالوس و آلدر همان. بازیر را بآسانى بتصرّف آرد و سنوس را فرستاد، آنرا بگیرد

کشیده آن را تا ورود خود او »2«دو نفر دیگر را از سرداران خود مأمور کرد خندقى دور شهر ار



اما سنوس . ستاس آنها را بدرون شهر راندآیند، ولى آلاهالى ار خواستند بیرون. محاصره کنند
بعد . موفق نشد اهالى بازیر را بمقام تسلیم شدن آرد، زیرا بدیوارهاى بلند شهر خود امیدوار بودند

اى از یکى از امراى هند عده»3«ساراسکندر بطرف شهر مزبور رفت و شنید، که از طرف آبى
بر اثر این خبر او به سنوس . ند و میخواهند بشهر وارد شونداخارجیها بکمک شهر حرکت کرده

اى ساخته در آن ساخلوى گذارد، تا ساخلو شهر را در محاصره داشته باشد و بعد باو امر کرد قلعه
ها را دیده بیرون آمدند و جنگى سخت در غیاب او اهالى شهر عده کم مقدونى. ملحق شود

نفر اسیر 65نفر از اهالى کشته شد، 500گردید، توضیح آنکه هامندى با مقدونىرویداد و بهره
بعد اسکندر شهر ار . تر کردندمندى محاصره شهر را تنگگشت و سپاهیان اسکندر بر اثر این بهره

.را گرفت و چند فیل در آنجا یافت

ا بقلّه کوه بر اثر این خبر اهالى بازیر مأیوس گشته شبانه شهر را تخلیه کردند و با سایر خارجیه
.پناه بردند»4«آارن

تسخیر آارن

هم نتوانست این ) پهلوان داستانى یونان(موقع این کوه بقدرى محکم بود، که میگفتند هرکول 
هاى تند داشت و مانند اسکندر، چون این قلعه را، که از هرطرف شیب. محلّ را تسخیر کند

در . ت، که چگونه اینجا را بتصرّف آرددیوارى سر بآسمان کشیده بود، دید در فکر فرو رف
حال پیرمردى با دو پسرش نزد او آمده گفت، اگر بمن پاداش خوبى بدهى، من راهى را بتو این
اسکندر در حال وعده داد هشتاد تاالن باو بدهد و یکى از پسرهاى پیرمرد را گروى . نمایممى

اى از مقدونیهاىهبا دست»5«نوساش مولّىنگاهداشته امر کرد، که منشى

______________________________
)1(-�B�a�z�i�r�e.

)2(-�O�r�e.

)3(-�A�b�i�s�s�a�r�e.



)4(-�A�o�r�n�e.

)5(-�M�u�l�l�i�n�u�s.
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پاى کوه مزبور وسیع است، ولى هرقدر کوه . اسلحه دشمن را اغفال کرده از بیراهه باال روندسبک
از یک طرف کوه، رود سند جارى و . شود، تا بتک تیزى منتهى میگرددمىترباال میرود، باریک

اسکندر دید، تا قسمتى از این . آور میباشدهاى عمیقى است، که وحشتهاى دیگر درهاز سمت
.ها پر نشود، یورش ممکن نیستدره

.هاى اطراف درختان زیادى انداخته دره را پر کردندبنابراین امر کرد از جنگل

پس از آن بتیراندازان . کار هفت روز طول کشید و خود اسکندر اول درخت را انداختاین
اسکندر و آگریانها امر شد از کوه باال روند و سى نفر هم از دسته پادشاه مقدونى بسرکردگى 

بآخرى اسکندر گفت فراموش مکن، که من و تو . بآنها ملحق شدند»2«و آلکساندر»1«خاروس
.نامیمهم

یورش بقدرى سخت بود، که همه میخواستند اسکندر در آن شرکت نکند، ولى همینکه شیپور را 
بسیارى از مقدونیها پرت . دمیدند، اسکندر حمله کرد و سایر مقدونیها هم تماما از پى او شتافتند

تر وقتى که مقدونیهاى دیگر توانستند، قدرى باال. شده برودخانه سند افتادند و آب آنها را برد
روند، دشمنان آنها سنگهاى بزرگ بزیر غلطانیدند و این سنگها بسر مقدونیها آمده آنها را خرد یا 

.پرت کرد

. در این احوال خاروس و آلکساندر بباالى قلّه رسیدند و جنگ شروع شد، ولى هر دو کشته شدند
زون گشته امر کرد پس از آن اسکندر از کشته شدن این دو جوان و کسانى، که با آنها بودند، مح

مردمان کوه، . نشینى منظّم و متین، آنها را از مرگ حتمى نجات دادمقدونیها عقب نشینند و عقب
پس از آن اسکندر از تسخیر این قلّه . نشینى مقدونیها را دیدند، ولى آنها را تعقیب نکردندعقب

اهالى بدانند، که او مأیوس شد، زیرا دید وسائلى براى این کار ندارد، ولى چون نمیخواست



مأیوس گشته، ظاهرا چنین وانمود، که میخواهد از نو یورش برد و با این مقصود امر کرد راههاى 
هاى خسته قشون خود استراحت داده اطراف کوه را گرفتند و برجها را نزدیک کردند و بدسته

نفسهاى تازهبجاى آنان دسته

______________________________
)1(-�C�h�a�r�o�s.

)2(-�A�l�e�x�a�n�d�r�e.
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برگماشت، مردان کوه، چون دیدند اسکندر پافشرده، تصمیم بتخلیه کوه کردند، توضیح آنکه در 
مدت دو روز وانمودند، که از فتح خود غرق شادى هستند، زیرا آواز کوس و دهل تمام شب بلند 

»1«اسکندر باالکروس. رو گرفت ولى آتشهاى زیادى روشن شدشب سوم خاموشى قلعه را ف. بود
او برگشت و گفت مردان کوه . اندرا فرستاد تا تفتیش کند، که آتشها را با چه مقصود روشن کرده

اى همینکه اسکندر این بشنید، امر کرد تمام سپاهیان او نعره. اند و فرار میکنندرا تخلیه کردهآن
نظمى آنان گردید، چنانکه از باال دند و این صدا باعث وحشت فراریان و بىآنها چنین کر. برآرند

پس از آن اسکندر امر کرد قلّه . بزیر افتاده بعضى کشته شدند و برخى فاقد دست و پا گردیدند
موقع دشمنان حاصل شده بود، نه از فتح مندى، که از ترس بىکوه را گرفتند و بشکرانه این بهره

ربۀ النّوع عقل و (نرو امر کرد محرابى براى مى) را او از تسخیر کوه مأیوس بودزی(ها مقدونى
رهنمایان مذکور در فوق هم پاداشى یافتند، اگرچه . و نیز براى ربۀ النّوع فتح بسازند) جنگ

پس از آن حفاظت کوه و ساخلو والیت را . آنقدر، که وعده کرده بودند، نتوانستند انجام دهند
، بند 8کورث، کتاب کنت(محول داشته از اینجا بیرون رفت »2«توسکسسىه سىاسکندر بعهد

11.(

روایت دیودور

اسکندر در ابتداء بواسطه ): 85، بند 17کتاب (مورخ مذکور شرح این قضیه را چنین نوشته 
را تسخیر کند، ولى چون شنید، که هرکول بواسطه »3«اشکاالت زیاد نمیخواست کوه آارنس



. لرزه از تسخیر آن مأیوس شد و رفت، خواست با خدا رقابت کند و عازم تسخیر آن گردیدزمین
، ارتفاع آن شش استاد و سطح آن صاف و مدور )تقریبا سه فرسنگ و ثلث(دور کوه صد استاد 

جنوب از پاى آن جارى است و از اطراف رود سند، که بزرگترین رود هند است، از طرف. است
.هاى عمیق کوه را احاطه دارددیگر دره

هاىاسکندر داشت از تسخیر کوه مأیوس میشد، که پیرمردى نزد او آمده و گذشته

______________________________
)1(-�B�a�l�a�c�r�u�s.

)2(-�S�i�s�i�c�o�s�t�u�s.

)3(-�A�o�r�n�o�s.
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.خود را باو گفته وعده کرد مقدونیها را بجائى هدایت کند، که بر کوه مشرف باشد

باقى . این پیرمرد فقیر در غارى سه بستر تراشیده با دو پسرش روزگارى در آنجا بسر برده بود
هاى او چنین برمیآید، که اسکندر حکایت دیودور تقریبا همان است، که ذکر شد، ولى از نوشته

.ندیها را باز گذاشته بود، تا مدافعین کوه بتوانند آن را تخلیه و فرار کنندراه فرار ه

نوشته و گوید، که این شخص هند را براى خاطر »1«کتسىتوس را سىکسسىآریان سى
بسوس رها کرد و بعد او را هم رها کرده با قشونش بخدمت اسکندر درآمد و نسبت بوى صادق 

).3ند ، ب10، فصل 4کتاب (بود 

و اسکندر»2«شهر نیسا

و سند شهرى است موسوم به نیسا و »3«بین رود کوفس): 1، بند 1، فصل 5کتاب (آریان گوید 
کسى نمیداند، که این کدام . فاتح هند، بنا کرده) اله شراب(گویند، که این شهر را باکوس 

»4«ا آمد یا از کنار رود تملآیا از تب بدینج. باکوس است و در چه وقت او سفر جنگى بهند کرد



در لیدیه و، اگر باکوس مجبور بود از میان آنهمه ملل جنگجوى ناشناس بگذرد، چطور شد، که 
هائى، که راجع بخدایان است در افسانه«: بعد مورخ مذکور گوید. فقط هندیها را مطیع کرد

ى، که بیش از هرچیز هائحکایت. نباید خیلى موشکافى کرد) مقصود خدایان یونانى است(
پس از این مقدمه مختصر . »باورنکردنى است، چون با خدائى ارتباط مییابد، فاقد غرابت میشود

وقتى که اسکندر وارد این شهر شد، رسوالنى بعده سى نفر از اعاظم شهر، که : آریان گوید
سکندر براى احترام خدا نامى بود، باستقبال او آمدند، تا خواهش کنند، که ا»5«رئیسشان آکوفیس

وقتى که اینها وارد خیمه اسکندر گشتند، دیدند . آزادى شهر آنها را محترم دارد) یعنى باکوس(
رسوالن . اش پر از گردوغبار استاى بدست دارد و اسلحهکه او مسلّح است، خودى بر سر و نیزه

: بدین مضمون کردبعد آکوفیس نطقى. در پیش او بخاك افتادند و اسکندر گفت، برخیزید
زمانیکه

______________________________
)1(-�S�i�s�i�c�o�t�t�e.

)2(-�N�y�s�a.

)3(-�C�o�p�h�e�s.

)4(-�T�m�o�l.

)5(-�A�c�u�p�h�i�s.
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باکوس پس از تسخیر هند بیونان برمیگشت، این شهر را بنا کرد و از همراهان خود اشخاصى الیق 
و ) پاراپامیز(نشاند، یعنى همان کار کرد، که شما کردید و یک اسکندریه در قفقاز جا در این

این شهرها و شهرهاى دیگر باسم فاتحى، که از باکوس برتر . اسکندریه دیگر در مصر ساختید
خداى ما شهر ما را باسم دایه خودش نیسا نامید و این نام شامل تمام این . است، باقى خواهند ماند

نام دارد و نژاد بانى شهر را »1«این کوه، که بر دیوار شهر ما مشرف است، مروس. استصفحه 



ها عقیده داشتند، که باکوس از براى فهم این جمله باید بخاطر آورد، که یونانى(بخاطرها میآورد 
شهر نیسا از این.). م. خداى بزرگ آنان بوجود آمد و مروس بمعنى ران است) ترژوپى(زوس ران

چون خدا خواست عنایت خود را بما نشان . زمان آزاد است و موافق قوانین خودش اداره میشود
اسکندر را این بیان و اینکه او . را، که در جائى از هند نمیروید، در اینجا رویاند»2«دهد، پیچک

که راه خدائى را پیموده و از حد جهانگیرى او هم خواهد گذشت، بسیار خوش آمد و پذیرفت،
.).م. تأیید میکند1688این نوشته آریان گفته ما را در صفحه (این شهر آزاد بماند 

پس از آن اسکندر از طرز حکومت آنان سؤاالتى کرد و، چون دانست، که طرز مزبور اشرافى 
خواننده بخاطر خواهد آورد، که در آسیاى صغیر اسکندر طرز حکومت مردم (است، آنها را ستود 

ها و صد نفر از شوراى »3«بعد خواست، که براى گروى سیصد نفر از اکستر.). م. میکردرا تشویق 
. نظام رومى بودنداکسترها سواره. آریان اصطالحات رومى را استعمال کرده(سیصد نفرى بدهند 

اگر یکصد نفر از اشخاص «: خند زده گفتآکوفیس، که عضوى از شوراى مزبور بود، لب.) م
مندید، از اکسترها دهیم، چگونه امور شهر را اداره کنیم؟ هرگاه بمصالح شهر عالقهخوب شهر را ب

براى . سیصد نفر و بیشتر بردارید و بجاى یکصد نفر مرد خوب دویست نفر مرد بد انتخاب کنید
حفظ سعادت شهر ما این یگانه

______________________________
)1(-�M�e�r�o�s(بزبان الطینى�f�e�m�u�r.)

)2(-�L�i�e�r�r�e.

)3(-�E�q�u�e�s�t�r�e�s.
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این نصیحت را اسکندر پسندید و بسیصد نفر اکستر اکتفا کرد آکوفیس پسر و نوه . »وسیله است
بعد آریان گوید، که اسکندر با سپاه خود بکوه مروس رفت و . خود را هم نزد اسکندر فرستاد

ک زیاد یافتند، و حال آنکه در هند، حتّى در جاهائى که تاك مقدونیها، چون در اینجا پیچ



اسکندر قربانیها کرد و مقدونیها . میروید، این گیاه نیست، تاجهائى از آن ساخته بر سر گذاردند
.»1«هاى مستى کشیدندبعیش پرداخته، چنانکه معمول بود، بافتخار باکوس عربده

گوید، که نه فقط براى فهم افسانه باکوس و سفر اى چندپس از ذکر این حکایت آریان کلمه
. ها را، که باالتر گذشت، روشن میسازدجنگى او بهند مهم است، بلکه چند فقره از این نوع افسانه

من نمیتوانم این واقعه را تصدیق یا تکذیب کنم، ولى نمیتوانم عقیده «: مورخ مذکور گوید
او عقیده .). م. 91صفحه -ایمرا در مدخل معرّفى کردهتناراتس(را نیز بپذیرم »2«تناراتس

داشت، که تمامى این کارها، که یونانیها براى خدایان خود میکردند، درواقع امر از تکبر و نخوت 
تن براى اثبات عقیده خود هزار افسانه یونانى اراتس. اسکندر بود و میخواستند، او را راضى بدارند

است و »3«ارى را، که یونانیها در پاراپامیز یافته میگویند، که این غار پرومتهرا دلیل میآورد، مثال غ
هاى او را بدرد، تا اینکه باالخره این بدبخت را در اینجا زنجیر کرده بودند و عقابى مأمور بود روده

دیگر اینکه دلیل بودن هرکول در هند این. هرکول دررسید و زنجیر را پاره کرده عقاب را کشت
است، که روى گاوهائى عالمت گرز او بود و نیز قفقاز را از شمال بمشرق بردند و اسم آنرا به 

تن همین انتقاد را اراتس. پاراپامیز دادند، تا درخشندگى جدیدى بکارهاى اسکندر داده باشند
ع چون موضو(این است عقیده او، که بقضاوت خواننده محول میداریم . درباره باکوس نیز میکند

هاى باوجود این از بین السطور نوشته. راجع بمذهب یونانیها بوده آریان نخواسته اظهار عقیده کند
ها را باور نداشته و اى، که بیان کرده، هویدا است، که خود او هم این افسانهاو، بخصوص از مقدمه

).طلبى اسکندر میدانستهها و جاهمنشأ آن را از چاپلوسى یونانى

______________________________
)1(-�D�i�o�n�y�s�i�a�q�u�e�s� �)�B�a�c�c�h�a�n�a�l. )

)2(-�E�r�a�t�o�s�t�h�e�n�e.

)3(-�P�r�o�m�e�t�e�e.
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تن، عالوه بر آنچه در مدخل گفته شده، مقتضى است بگوئیم، که او از فالسفه راجع به اراتس
سالگى آنقدر از غذا خوردن خوددارى 80م تولد یافت و در سنّ . ق276اسکندرائى بود، در 

.).م. کرد، تا بمرد

روایت پلوتارك

مورخ مذکور وقایع زمانى را، که اسکندر در حوالى هند قبل از رسیدن برود سند بوده، مرتبا ذکر 
چون اسکندر دید، ): 79کتاب اسکندر، بند (چنین گوید »1«)نیس(نکرده، ولى راجع بشهر نیسا یا 

کنند بشهر مزبور یورش واسطه رودى تند وسایل دفاعى دارد و مقدونیها جرئت نمىکه این شهر ب
آه من چقدر حقیرم، که شناو «برند، خود بطرف رود دوید و، همینکه بکنار آن رسید، گفت 

در این حین، که در فکر گذشتن از رود بود، دید سفرائى از طرف شهر . »امکردن را نیاموخته
.م کنندآمدند، تا آنرا تسلی

بعد اسکندر گفت، چیزى کرسى مانند آوردند و به . رسوالن از سادگى لباس او در حیرت شدند
این رفتار اسکندر رئیس رسوالن را . ترین رسوالن گفت، آنرا برگیر و بنشینمسنّ»2«آکوفیس

جواب اسکندر. بسیار ممنون داشت و او به اسکندر گفت، چه باید بکنیم، تا از دوستان تو شویم
هاى خود را نزد من شهرىداد، که میخواهم، تو پادشاه این مردم شوى و آنها صد نفر از بهترین هم

آقا، اگر من باید این والیت را اداره کنم، «: خند زده گفتآکوفیس لب. بفرستند، تا گروى باشند
.»ها را نگاهداشته بدترین آنها را نزد تو فرستندبهتر است، که بهترین همشهرى

کورثروایت کنت

مورخ مذکور گوید، پس از آن اسکندر بشهرى رسید، که موسوم به نیس بود و اردوى خود را در 
از شدت سرما مقدونیها درختان را انداخته آتشهائى روشن کردند و . جائى، که جنگل بود، زد

. بودند، بسوختشعله از جائى بجائى سرایت کرده تمام معابر محلّ را، که از چوب سدر ساخته
بعد آتش بسایر جاها سرایت کرد و هرچه سوختنى

______________________________
)1(-�N�y�s�e.



)2(-�A�c�o�p�h�i�s.
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اند و پس از آن بعضى بر اثر حریق مردم شهر آگاه شدند، که در محاصره. بود خاکستر گردید
اسکندر امر کرد کسى را نکشند و فقط شهر را . بجنگ رأى دادندخواستند تسلیم شوند و برخى

باالخره اهالى از دوام محاصره خسته شده تسلیم گشتند و گفتند، که این . تر محاصره کنندتنگ
.شهر را باکوس بنا کرده

)م. ق326-327(از سند تا هیفاز -مبحث دوم

رسیدن اسکندر به سند

آارن را فیصله داد، بطرف رود سند رهسپار شد و، چون بکنار آن پس از اینکه اسکندر کارهاى 
اى، که بین رود پادشاه صفحه»1«تیون پلى روى رود مزبور ساخته و تاکسیلرسید، دید که هفس

هدایا عبارت بود از چند . تخت خود فرستادهاست، هدایائى با کلید پاى»2«داسپسند و هى
با این هدایا . هزار گوسفند و سی فیلهزار گاو نر، ده، سه»3«کشتى کوچک، دویست تاالن نقره

اسکندر در اینجا . هزار سوار هندى بامر تاکسیل آمده بودند، تا جزو قشون اسکندر گردندهفت
).3، بند 1، فصل 5آریان، کتاب (گفتند، که نتیجه فالها مساعد است قربانی کرد و باو 

کورثروایت کنت

در این صفحه شخصى ): 12، بند 8کتاب (مورخ مذکور قضیه تسلیم گشتن تاکسیل را چنین نوشته 
.پدرش باو نصیحت کرده بود، مملکت خود را به اسکندر تسلیم کند. نام پادشاه بود»4«فیساوم

فیس پس از مرگ پدر، کس نزد اسکندر فرستاده کسب تکلیف کرد و او جواب داد، که اوملذا
.بسلطنت خود باقى است، ولى نباید از این حق سوء استعمال کند

تیون سردار اسکندر مهربانى کرد و گندم براى مقدونیها داد، ولى باستقبال این پادشاه به هفس
.ود اسکندر تسلیم شودسردار مزبور نرفت، زیرا میخواست بخ



عبور از سند، ورود به تاکسیل

بزرگترین رود آسیا و اروپا »5«آریان شرحى از بزرگى رود سند و اینکه این رود بعد از گنگ
اگر عقیده کتزیاس وزنى): 1، بند 2، فصل 5کتاب (است سخن رانده گوید 

______________________________
)1(-�T�a�x�i�l�e.

)2(-�H�y�d�a�s�p�e(جلم کنونى، که به سند میریزد.(

.هزار فرنک طالتقریبا یک میلیون و یکصد و بیست-)3(

)4(-�O�m�p�h�i�s.

)5(-�G�a�n�g�e.
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تقریبا از هفت کیلو مطر و نیم (داشته باشد، او پهناى این رود را از چهل تا یکصد استاد معین کرده 
من از محصوالت . اسکندر در طلیعه صبح با قشونش از رود مزبور گذشت). نیمکیلومطر و 18تا 

جا صحبتى نخواهم داشت و نیز از هاى عظیم الجثه رودهاى آن در اینهند و حیوانات و ماهى
هائى، که طال بعمل میآورند و از کرکسى، که طال را حفظ میکند، ذکرى نخواهم کرد، مورچه

اسکندر و ): 3همانجا، بند (بعد مورخ مذکور گوید . ها است نه تاریخسانهها جزو افزیرا این قصه
مقدونیها، که . اندهمراهان او بعد از ورود بهند فهمیدند، که مورخین خود آنها چه دروغهائى بافته

هاى خیلى زیاد در هند طى کردند، یقین حاصل کردند، که سکنه هند مردمانى هستند مسافت
اند، بلندى قامتشان بپنج گونهندیها از حیث رنگ گندم. تى دارند و نه خزاینىساده، نه تجمال

مردانگى : کنممن پارسیها را با آنها مقایسه نمى. ترندارش میرسد و از تمامى اهالى آسیا جنگى
این پارسیهاى فقیر . اینها، چون مدیرى یافت مانند کوروش، توانست دولت را از مادیها انتزاع کند

مملکتى دور از تمدن میزیستند و در تحت قوانینى زندگانى میکردند، که شبیه قوانین لیکورگدر 
اگر سکاها بر آنها غلبه یافتند، نمیدانم این شکست را بیشتر به برترى سکاها از حیث . بود»1«



مردانگى حمل کنم، یا از عدم مزایاى مواقعى، که پارسیها داشتند و یا از خطاى سردارشان 
تراند، پارسیها را مقصود آریان این است، که چون گفت هندیها از تمام مردمان آسیا جنگى(

اطالعاتى را، که راجع بهند است، چنانکه «بعد آریان گوید ). مستثنى داشته رشادت آنها را بستاید
تابى دیگر تن رسیده، در کو اراتس»3«و مگاستن»2«آرخاز اشخاصى مانند همراهان اسکندر و نه

ها مگاستن در زمان سلوکى(جا مقصود من شرح کارهاى اسکندر است در این. جمع خواهم کرد
سلسله جبالى، که ) کرد»4«در نزد والى رخّج بود و چند سفر بدربار پادشاه نامى هند ساندراکوت

) ه آسیاى صغیردر یونی(است از دماغه میکال »5«آسیا را از وسط قطع میکند و موسوم به توروس
فیلیه،شروع شده از پام

______________________________
)1(-�L�y�c�u�r�g�u�e(قانونگذار اسپارت.(

)2(-�N�e�a�r�q�u�e.

)3(-�M�e�g�a�s�t�h�e�n�e.

)4(-�S�a�n�d�r�a�c�o�t�t�e.

)5(-�T�a�u�r�u�s.
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مقدونیها از . پاراپامیز اتّصال مییابدکیلیکیه، ارمنستان، ماد، پارت، خوارزم گذشته، در اینجا به 
هاى سکائیه ممکن است که این کوه هم بکوه. جهت نخوت اسکندر پاراپامیز را قفقاز گفتند

. ام، باز کوه قفقاز میناممرا، چنانکه تا حال نامیده) یعنى پاراپامیز(من این کوه . اتّصال یافته باشد
د است و تمام رودها از توروس یا قفقاز سرچشمه ممت) دریاى عمان(این کوه تا دریاى اریتره 

.».....میگیرند 

ایم، اند و کرارا آنها را باالتر نامیدهبعد از ذکر رودهاى مهم و صفحاتى، که در آسیاى جنوبى واقع
): 5همانجا، بند (آریان از پلى، که مقدونیها روى رود سند زده بودند، صحبت داشته گوید 



آیا این پل . اند، نمیگویند، این پل را چگونه ساختندیوس، که دو هادى منآریستوبول و بطلم«
از -)دانوب(زد و داریوش روى ایستر ) داردانل(پونت مانند پلى، که خشیارشا روى بوغاز هلّس

تصور میکنم، که اگر میخواستند پل «بعد مورخ مزبور میگوید . »قایقها بود یا پل دائمى بنا کردند
بنابراین . ند، از جهت عمق رود سند وقت و مواد زیادى الزم داشت و خیلى مشکل بوددائمى بزن

باید پنداشت، که مقدونیها همان کار کردند، که رومیها بعدها براى گذشتن از دانوب و رن 
بعد آریان شرح میدهد، که ). یعنى مانند داریوش و خشیارشا پل را از قایقها ساختند(» میکردند

.قها را بآب انداخته بهم اتّصال میدهندچگونه قای

داسپ این شهر از تمام شهرهائى، که بین سند و هى. اسکندر از سند گذشته به تاکسیل رسید
پادشاه و اهالى آن تسلیم شدند و اسکندر بعض صفحات . واقعند، بزرگتر است و ثروتمند میباشد

هندیها در کوهستان، رسوالنى با برادرش ، پادشاه»1«ساربعد آبى. دیگر را هم بمملکت او افزود
اسکندر پس . رسوالن دیگر از طرف دکساریس هدایائى آوردند. نزد اسکندر فرستاده تمکین کرد

از قربانى کردن، فیلیپ را والى این صفحه کرده ساخلوى در اینجا گذاشت و مقدونیهائى، که 
.بکار جنگ نمیآمدند، در اینجا ماندند

______________________________
)1(-�A�b�i�s�s�a�r�e.
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پادشاه »1«فیسوقتى که اسکندر به تاکسیل وارد شد اوم): 12، بند 8کتاب (کورث گوید کنت
چون اینها بترتیب جنگى حرکت میکردند، در . هایش باستقبال اسکندر آمدآن با تمام قشون و فیل

ء اسکندر پنداشت، که او میخواهد جنگ کند و فرمان داد، که سپاه مقدونى اسلحه بردارد و ابتدا
.نظام در جناحین جا گیردسواره

اند و براى رفع اشتباه قشون خود را متوقف هندى، چون این بدید، فهمید که مقدونیها مشتبه شده
که هر دو بهم رسیدند، سیماى وقتى . اسکندر نیز باستقبال او شتافت. داشته سواره پیش رفت

خوشى نمودند و نسبت بیکدیگر مهربانى کردند، ولى، چون زبان یکدیگر را نمیدانستند، مترجمى 



. ام، تا تمامى قواى خود را تسلیم کنمهندى به اسکندر گفت با تمام قشون خود آمده. خواستند
ز کرد و او را بسلطنت این پس از این اظهار اسکندر دست خود را بعالمت صداقت بطرف او درا

هزار در میان این احشام سه. فیل با حشم زیاد به اسکندر هدیه کرد56هندى هم . مملکت شناخت
هندى جواب داد، چون . بعد اسکندر از او پرسید، که زارعینش زیادترند یا سربازانش. گاو نر بود

دو دشمن دارم، که یکى . تمن بسرباز بیش از زارع احتیاج دارم، عده سربازانم بیشتر اس
اند و دشمن، هرکه »4«داسپهر دو در آنطرف هى. »3«است و دیگرى پروس»2«سارسآبى

.باشد، وقتى که حمله کرد، من جنگ خواهم کرد

فیس رد کرد و او خود را اسکندر چند روز در این محل بماند و تمام امتیازات سلطنتى را به اوم
بعد . عنوان پدرش بود و سلطنت با این عنوان از پادشاهى بجانشین او میرسداین . تاکسیل خواند

تیون داده بود، به اسکندر نشان داد و تاجهائى از زر به اسکندر و اى را، که به هفستاکسیل غلّه
اسکندر از این رفتار تاکسیل . درباریان او هدیه کرد و هشتاد تاالن نقره باختیار اسکندر گذاشت

فته هدایاى او را پس داد، هزار تاالن از غنائمى، که با خود داشت و لباسهائى که از پارسیها رقّت یا
گرفته بود، با ظروف طال و نقره زیاد باو هدیه کرد و سى رأس اسب از طویله خود با زین و برگ 

این بخشش اسکندر باعث نارضامندى. باو بخشید

______________________________
)1(-�O�m�p�h�i�s.

)2(-�A�b�i�s�a�r�e�s.

)3(-�P�o�r�u�s.

)4(-�H�y�d�a�s�p�e�s.
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آگر یکى از درباریان او در سر میز در حال مستى گفت من اسکندر را درباریانش گردید و مل
اسکندر، چون . تبریک میگویم، از اینکه در هند کسى را یافت، که هزار تاالن ارزش داشته باشد



از حسودان جز «: توس را در نظر داشت، از اظهار خشم خوددارى کرده چنین جواب دادقتل کلی
.»آزردن خویش کارى برنیاید

روایت پلوتارك

مورخ مذکور وقایع بعد از تسخیر نیس را بسکوت گذرانیده، ولى شرح تمکین تاکسیل را چنین 
):89اسکندر، (نوشته 

.از حیث وسعت با مصر مساوى بودگویند، تاکسیل در هند مملکتى داشت، که 

اگر تو با این مقصود «: او پادشاهى بود عاقل و، چون اسکندر نزدیک شد، نزد او رفته چنین گفت
اى، که آب و غذاى ما را ستانى، در اینصورت براى چه جنگ کنیم؟ سایر چیزها باینجا نیامده

آنرا با تو تقسیم کنم و، اگر اگر ثروت من بیش از آن تو است، حاضرم. ارزدبجنگ کردن نمى
. »شناس خواهم بودمال تو بیشتر است، شرم ندارم، از اینکه سهمى از تو بستانم و از این بابت حق

هاى تاکسیل، تو تصور میکنى، با این حرف«: اسکندر را صداقت او خوش آمد و جواب داد
.بود؟ نه چنین نیستنشین و اعتمادى، که بمن ابراز کردى، نبردى بین ما نخواهد دل

من میخواهم تا آخرین درجه امکان با تو نبرد کنم، ولى . اگر چنین باشد، تو مغبون خواهى بود
.»نبرد در نیکى و مقیدم، که از حیث سخاوت هم مغلوب تو نباشم

. پس از آن تاکسیل هدایاى گرانبها به اسکندر داد و اسکندر چیزهائى گرانبهاتر بوى هدیه کرد
.شش اسکندر درباریان او را خوش نیامد، ولى باعث محبت خارجیها نسبت باو گردیداین بخ

هندیهاى جنگى عادت کرده بودند، که براى دفاع شهرها اجیر گشته از حقوقى که میگرفتند، 
چون اینها اسکندر را زیاد آزار میکردند، باالخره او با آنها داخل مذاکره شد، که از . گذران کنند

این شهر همان ماساگ است، که باالتر از قول آریان (کنند خارج شده بروند دفاع مىشهرى که 
، وقتى که آنها بیرون میرفتند، اسکندر ناگهان بر آنها تاخته همه را از دم)ذکرش گذشت
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او . ن لکّه بزرگى استاین خیانت و نقض قول بر نام جنگى اسکندر تا این زما. شمشیر گذراند
).79اسکندر، آخر بند (مانند پادشاهى بزرگ میجنگید و موافق قوانین جنگ رفتار میکرد 

تر از این هندیها آزار نکردند، چه از این حیث، که پادشاهان را فالسفه این مملکت اسکندر را کم
مردم را بر ضد او اعتبار کردند و چه از این بابت، که از جهت تمکین آنان از اسکندر بى

.اسکندر چند نفر را از آنها بدست آورد. شوراندند

سارس نزد اسکندر آمده از طرف روز دیگر سفراى آبى) 13جا، بند همان(بعد مورخ مزبور گوید 
.پادشاهشان اظهار انقیاد کردند و پس از انعقاد عهدى برگشتند

ور کرد، که شاید پروس هم براى اطاعت و اسکندر چون انقیاد دو پادشاه کوچک هند را دید، تص
نامى را نزد وى فرستاد، که او را بباجگذارى و »1«اوخارسبا این مقصود کله. تمکین حاضر باشد

پروس جواب داد، که او قسمت دوم . آمدن باستقبال اسکندر در سرحد مملکت خود دعوت کند
. مملکت خود منتظر اسکندر خواهد بودپیشنهاد اسکندر را پذیرفته با قشون مسلّح در مدخل

را، که »2«تسدر همین اوان برسان. داسپ بگذرداسکندر پس از آن تصمیم کرد، که از رود هى
سى فیل هم، که که جزو غنائم بود، باینجا . وزنجیر آوردندباعث شورش رخّج شده بود، در غل

تس ان کوچک هند را، که با برسانیکى از پادشاه»3«وقت کاماکسوسدر همین. وارد کردند
اسکندر امر کرد اسراء را نگاهدارند و . وزنجیر نزد اسکندر بردندهمدست شده بود، نیز در غل

.داسپ حرکت کردها را به تاکسیل سپرده بطرف رود هىفیل

عبور از هیداسپ

پروس در آنطرف به اسکندر خبر رسید، که ) 4-1، بند 3، فصل 5کتاب (چنانکه آریان گوید 
.داسپ منتظر او استهى

بر اثر این خبر اوسنوس را فرستاد، تا قایقهاى پل رود سند را باز کرده بیاورد و او این امر را انجام 
داسپ بعد، اسکندر با تمام قشون خود و پنجهزار نفر هندى حرکت کرده بکنار رود هى. داد

درآمد و پروس هم در طرف دیگر



______________________________
)1(-�C�l�e�o�c�h�a�r�e�s.

)2(-�B�e�r�e�s�a�n�t�e�s.

)3(-�C�a�m�a�x�u�s.
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اسکندر دید عبور از رود مشکل است و بنابراین قشون . هاى خود پدیدار شدرود با قشون و فیل
بعد او براى . هائى تقسیم کرده بجاهاى مختلف فرستاد، تا مگر گدارهائى بیابندخود را بقسمت

اغفال هندیها وانمود، که آذوقه جمع میکند، زیرا میخواهد تا زمستان، که آب رود کم میشود، 
وقت در اردوى خود نشسته خوب مراقب داسپ بگذرد، ولى در اینتأمل کرده در آن فصل از هى

.احوال هندیها بود

ها گذشتن مقدونیها بسیار فیلباالخره دید، که با بودن قواى پروس در طرف مقابل رود و منظره 
بر اثر این تصمیم امر کرد مقدونیها فریاد برآورند و شیپور . اى بکار بردمشکل است و باید حیله

پروس، چون این بشنید، بطرف ساحل رود . بدمند، مثل اینکه میخواهند از رود مزبور بگذرند
قدونیها باز چنین کردند و پروس روزهاى دیگر م. تاخت، ولى دید، اثرى از عبور مقدونیها نیست

پس از آن اسکندر دید، بمسافت صد و پنجاه استاد از اردوگاه در . دیگر اعتنائى باین صداها نکرد
اى پر از درخت است و تصمیم کرد، که باین جزیره رفته از آنجا بساحل دیگر وسط رود جزیره

»1«ستاسزیها و فاالنژ مقدونى و دسته آلبنابراین به کراتر گفت، که با رخّجیها و پاراپامی. درآید
. و هندیهائى، که در قشون او بودند، در محلّ مانده و بآنطرف رود عبور نکنند»2«پرخونو پولیس

فیلها بجنگ آمده، در جاهاى خود باقى باشند بعد اگر دیدند، که پروس با قسمتى از قشون خود بى
آگر و آتّالوس دستور داد، که همینکه جنگ به مل. بروندو الّا از رود عبور کرده بکمک اسکندر 

نظام نظام مقدونى، سوارهپس از این دستور، اسکندر با پیاده. با پروس شروع شد، از رود عبور کنند
هاى تیون، پردیکّاس، دمتریوس و سوارهاى باخترى، سغدى، سکائى و تیرانداز داهى و دستههفس

احل رود دور شد و حرکت خود را مخفى داشته بطرف جزیره سنوس، کلیتوس و آگریانى از س



وقت رعدو برقى رو داد و باران در این. ها را حاضر کرده بکار انداختندشبانه در آنجا طرّاده. رفت
ها از غرش آسمان و صداى باران و تاریکى شبزیاد بارید و مقدونى

______________________________
)1(-�A�l�c�e�t�a�s.

)2(-�P�o�l�i�s�p�e�r�c�h�o�n.
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در طلیعه صبح مقدونیها عبور را شروع کردند، . ها را بهم اتّصال دادنداستفاده کرده قایقها و طرّاده
مفتّشین پروس وقتى عبور دشمن را دریافتند، که مقدونیها . هابعضى روى قایقها و برخى بر طرّاده

.برسندنزدیک بود بساحل مقابل 

و »1«زیماكاسکندر اول شخصى بود، که بساحل رسید و بعد از او بطلمیوس، پردیکّاس، لى
وقت، که اسکندر پیش میرفت دریافت، که در جزیره دیگرى در این. سلکوس بساحل درآمدند

معلوم شد، که اسکندر در . حرکت میکند و این جزیره از ساحل بواسطه بوغاز تنگى جدا میشود
گذشتن از بوغاز بواسطه جریان تند . اه بوده و بایست از این بوغاز گذشت، تا بساحل رسیداشتب

باوجود این پس از زحمات بسیار قشون . آب، که از بارانها سریعتر شده بود، اشکاالت زیاد داشت
در : )6همانجا، بند (آریان گوید . ها میرسیدآب تا سینه اسبان و تا زیر بغل پیاده. اسکندر گذشت

ارابه وقتى رسید، که اسکندر 60موافق قول آریستوبول، پسر پروس با : اینجا روایات مختلف است
تر کند، ولى هنوز از جزیره بساحل نرسیده بود و میتوانست کار مقدونیها را، که مشکل بود مشکل

او جنگى نکرده عقب نشست و اسکندر، پس از اینکه از رود گذشت، سوارهائى براى تعقیب 
موافق عقیده مورخین دیگر، وقتى که اسکندر بساحل . اى از دشمن کشتندفرستاد و آنها عده

هم در این ) اسب اسکندر(رسید، خود پروس با لشکرى زیاد حمله کرد و زخمى باو زد و بوسفال 
ارابه آمد، ولى وقتى 120بطلمیوس گفته، که پسر پروس با دوهزار سوار و . گیرودار کشته شد

بهرحال اسکندر تیراندازان خود را پیش انداخته . رسید، که اسکندر از جزیره دوم هم گذشته بود
اى، که با پسر او پنداشت، که جنگ با قواى پروس شروع شده و این دسته. نظام حمله بردبا سواره



ه آهنگ قواى پادشاه است، ولى همینکه از مفتّشین خود خبر یافت، که عدپروس آمده، پیش
ها صفوف جنگى نیاراسته بودند، چون هندى. نظام بر آنها تاختهندیها کم است، با تمام سواره

پراکندند و پسر پروس با چهارصد نفر کشته شد و

______________________________
)1(-�L�y�s�i�m�a�q�u�e.
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ها براى هندیها نه در حین جنگ بکار بود و نه این ارابه. ها را گرفتندمقدونیها اسبان مقتولین و ارابه
در وقت فرار، زیرا در حین جنگ بواسطه بارانها در گل فرو رفت و در موقع فرار از جهت 

.سنگینى بجا ماند

قوا و ترتیب جنگى طرفین

بشتابد پروس، پس از اینکه از کشته شدن پسرش آگاه گردید، در تردید شد، که باستقبال اسکندر 
.بعد، چون دید، که کراتر میخواهد از رود بگذرد، مصمم گشت، که پیش برود. یا نه

پس از اینکه . هزار پیاده، چهارهزار سوار، سیصد ارابه و دویست فیلقواى او مرکب بود از سى
نظام میتوانست آزادانه حرکت کند، صفوف وارد دشتى شد، که زمین آن محکم بود و سواره

نظام طرف را ها را در جلو بفاصله صد پا از یکدیگر واداشت، تا سوارهفیل: د را آراستقشون خو
پروس . هاى بین فیلها را پر کردنظام جا گرفت و قسمتى از آن فاصلهبترساند، از پس فیلها پیاده

اخل ها دنظام دشمن در این فاصلهها از فیلها رم میکنند، هرگز سوارهتصور میکرد، که چون اسب
نظام نظام هم بطریق اولى این کار نخواهد کرد، زیرا در مقابل خود، فیلها و پیادهنخواهد شد و پیاده

یافت و جناحین تا جناحین امتداد مى) یعنى پس از فیلها(نظام در صف دوم پیاده. طرف را دارد
نظام داده تکیه به پیادههاى جنگى را داشت و نظامى، که در پیش، ارابهترکیب یافته بود از سواره

).1، بند 4، فصل 5آریان، کتاب (بود 



اسکندر، چون بقشون پروس رسید، توقّف کرد، تا به فاالنژ مقدونى فرصت دهد، که بقشون او 
هزار نفر سفر 120عده قشون اسکندر را آریان معین نکرده، ولى چون اسکندر با . ملحق شود

هائى هم از سپاهیان جا جنگ سختى روى نداده بود و دستهاینجنگى هند را پیش گرفت و تا 
هندى، چنانکه گذشت، در قشون او داخل شده بودند، البد عده سپاه اسکندر از این میزان کمتر 

.نبوده

کتاب (داسپ گذشت، بقول آریان چنین بود ترتیب جنگى قشون اسکندر، وقتى که او از رود هى
نظامدر جناح راست دسته سوارهاسکندر): 5، بند 3، فصل 5
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نظام پادشاهى، که در را قرار داد، بعد بسواران تیرانداز امر کرد، از پیش بروند و پیاده»1«آژما
پس از آن دسته آژماى پادشاهى و سایر . تحت فرماندهى سلکوس بود، از عقب آنها حرکت کند

.داران جا داشتنددر پهلوهاى فاالنژ، تیراندازان و آگریانها و فالخن. ها میآمدندپیستپاسهى

اسکندر پس از اینکه ترتیب جنگى قشون پروس را در نظر گرفت و نیت او را دریافت، تصمیم 
نظام اسکندر کرد حمله برد، ولى نه بقلب، که قوى بود، بل بپهلوهاى دشمن، زیرا، چون سواره

. نظام پروس بود، میتوانست از پهلوهاى صفوف هندى گذشته پشت آنرا بگیردبیش از سواره
بجناح راست حمله کرده از »2«ستور داشت، که با دسته خود و دسته دمتریوسسنوس هم د

نظام دشمن در گیرودار است، سعى ها بگذرد و، همینکه دید، اسکندر با سوارهپهلوهاى هندى
).2همانجا، بند (کند، که پشت هندیها را بگیرد 

جدال دو لشکر

ا کنده بجناح چپ پروس حمله کرد و، همینکه به نظام زبده از جاسکندر بنابر نقشه خود با سواره
تیررس دشمن رسید، هزار نفر سوار تیرانداز را بجناح چپ هندیها حرکت داد و خودش بطرف 

نظام هندى جمع شد و صفوف خود را تنگ بهم اتّصال باوجود این، سواره. پهلوهاى دشمن تاخت
ال سنوس در عقب هندیها پدید آمد و داد، تا در مقابل این ضربت پا فشارد، ولى در این احو

نظام خود را بدو قسمت تقسیم کرده قسمت زبده و بیشتر را در مقابل هندیها مجبور شدند سواره



از اجراى این ترتیب اختاللى موقتا براى . اسکندر وادارند و قسمت دیگر را در مقابل سنوس
بر اثر این فشار صفوف هندیها از هم .هندیها رو داد و اسکندر از موقع استفاده کرده فشار آورد

بانها فیلها را فیل. گسیخت و آنها مجبور شدند جمع شده فیلها را براى خودشان سنگر قرار دهند
آریان . فاالنژ مقدونى باران تیر بفیلها و هندیها ببارید و گیرودار شروع شد. بطرف مقدونیها راندند

سابق،گوید، که این جدال بهیچیک از گیرودارهاى

______________________________
)1(-�A�g�e�m�a(قسمتى از قراوالن مخصوص.(

)2(-�D�e�m�e�t�r�i�u�s.
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که براى یونانیها پیش آمده بود، شبیه نبود، زیرا فیلها از هرطرف صفوف ضخیم فاالنژ مقدونى را 
نظام مقدونى حمله برد، ولى چون عده بسوارهنظام هندى باز وقت سوارهدر این. شکافتندمى

نظام هندى را سواران مقدونى و اطّالعات تعبیۀ الجیشى آنان بیشتر بود، آنها موفّق شدند، که سواره
نظام مقدونى بخودى خود و برحسب اقتضاى جدال بر اثر این وضع از سواره. تا فیلها عقب نشانند

نظام حرکت تشکیل یافت و از هرطرف، که این سوارهدسته واحدى ) نه بواسطه امر سردارى(
فیلها، چون از هرطرف محصور و در فشار واقع شدند، . کشتاى زیاد مىمیکرد، از هندیها عده

ضررشان براى هندیها کمتر از ضرر آنها براى دشمن نبود، زیرا سپاهیان را از خودى و بیگانه زیر پا 
بعد، چون مقدونیها . اى زیاد کشته شدجا جمع شده بودند، عدهاز سوارهائى، که در این. میگرفتند

بانان را با تیر از پشت فیلها بزمین انداختند و فیلها زخمهاى زیاد برداشتند، نظم و ترتیب آنها از فیل
.میان رفت، چنانکه باینطرف و آنطرف دویده هرکس را، که با آنها مصادف میشد، خرد میکردند

ز ضرر فیلها رهائى نداشتند، اما مقدونیها، چون فضائى زیادتر براى عملیات هندیهاى بیچاره ا
داشتند، صفوف خود را باز میکردند و، همینکه فیلها نزدیک میشدند، تیرهاى زیاد بر آنها 

پس از آن فیلها از زیادى زخمها ضعیف شده ناله میکردند و حالشان بوضع کشتیهاى . میباریدند
).4-3همانجا، بند (د آسیب یافته شبیه بو



نظام پا فشرد و قسمت نظام هندى از پا درآمد، ولى قسمت بیشتر پیادهدر نتیجه جدال، تمام سواره
در این احوال، چون کراتر و سایر سرداران مقدونى در . نظام مقدونى فرار کرددیگر از میان سواره

نفس بتعقیب هندیها قواى تازهمندى اسکندر را دیدند، از رود گذشته و باآنطرف رود بهره
.پرداخته کشتار را بپایان رسانیدند

حاکم محل، تمام »1«تاسسهزار سوار، دو پسر پروس، سپىهزار پیاده، سه20از طرف هندیها 
.بانان کشته شدندرانان و فیلسرداران قشون و تمام ارابه

نفر310از مقدونیها . ها و نیز فیلهاى زنده هم بتصرّف مقدونیها درآمدارابه

______________________________
)1(-�S�p�i�t�h�a�c�e�s.
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.ده نفر از سواران تیرانداز-2هزار پیاده 6هشتاد نفر از -1: کشته شد

ات زیادى است گفته شود، که تلف). 5همانجا، بند (نظام نفر از سواره200نفر از هترها و 3-20
.تر معلوم خواهد شد، موافقت نداردمقدونیها با سختى جنگ، چنانکه پائین

شخص پروس

پروس در این جنگ نه فقط وظایف سردار را انجام داد، بلکه مانند ): 6همانجا، بند (آریان گوید 
نظام او معدوم گشته و فیلها کشته شده یا در حال وقتى که دید، سواره: یک سرباز رفتار کرد

که ) مقصود داریوش سوم است(نظامش از بین رفته، او از شاه بزرگ اند و تقریبا تمام پیادهاختالل
او مادامیکه دید، کسانى از قشون او . در جدال ایسوس و آربل از همه زودتر گریخت، تقلید نکرد

ر او از جهت خوبى و قوت جوشنى، که داشت، تیرهاى دشمن ب. جنگ میکنند، ایستاد و جنگید
کارگر نیفتاد، تا آنکه باالخره تیرى بشانه راست او، که برهنه بود، آمد و بر فیلى سوار شده عقب 

اسکندر، چون میخواست این پهلوان را نجات دهد، تاکسیل را نزد او فرستاد و او تا . نشست
اسکندر را بایستید و پیشنهاد : اى از پروس تاخته، ولى خیلى باو نزدیک نشده، فریاد کردفاصله



پروس، همینکه دشمن دیرین خود را دید، تیرى بطرف او . بپذیرید، زیرا از دست او رهائى ندارید
اسکندر، چون این بدید، نه فقط خشمناك . انداخت، ولى تاکسیل بموقع فرار کرده از خطر برست

س از اینکه پادشاه، پ. دوست پروس بود»1«نگشت، بل رسوالن دیگر فرستاد، که از جمله مروئه
حرف رسوالن را شنید، چون عطش زیاد داشت، از فیلها بزیر آمده آب خورد و بعد راضى شد، به 

.اسکندر تسلیم شود

اسکندر و پروس

وقتى که اسکندر از آمدن پروس آگاه شد، باستقبال او رفت و، ): 7همانجا، بند (بعد آریان گوید 
. و قد و قامت او را، که بپنج ارش بالغ بود، تماشا کردچون باو رسید، ایستاده نجابت قیافه پروس 

اش بیمى، از اینکه مورد بغض اسکندر واقع شود،پروس باوقار پیش میآمد و در قیافه

______________________________
)1(-�M�e�r�o�e.
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اسکندر . خود در مقابل خارجى دفاع کردپهلوانى با پهلوانى مصاف داد و از مملکت: دیده نمیشد
چنانکه با پادشاهى رفتار «پروس جواب داد » بگوئید، که چگونه با شما رفتار کنم؟«: باو گفت

در «-»من این کار را براى خودم خواهم کرد، بگوئید، که براى شما چه میتوانم بکنم؟«-»میکنند
ا بخودتان رد میکنم و بر آن خواهم من دولت و مملکت شما ر«-»آنچه گفتم همه چیز هست

.»افزود

یا 113موافق نوشته آریان این جدال در سال دوم المپیاد . پروس بعدها دوست صمیمى اسکندر شد
).87، بند 17کتاب (دیودور هم همین المپیاد را ذکر کرده . م روى داده. ق327سنه 

روایت پلوتارك

بعالوه او گوید، . پلوتارك در همان زمینه است که باالتر ذکر شدروایت «): 82-80اسکندر، بند (
شرح همان است، که باالتر ذکر شده، (اى شرح جنگ پروس را نوشته که اسکندر خودش در نامه



داسپ میگذشته، آب رود قسمتى از ساحل را با این تفاوت، که وقتى که اسکندر بساحل مقابل هى
این است «: بعد مورخ مذکور افزوده. اندسینه در آب فرو رفتهبرده و اسکندر و سپاهیان او تا

اى «: حال پرمخاطره اسکندر فریاد کردگوید، که در این»1«کریتنوشته اسکندر، ولى انس
ها، آیا میتوانید تصور کنید، که من خود را بچه مخاطرات بزرگ میاندازم، تا الیق تمجیدات آتنى

.ها مالحظه داشتهراست باشد، نشان میدهد، که اسکندر چقدر از آتنىاگر این گفته» شما باشم

غالب . نام داشت، در این جنگ از بسکه زخم برداشته بود، بمرد»2«اسب اسکندر، که بوسفال
. کریت گوید، که از پیرى بمرد، زیرا سى سال داشتمورخین اسکندر چنین گویند، ولى انس

گردید، چه او را مانند رفیقى دوست میداشت و بیادگار این اسب اسکندر از مرگ او اندوهناك 
. داسپ در محلّى، که اسب را دفن کرده بودند، بنا کرد و آن را بوسفال نامیدشهرى در کنار هى

اسکندر

______________________________
1-Onescrite.

2-Bucephale.
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چون این سگ را خودش تربیت کرده بود و . نام، که در اینجا بمرد»1«ریتاسداشت پهسگى هم 
گوید، که این »2«سوسیون. آن را خیلى دوست میداشت، شهرى هم بیاد او بهمان اسم بنا کرد

.»تحصیل کرده»3«خبر را از پوتامون

داسپ گذشت بنا کرد ى که از هىاسکندر یکى از این دو شهر را در جائ: آریان در این باب گوید
نامید و »4«اولى را بیاد اسب خود، که در این جا کشته شد، بوسفالى. و دیگرى را در محلّ جدال

بعد آریان این اسب را توصیف کرده، چنانکه باالتر ذکر . ، که بمعنى فتح است»5«نیکه-دومى را
یان این اسب گم شد و اسکندر اعالم کرد، و گفته، که در والیت اوکس)1222صفحه ایم کرده

آنقدر اسکندر این اسب را . که اگر این اسب را باو رد نکنند، تمام اهالى را ریزریز خواهد کرد
.1، بند 5، فصل 5کتابدوست میداشت 
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کورثروایت کنت

اما . ذکر شدداسپ تقریبا بهمین مضامین است، که هاى این مورخ راجع بعبور اسکندر از هىنوشته
:14، بند 8کتابدر با جدال چنین گوید 

جدال اسکندر و پروس

.جنگ فریقین شروع شد و هر دو طرف بهم ریختند

ها را بمیان معرکه راندند و بر اثر آن صفوف مقدم مقدونیها تماما درهم رانها ارابهدر این حین ارابه
ها ز جهت باران لغزنده بود، بعض ارابهشکست و سپاهیان آن خرد شدند، ولى چون زمین ا

چند ارابه از میان صفوف . ها و باطالقها انداختندواژگون گشت و برخى را اسبها برداشته بدره
هاى او در تمامى دشت وقتى که پروس دید، ارابه. دشمن گذشته خود را باقامتگاه پروس رسانید
هاى طراف او بودند، تقسیم کرد و از پس آنها پیادهنبرد پراکنده است، فیلها را بدوستانى، که در ا

صورت هرکول . طبل در قشون هندى بجاى شیپور استعمال میشدها را واداشت تیرانداز و طبال
را در پیشاپیش قشون حرکت میدادند و هندیها موافق عاداتشان میبایست در پس این صورت 

حرکت کنند، و الّا ننگین

______________________________
1-Peritas.

2-Sotion.

3-Potamon.

4-Bucephalie.

5-Nicee.
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خیلى (این صورت برمیگشت مرتکبین این گناه را نابود میکردند بنابراین، اگر سپاهى بى. میشدند
ها یکى بنابراین باید گفت، که مقدونىغریب بنظر میآید، که هندیها به هرکول معتقد بوده باشند،

.).م. انداز آلهه هندى را با هرکول مطابقت داده

وقتى که هندیها حمله کردند، مقدونیها از مشاهده فیلها و خود پروس قوى هیکل، که قامتى بلند 
داشت و بر فیلى نشسته بود، که از سایر فیلها بزرگتر بود، چندى توقّف کردند و اسکندر، چون

. باالخره من با خطرى مواجه شدم، که با شجاعت من برابرى میکند«: این منظره را دید گفت
ولى پس از آن اسکندر رو به سنوس کرده چنین » انددشمنان من حیواناتى مهیب و مردانى شجاع

تیون بمیسره دشمن حمله کردم، و سنوس، وقتى که من با بطلمیوس و پردیکّاس و هفس«: گفت
و »2«، لئونّاتوس»1«ژنتىاما شما، آن. دالى سخت درگرفته، تو بمیمنه حمله بکندیدیکه ج

هاى دراز ما بر ضد این فیلها و رانندگان آنها امروز خیلى نیزه. بقلب دشمن حمله کنید»3«تورون
حه دو سر این فیلها اسل. باید رانندگان آنها را بزمین افکنید و صف فیلها را مختل سازید. بکار است

دستى که این حیوانها را اداره میکند، آنها را بسوى دشمن میراند، ولى ترس آنها را بر ضد . تیزند
. پس از آن اسکندر حمله کرد و سنوس هم بمیمنه قشون پروس تاخت. »صاحبانشان برمیانگیزد

توانستند مانند ها بواسطه سنگینى نمىنظام اسکندر فرستاد، ولى فیلپروس فیلها را بجنگ سواره
از تیراندازان هندى هم کار بزرگى ساخته نبود، زیرا تیرهایشان . سوارها چابکانه حرکت کنند

سنگین و دراز بود و، براى اینکه خوب نشانه روند، مجبور بودند، کمان را بزمین گذارند و زمین 
.هم لغزنده بود

. جستندشانه کنند، اینها چابکانه سبقت مىبنابراین، چون تیراندازان هندى میخواستند مقدونیها را ن
:آهنگى دیده نمیشداز طرف دیگر در میان سرداران هم

،»از هم جدا شوید«، دیگرى میگفت »جمع شده صف بندید«یکى فرمان میداد 

______________________________
)1(-�A�n�t�i�g�e�n�e.

)2(-�L�e�o�n�n�a�t�u�s.



)3(-�T�a�u�r�o�n.
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در این . »باید از پشت دشمن گذشت«سومى میخواست در جائى توقّف کنند، چهارمى میگفت 
او عده کمى از سپاهیان را جمع کرده با فیلها بطرف . احوال خود پروس رشادت عجیبى نشان داد

مخصوصا اسبها از منظره . دشمن تاخت و فیلها با صداى مهیبشان باعث وحشت مقدونیها گشتند
وقت رعبى بر مقدونیها مستولى گشت و آنها باطراف در این. نها و صداهایشان در اضطراب بودندآ

هاى ها و آگریاناسکندر، چون این بدید، در حال تراکى. خود نگاه کردند، تا راه فرار بیابند
چون فاالنژ آنها چنین کردند و،. اسلحه را مأمور کرد، باران تیر بفیلها و رانندگان آنها ببارندسبک

ها، که فیلها را با حرارت اند، حمله را شدیدتر کرد، ولى چند نفر از مقدونىدید فیلها ترسیده
تعقیب میکردند، در زیر پاى آنها خرد شدند و مقدونیهاى دیگر از این قضیه درس عبرت 

عث ترس چیزى که مخصوصا با. آموختند، که پس از برگشتن فیلها، بشدت آنها را تعقیب نکنند
بانان ها را بلند کرده از باالى سر به فیلمقدونیها گردید، این بود، که فیلها با خرطومشان مقدونى

.تحویل میدادند

مندى بنوبت از طرفى بطرف دیگر سیر کرد، تا آنکه بدین منوال جنگ بطول انجامید و بهره
ده فیلها برنمیآیند، تبر و داس ها چاره جدیدى اندیشیدند، توضیح آنکه، چون دیدند از عهمقدونى

باالخره فیلها از زیادى زخمها . برگرفته بقطع دست و پاى فیلها و بریدن خرطوم آنها شروع کردند
پس . خسته گشته، بعد برگشته بطرف هندیها دویدند و رانندگان خود را بزمین افکنده خرد کردند

پروس، که تقریبا تنها مانده بود، . راندندها فیلها را تعقیب و از دشت نبرد بیرون از آن مقدونى
ها حمله کرده با تیر چند نفر را بخاك انداخت، ولى مقدونیهاى دیگر دور او را گرفتند و بمقدونى

باوجود این از جنگ دست نکشید، ولى بقدرى خون از . زخم برداشت9او بپشت و سینه 
اما فیل او، که زخمى برنداشته بود، . هاى او رفته بود، که تیرهاى او دیگر کارگر نبودجراحت

ران پادشاه دید، که او چندان ضعیف گشته، باالخره فیل. ها را خرد میکردپیش میرفت و مقدونى
این بود، که راه فرار پیش گرفت و . که نمیتواند سنگینى اسلحه را تحمل کند و خواهد افتاد

برداشت، افتاد و، تااسکندر از پس او تاخت، ولى چون اسب او زخمهاى زیاد
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وقت برادر تاکسیل، که از طرف در این. اسکندر رفت بر اسبى دیگر نشیند، پروس دور شد
شاید با . اسکندر پیش رفته بود، باو رسیده گفت، من صالح تو را در این میبینم، که تسلیم شوى

دت جریان خون در ضعف بود، از این حرف بخود آمده این رفتار در امان باشى پروس، که از ش
من از این حرف تو خوب دانستم، که تو برادر تاکسیل، یعنى آن خائنى، که وطن و «: گفت

این بگفت و تیرى بطرف او انداخت، که از سینه برادر . »سلطنت خود را به اسکندر تسلیم کرد
س فیل خود را تند راند، ولى چون فیل از پس از آن پرو. تاکسیل گذشته از پشت او بیرون آمد

ها نمیتوانست تند بدود، پروس ایستاد و سپاهیان کم خود را جمع کرده با زیادى جراحت
وقت باو رسید و از اسکندر در این. مقدونیهائى، که او را تعقیب میکردند، در گیرودار شد

مقدونیها باران تیر . انى نیستپافشارى و سماجت او مبهوت گشته گفت براى مقاومت کنندگان ام
ران پروس فیل. بر سربازان پروس بباریدند و خود او از شدت ضعف باالخره از فیل بزیر لغزید

بتصور اینکه او میخواهد پائین بیاید، فیل را بزانو درآورد و فیلهاى دیگر هم، چون این مشق را 
.اه و سربازانش اسیر گشتندآموخته بودند، همه بزانو درآمدند و در نتیجه خود پادش

اسکندر پنداشت، که پادشاه مرده است و امر کرد اسلحه او را برگیرند، ولى همینکه مقدونیها 
.خواستند، چنین کنند، فیل پروس آنها را بلند کرده بر پشتش نهاد

را ها از هر طرف فیل را تیرباران کردند و، چون این حیوان باوفا بمرد، پروسپس از آن مقدونى
باز کرد و اسکندر فهمید، که نمرده بعد پروس چشمان خود را نیمه. اى گذاشتندبلند کرده بر ارابه

بدبخت، باوجود اینکه شهرت مرا شنیده بودى، چه دیوانگى تو را بر آن «: است و بوى گفت
رحم و داشت، که با من بجنگى، و حال آنکه دیدى، که چون تاکسیل اظهار انقیاد کرد، من با چه 

چون میپرسى میگویم، من گمان نمیکردم کسى دلیرتر از «: او جوا داد» مروت با او رفتار کردم
. معلوم شد، که تو دلیرترى. من باشد، زیرا از قواى خود آگاه بودم، ولى قواى تو را نسنجیده بودم

.»باوجود این خود را بدبخت نمیدانم، زیرا پس از تو شخص اولم

سان باید با تو رفتار کنم؟ پروسات من حاال بچهبعقیده: تبعد اسکندر گف

www.TarikhBook.ir
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دوام بدانسان، که جنگ امروز بتو آموخت، زیرا باید دریافته باشى، که خوشبختى بى«: جواب داد
د و، پس اسکندر امر کرد، او را با نهایت مواظبت معالجه کنن. »)شکننده است-تحت اللّفظ(است 

از اینکه برخالف انتظار همه خوب شد، او را بسلطنت ابقاء داشت و چیزى هم بمملکت او افزوده 
.او را از دوستان خود قرار داد

ها براى آفتاب بکنند، زیرا بعقیده او با این فتح دروازه پس از این جنگ، اسکندر امر کرد، قربانى
آنچه قواى هندیها بود، «: اهیان خود بآنها چنین گفتمشرق براى او باز شده بود و براى تشویق سپ

.در این جنگ بخرج رفت و تمام شد

شما حاال داخل مملکتى خواهید شد، که ثروت آن . بعد آنچه در پیش دارید، غنائم استمن
هاى از این ببعد شما نه فقط خانه. ها در مقابل این ثروت هیچ استمعروف آفاق و ترکه پارسى

از مروارید، جواهر، طال و عاج پر خواهید کرد، بل تمام مقدونیه و یونان از این خودتان را 
.»چیزهاى گرانبها مملو خواهد بود

معلوم (سربازان، که بغارت و ربودن غنائم حریص بودند، حاضر شدند اسکندر را پیروى کنند 
درواقع، چنانکه از قول است، که این نویدها را اسکندر براى تشویق سربازان خود بآنها میداد و

ها در باب ثروت هند آن روز آواز دهل بود، که از دور خوش آریان باالتر ذکر شد، این گفته
بعد او امر کرد، کشتیهائى بسازند، زیرا خیال میکرد، که بعد از طى تمام آسیا باید .). م. است

شت، که در آن زمان تصور براى فهم مطلب باید در نظر دا(بدریائى، که آخر دنیا است برسد 
سربازان او .). م. میکردند، چین در هند است و زمین مسطح میباشد و آنرا اوقیانوس احاطه دارد

پس از آن اسکندر دو شهر . بانداختن درختان مشغول شدند و در آنجا مار و کرگدن زیاد یافتند
کّه طال و بدیگران نیز، داسپ بنا کرد و بهر یک از سرداران خود هزار سدر دو طرف رود هى

سارس باز در این احوال آبى. هاى آنان بود، انعاماتى داد، تا دلخوش باشندچنانکه درخور رتبه
سفیرى فرستاده پیغام داد، که حاضر است همه قسم تمکین کند، ولى حاضر نیست اسیر اسکندر 

اسکندر جواب داد،. ردباشد، زیرا از پادشاهى نمیتواند بگذرد و اسارت با سلطنت منافات دا
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).1، بند 9کورث، کتاب کنت(سارس خواهد رفت که اگر او نزد وى نیاید، خودش نزد آبى

هاى آنها پیدا چنانکه از نوشته. این است روایات مورخین مذکور راجع بجنگ اسکندر با پروس
ترین تر ذکر خواهد شد، این جنگ سختکه پائینرىها، بطواست و نیز از احوال روحى مقدونى

.ها پیش آمدهجنگى بوده، که براى مقدونى

این مردم را بعضى نیاکان مردم سیخ میدانند، که در هند غربى سکنى دارند و اکنون هم از حیث 
.اندرشادت معروف

»1«رفتن اسکندر بوالیت گلوزس

آفتاب کرده و کراتر را در محلّ براى ساختن شهر ها براى اسکندر پس از جدال پروس قربانى
این والیت را بقول بطلمیوس، . بوسفالى و نیکه گذاشته بوالیت همجوار مملکت پروس رفت

آریان . تمام اهالى این والیت مطیع گشتند. اندنامیده»2«گلوزس و بروایت آریستوبول گلوکانیک
. هزار نفراى دهپنجهزار نفر سکنه داشت و عدهشهر بود، که بعض آنها37گوید در این والیت 

اسکندر این والیت را ضمیمه مملکت . آمدندقصباتى هم مقدونیها دیدند، که از شهرها کم نمى
.پروس کرد و او را با تاکسیل آشتى داد

اسکندر سارس رسیده اظهار داشتند، که او تسلیم میشود و خزانه خود را باختیار بعد نمایندگان آبى
سارس راجع به آبى. سارس و بزرگان دربار او آورده بودندچهل فیل هم برادر آبى. میگذارد

اسکندر بنمایندگان او گفت، که . گفتند، که قبل از شکست پروس میخواست باو کمک کندمى
د از وقایع بع(سارس شخصا نزد اسکندر نیاید، او با تمام قشونش نزد او خواهد رفت اگر خود آبى

معلوم میشود، که او نیامده و اسکندر هم موافق تهدید خود رفتار نکرده، شاید از این جهت، که 
.).م. اندبعضى آنرا با کشمیر کنونى منطبق داشته. مملکت او در کوهستان بوده

رسوالنى از طرف هندیهاى مستقل و یک پروس دیگر، ) 3، بند 5، فصل 5کتاب (بعد آریان گوید 
والى پارت و گرگان»3«فراتافرن. هند بود، نزد اسکندر آمدندکه پادشاه 



______________________________
)1(-�G�l�a�u�s�e�s.

)2(-�G�l�a�u�c�a�n�i�q�u�e�s.

)3(-�P�h�r�a�t�a�p�h�e�r�n�e.
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ى وال»1«سیکهائى، که اسکندر باو سپرده بود، وارد شد و رسوالنى که سىدر رأس تراکى
آساکنیان فرستاده بود، آمده به اسکندر خبر دادند، که مردم مزبور پادشاهشان را کشته یاغى 

.را با قشونى فرستاد، که شورش را فرو نشانند»2«اسکندر فیلیپ و تیریاسب. اندشده

»3«زینسسهعبور اسکندر از رود آل

و بقول .) م. اندچناب کنونى مطابقت دادهاین رود را با (زینس رفت سهبعد اسکندر بطرف رود آل
ها سالم بود، از آن گذشت طرّاده) مطر2775(بطلمیوس در جائیکه پهناى این رود پانزده استاد 

ها تماما بسنگهائى، که در زیر آب بود، خورد و شکست و بساحل مقابل رود رسید، ولى کشتى
ار رود مزبور گذاشت، تا عبور سایر اسکندر سنوس را با قشونى در کن. مردمى زیاد تلف شد

پس از . ها براى پیدا کردن آذوقه پراکنده بودندهاى قشون را تسهیل کند، زیرا این قسمتقسمت
آن او پروس را مرخّص و مأمور کرد، که از مردمان سلحشور هندى سپاهى براى او آورد و 

ات اسکندر در جنگ او با پروس این خبر میرساند، که تلف(اى، که میتواند، فیل جمع کند عده
.).م. اندبیش از آن بوده، که سرداران اسکندر نوشته

این شخص، زمانیکه اسکندر با پروس اول مشغول . بعد اسکندر بتعقیب پروس ثانوى پرداخت
اى که باو میورزید، کسانى نزد اسکندر فرستاده وعده کرد مملکت خود جنگ بود، از جهت کینه

ولى بعد، که دید اسکندر با پروس با مالطفت رفتار کرده و والیاتى بمملکت او را تسلیم کند، 
افزوده، ترسیده و مملکت خود را رها کرده گریخت و اشخاصیرا هم، که میتوانست حرکت 

زینس سه، که عرضش بقدر رود آل»4«اسکندر در تعقیب او برود هیدرااتس. بدهد، با خود برد



اسکندر براى تقویت سنوس .). م. یا راوى کنونى منطبق میدانند»5«با روىاین رود را (بود، رسید 
و کراتر، که مأمور بودند، تمام این صفحات را غارت کنند، در جاهاى

______________________________
)1(-�S�i�s�i�q�u�e.

)2(-�T�h�y�r�i�a�s�p�e.

)3(-�A�l�c�e�s�i�n�e�s(نسسىبیونانى آلکه.(

)4(-�H�y�d�r�a�o�t�e�s.

)5(-�R�a�v�i.
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نظام و نیمى از مهم ساخلوهائى گذاشت و قسمتى را از قشون، که عبارت بود، از دو فاالنژ پیاده
تیون مأمور کرد، داخل والیت پروس دسته کمانداران و دسته سواران دمتریوس بریاست هفس
بعد . بمملکت پروس صمیمى بیفزایندفرارى شده و مردمان کنار رود هیدرااتس را مطیع کرده 

طرف رود را با مذاکره یا با اسلحه مطیع کرد اسکندر بآنطرف رود مزبور گذشت و مردمان آن
).4، بند 5، فصل 5آریان، کتاب (

»3«و مالّیان»2«دراكو اکسى»1«جنگ با کاتیان

و مالّیان براى حفظ استقاللشان دراكپس از آن به اسکندر خبر دادند، که مردمان کاتیان و اکسى
اند و این مردمان بقدرى قوى هستند، جمع شده) سنگاله(»4«متّحد شده در شهر محکم سانگاال

اسکندر بقصد آنها حرکت کرده . سارس متّحدا نتوانستند از عهده آنان برآیندکه پروس و آبى
بعد . اینها مطیع شدند. است، رسید»6«، که مساکن مردم آدراایست»5«پراماروز دوم بوالیت پیم

اسکندر بقشون خود یک روز استراحت داد و فرداى آن روز ببلندیهاى سنگاله درآمده دید، که 
اى، که سه ردیف ارابه سنگر آن است، سه مردم مذکور در نزدیکى شهر بر یک بلندى در محوطه



داشت، به کمانداران دستور داد، بطرف اسکندر، پس از اینکه مواقع دشمن را معلوم. اندجا گرفته
وقت، که او در این. دشمن رفته تیر اندازند، تا او مجال یافته قشون خود را بحال جنگ درآورد

نظام را در جناحین قرار داده قراول هم رسید و اسکندر سوارهها را معین میکرد، پسجاهاى دسته
اح راست را برداشته بجناح چپ هندیها حمله کرد، نظام جنبعد سواره. نظام را بقلب گماشتپیاده

تر از جاهاى ها از یکدیگر بیشتر بود، اسکندر اینجا را ضعیفزیرا چون در این طرف فاصله ارابه
هاى اند باینکه از ارابهآیند و اکتفا کردهسپس، چون دید، که هندیها پیش نمى. دیگر میدید

ها را از پس از آن مقدونیها هندى. االنژ امر کرد، پیش برودخودشان تیر اندازند، پیاده شده به ف
سنگر

______________________________
)1(-�C�a�t�h�e�e�n�s.

)2(-�O�x�y�d�r�a�q�u�e�s.

)3(-�M�a�l�l�i�e�n�s.

)4(-�S�a�n�g�a�l�a.

)5(-�P�i�m�p�r�a�m�a.

)6(-�A�d�r�a�i�s�t�e�s.
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ها مقاومت هندیها در سنگر دوم بیشتر بود، زیرا بومیها پشت ارابهها بآسانى راندند، ولى اول ارابه
.جمع شده بودند و مقدونیها فضاى وسیعى براى عملیات نداشتند

ها داخل محوطه شده هندیها ها را از جا حرکت داده و از فاصلهباالخره سپاهیان اسکندر بعض ارابه
پس از . سوم امنیت ندارند، فرار کرده بشهر پناه بردندرا پس راندند و آنها، چون دیدند در سنگر 

نظام از جهت کمى عده آن اسکندر امر کرد شهر را محاصره کنند و در جاهائى، که پیاده



نظام محول میگشت، بخصوص در زیر خندقها و نمیتوانست این کار کند، اجراى کار مزبور بسواره
اند، شبانه اسکندر حدس میزد، که چون هندیها ترسیده. در کنار مردابى، که عمق آن زیاد نبود

در حوالى پاس دوم شب چند نفر از : بعد معلوم شد، که حدس او صحیح بوده. فرار خواهند کرد
بعد اسکندر امر . شهر بیرون آمده بمحاصرین برخوردند، بعضى کشته شدند و برخى بشهر برگشتند

. کوبى را بیاورندنى در دور آن بگذارند و آالت قلعهکرد، دور شهر دو رشته خندق بکنند، قراوال
هائى از شهر آمده گفتند، که محصورین خیال دارند، در جائى، که باتالق است، در اینوقت فرارى

هزار نفر بر اثر این خبر اسکندر بطلمیوس را با کمانداران و آگریانها و سه. از شهر خارج شوند
جلو فراریها را بگیرد و، همینکه صداى شیپور بطلمیوس بلند شد، دیگر مأمور کرد، که در همانجا 

.سایر قسمتها هم دویده باو کمک کنند

هائى، که هندیها جا گذاشته بودند و از پرچینى، که بدست هندیها ساخته شده بطلمیوس از ارابه
ندیها از طرف حوالى پاس چهارم شب ه. بود، استفاده کرد، تا در راه فراریان موانعى ایجاد کند

ها و پرچین درماندند و فراریها بین ارابه. مرداب بیرون آمدند و بطلمیوس بر آنها حمله کرد
در نتیجه پانصد نفر معدوم گردید و بقیه بشهر برگشت . آنهائى، که پیش آمدند، کشته شدند

).6، بند 5، فصل 5آریان، کتاب (

تسخیر شهر سنگاله

گیرى را بشهر ها بکمک اسکندر آمد و آالت قلعهزار هندى و بقیه فیلوقت پروس با پنجهدر این
نزدیک کردند، ولى، قبل از اینکه این آالت بکار افتد، مقدونیها دیوار را خراب کرده بشهر یورش
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ارابه 300شدند و هزار نفر از اهالى و پانصد نفر سوار اسیردر موقع غارت شهر هفده. بردند
بعض . نفر مجروح گردید1200از قشون اسکندر سه نفر تلف شد و . ها درآمدبتصرّف مقدونى

اسکندر اجساد مقتولین . جزو مجروحین بودند»2«و سوماتوفیالکس»1«ماكسرداران، مانند لیزى
، که با سنگاله سوار بدو شهر دیگر300را با »3«مقدونى را بخاك سپرده منشى خود امنس

همدست بودند، فرستاد، تا بآنها بگوید، که بسر آن شهر چه آمد و، اگر تسلیم شوند، همان رفتار 



این منشى وقتى رسید، که اهالى قبال خبر یافته از . که با شهرهاى مطیع شده، با آنها هم خواهد شد
کرده بود، باهالى اسکندر بتعقیب آنها پرداخت و چون دیر حرکت. شهرها خارج شده بودند

نرسید، ولى در پشت فراریها پانصد نفر مریض یافت و امر کرد، تمامى این مرضى را از دم شمشیر 
وبن برافکندند و این بعد او به سنگاله برگشت و امر کرد شهر را از بیخ!). چه شقاوتى(بگذرانند 

وقت پروس مأمور شد، که در این. صفحه را بطوایفى، که بطیب خاطر مطیع شده بودند، واگذارد
آنچه که پس ). 7همانجا، بند (جا ساخلو بگذارد در باب قالع این طوایف تحقیقاتى کرده در همه

اکنون باید دید، که مورخین . جا گفته شد، از قول آریان بوداز جنگ اسکندر با پروس تا این
.انددیگر چه گفته

روایت دیودور

پس از آن ): 93-89، بند 17کتاب (اسکندر چنین گوید مورخ مذکور راجع باین کارهاى
داسپ اسکندر سى روز بقشون خود استراحت داده پروس را در عقب خود گذاشت و از رود هى

هائى، که پر از درختان برومند بود و شاخ و برگهاى سپاه مقدونى از جنگل. بطرف درون هند راند
د در اینجا بود، که بعضى فلس داشتند و فلس آنها مارهائى زیا. آن فضا را تاریک داشت، گذشت

.طول مارها بهشت ارش میرسید. مانند طال میدرخشید

سربازان . مقدونیها از این مارها آسیب یافتند، زیرا زهر آنها چنان بود، که مار گزیده فورا میمرد
اسکندر چاره زهر مار را نمیدانستند، تا اینکه باالخره

______________________________
)1(-�L�y�s�i�m�a�q�u�e.

)2(-�S�o�m�a�t�o�p�h�i�l�a�x.
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مقدونیها، براى اینکه از این مارها در امان باشند، جاى خواب . اهالى محلّ درمان آنرا نشان دادند
.آویختند و بیشتر شب را بیدار بودندرا بدرختان مى

پیش میرفت، اشخاصى رسیده گفتند، که برادرزاده پروس، که نیز پروس نام بعد، وقتیکه اسکندر 
اند و این امالء باید صحیح بعضى گانگرید نوشته(رفته »1«دارد، فرار کرده نزد مردم گاندرید

تیون را با اسکندر خشمناك گشته هفس.). م. اندباشد، زیرا اینها از مردمان کنار رود گنگ بوده
بعد اسکندر مردم . کرد مملکت او را گرفته به پروسى، که صادق بود، بدهداى مأموردسته

جا عادتى است، در این. درآمد»3«را با نصیحت و فشار مطیع کرده بوالیت کاتیان»2«آدرست
که زنان را با شوهران متوفاى آنها میسوزانند و این عادت در میان بربرها از وقتى برقرار شده، که 

. جا شهرى را محاصره کرده گرفت و آنرا آتش زداسکندر در این. خود را زهر دادهزنى شوهر 
بعد شهر دیگرى را محاصره کرد و، چون اهالى آن در لباس . جان اسکندر در اینموقع در خطر بود

بعد او بشهرهائى . خواهان نزد اسکندر آمده امنیت خواستند، اسکندر از تقصیر آنان درگذشتامان
یکى . این والیت با قوانین حکیمانه اداره میشد. بود»4«تسرد، که در تحت اداره سوفىعزیمت ک

زیبائى را خیلى محترم میداشتند و بنابراین، چون طفلى : از این نوع قوانین بقول دیودور چنین بود
یداشتند، و اگر سالم بود و اعضایش متناسب و قوى، او را نگاه م. بدنیا میآمد، او را معاینه میکردند

بعد . در موقع ازدواج هم همین قانون رعایت میشد و جهیز و اشیاء گرانبها در نظر نبود. الّا میکشتند
تس از این سوفى. اند و مزایاى جسمانى دارندبنابراین قانون، اکثر اهالى سالم«: مورخ مذکور گوید

ه اظهار انقیاد کرد و اسکندر او بیرون آمد. حیث بر همه تفوق یافته و قد او چهار ارش است
تس در مدت چند روز از قشون اسکندر پذیرائى پس از آن سوفى. والیت او را بخودش بخشید

میگفتند، که . هیکل و قشنگ بودسگ قوى150از جمله . شایان کرد و هدایاى زیاد و زیبا باو داد
این

______________________________
)1(-�G�a�n�d�r�i�d�e�s.

)2(-�A�d�r�e�s�t�e�s.
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)4(-�S�o�p�h�i�t�e�s.
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تس، براى اینکه امتیاز نژاد این سگها را به اسکندر سوفى. اندسگها از مراوده سگان با پلنگان زاده
اینها . اى شیرى را داخل کنند و دو سگ را بجنگ شیر فرستادنشان دهد، امر کرد، در محوطه

. نتوانستند از عهده شیر برآیند و دو سگ دیگر را بکمک دو سگ مزبور در محوطه داخل کردند
تس امر کرد یکنفر وقت سوفىدر این. بعد جنگ درگرفت و این چهار سگ بر شیر چیره گشتند

چرا چنین سگى را -نه«: اسکندر فریاد زد. هندى داخل محوطه شده ران سگى را با کارد ببرد
بعد هندى داخل . تس گفت بجاى این سگ سه سگ دیگر تقدیم میکنمسوفى» کنیدناقص می

اى از سگ برآمده باشد و سگ، باوجود اینکه صدا یا نالهمحوطه شده با تأنّى ران سگ را برید، بى
رمق اینکه رانش را میبریدند، شیر را رها نکرد، تا او از جهت خونى، که از جراحتش میرفت، بى

، 8نژاد چنین سگها را ارسطو در کتاب خود موسوم به تاریخ حیوانات در فصل (و مرد شده افتاد 
.).م. 9، بند 4ذکر کرده و الین در کتاب 29بند 

مندى برگشت و تیون، که براى مطیع کردن بعض والیات رفته بود، با بهرهدر این احوال هفس
مردم تمکین . نام داشت، رفت»1«ژفهبعد او بوالیتى، که مدیر آن. اسکندر او را بسیار ستود

جا چند روز بقشون خود استراحت داد و اسکندر در این. ژ نزد اسکندر آمدکردند و خود فه
ژ دید و پس از آن، والیت مذکوره را باو بخشیده بطرف رود هاى شایان از طرف فهپذیرائى

فازیس است، که مقصودش هىنوشته، ولى معلوم»3«پانیسدیودور هى(رفت »2«فازیسهى
.).م. بوده

جریان آب تند بود و عبور . و عمق آن ده مطر است) مطر1300تقریبا (پهناى این رود هفت استاد 
ژ به اسکندر گفت، که در فه). انداین رود را با بیس کنونى منطبق داشته(از آن مشکل بنظر میآمد 

پس از آن . ن از آن دوازده روز الزم استآنطرف رود سند کویر پهناورى است و براى گذشت
) تقریبا یک فرسنگ(استاد است 32پهناى این رود . نام دارد) گنگ(»4«برودى میرسند، که گانژ

و عمق آن



______________________________
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20: مینامند و قواى او چنین است»1«پادشاه آن مملکت را کساندرامس. از هر رود دیگر هندبیش
. هزار پیاده، دوهزار ارابه و چهار هزار فیل، که در موقع جنگ مسلّح میشوند120هزار سوار، 

ژ را هاو هم اطّالعات ف. اسکندر این حرف را باور نکرد و پروس را طلبیده اطّالعات او را پرسید
اینجا هم باید اشتباه شده باشد گانگرید (مینامند »2«تأیید کرده گفت، این مردم را گاندارید

. او پسر دلّاکى است. نامو پادشاه آنها شخصى است ضعیف النّفس و بى) تر بنظر میآیدصحیح
لّاك پدرش، چون صباحت منظر داشت، محبوب ملکه گردید و او بر اثر عشق، پادشاه را کشته د

اسکندر فهمید، که طرف شدن با گانداریدها کارى است بس مشکل، ولى، چون . را بتخت نشانید
کاهنه معبد دلف باو گفته بود، که مغلوب شدنى نیست و کاهن معبد آمون سلطنت روى زمین را 

.بوى وعده داده بود، امید داشت، که نسبت باین مردم هم فاتح گردد

کورثروایت کنت

هاى این مورخ راجع بوقایع پس از جنگ پروس در همان زمینه است، که ذکر شد و در باب نوشته
او لباسى داشت ارغوانى ): 32، بند 9کتاب (تس، وقتى که او نزد اسکندر آمده، چنین نوشته سوفى

بند و بازوبنددست. صندلهایش از طال بود و مکلّل بجواهر. هاى آن بساق پا میرسیدو دامن
آور مروارید داشت، بگوشهایش الماسهائى آویخته بود، که از حیث درخشندگى و بزرگى حیرت

آنرا به اسکندر داده . بدست داشت که با زمرّدهاى رنگارنگ مزین بود»3«دبوسى. بشمار میرفت
.اظهار انقیاد کرد



این سگهاى . پارس نکننداند، هر زمان حیوانى را ببینند،جا سگهائى هست، که بآنها آموختهدر این
آنچه را، که : کورث از جنگ سگها با شیر حرف زده گویدبعد کنت. شکار دشمنان شیرند

. اند، من ذکر میکنم و، چون باور ندارم، نه میتوانم آنرا تأیید و نه از ذکرش خوددارى کنمنوشته
.ژ و غیره موافق شرحى است، که گذشتهاى او راجع به فهباقى نوشته

______________________________
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)م. ق326(تصمیم ببازگشت -مبحث سوم

»1«رسیدن اسکندر بکنار رود هیفاز

این رود یکى از رودهاى پنجاب (راند اسکندر، پس از کارهائى که ذکر شد، بطرف رود هیفاز
خواست، مردمان آنطرف این رود را مطیع کرده او مى). نامند»2«هند است و آن را اکنون بیس

مردمانى، که ) 1، بند 6، فصل 5کتاب (آریان گوید . پیش رود، تا جائى، که دیگر مقاومتى نبیند
طرز حکومت . انداعت میپردازند و نیز جنگىمندى بزردر آنطرف رود مزبور سکنى دارند، با بهره

فیلهائى، . آنان معتدل است، تشکیالت آنها جمهورى اشرافى است و امورشان خوب اداره میشود
طلبى اسکندر ها جاهاین گفته. یابند، بزرگتر و قویتر از فیلهاى جاى دیگراندکه در این مملکت مى

کاست و، چون میدیدند، که پادشاه آنها همواره ها میرا تحریک میکرد، ولى از شجاعت مقدونى
ها در اردو ها و جوقهکارى را بر کارى میافزاید و خطرى را پس از خطرى ایجاد میکند، دسته

دیگران . آنهائى که متانت داشتند، چیزى نمیگفتند، ولى از وضع خود گریان بودند. تشکیل میشد
سکندر، چون از آغاز اغتشاش و یأس آگاهى ا. عالنیه میگفتند، که دیگر پیش نخواهند رفت

اى «: یافت، براى اینکه در همان بدو امر از آن جلوگیرى کند، سران سپاه را خواسته چنین گفت



بینم، که شما دیگر نمیخواهید، با آن حرارتى که مقدونیها و اى رفقاى کارهاى من، چون مى
بعقیده خود درآورم یا خودم با شما داشتید، در کارهاى من شرکت کنید، شما را طلبیدم، تا

بعد اسکندر تمام ممالکى . بدین نحو همه باهم پیش میرویم یا با هم عقب مینشینیم. عقیده شومهم
بیک شمرده گفت، حاال در انتظار چه را که مقدونیها از یونیه تا رود هیفاز گرفته بودند، یک

.قدونى نمیافزائیدهستید، که هیفاز و ملل آنطرف این رود را بدولت م

آیا از بربرها میترسید، و حال آنکه آنها همیشه از پیش شما فرار کرده یا مملکت و شهرهاى خود 
هاى شما براهرا از دست داده و بعد تسلیم شما گشته در زیر بیرق

______________________________
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مردان اگر نهایتى باشد، باز کارهائى است، که اسم آنها را جاویدان براى کارهاى جوان. اندافتاده
اگر کسى از شما نهایت را بپرسد، باید بداند، که ما از رود گنگ و اوقیانوس مشرق، که با . میدارد

را احاطه دارد، و دریاى پارس اتّصال مییابد و تمام عالم) بحر خزر(دریاى هند و دریاى گرگان 
را مانند آسیا ) افریقا(رانده تمام لیبیا ) جبل طارق(از دریاى پارس تا ستونهاى هرقل . دور نیستیم

اگر حاال عقب رویم، ما در پشت سر . تسخیر میکنیم و حدود عالم حدود دولت ما خواهد بود
انى را، که تا اوقیانوس در آنطرف هیفاز تمامى مردم: اى زیاد از مردمان جنگى خواهیم داشتعده

در سمت شمال تمام مللى را، که در کنار دریاى گرگان سکنى دارند و نیز سکاها . مشرق منتشراند
عقب سر ما خواهند بود و، همینکه بازگشت ما شروع شد، یک شورش عمومى تمام مسخّرات ما 

اند، ملل نوز مطیع نشدهمللى، که ه. را واژگون خواهد ساخت، زیرا فتوحات ما هنوز استوار نگشته
ایم، از دست پس ما باید کارهاى خود را دنبال کنیم یا هرچه گرفته. دیگر را بر ضد ما برانگیزند

این راه راهى است سخت، . اى رفقا، دلهاى خود را قوى کنید، در راه دلیران استوار باشید. بدهیم
انى، که با جرئت توأم است، دلربا این زندگ. ولى راهى است؛ که شما را بسوى افتخارات میبرد



. خود مرگ هم، اگر مرد جنگى را بطرف جاویدانى برد، عارى از دلربائى و جذّابیت نیست. است
اگر هرکول در چهار دیوار کرنت، آرگس و تب یا در حدود پلوپونس مانده . پدر ما رهبر ما است

، که از )باکوس(جا میگرفت؟ دیونیس بود، آیا بذروه افتخارات و نام میرسید و در میان خدایان 
تر است، آیا فقط کارهاى عادى میکرد؟ ما که از شهر نیسا یعنى شهرى، که هرکول هم نامى

ایم و قلّه کوه آارن را، که هرکول از تسخیر آن عاجز ماند، تسخیر دیونیس ساخته، گذشته
مقدونیه را ترجیح داده در آنجا اگر تاریکى و استراحت . ایم، آیا باید یک قدم فراتر ننهیمکرده

بالّها و دشمنانى چند در یونان اکتفاء میکردیم، مانده بودیم یا بمطیع کردن تراکیه و ایلّیریه و ترى
ها و مخاطرات شریک اگر من با شما در خستگى. آیا از کارهاى ما این آثار بزرگ بوجود میآمد

نبودم، ممکن بود محملى براى افسردگى

1808: ، ص2ایران باستان، جتاریخ 

در اینصورت شما حق داشتید شکایت کنید، که تقسیم سرنوشتها عادالنه نشده، چه . شما قرار داد
در یکطرف زحمات و مشقّات است و در طرف دیگر مزایا، ولى خودتان میدانید، که همه در 

ن مملکت از آن شما ای. زحمات و مخاطرات شریکیم و جایزه هم پس از انجام کار داده میشود
.ها مال شما استاین خزانه. است

اگر آسیا را مطیع کنیم، من خواهم توانست امیدهاى شما را برآورم یا بیش از آنچه امیدوارید، 
هایشان برگردند، خودم آن زمان من شما را مرخص میکنم یا اگر اشخاصى بخواهند بخانه. بکنم

نى، که با من خواهند ماند، بقدرى انعام و هدایا خواهم داد، وقت بکسادر آن. آنها را بدانجا میبرم
).2، بند 6، فصل 5آریان، کتاب (» که محسود دیگران گردند

پس از این نطق همه خاموش ماندند، زیرا نه میخواستند با اسکندر مباحثه کنند و نه عقیده او را 
» پسندد، عقیده خود را بگویدمىهرکس این نقشه را ن«اسکندر پس از قدرى تأمل گفت . بپذیرند

پادشاها، چنانکه «: سردار اسکندر چنین گفت»1«باوجود این سکوت قطع نشد، تا باالخره سنوس
اعالم کردید، شما نمیخواهید مقدونیها را بکارى مجبور کنید، بل میخواهید آنها را بعقیده خودتان 

عنایت کرده حرف مرا گوش کنید و این بنابراین. عقیده شویددرآورید یا خودتان با آنها هم
اند و حاضرند هرگونه حرفها از طرف سرداران شما، که همواره مشمول مراحم و عنایات شما بوده



این انتظار را نداشته باشید، که من : امر شما را مجرى دارند، نیست، بل از طرف تمام قشون است
گوئى در حقیقت. ل بنفع شما استآنچه خواهم گفت در حال و مآ. رعایت شهوات را بکنم

مردى شما بمن اعطا کرده، و از موقع امتیازى است، که از سنّ من، از خود مقامى، که جواناین
ام، حاصل شده و این فتوحات شما و مقدونیها و رشادتى، که در جدالها در پهلوى شما نموده

هرقدر بیشتر بدرخشد، همانقدر احتیاط اند، یونانیهائى، که همه چیز را گذاشته از دنبال شما آمده
چه انبوه بود. بلندتر میگوید، که باید حدى براى آن قرار داد

______________________________
)1(-�C�o�e�n�u�s� �)�K�o�i�n�o�s. )
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یل چه اى قلسپاه مقدونى و یونانى، که در زیر بیرقهاى شما حرکت میکرد و امروز جز عده
بینید؟ از زمانیکه به باختر درآمدید، تسالیان را، که حرارتشان مبدل بسردى میشد، مرخّص مى

اند، که شما بنا قسمتى از یونانیها، تبعید گشته یا اسیر شهرهائى شده. کردید و حق بجانب شما بود
د یا داسهاى امراض قسمت دیگر، که بمقدونیها پیوسته بودند، در جدالها از پا درآمدن. ایدکرده

مشتى مردم . انداند، در شهرهاى آسیا پراکندهاى، که زخم برداشتهعده. گوناگون آنها را درو کرد
. در ته قلوب آنها حسیات طبیعى بیدار گشته. که مانده قوت و رشادتش در شرف زوال است

این آرزوى آنها از جهت . میخواهند زنان، پدران، فرزندان، مادر، وطن و مولد خودشان را ببینند
.اید، بیشتر قوت یافتهثروتى، که بآنها داده

صورت کى میتواند آنها را از این جهت توبیخ کند؟ آنها را برخالف میلشان بکار نبرید، چه در این
چقدر بهتر است؛ که برگشته مادر خودتان را بآغوش کشید، نظم را در . کند و سست خواهند شد

بعد چه . قدر فتوحات درخشان را باالى اجاق خانواده بیاویزیدرید و عالمات آنیونان استوار دا
مانعى خواهید داشت، که سفرهاى جنگى جدید بآسیا یا اروپا و یا افریقا پیش گیرید؟ آنوقت 

هاى زبده روى است، که مقاصد خودتان را مجرى خواهید داشت و خواهید دید، که مقدونى
نفس هاى خسته و درمانده کنونى قشون تازهد کرد، آنوقت بجاى دستهقدمهاى شما پرواز خواهن

اند، جوانان با حرارت در خواهید داشت و بجاى سربازانى، که بواسطه کبر سنّ از کار افتاده



ها، چون این. اطراف شما خواهند بود، جوانانى، که مخاطرات را ندیده و پر از امیدواریها هستند
ها نخواهند دیم شما را خواهند دید، فکرى جز تحصیل پاداشها و جایزهنتیجه فتوحات رفقاى ق

.داشت

.پادشاها، چه کار خوبى است، که شخص در دوره رفاه اعتدال را از دست ندهد

تردید از دشمنى باك ندارد، سردارى چنین بزرگ، که اسکندر است، در رأس چنین لشکرى، بى
آریان، (» ند و آنچه مقدر است از آن گریزى نیستولى روزگار ضربتهاى خود را ناگهان میز

).3، بند 6، فصل 5کتاب 
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اعالم بازگشت

مجمع این نطق سنوس را با هلهله و شادى پذیرفت و نمود، که چقدر از نقشه اسکندر دور است و 
.میخواهد بوطن خود برگردد

سایر سرداران به اسکندر برخورد و در نتیجه مجمع را مرخّص نطق آزادانه سنوس و خاموشى 
من کسى را مجبور نمیکنم، از دنبال من «: روز دیگر آنرا منعقد داشته خشمناك چنین گفت. کرد
کسانى که میخواهند . پادشاه شما پیش خواهد راند و سربازانى خواهد یافت، که باوفا باشند. بیاید

.برگردند، مختارند

بعد اسکندر رفته در خیمه خود . »ایدها بگوئید، که پادشاه خودتان را رها کردهبیونانىبروید و 
او انتظار داشت که انقالبى در افکار سربازانش . نشست و در مدت سه روز با احدى حرف نزد

روى دهد و تغییر عقیده براى آنها حاصل شود، ولى این رفتار تزلزلى ایجاد نکرد، چه قشون با 
بطلمیوس گوید، که باوجود این احوال، اسکندر . مغموم گردید، از عقیده خود برنگشتاینکه

.جواب مساعد نبود. ها استخاره کرد، تا بداند عبور بآنطرف هیفاز صالح است یا نهبوسیله قربانى



چون همه چیز بازگشت مرا اقتضا «: تر و نزدیکترین هترها را جمع کرده گفتپس از آن او مسنّ
).4آریان، همانجا، بند (» د، بروید و بقشون بگوئید، که حرکت کندمیکن

.همینکه این خبر در اردو انتشار یافت، شعف و شادى افراد را حدى نبود

برخى تا خیمه اسکندر دویده او را در ازاى این همراهى . بعضى از شدت خوشنودى گریستند
زده دسته تقسیم کرده امر کرد، هر یک پس از آن اسکندر قشون خود را بدوا. تقدیس کردند

بزرگى و بلندى این محرابها بقدرى بود، که ببرجها . بشکرانه فتوحاتى که شده محرابى بنا کنند
بعد بازیهاى زورورزى براى . ها کنندسپس امر کرد موافق آداب یونانى قربانى. شباهت داشت

.هیفاز جزء مملکت پروس کردها و سوارها ترتیب داد و تمام والیات را تا رودپیاده

روایت دیودور

پس از آن اسکندر ): 95، بند 17کتاب (در باب بازگشت اسکندر مورخ مذکور چنین گوید 
هاى سپاهیان خود را در نظر گرفته دید، که باید نطقهاى مؤثر خطاب بسپاهیان خود بکند، خستگى

تا
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جنگى جدید حاضر سازد، زیرا هشت سال است، که آنها همواره در جنگ و جدال آنها را براى 
اغلب سربازان کشته شده : احوال قشون مقدونى چنین بود. اندهاى آن را تحمل کردهبوده سختى

سم ستوران سائیده و اسلحه سربازان زنگ . اى از طرف دشمن داشتبودند و نمیشد انتظار متارکه
از . ها ملبس بودندها مندرس و معدوم گشته و سپاهیان بلباس خارجىاس یونانىلب. برداشته بود

.ها جارى بودزد و سیل بارانغرّید و برق مىطرف دیگر در مدت هفتاد روز رعد مى

نظر باین وضع، اسکندر فهمید، که سربازان او حاضر نخواهند شد پیشتر روند و باالخره باین عقیده 
با این مقصود بآنها اجازه داد والیات . یاد بآنها بدهد، تا مگر آنها را راضى کندشد، که انعامات ز

ها بتاراج کردن و یغما بردن مشغول شدند، زنان سربازانى را، که دشمن را بچاپند و، وقتى که آن
در اردوى اسکندر بودند، خواسته آذوقه یک ماه بآنها داد و به پسران سربازان جیره یکماهه 



بعد، همینکه سربازان مقدونى با اموال غارتى باردو برگشتند، آنها را جمع . ان را پرداختپدرانش
ها گوش بسخنان کرده ماهرانه نطقى کرد، تا مگر آنان را راضى کند، که پیشتر روند، ولى مقدونى

ى هابر اثر این وضع اسکندر مصمم گشت، که نهایتى بجهانگیرى. او نداده خواستند، که برگردند
.خود داده از هند مراجعت کند

روایت پلوتارك

جنگ پروس با اسکندر مقدونیها را چنان افسرده داشت ): 83اسکندر، بند (مورخ مذکور نوشته 
نظام و هزار پیاده20مشقّاتى، که آنها در مقابل . ها دیگر حاضر نشدند در هند پیشتر روندکه این

ى بود، که پس از آن تمام مساعى اسکندر براى پیش دو هزار سوار پروس متحمل شدند، بقدر
هاى پلوتارك را براى اینکه اهمیت این قسمت نوشته(نتیجه ماند رفتن و گذشتن از گنگ بى

بفهمیم، باید در نظر داشت، که اسکندر با سپاهى بزرگ و نیز نیرومند از مقدونى و یونانى و 
هزار نفرى 22ت زحمت و مشقّت نسبت بیک لشکر غیریونانى بهند قشون کشید و این عده بانهای

.).م. مندى یافت و بعد هم بقدرى افسرد، که جرئت و جالدت خود را از دست دادبهره
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و عمق آن 32ها گفته بودند، که پهناى رود گنگ بمقدونى) 83اسکندر، بند (بعد پلوتارك گوید 
با قشونى مرکب از هشتادهزار »1«ها و پرسیانساحل مقابل پادشاه گاندریتیک استاد است و در 

آمیز نبود، این اخبار اغراق. ها را داردهزار پیاده و ششهزار فیل انتظار ورود مقدونىسوار و دویست
، که در هند سلطنت داشت به سلکوس پانصد فیل هدیه کرد »2«توسزیرا چندى بعد آندروکوت

اسکندر از استنکاف مقدونیها در خشم . شکر ششصدهزار نفرى تمام هند را درنوردیدو با یک ل
او اظهار کرد، که اگر مقدونیها از گنگ نگذرند، از آنها . شده در خیمه بماند و روى زمین خوابید

امتنانى نخواهد داشت و امتناع آنان از این کار عالمت شکست است، ولى دوستانش باو نصیحت 
د، باید مقتضیات را در نظر گرفت و سربازان مقدونى درب اطاق او جمع شده با فریادها کرده گفتن

پس از آن اسکندر نرم شده مصمم گشت برگردد و، براى اینکه . ها مراجعت را خواستندو ناله
آمیز از نام خود در اینجاها بگذارد، امر کرد اسلحه و آخورهاى زیادى ساختند و این اثرى مبالغه

. باین هم اکتفا نکرده گفت براى خدایان پرسیان محرابهائى بسازند. اء را در بیابانها انداختاشی



این محرابها را امروز هم مردم مزبور مقدس میدانند و هر سال از گنگ عبور : پلوتارك گوید
توس، که در آن زمان خردسال آندروکوت. جا موافق عادات یونانى قربانى میکنندکرده در این

کم مانده بود، که اسکندر تمام هند را تسخیر : گفتود و اسکندر را غالبا میدید، بعدها مکرّر مىب
.کند، زیرا مردم گاندریت از پادشاه خود متنفّر بودند و او را آدمى پست میدانستند

کورثروایت کنت

»3«فاراسیاناین مورخ مردمى را، که در آنطرف رود گنگ سکنى گزیده بودند) 2، بند 9کتاب (
او در . نام داشت و با لشکرى منتظر اسکندر بود»4«مینامد نه پرسیان و گوید پادشاه آنها آگّرامس

فکر فرو رفت، زیرا از رود عظیم و مخاطراتى، که در پیش داشت

______________________________
)1(-�P�e�r�e�s�i�e�n�s.

)2(-�A�n�d�r�o�c�o�t�t�u�s.

)3(-�P�h�a�r�r�a�c�i�e�n�s�)�P�h�a�r�r�a�k�i�e�n�s. )

)4(-�A�g�g�r�a�m�m�e�s.
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طلبى او غلبه کرد، زیرا میخواست تمام عالم را تسخیر کند و نگران بود، ولى باالخره جاه
بنابراین مصمم گشت با سربازان خود، که در . پنداشت، که هنوز در ابتداى این کار استمى

هاى زیاد داشتند و دیگر اینها از غنائم اندوخته. گشته بودند، حرف بزنددشتهاى نبرد پیر و فرسوده 
اى سربازان، من میدانم، که در «: اسکندر بآنها گفت. خواستند خودشان را بمخاطره اندازندنمى

اند، ولى براى شما شایعات این روزهاى آخر، مردمان هند شایعاتى براى ترسانیدن شما انتشار داده
هاى بین النّهرین و دجله و فرات را چنین پارسیها هم در بند کیلیکیه و دشت. داردپوچ تازگى ن

از فرات بوسیله پلى گذشتیم . جاها گذشتیموصف میکردند و خودتان میدانید، که ما چگونه از این
.و در دجله خودمان را بآب زدیم



آمیز است، حتّى شایعات اققولى نیست و در افواه مردم همه چیز اغرشایعه هیچگاه شاهد درست
اگر چیزهائى را، که راجع . ایمنام ما، که واقعیت دارد، بیش از مجاهداتى است، که کرده

بحیوانات عظیم الجثّه و اینکه آنان شبیه دیوارهاى بلندند و از رود هیداسپ و از صد گونه 
آمدیم؟ اگر آنها فایق مىگفتند و مبالغه میکردند، ما باور میداشتیم، آیا بر مشکالت دیگر مى

. سرائى براى غالب آمدن بر ما کافى بود، میبایست مدتها پیش از این از آسیا فرار کرده باشیمافسانه
آیا تصور میکنید، که عده فیلها در این مملکت بیش از عده گاوها در اقالیم دیگر است؟ آیا این 

تر از رام ال آنکه گرفتن فیل مشکلحیوان کمیاب نیست و گرفتن آن کارى است آسان، و ح
آمیز نظام هم اغراقنظام و سوارهعده پیاده. سایر قواء دشمن هم از همین قبیل است. کردن آن است

رودهائى، . تر استاما در باب رود باید گفت، که هرقدر عرضش بیشتر باشد جریان آن آرام. است
که در بستر تنگى محبوس است و چنین که در میان دو ساحل فشرده شده، مانند کسى است، 

تمام خطر وقتى است، که بساحل مقابل درآئیم، نه از خود . رودها مانند سیالبها جریانى تند دارند
تصور کنیم، که قواى دشمن همان است، که . افزایدوسعت رود چیزى بر این مخاطرات نمى. رود

ن هراسناکید؟ چنانکه دیدید، فیلها در میگویند، آیا شما از بزرگى حیوانات و عده زیاد دشم
جنگى که تازه کردیم، بصاحبان خودشان
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عده . هاى ما این حیوانات عظیم الجثّه از پا درآمدندبیشتر زیان رسانیدند تا بما و با تبرها و داس
ى اینکه سایر فیلها هم فرار کنند، آنها چه اهمیت دارد؟ زخمى کردن یک یا دو فیل کافى است برا

. جا جمعند و چابک نیستند، یکدیگر را در زیر پا خواهند گرفتبخصوص که چون آنها در یک
اى از آنها دارم و میتوانم اهمیتى باین حیوانات مینگرم، که باوجود اینکه عدهمن بقدرى با نظر بى

ونى، که فیلها را بکار میاندازد، بیش از خطرى آنها را بکار برم، نمیبرم، زیرا خطر آنها براى قش
.شاید انبوه آدم و اسب شما را میترساند. است که از آنها بدشمن متوجه میشود

اید با مردمان قلیل العده جنگ کنید و اینجا در دفعه اول راست است، که شما عادت کرده
.»ستنظم اسروکار شما با مردمى خواهد بود، که کثیر العده و بى



امروز که «: بعد اسکندر جنگهاى گرانیک، ایسوس و اربیل را بخاطر سپاهیان خود آورده گفت
، دیر است، که افواج دشمن را .)م. یعنى از شدت کشتار و غارت(ایم آسیا را خلوت کرده

پونت کرده باشید حاال سکاها از عقب ما این کار را میبایست قبل از گذشتن از هلّس. بشمارید
باوجود این . جنگندآیند و قواى باختر از ما است و داهیان و سغدیان در صفوف ما مىمى

بار دیگر حرارت و اعتماد خود را بمن نشان . امیدوارى من ببازوهاى شما است نه بدستهاى آنها
اگر شجاع هستید، نزدیک است ما بجائى . ما در اول کار نیستیم، بآخر آن داریم میرسیم. دهید

پس از آنکه باینجاها رسیدیم، تا . یم، که آفتاب طلوع میکند و بسواحل اوقیانوس پا بگذاریمبرس
برحذر باشید، که میوه . ایم و پس از آن بوطن خود مراجعت خواهیم کردآخر دنیا فاتحانه رفته

این مملکت، اگرچه . بدانید، که پاداش بمراتب بیش از مخاطرات است. رسیده را از دست بدهید
من شما را بطرف غارت و یغما میبرم، نه بسمت نام . روت زیاد دارد، ولى مانند زنان ضعیف استث

شما الیقید، که تمامى آن . افکند، از آن شما استثروتى را، که این دریا بسواحلش مى. و افتخار
دیگر است، شما را قسم میدهم بخودتان و بنامتان، که باالتر از نام مردمان. را بوطن خودتان ببرید

و بخدمتى که بمن مدیونید و بآنچه که من بشما مدیونم، مرا، که مرباى شمایم، رفیق شمایم
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وقت، که، نزدیک است، بآخر دنیا برسیم، تنها مرا در این-نمیخواهم بگویم پادشاه شمایم-
کسى، که از شما عاجزانه . امروز از شما وام میخواهمتا حال من بشما فرمان میدادم، ولى . مگذارید

خواهش میکند، منم، یعنى کسیکه فرمانى نداده، مگر اینکه اول خود را بخطر انداخته، کسیکه در 
آه، راضى نشوید از دست من چیزى را بربایند، که . میان جدال کرارا شما را با سپر خود پوشیده

عنایتى را، که میطلبم، . م هرکول و باکوس مساوى خواهد داشتاگر حسد مانع نشود، نام مرا با نا
کجا است قیافه مقدونیهاى من؟ اى سربازان من شما را، . روا دارید و خاموشى را بیک سو نهید

نمیشناسم و گمان میکنم، که شما هم مرا نمیشناسید زیرا مدتى است، که با کرها حرف میزنم و 
پس از این نطق، چون اسکندر سربازان . »ه شما را زنده نمیداردمجاهدات من روح ناراضى و افسرد

من نمیدانم چه تقصیرى نسبت بشما «: را سربزیر و خاموش دید، باز خطاب بآنها کرده چنین گفت
حال خودم را در کویرى تنها با این. ام، که حتّى نمیخواهید عنایت کرده بمن نگاه کنیدکرده

با کى . واب بدهد، کسى نیست، که الاقل امتناع خود را اظهار کندکسى نیست، که بمن ج. بینممى



کجا . حرف میزنم و از کى خواهش میکنم؟ در این مسئله پاى نام و عظمت خودتان در میان است
پادشاه مجروح خود باهم منازعه داشتند؟ حاال مرا تنها » بآغوش کشیدن«هستند کسانى، که براى 

مرا برود، باین حیوانات . توانم راه خود را بپیمایمتنها هم من مى. ایدگذاشته بدشمن تسلیم کرده
اگر مرا تنها بگذارید، کسانى . عظیم الجثه، باین ملل، که اسمشان ما را بوحشت میاندازد، واگذارید

.خواهم یافت، که از عقب من بیایند

مرگ به است از اینکه . سکاها و باختریها، که وقتى دشمنان من بودند، سربازان من خواهند بود
.بروید و بوطن خودتان برگردید. شخص سردار موقّتى باشد

جا شاهد فتحى را، که شما از آن اما من در این. با این نام و افتخار، که پادشاهتان را تنها گذاشتید
.»مأیوسید، بآغوش خواهم کشید یا مرگ با شرفى خواهم یافت

حرفها هم اثرى در روح سربازاناین ): 3همانجا، بند (کورث گوید کنت
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.حرکت ماندندنکرد، زیرا چشمانشان را بزمین دوخته همواره خاموش و بى

آنها منتظر بودند، که یکى از سرداران به اسکندر بگوید، که خاموشى سربازان نه از آن جهت 
هاى ، که چون از زخم و جراحت و جنگاست، که از حرکت امتناع دارند، بل از این سبب

.توانند خدمت کننددرپى قوایشان از دست رفته، دیگر نمىپى

اى از میان آنها در این احوال، که سربازان از ترس سر بزیر افکنده خاموش بودند، ناگاه زمزمه
خشم . شدبعد این زمزمه مبدل بناله گشته از پس آن اشکها از چشمان سربازها جارى . شنیده شد

پس از آن سنوس بکرسى نطق . اسکندر هم برقّت تبدیل یافت و اشک از چشمان او سرازیر گشت
خودش را برداشت، سربازان فهمیدند، برآمده اشاره کرد، که میخواهد نطق کند و، همینکه کاله

کاله که روى سخن بپادشاه است، زیرا رسم چنین بود، که چون میخواستند، با پادشاه حرف بزنند، 
خدایان ما «: وقت همه از او خواستند، که از لشکر دفاع کند و او چنین گفتدر این. را برمیداشتند

سربازان تو همانند، که . را از این منش بد، که تو تصور میکنى در ما ایجاد شده، حفظ بدارند



را بریزند، تا آنها حاضرند فرمان تو را بشنوند، با مخاطرات مواجه شوند و خون خودشان. بودند
اگر اصرار در اجراى نقشه خود دارى، ما . مردمانى، که بعد خواهند آمد، نام تو را با احترام ببرند

اینکه خونى در عروق ما باشد، از پى تو خواهیم آمد و حتّى بر تو سبقت اسلحه و بىبرهنه و بى
غى نیست، بل ضرورت خواهیم جست، ولى اگر بخواهى فریاد سپاه را بشنوى، فریادى که درو

اند هاى مردمى، که در زیر لواى اقبال تو همواره تو را پیروى کردهباعث آن گشته، گوش بده بناله
پادشاها، تو با عظمت کارهایت نه فقط بر دشمنان . و بهرجا روى، باز حاضرند از دنبال تو آیند

. توانست بکند، ما کردیمآنچه بشر می. خود فایق آمدى، بل سربازان خود را هم مغلوب ساختى
حاال تقریبا بآخر دنیا . ها، که پیمودیم، ما آنها را به از خود بومیها میشناسیمآنهمه دریاها و زمین

بهندى که خود هندیها از آن آگاهى ندارند، . ایم و تو میخواهى پا بدنیاى دیگر بگذارىرسیده
این فکر الیق. بروى
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اگر بر شجاعت تو همه روزه میافزاید قواى ما بانتها . عظمت تو است، ولى باالتر از قوه ما است
نگاه کن باین بدنها، که آنهمه زخم برداشته و از جاى زخمهاى التیام یافته، شکل طبیعى . رسیده

زیرا لباس پوشیم، ما لباس پارسى مى. تیرهاى ما کند شده، اسلحه نداریم! خود را از دست داده
اى از آنان جوشن دارند؟ چه عده در میان سربازان چه عده. توانیم تحصیل کنیموطن خود را نمى
.انداند؟ تحقیق کن، کیها هستند کسانى، که بندگانشان از پى آنها آمدهآنها داراى اسب

. سابق ما نیستایم و حاال فاقد همه چیزیم و این وضع کفّاره تجمالت ما بر همه چیز فایق آمده
اسلحه را میخواهى در مقابل آیا این لشکر زیباى برهنه و بى. جنگ وسایل جنگ را بلعیده

حیوانات عظیم الجثه سبع وادارى؟ راست است، که بربرها عمدا در باب عده دشمن مبالغه 
از هند اگر میخواهى . اند، ولى همین مبالغه باز نشان میدهد، که این عده خیلى زیاد استکرده

.رسددورتر روى، از طرف جنوب هم صفحاتى هست، که اگرچه کوچکتر است، ولى بدریا مى

بآنطرف برو و پس از تسخیر این صفحات بدریائى، که طبیعت آنرا انتهاى مساکن مردمان قرار 
در اینجا هم اقبالت تو را بحدى که میخواهى میرساند،. اینجا هم باوقیانوس میرسیم. داده، درآى

من ترجیح دادم این چیزها . مگر آنکه خواسته باشى لشکر خود را سرگردان از جائى بجائى برانى



را بخودت بگویم، نه در غیاب تو بسربازهایت و مقصودم این نبود، که سربازان را با خود همراه 
سید، همینکه نطق سنوس بپایان ر. »هاى حسابى را بشنوىکنم، بل خواستم بجاى ناله و فریاد حرف

فریادهائى، که با گریه و زارى آمیخته بود، بلند شد و پیرمردان هم از اسکندر همان تمنّى را 
پس از آن اسکندر از جا برخاسته بخیمه خود رفت و امر کرد درب آنرا ببندند و نگذارند . کردند

سوم بیرون روز . دو روز بدین منوال گذشت. کسى نزد او رود، مگر آنانکه عادتا نزد او میرفتند
تر کنند و بعد گفت خطوط اردو را وسیع. محراب با سنگهاى مربع بسازند12آمده امر کرد 

بسترهائى در اینجا بگذارند، که از قد انسان بلندتر باشد و در هر چیز بزرگى و عدم تناسب را پیش 
گرفت، تا این آثار، مردمانى را، که بعدها خواهند آمد،
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.در اشتباه انداخته غرق حیرت گرداند

دوازده محراب، که براى دوازده خدا ) 95، بند 17کتاب (دیودور این چیزها را چنین شرح میدهد 
خطى، که دور اردو کشیده شد، سه برابر . ارش ارتفاع داشت50ساخته شده بود و هرکدام 
ند، که پنجاه پا عرضش و چهل پا عمق آن بود ها خندقى کندمقدونى. خطوط اردوى معمولى بود

بعد اسکندر بهر یک از سربازان مقدونى امر کرد . و خاك آنرا براى ساختن دیوارى بکار بردند
ارش بسازند و بسوارها دستور داد، که دو آخور باندازه دو 5در چادر خودشان دو بستر ببلندى 

تناسب داد، تا بعدها تصور هاى بىاو بهر چیز اندازه.برابر آخورهاى معمولى بر این بسترها بیفزایند
اند و نیز مردمان هند از این آثار پندارند، العاده انجام دادهکنند، که این سفر جنگى را پهلوانان فوق

.مردمى که فوق بشر بوده، این چیزها را ساخته

)م. ق325-326(مبحث چهارم از رود هیفاز تا اوقیانوس هند 

برود هیداسپبازگشت 

پس از اینکه اسکندر آثار و عالماتى از بودن خود و قشونش، چنانکه ذکر شد، در اینطرف رود 
بکنار رودهاى ) 6-5، بند 6، فصل 5کتاب (هیفاز گذاشت، فرمان حرکت داد و بقول آریان 



زیندیودور اسم رود آخرى را آسه. برگشته باین طرف گذشت»2«زینسسهو آل»1«هیدرااتس
).18، بند 1، فصل 15کتاب (سترابون نیز آنرا چنین نامیده -)95، بند 17کتاب (نوشته »3«

تیون شهرى ساخت و اسکندر آنرا با اهالى والیات همجوار مسکون در کنار رود آخرى هفس
.ختداشته بعد بتدارکات رفتن باوقیانوس پردا

والى مملکتى، که در همجوارى آبیسارس بود، با برادر و ) ارشک(در خالل این احوال ارزاس 
صاحبمنصبان عمده پادشاه مزبور وارد شهر شده هدایاى گرانبها

______________________________
)1(-�H�y�d�r�a�o�t�e�s.

)2(-�A�l�c�e�s�i�n�e�s.

)3(-�A�c�e�s�i�n�e.
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نفیس از طرف او آورده گفت، که خود پادشاه میخواست بیاید و بپاى اسکندر بیفتد، ولى و 
.فرستادگان اسکندر هم قول او را تأیید کردند. ناخوشى مانع شد

اسکندر از این اظهارات خوشنود گشت و آبیسارس را بپادشاهى ابقاء کرده ارشک را گماشت، 
زینس باینطرف گذشت و سهب باج را داده از رود آلپس از آن اسکندر ترتی. که نزد او بماند

چون بواسطه هواى بد در شهر بوسفالى و نیکه خرابیهائى پدید آمده . بکنار رود هیداسپ درآمد
بعد او در کنار . بود، اسکندر چندى در اینجا براى مرمت خرابیها و تنظیم امور این صفحه بماند

جمع کرده تصمیم کرد، »3«پاگوگو هى»2«همیولى، »1«تررود هیداسپ چند کشتى تریاکن
چون اسکندر دید، از تمام رودها : آریان گوید). مقصود دریاى عمان و هند است(تا دریا براند 

زینس، که سهرود سند یگانه رودى است، که بزمجه دارد و نیز چون مشاهده کرد، که در کنار آل
ه سرچشمه نیل را پیدا کرده، بسند میریزد، باقالئى مانند باقالى مصر میروید، باین عقیده شد، ک

یعنى پنداشت، که نیل از هند شروع شده از کویرهاى وسیع میگذرد و اسم خود را گم میکند، بعد 



در مصر جریان مییابد و »4«توسدر حبشه سر درآورده بنام نیل، یا چنانکه هومر گوید، بنام اگیپ
المپیاس نوشت، که باالخره سرچشمه بنابراین تصور، اسکندر بمادر خود. بدریاى مغرب میریزد

زینس میریزد و این رود به سهنیل را پیدا کرده، ولى بعد که اهالى باو گفتند، رود هیداسپ برود آل
جاى نامه خود را سند و رود سند بدریا و نیز توضیح دادند، که سند مناسبتى با نیل ندارد، او این

ها، اهالى فینیقى: ها بکار برد، عبارت بودند ازکشتىکسانى را، که اسکندر براى ساختن. محو کرد
).1، بند 1، فصل 6کتاب (قبرس، کاریان و مصریها، که از دنبال لشکرش آمده بودند 

از مرضى درگذشت و دفن»5«کورث، سنوسدر این احوال، بقول آریان و کنت

______________________________
)1(-�T�r�i�a�c�o�n�t�e�r�e(روئىکشتى سى پا.(

)2(-�H�e�m�i�o�l�i�e(هائى که دو صف پاروزن داشتکشتى.(

)3(-�H�i�p�a�g�o�g�e�s(نظامونقل سوارهکشتى حمل.(

)4(-�E�g�y�p�t�u�s.

)5(-�C�o�e�n�u�s� �)�K�o�i�n�o�s. )
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، که هرچند اسکندر از فوت )3، بند 9کتاب (کورث گوید کنت. باشکوهى براى او ترتیب دادند
چند روز پیش او نطق مفصلى کرد، مثل «: شد، ولى نتوانست خوددارى کند و گفتاو متأسف

بعد اسکندر تمام هترها و نمایندگان هند را » اینکه امیدوار بود، که تنها او مقدونیه را خواهد دید
گونه مردم و بیش از جمع و در حضور آنها اعالم کرد، که متصرّفات هند را، که عبارت از هفت

آمیز عده شهرها و ارقامى، که آریان ذکر کرده، اغراق(ر شهر است، به پروس وامیگذارد دوهزا
وتابى، که مورخین است، مگر اینکه قصبات و دهات را شهر بشمار آوریم، زیرا باوجود آب

یونانى بکارهاى اسکندر در هند میدهند، باالخره فتوحات او بپنجاب محدود بوده و پنجاب 
.).م. هند استیکقسمت کوچک 



بود با کمانداران و »1«پیستپاسپس از آن اسکندر با آن قسمت قشون خود، که موسوم به هى
نظام و وقت کراتروس مأمور شد، پیادهدر این. ها نشستنظام بکشتىآگریان و قسمتى از سواره

ظم لشکر و تیون با قسمت اعنظام را از ساحل راست سند حرکت دهد و هفسقسمت دیگر سواره
. تس درآیندتخت سوفىاینها مأمور بودند، که بپاى. دویست فیل ساحل چپ همان رود را بپیماید

وقت فیلیپ والى صفحاتى، که در اینطرف سند واقع و مجاور باختر بود، مأمور گردید، در همین
یاست کشتى، که و ر»2«آرخفرماندهى تمام بحریه به نه. سه روز بعد، از دنبال آنان حرکت کند
تفویض شد، ولى این شخص، چنانکه آریان گوید، در »3«خود اسکندر در آن بود، به انسکریت

).2، بند 1، فصل 6کتاب (تاریخى که نوشته، خود را فرمانده کلّ خوانده 

حرکت بحریه

ن عده هشتاد از ای). 3همانجا، بند (ها را موافق روایت بطلمیوس دوهزار نوشته آریان عده کشتى
اسکندر در طلیعه صبح بکشتى . ونقلهاى سبک و حملکشتى، سى پاروئى بود و بقیه، کشتى

نشست و موافق آداب یونانى براى خدایان و رود هیداسپ قربانى کرد، توضیح

______________________________
)1(-�H�y�p�a�s�p�i�s�t�e�s(قراوالن مخصوص.(

)2(-�N�e�a�r�q�u�e.

)3(-�O�n�e�s�c�r�i�t�e.
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بعد براى . آنکه یک جام زرین را پر از شراب کرده بدماغه کشتى رفت و شراب را برود ریخت
گسارى کرده گفت، شیپور هرکول، یعنى نیاى اجدادش، و براى آمون و سایر خدایان یونانى مى

ها و حرکت آنها و صداى شتىمنظره این ک. ها را از جا کندندپس از آن کشتى. حرکت بدمند
بکار میافتاد و انعکاس صداهاى ملّاحان و پاروزنان در کوهها و »1«پاروها، که بفرمان کلستس

جنگلهاى سواحل رود بقدرى جالب توجه بود، که هندیها از هرطرف براى تماشاى آن جمع شده 



سفر ) باکوس(زیرا دیونیس روز دیده نشده بود،اى تا آنآریان گوید، که چنین منظره. بودند
ها در سواحل طنین میانداخت، زیرا هندیها موسیقى و بعد او گوید، که آواز خارجى. دریائى نکرد

معلوم است، که افسانه یونانى (اند آواز را خیلى دوست دارند و این چیزها را از باکوس یاد گرفته
).است

دو روز بعد فیلیپ . ن اردو زده منتظر او بودندتیوروز سوم اسکندر بجائى رسید، که کراتر و هفس
. زینس حرکت کندسههم با بقیه قشونش وارد شد و اسکندر او را مأمور کرد در امتداد رود آل

پس از آن اسکندر سفر خود را تا رود هیداسپ، که عرضش بیست استاد بود، دنبال کرده مردمان 
از جمله اسکندر تهیه میدید، که بر مردم مالّیان. دکنار رود را با مذاکره یا بعنف باطاعت درآور

بتازد، تا بآنها مجال تدارکات جنگ ندهد، زیرا این مردمان کثیر العده و »3«دراكو اکسى»2«
مردم مالّیان (جنگى، زنان و کودکانشان را در جاهاى محکم جا داده و خودشان عازم جنگ بودند 

.).م. ونى میدانندرا بعضى نیاکان مردم مولتان کن

هاى اسکندرآسیب یافتن کشتى

پس از پنج روز طى مسافت، اسکندر بجائى رسید، که رود ): 4، بند 1، فصل 6کتاب (بقول آریان 
امواج آب . مجراى رود در اینجا تنگ و جریان آب تندتر است. زینس میریزدسههیداسپ برود آل

میرود و گردابهائى ایجاد میکند، که بسیار با قوت بهم خورده و از تصادم خرد شده عقب
کشتیهاى اسکندر در اینجا. خطرناك است

______________________________
)1(-�K�l�e�u�s�t�e�s(شخصى، که به پاروزنها فرمان میداد.(

)2(-�M�a�l�l�i�e�n�s.

)3(-�O�x�y�d�r�a�q�u�e�s.
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از محلّ تالقى دو رود مزبور . ملّاحانش بکلّى نابود شدآسیب یافت و دو کشتى با مسافرین و 
. اى، که از سطح آب باال آمده، در اینجا پدیدار استپارهیابد و کوهتر مجرى وسعت مىپائین

هاى آسیب یافته و سپاهیان را در اینجا جمع کرد و اسکندر اینجا را پناهگاه قرار داده کشتى
آرخ دستور داد، که بحرپیمائى را تا والیت مالّیان امتداد به نهپس از آن. ها پرداختبمرمت کشتى

دهد و خودش بر مردمانى، که هنوز مطیع نشده بودند، تاخته آنها را از یارى بمردم مالّیان باز 
هایشان تیون و کراتروس و فیلیپ در رأس قسمتداشت و، چون برگشت، دید، که هفس

ها پرخون و فیلرد، که قسمت فیلیپ را با قسمت پولیساسکندر کراتروس را مأمور ک. حاضرند
آرخ فرمانده بحریه گفت، که باید بقدر سه روز راه از کراتروس بآنطرف هیداسپ ببرد و به نه

).4جا، بند همان(پیشتر باشد 

رفتن اسکندر بوالیت مالّیان

بسه قسمت تقسیم و ): 1د ، بن2، فصل 6کتاب (اسکندر بقیه قشون خود را، چنانکه آریان گوید 
گانه بمسافت پنج روز راه پیش برود، تا، در تیون را مأمور کرد با یکى از قسمتهاى سههفس

بطلمیوس . نشینى دشمن را بگیردموقعیکه قلب قشون بدشمن حمله میکند و او میگریزد، راه عقب
بمسافت سه روز راه در قراول را تشکیل کرد و مأمور شد، که با همان مقصودبا قسمت دیگر، پس

زینس و هیدرااتس سهتمام لشکر میبایست در محلّ تالقى رود آل. عقب قلب قشون حرکت کند
ها و پیستپاساسکندر، پس از دادن این دستورها، قسمتى را، که مرکب از هى. جمع شود

بسوى مردم مالّیان کمانداران و آگریان و کمانداران سوار و غیره بود، با خود برداشته از راه کویر
مردم مزبور، چون تصور . استاد روز سوم باول شهر مالّیان رسید400راند و پس از پیمودن 

بعد . نمیکردند، که اسکندر بکویر داخل خواهد شد، بشهر پناه بردند و اسکندر آنرا محاصره کرد
و آگریانى مأمور »1«لیتوسنظام کنظامش و سوارهفاالنژ در رسید و اسکندر پردیکّاس را با سواره

کرد، شهر دیگر را تنگ محاصره کند و نگذارد، هندیهاى شهر با خارج ارتباط یابند، ولى یورش 
نبرد، تا

______________________________
.نظامى، که بنام کلیتوس خوانده میشدیعنی سواره-)1(



1823: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

.اسکندر بشهر اول یورش برد و سنگرهاى مالّیان را گرفتبعد . او وارد شود

اى، که بر اى از حیز انتفاع افتاد و بقیه مردم بقلعهدر نتیجه عده زیادى از این مردم کشته شد، عده
ها در اینجا مزایائى داشتند، تا باالخره مقدونیها بر جد خود افزوده این. یک بلندى بود، پناه بردند

اما پردیکّاس، همینکه بشهر . گرفتند و دوهزار نفر مالّیانى از دم شمشیرهاى مقدونى گذشتقلعه را 
اند، دیگر، که میبایست محاصره کند، رسید و دید، که شهر خالى است و سکنه آن فرار کرده

فقط عده کمى خودشان را بباطالقها . بتعقیب آنان پرداخت و تقریبا تمامى فراریها را کشت
).2آریان، همانجا، بند (نجات یافتند رسانیده 

هاعبور از هیدرااتس، تسخیر شهر برهمن

بعد تمام شب را با سرعت . اسکندر بقشون خود استراحت داده در پاس اول شب حرکت کرد
چون مالّیان بتازگى از این رود گذشته بودند، . پیش رفته در طلیعه صبح برود هیدرااتس رسید

ب کرده بعضى را در وسط رود و برخى را در آنطرف آن کشته نفرات زیاد اسکندر آنها را تعقی
عده زیادى هم خودشان را بجائى رسانیدند، که طبیعت و کارهاى دستى اهالى، آنرا . اسیر کرد

نظام رسید، مقدونیها قلعه را گرفته، هرقدر که باوجود این، چون پیاده. محکم کرده بود
ها حرکت بعد اسکندر بقصد شهر دیگر برهمن. د و باقى را اسیر کردندمیخواستند، از مالّیان کشتن

ها تیر بر اهالى فاالنژ بمحاصره پرداخت و مقدونى. کرد، زیرا بعض مالّیان باینجا پناهنده شده بودند
ها با اهالى در یک زمان داخل قلعه وقت اهالى بقلعه درآمدند و بعض مقدونىدر این. باریدند

نفر مقدونى را کشتند و پس از آن اسکندر امر 25ون وضع را چنین دیدند، برگشته آنها چ. شدند
. یکى از برجها خراب شد و شکافى در قلعه پدید آورد. کرد نردبانها را آورده قلعه را بکوبند

موقع استفاده کرده از شکاف مزبور حمله کرد و مقدونیها، چون این اقدام اسکندر اسکندر از این
، از اینکه او از سربازان پیش افتاده، خجل گشته از هرطرف از دیوار قلعه باال رفتند و تازه را دیدند

پس از آن بعض اهالى خودشان را . اندها را آتش زدهبارگ رسیده بودند، که دیدند، هندیها خانه
در آتش انداختند
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.خودشان را روى شمشیرهاى آنان افکندندو برخى باستقبال مقدونیها شتافته 

این مردان دلیر مرگ «: آریان گوید. بدین ترتیب پنجهزار نفر کشته شد و احدى اسیر نگشت
).3-2، بند 2، فصل 6کتاب (» شرافتمندانه را بر زندگانى ترجیح دادند

تعقیب مالّیان، تسخیر پایتخت آنها

در اینوقت او به . کویرى شد و در آنجا یک روز بماندپس از آن اسکندر در تعقیب مالّیان داخل 
اسلحه بطرف رود برگشته نظام و سپاهیان سبکدستور داد، که با پیاده»2«و دمتریوس»1«تونپى

شوند، بکشند و نیز با کسانى، که در جنگلها در کنار رود باشند، چنین کسانى را، که تسلیم نمى
جا جمع شده ایتخت مالّیان راند، زیرا فراریهاى سایر شهرها در آناما خود اسکندر بطرف پ. کنند

اینها، همینکه از نزدیک شدن اسکندر آگاه شدند، پایتخت را رها کرده و از رود هیدرااتس . بودند
گذشته در ساحل مقابل بر یک بلندى صفوف خود را آراستند، تا از عبور اسکندر از رود مزبور 

. نظام از دنبال او روانه شدنظام حرکت کرد و پیادهر حال در رأس سوارهاسکندر د. ممانعت کنند
پس از آن، اسکندر، همینکه برود رسید، از آن گذشت و مالّیان، چون جسارت او را دیدند، منظّما 

عده اینها . نظام است، برگشته سخت جنگیدندعقب نشستند، ولى بعد که دریافتند، جنگ با سواره
اند و او پیاده نظام ندارد، اسکندر، چون دید اینها تنگ بهم چسبیده. ر بودهزار نفپنجاه

فاالنژ . اسلحه و کمانداران رسیدندبزدوخوردهاى مختصر اکتفا کرد، تا آگریان و سپاهیان سبک
اى پناه بردند و او در این احوال از جهت رسیدن قواى اسکندر، هندیها بقلعه. هم نزدیک بود برسد

نظام برسد، در شهر عده زیادى از آنها بکشت و باقى را در این انتظار، که پیادهحمله کرده
محاصره کرد، و چون شب در میرسید و قشون اسکندر بواسطه طى مسافت زیاد و عبور از رود 

خسته بود، یورش بروز دیگر محول گشت و فرداى آنروز اسکندر قشون خود را دو قسمت کرده 
ه هندیها بقلعه پناه بردند، اسکندر یکىدر نتیج. حمله برد

______________________________
)1(-�P�y�t�h�o�n.



)2(-�D�e�m�e�t�r�i�u�s.
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. ها را شکسته داخل شهر گردید و پردیکّاس با قسمتى از قشون پس از او داخل شداز دروازه
مدافع است، پنداشتند، که چون دیدند، که سنگرها بىسربازها نردبانها را نزدیک نیاوردند، زیرا 

).2، بند 3، فصل 6آریان، کتاب (شهر تسخیر گشته 

ها را ها دیدند، که دشمن در قلعه است، دیوارها را خراب کرده نردبانپس از آن، همینکه مقدونى
از دست سربازى حرکت دادند و، چون اسکندر دید، که بتانّى نردبانها را میآورند، نردبانى را 

در . گرفته بدیوار چسبانید، سپر را روى سر گرفته از نردبان باال رفت و روى سنگر قرار گرفت
.حال او تکیه بسپر خود داده بعض مدافعین را از سنگر پائین افکند و برخى را با شمشیر زداین

د، تا خودشان را باو ها، چون دیدند، که اسکندر تنها در جاى خطرناکى است، شتافتنپیستپاسهى
چون اسکندر بواسطه درخشندگى اسلحه و شجاعتى، که . برسانند، ولى نردبان شکست و افتادند

وقت اسکندر دید، که باید بر در این. بروز داد، جالب توجه بود، هندیها تیرهاى زیاد بر او باریدند
او شقّ آخرى را . عه بجهدسنگر قرار گرفته خود را هدف تیرها قرار دهد یا از سنگر بدرون قل

بعد، که در درون قلعه . اختیار کرد، زیرا پنداشت، که شاید این کار دشمنانش را مرعوب سازد
. اى را با شمشیر دفع کرد و دو نفر را با سنگاسکندر عده. واقع شد، چند نفر هندى حمله کردند

، »1«سستحال پهدر این. ردندهندیها، چون دیگر جرئت نکردند، نزدیک شوند، او را تیرباران ک
، که قبل از شکستن نردبان خودشان را بباالى سنگر رسانیده بودند، »3«و لئونّاتوس»2«آسآبره

تیر دیگر . آس تیرهائى آمد و او افتادبصورت آبره. بدرون قلعه جسته بکمک اسکندر شتافتند
هوا و خون از «نکه بطلمیوس گوید، اش فرو نشست و، چناجوشن اسکندر را دریده بباالى سینه

در ابتداء اسکندر بواسطه حرارت بدن از پا درنیامد، ولى چون خونى زیاد از او . »زخم فوران کرد
سست جلو او ایستاده با سپرى، که اسکندر از حال پهدر این. رفت، ضعیف گشته روى سپرش افتاد

نرو در ترووامعبد مى



______________________________
)1(-�P�e�u�c�e�s�t�e�s.

)2(-�A�b�r�e�a�s.

)3(-�L�e�o�n�n�a�t�u�s.
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. برداشته بود و آنرا حامى خود میدانست، او را پوشید و لئونّاتوس از طرف دیگر او را دفاع کرد
).3، بند 3، فصل 6آریان، کتاب (این دو نفر مجروح شده بودند و اسکندر در حال نزع بود 

عامتسخیر قلعه، قتل

توانند خودشان را به اسکندر برسانند و، چون او را پس از شکستن نردبان مقدونیها دیدند، که نمى
بعضى میخهائى در . در خطر میدیدند، در جستجوى هر وسیله شدند، که این نقص را جبران کنند

بعد . هاى یکدیگر خودشان را بباالى سنگر کشیدندیخته روى شانهدیوار فرو برده و باین میخها آو
بدرون قلعه جسته بطرف اسکندر شتافتند و، چون دیدند، که او خوابیده و هیچ حرکت نمیکند، 

هائى را، که بین دو برج برخى دروازه. بناى ناله و ضجه را گذارده با سپرهایشان تن او را پوشیدند
اینها، همینکه وارد قلعه شدند، حمله بهندیها . ها را بدرون قلعه راه دادندبود، باز کرده مقدونى

کرده بکشتارى مهیب پرداختند و باحدى ابقاء نکردند، چنانکه مرد و زن، بزرگ و کوچک همه 
).4همانجا، بند (از دم شمشیر گذشتند 

زخم اسکندر، تذکّر آریان

بعض . بزخم اسکندر روایات مختلف استراجع ): 1، بند 4، فصل 6کتاب (آریان گوید 
بود، زخم »2«نام از اهل گس، که از اعقاب اسکوالپ»1«طبیبى کریتودموس: نویسندگان گویند

، طبیب را دور »3«اند، که سماتوفیالکس پردیکّاسبرخى گفته. را گشوده آهن را بیرون کشید
.ون آوردکرده بامر اسکندر زخم را با شمشیر گشود و تیر را بیر



.از اسکندر بواسطه این زخم خونى زیاد رفت، ولى در حال بیهشى دوم خون ایستاد

این واقعه چند دروغ تاریخى ایجاد کرد، که اگر کتاب من آنرا برطرف نکند، در نزد اعقاب ما 
ه، دراك وقوع یافتاند، که این قضیه در جنگ با مردم اکسىعموما باین عقیده. انتشار خواهد یافت

راست است، که . و حال آنکه شکّى نیست، که در جنگ با مالّیان، یعنى مردم آزاد هند، روى داده
مالّیان میخواستند

______________________________
)1(-�C�r�i�t�o�d�e�m�u�s.

)2(-�E�s�c�u�l�a�p�e(بود النّوع طب بعقیده یونانیها رب.(

)3(-�S�o�m�a�t�o�p�h�y�l�a�x� �P�e�r�d�i�c�c�a�s.

1827: ، ص2جتاریخ ایران باستان، 

بعد آریان از موضوع خارج شده . دراك متّحد شوند، ولى اسکندر بآنها مجال ندادبا مردم اکسى
چنین است نیز آن عقیده کذب، که موافق آن جنگ آخرى داریوش را با اسکندر در «: گوید

»1«لوسدانند، و حال آنکه بگفته بطلمیوس و آریستوبول در نزدیکى گوگمل و رود بوماربیل مى
آهنگ روى داد و، چون گوگمل قصبه حقیرى بشمار میرفت و نام آن معروف و خوش) زهاب(

رعایتى را مجاز بدانیم، پس باید اگر بخواهیم این نوع بى. نبود، نام صدادار اربیل را ترجیح دادند
»4«ا به سونیومی»3«و جدال بحرى آرتمیز را به اژین»2«جدال دریائى ساالمین را به برزخ کرنت

مورخین متّفقند، که : پس از این چند جمله آریان بموضوع برگشته، چنانکه گوید. »نقل کنیم
آس و لئونّاتوس روایات راجع به آبره. سست اول کسى بود، که اسکندر را با سپر خود پوشیدپه

فتاد و چون بعد اند، که اسکندر از ضربتى، که بسر او وارد آمد، ابرخى گفته. مختلف است
مهمترین اشتباه . اما بطلمیوس فقط قضیه تیر را ذکر کرده. اش فرو نشستبرخاست، تیرى بسینه

بطلمیوس از جمله اشخاصى بود، که با اسکندر بباالى : اندتاریخى در اینجا است، که بعضى نوشته
یافت، و حال آنکه خود »5«سنگر برآمد، با سپرش او را پوشید و حتّى پس از این واقعه لقب سوتر

.بطلمیوس گوید، که چون در جاى دیگر بجنگ با هندیها مشغول بود، در اینجا حضور نداشت



.از اینکه از موضوع خارج شدم، طلب عفو میکنم: بعد مورخ مذکور گوید

میخواستم کسانى، که بعد از ما تاریخ خواهند نوشت، در انتخاب وقایع و شرح آن بیشتر احتیاط 
.دکنن

شایعه مرگ اسکندر

در این احوال، که اسکندر مشغول معالجه و بستن زخم خود بود، در اردویش خبر مرگ او شیوع 
حزن و اندوه مقدونیها عمومى بود، چنانکه ضجه و ناله همه بلند شد و پس از آن این خبر . یافت

کهیک از آنهمه سرداران، کدام«: میگفتند. ها و بهت گردیدباعث نگرانى

______________________________
)1(-�B�u�m�e�l�u�s.

)2(-�C�o�r�i�n�t�h�e.

)3(-�E�g�i�n�e.

)4(-�S�u�n�i�u�m.

)5(-�S�o�t�e�r(یعنى ناجى.(

1828: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

.بقضاوت اسکندر و ما الیقند، جانشین او گردند، فرماندهى را بعهده خواهد گرفت

خود برگردیم، و حال آنکه بعضى هنوز باطاعت چطور از میان آنهمه مردمان جنگجو بوطن 
چگونه از . اند و برخى، چون دیگر ترسی از اسکندر نخواهند داشت، یاغى خواهند شددرنیامده

.»آنهمه رودهاى بزرگ بگذریم، چه وسایلى داریم و چه باید بکنیم؟ اسکندر، دیگر وجود ندارد

هنوز زنده است، ولى این حرف را باور نکردند، براى اسکات مقدونیها بآنها گفتند، که اسکندر 
این وسیله هم مفید نیفتاد، . چنانکه او مجبور شد بخط خود بنویسد، که بزودى باردو خواهد آمد



منصبانش ساخته زیرا اندوه و ترس باعث تردید بود و میگفتند، که این نامه را یکى از صاحب
).3-2، بند 4، فصل 6آریان، کتاب (

این احوال به اسکندر رسید، از عواقب آن بیمناك گشته گفت، او را بکنار هیدرااتس چون خبر
زینس زده بودند، سهببرند، تا در آنجا بکشتى نشسته باردوئى، که در محلّ تالقى این رود با رود آل

وقتى که کشتى اسکندر باردو نزدیک شد، بامر او پیشانى کشتى را باز کردند و همه او را. برود
تر رفت و او دست خود را بطرف سپاه دیدند، ولى چون تردید داشتند، که زنده باشد، کشتى پیش

هایشان را بآسمان بلند یا وقت فریادهاى شادى از اردو برخاست و همه دستدر این. دراز کرد
در . بعد تخت روان او را آوردند، ولی او ترجیح داد بر اسب نشیند. بسوى اسکندر دراز کردند

بعد، وقتى که اسکندر بخیمه . ها طنین انداختوقت هلهله شادى بلند شد و در سواحل و جنگلاین
یکى دستش را میبوسید، دیگرى زانوهایش و سومى . خود رسید و پیاده شد، دور او را گرفتند

نین خود را بچ«: موقع او را مالمت کرده گفتندآرخ گفته، که دوستان اسکندر در ایننه. لباسش را
اسیانى را این مالمت خوش ، ولى یکنفر سرباز ب»خطرى انداختن وظیفه سرباز بود، نه کار فرمانده

نصیب پهلوانان همین چیزها است، آنهائى که کارهاى بزرگ «: نیامد و بلهجه خشن خود گفت
.»انجام میدهند، باید رنجهاى بزرگ هم ببرند

1829: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

همانجا، بند (تر گشت هلهله سربازان برخاست و گوینده این جمله نزد اسکندر گرامىپس از آن
3.(

روایت پلوتارك

راجع بجنگ اسکندر با مالّیان روایت پلوتارك همان روایت آریان است، ولى مورخ مذکور 
، که پادشاه مقدونى چند زخم برداشت و یکى از هندیها تیرى بطرف او)84اسکندر، (گوید 

پس از آن، این هندى حمله . انداخت که از جوشن گذشته بباالى پستانش آمد و اسکندر افتاد
در رسیدند و »2«نهو لیم»1«تاسوقت پسسکرده خواست با قمه کار او را بسازد، که در این

دومى کشته شد، ولى اولى چندان مقاومت کرد، تا اسکندر. خودشان را سپر اسکندر قرار دادند



این ضربت بقدرى شدید بود، که . بعد ضربتى بگردن اسکندر آمد. برخاست و هندى را کشت
اش برده تیر را با زحمت زیاد از تن او در این حین مقدونیها او را بخیمه. اسکندر افتاد و بیهوش شد

.بیرون کشیدند

ر تحت پس از آن اسکندر چند روز د. عرض پیکان سه انگشت و طول آن چهار انگشت بود
معالجه بود، تا اینکه مقدونیها روزى در درب خیمه او همهمه کردند، با این مقصود، که او را 

.حال او لباس پوشید و بمالقات آنها شتافتدر این. ببینند

ها براى خدایان کرده براه افتاد، ولى در عرض راه چند دفعه از کشتیها پیاده شده پس از آن قربانى
.کتى وسیع باطاعت درآوردشهرهائى را با ممل

دراك و مالّیانمطیع شدن مردم اکسى

):4، بند 4، فصل 6کتاب (پس از آن بقول آریان 

نفر رسوالنى با هدایاى کمیاب هند نزد 150دراك بعده بقیه مردم مالّیان و اعاظم شهرهاى اکسى
جهت آن بود، که این . انداسکندر فرستاده عذر خواستند، از اینکه زودتر اظهار انقیاد نکرده

هاى باکوس آزاد بودند و این آزادى گرانبها را میخواستند محفوظ مردمان از زمان جهانگیرى
اند، جهانگیرى باکوس افسانه است و آمد اسکندر چنین گفتهمعلوم است، که براى خوش(دارند 

هى، که از نژاد خدایان است، ولى حاال حاضرند از پادشا) هاى یونانى معتقد نبودندهندیها بافسانه
اسکندر. تمکین کنند

______________________________
)1(-�P�e�u�c�e�s�t�a�s.

)2(-�L�i�m�n�e�e.

1830: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج



. از اعاظم آنها هزار نفر گروى خواست، که تا زمانى که تسخیر هند انجام نیافته، نزد او بمانند
150ترین مردان خود این عده را دادند و بطیب خاطر از بهتر و قوىمالّیان این تکلیف را پذیرفته

ها را پذیرفته مردان را رد کرد و فیلیپ را بایالت این اسکندر ارابه. رانان آوردندارابه با ارابه
راجع بدو مردم مزبور باالتر گفته شد، که مالّیان را با مولتان کنونى و (مملکت منصوب داشت 

شرقى آن اند و مردمان مزبور در پنجاب در حدود جنوبك را با اوچ مطابقت دادهدرااکسى
.).م. میزیستند

هاى باخترشورش یونانى

وقت در این): 99، بند 17کتاب (آریان راجع باین موضوع چیزى ننوشته، ولى دیودور چنین گوید 
هائى، که از مدتى قبل بحکم ونانىاى انتشار یافت، که اسکندر کشته شده و بر اثر این خبر یشایعه

ها اسکندر در باختر و سغد اقامت گزیده بودند و از ماندن در این صفحات در میان خارجى
.رضایت نداشتند، بر مقدونیها شوریدند

هزار نفر جمع شده مشقّاتى زیاد براى بازگشت بوطن خود متحمل شدند، ولى بعدها، اینها بعده سه
.مقدونیها تمامى آنها را ریزریز کردندپس از مرگ اسکندر،

زمانى، که این وقایع، یعنى جنگ ): 7، بند 9کتاب (کورث این واقعه را چنین ذکر کرده کنت
بنا کرده »1«اسکندر با مالّیانها روى میداد، سربازان یونانى، که بامر اسکندر در باختر مستعمراتى

جهت شورش از ترسى بود، که بر . اى، که بین آنها درگرفته بود، شوریدندبودند، از جهت منازعه
شرح قضیه این است، که یونانیها چند نفر از هموطنان خود را . اى از اسکندر داشتنداثر منازعه

رئیس این . دکشتند و اقویاى آنها ارگ باختر را تصرّف و بومیها را نیز بشورش دعوت کردن
طلبى، بل با این نامى بود، که عنوان پادشاهى اختیار کرد، ولى نه از جهت جاه»2«یونانیها آتنودور

»3«کنیکنفر یونانى، که بى. مقصود، که با اشخاصى، که او را پادشاه میدانستند، به یونان برگردد
»4«نام داشت باو حسد برده بدست بوکسوس

______________________________
)1(-�C�o�l�o�n�i�e�s.



)2(-�A�t�h�e�n�o�d�o�r�e.

)3(-�B�i�c�o�n.

)4(-�B�o�x�u�s.

1831: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

پس از آن او سربازان را جمع کرد با این نیت، . بود، نابودش کرد»1«نامى، که از مردم ماسریان
این حرف اثر نکرد و . ا او قصد حیات مرا داشتاین قضیه از تقصیر آتنودور است، زیر: که بگوید

بعد دیرى . سربازان از او ظنین شده خواستند او را بکشند، ولى سرکردگان آنها مانع گشتند
کن بر ضد ناجیان خود اقدام کرد و آنها خود او و بوکسوس را گرفته دومى را نگذشت، که بى

روزى که او را برهنه کرده بودند، تا زجر کنند، .کن را نگاهداشتند، تا با زجر بکشندکشتند و بى
اینکه جهت آن معلوم شده باشد، بهیجان آمده اسلحه برداشتند و چنین اتفاق افتاد، که سربازان، بى

کن بازداشتند و او برهنه نزد سربازان رفته بوسیله این واقعه باعث شد، که زجرکنندگان دست از بى
.اى از یونانیها بطرف یونان روانه گشتکن با عدهپس از آن بى. آنها آزاد گردید

همچشمى یونانى و مقدونى

در . هائى برپا داشتپس از اینکه زخم اسکندر التیام یافت، او قربانیها براى آلهه کرد و ضیافت
اهمیت است، ولى، چون حاکى از اى روى داد، که اگرچه اساسا بىیکى از این میهمانیها قضیه

.باطنى مقدونیها با یونانیها است، ذکر میکنیمضدیت 

هیکل و زورمند، که او را در میان مقدونیها شخصى بود قوى): 100، بند 17کتاب (دیودور گوید 
این شخص، که در جدالها از جهت رشادت و قوت بازو معروف گشته . نامیدندمى»2«گراگوس

»3«سیپ آتنىان معروف یونانى را، که دیوكبود، در موقع یکى از ضیافتها در حال مستى پهلو
.نام داشت، بمبارزه طلبید



میهمانها، چون طالب تماشا بودند، طرفین را بمبارزه تشجیع کردند و، چون پهلوان مزبور این 
.گیرى را معین کرددعوت را پذیرفت، اسکندر روز کشتى

رزه حاضر شدند و اسکندر هم حضور روز هزاران نفر مقدونى و یونانى در میدان مبابعد در آن
معلوم است، که مقدونیها طالب فتح گراگوس بودند و یونانیها، بعکس، میخواستند . بهمرسانید

وقتیکه مبارزه شروع شد، گراگوس از مسافت معین زوبین خود را بطرف . پهلوان آنها فاتح گردد
سیپ انداخت، ولىدیوك

______________________________
)1(-�M�a�c�e�r�i�e�n.

)2(-�G�o�r�a�g�u�s.

)3(-�D�i�o�x�i�p�p�e� �d�'�A�t�h�e�n�e�s.

1832: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بعد مبارز مقدونى پیش رفته با نیزه بلند حمله کرد و پهلوان . او چابکانه خم شد و زوبین گذشت
که گراگوس دو دفعه پس از آن. یونانى، با گرزى که بدست راست داشت، نیزه او را شکست

اش بخطا رفت، دست بشمشیر برد، ولى پهلوان یونانى ماهرانه جسته بگردن او نشست و با حمله
دست چپ، او را گرفته نگذاشت شمشیر خود را بکشد و در همان لحظه با گرز چنان ضربتى بپاى 

سیپ پاى بعد، همینکه او بر زمین نقش بست، دیوك. مقدونى وارد کرد، که او را از پاى درآورد
وقت از در این. ها نگاه کردرا روى گلوى او گذاشته و گرز خود را بلند کرده بتماشاچىخود

ناظرین صداى احسنت بلند شد و اسکندر امر کرد، که پهلوان یونانى مغلوب خود را رها کند و 
با این فتح پهلوان یونانى اسکندر را خوش نیامد، مقدونیها هم . اعالم داشت، که مبارزه خاتمه یافته

پس از آن اسکندر همواره از توجه خود نسبت به . مندى او حسد بردنداو بد شدند و ببهره
سیپ کاست و مقدونیها درصدد ایذاء او برآمدند، تا آنکه باالخره یکى از خدمه دربار را دیوك

سیپ دزد تحریک کردند، زیر بالش او جامى از زر پنهان کند و بعد در سر میز گفتند، که دیوك
العاده گران آمد، چنانکه از این اتّهام بپهلوان یونانى فوق. است، و الّا جام زیر بالش او پیدا نمیشد



اى به اسکندر نوشته توطئه را براى او شرح داد و بعد انتحار سر میز برخاسته بمنزل خود رفت، نامه
متأسف شد، ولى معلوم اسکندر از مرگ او و از اینکه او را در قشون خود داخل نکرده بود، . کرد

.است، که این تأسف نتیجه نداشت

زین و سندسهاسکندر در محلّ تالقى آل

هائى، که در زمان مرض و نقاهت او ساخته اسکندر بکشتى) 1، بند 5، فصل 6کتاب (بقول آریان 
این بعد . زین میریزد، گذشته برود آخرى درآمدسهبودند، نشسته از محلّى، که هیدرااتس به آل

در اینجا آب سند میافزاید، . شودزین برود سند داخل مىسهرود را پیموده بجائى رسید، که آل
این رودها، چنانکه در جاى خود ذکر شده، . زیرا آب چهار رود دیگر متدرجا باین رود میریزد

:اند ازعبارت
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) چناب(زینس سهآل-4). بیس(هیفازیس -3). راوى(هیدرااتس -2. »1«)جلم(هیداسپ -1
پهناى سند ). 1، فصل 15کتاب -آرتیس نوشتهپانیس و هیدرااتس را هىسترابون هیفازیس را هى(

و بل بیشتر ) سه فرسنگ و ثلث(هائى تقسیم شده، صد استاد از اینجاها تا جائى، که مصبش بشعبه
او مردم آزاد . زینس توقف کرد، تا پردیکّاس رسیدسهاسکندر در محلّ تالقى رود آل. است

ونقل، که مردم مستقل هاى حملهاى سى پاروئى و کشتىکشتى. را مطیع کرده بود»2«آبستان
بعد رسوالنى از مردم و جمهورى . جا ببحریه اسکندر افزودساخته بودند، در این»3«کساثرس

زینس و سند سهاسکندر حدود ایالت فیلیپ را تالقى آل. دوارد شده اظهار انقیاد کردن»4«اسادیان
قبل از (اى از سپاهیان دیگر براى نظم ایالت باختیار او گذاشت نظام تراکى و عدهقرار داده سواره

اینکه حکایت آریان را دنبال کنیم، الزم است تذکر دهیم، که از مردم کساثرس فقط آریان اسم 
مورخین و نویسندگان دیگر، یعنى . د، که مساکن این مردم کجا بودهاینکه گفته باشبرده، بى

.).م. اندکورث ذکرى از این مردم نکردهدیودور، پلوتارك، سترابون، بطلمیوس و کنت

بناى دو شهر



زین و سند شهرى بنا کرد، که از جهت اسکندر در محلّ تالقى آسه) 2همانجا، بند (آریان گوید 
سازى تأسیس شد در اینجا کارخانه کشتى. سکنه زیاد گردد و معروف شودموقعش باید داراى 

یک از راجع باین شهر باید گفت، که آثارى از گفته آریان پیدا نشده و معلوم نیست، با کدام(
، وقتى که اسکندر در این محلّ بود، پدرزن او .)م. هاى کنونى باید آنرا مطابقت دادمحلّ

تیسیسندر ایالت پاراپامیز را باو داد، زیرا والى سابق این ایالت تیرىاکسیارتس وارد شد و اسک
پس از آن اسکندر به کراتروس امر کرد، که با . از عهده اداره کردن آن خوب برنیامده بود»5«

تر بود و اسلحه مناسبنظام سنگینسپاهش بطرف چپ رود سند بگذرد، زیرا این راه براى پیاده
صفحهدیگر، اهالى این

______________________________
.اسامى، که در هاللین گذارده شده، نامهاى کنونى این رودها است-)1(

)2(-�A�b�e�s�t�a�n�e�s.

)3(-�X�a�t�h�r�e�s.

)4(-�O�s�s�a�d�i�e�n�s.

)5(-�T�i�r�y�e�s�t�i�s.
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یعنى بطرف (سند پائین آمده بعد خود اسکندر از طریق رود . با اسکندر چندان مساعد نبودند
تخت سغدیان رسید و امر کرد در کنار رود سند شهرى بنا کنند و یک بپاى) جنوب حرکت کرده

از تمام صفحاتى، . جا تعمیر کرداو کشتیهاى خود را هم در این. سازى نیز بسازندکارخانه کشتى
اسکندر یک ایالت تشکیل و زین و سند است، سهو محلّ التقاى آل) عمان(که بین دریاى بزرگ 

این جمله (تفویض کرده حدود این ایالت را تا ساحل دریا امتداد داد »1«تونبه اکسارتس و پى
آریان گنگ و با آنچه باالتر گفته متناقض است، زیرا چند سطر باالتر گفت، که اکسیارتس والى 

.).م. اى بودهحهنیز معلوم نیست، که مقصود او از سغدیان چه صف. پاراپامیز شد



»4«و سامبوس»3«کانوسو اکسى»2«مطیع کردن موسیکانوس

اسکندر کراتروس را به رخّج و سیستان فرستاد و ) 3، بند 5، فصل 6کتاب (چنانکه آریان گوید 
از نخوتى که . ترین قسمت هند بود، رفتخودش از راه رود سند بوالیت موسیکانوس، که غنى

. باو برخورده بود، که این امیر هدایائى براى او نفرستاده و اظهار انقیاد نکرده بوداسکندر داشت، 
چون ورود او بوالیت مزبوره ناگهان روى داد، موسیکانوس باستقبال اسکندر شتافته هدایائى آورد 

اى در اسکندر موسیکانوس را بامارت ابقاء داشت و به کراتروس امر کرد، قلعه. و باطاعت درآمد
.ینجا فورا بسازد و ساخلوى در آن گذاشتا

کانوس رفت، نظام را برداشته بوالیت اکسىها و تمام سوارهسپس اسکندر تیراندازان و آگریانى
کانوس را در یکى دو شهر این والیت دفعۀ گرفته شد و اکسى. زیرا او هم اظهار انقیاد نکرده بود

ها بسربازان د و اسکندر غنائم را باستثناى فیلبعد همه مطیع گشتن. از آن دو شهر اسیر کردند
این شخص والى هندیهاى کوهستانى بود و، چون شنید، . واگذارده بقصد سامبوس حرکت کرد

که اسکندر موسیکانوس را بسمت سابق خود ابقاء کرده، از آنجا که با او ضد بود، گریخت و 
دوستان و. شت، وارد شدنام دا»5«دوماناتخت والیت او، که سیناسکندر بپاى

______________________________
)1(-�P�i�t�h�o�n.

)2(-�M�u�s�i�c�a�n�u�s.

)3(-�O�x�y�c�a�n�u�s.

)4(-�S�a�m�b�u�s.

)5(-�S�y�n�d�o�m�a�n�a.
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منصبان سامبوس خزانه و فیلهاى او را به اسکندر تسلیم کرده گفتند، که سامبوس دشمن او صاحب
ها بر او شورانده بودند، بعد اسکندر شهرى را، که برهمن. او با موسیکانوس استخصومت. نیست

اند و من در کتابى ها حکماى هندىدر اینجا آریان گوید، که برهمن. تسخیر کرد و آنها را کشت
در این احوال به اسکندر . دیگر، که راجع باین صفحات است، از فلسفه آنها صحبت خواهم کرد

تون را براى تدمیر امیر مزبور فرستاد و خودش اوپى. که موسیکانوس یاغى شدهخبر رسید، 
وبن برافکند و در برخى قالعى ساخته ساخلوى بمحاصره شهرهاى دیگر پرداخته بعضى را از بیخ

تون هم وارد شده پى. سپس اسکندر بطرف بحریه خود و اردوگاه رفت. در آنجاها نشاند
هائى، که محرّك شورش بودند، بصلیب اسکندر او را با برهمنبحکم. موسیکانوس را آورد

آریان گوید، که پتاله (نزد اسکندر آمده مطیع گشت »1«نیز در این زمان پادشاه پتاله. کشیدند
پس از آن اسکندر ). اى است در مصب سند و این مصب از مصب نیل وسیعتر استجزیره

قشونى، که او میبایست . ا از راه رخّج و سیستان بکرمان برودهکراتروس را مأمور کرد، که با فیل
و چند نفر تیرانداز و »3«ژنتىو آن»2«آگرهاى آتّالوس و ملدسته: حرکت دهد، اینها بودند

تیون مأمور شد، سپاهى را، که نمیتوانست با اسکندر هفس. آمدندهترهائى، که بکار جنگ نمى
تون هم دستور یافت، که بآنطرف سند گذشته مهاجرینى اینموقع پىدر . طى راه کند، حرکت دهد

.در شهرهاى مستحدث بنشاند و از شورش هندیها جلوگیرى کند

فرار پتالیان

اند و رئیس آنها جزیره را رها پس از طى سه روز راه به اسکندر خبر رسید، که اهالى پتاله شوریده
رانى را سریعتر کرد و، چون بمحلّ مزبور رسید، دید تىبر اثر این خبر، اسکندر کش. کرده و رفته

اسلحه بتعقیب فراریان پرداخته چند اسیر اى از سپاه سبکسپس دسته. که آن خالى از سکنه است
آورد و اسکندر آنها را فرستاد بهموطنان خود بگویند، که نترسند و برگشته در شهرشان سکنى 

پس. ندبر اثر این اظهار بعضى برگشت. گزینند

______________________________
)1(-�P�a�t�a�l�a.

)2(-�M�e�l�e�a�g�r�e.



)3(-�A�n�t�i�g�e�n�e.
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اى در اینجا بسازد و نیز دستور داد براى آبادى محل تیون را مأمور کرد قلعهاز آن اسکندر هفس
میکردند، چند نفر هندى بر آنها تاخته و، هنگامى، که عمله کار . هائى کنده آب بدست آردچاه

اى از اسکندر دسته. اى کشته داده، فرار کردندپس از زدوخوردى، چند نفر را کشته و عده
.سپاهیان خود فرستاد، تا کارگرها را حمایت کنند

روایات دیگر

ایم، زیرا مورخ جا بیشتر روایت آریان را متابعت کردهاز زمان حرکت اسکندر از رود هیفاز تا این
هاى بطلمیوس و تر نوشته و دیگر، چون منابع تاریخ او یادداشتمذکور این قسمت را مشروح

.تر ذکر کردهها را بالنّسبه بهتر و روشناریستوبول بوده، اسامى مردمان و محلّ

هائى کورث نیز در همین زمینه است، ولى تفاوتروایات دیگران از قبیل دیودور، پلوتارك و کنت
.هم هست، که هرچند مهم نیست، باوجود این ذکر میکنیم

»1«هاجنگ با سیب

زین رسید، چون اسکندر بمحلّ التقاى رود هیداسپ و آسه) 96، بند 17کتاب (دیودور گوید 
گفتند، اعقاب اشخاصى هستند، که با این مردم مى. ها رفتسربازها را پیاده کرده بقصد سیب

مند نشدند، هرکول آنها را در اینجا محاصره کردند و، پس از اینکه بهرههرکول کوه آارن را
بها نزد اعاظم اهالى با هدایاى گران. اسکندر اردوى خود را نزدیک یک شهر نامى زد. نشاند

.اسکندر آمده و نژاد خودشان را تذکّر داده اظهار انقیاد کردند

بعد بجنگ مردمان مجاور رفت و بزودى بمردم . کرداو رفتار آنها را ستود و آزادیشان را رعایت 
مردم مزبور بر اثر جدال تلفات . هزار سوار بودهزار پیاده و سهقوه اینها چهل. برخورد»2«آگاالس



اسکندر شهر مزبور را تسخیر کرد و . زیاد داده و شکست خورده بشهر همجوار پناهنده شدند
.وار بفروختاهالى را برده

بومى در شهر دیگر بزرگى پناهنده شد و اسکندر آن را هم گرفت، ولى، چون اهالى قشون دیگر
. اى زیاد از مقدونیها کشته شدها جنگ میکردند، عدهبامها سنگر بسته بودند و از پشتدر کوچه

اسکندر در خشم فرو رفته امر کرد شهر را

______________________________
)1(-�S�i�b�e�s.

)2(-�A�g�a�l�a�s�s�e.
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بعضى به ارگ پناه برده امان خواستند و . آتش بزنند و قسمت بزرگ اهالى در این حریق بسوخت
). چنانکه معلوم است، آریان جنگ اسکندر را با این مردم ذکر نکرده(اسکندر آنها را بخشید 

»2«پلوتارك اسم مردمى را سابا). 4ند ، ب9کتاب (نامیده »1«کورث مردم سیب را سوبیانکنت
، ولى نمیتوان )85کتاب اسکندر، بند (نوشته و گوید، که آسیب بسیار بمقدونیها وارد کردند 

»3«ها را سیبهسترابون سیب. اند یا مردمى دیگرها بودهمحقّقا دانست، که مردم سابا همان سیب
هزار نفر مردمى بعده چهل) 4، بند 9کتاب (گوید کورث کنت). 33، بند 1، فصل 15کتاب (نامیده 

اسکندر پس از غلبه، جوانان آنها را سر برید و باقى . مسلّح حاضر شدند با اسکندر جنگ کنند
.بعد شهرى را محاصره کرد. مردم را برده کرده بفروخت

ر سپس، چون اهالى شه. مدافعه بقدرى سخت بود، که اسکندر تلفات زیاد داده عقب نشست
. دیدند، که او پا میفشارد، شهر را آتش زدند و خودشان را با زنان و اطفال بمیان آتش افکندند

فقط . مقدونیها سعى میکردند، آتش را خاموش کنند، و حال آنکه بومیها آتش را تیزتر میکردند
یعنى این قلعه در جائى واقع بود، که سه رود. ارگ سالم ماند و اسکندر ساخلوى در آنجا گذارد

بعد مورخ مذکور از خطرى، که براى اسکندر در . زین با هم اتّصال مییابندسند، هیداسپ و آسه
بود، صحبت داشته و، چون تفاوتى با ) یعنى در جائى که سه رود با یکدیگر تالقى میکنند(جا این



به کورث راجعپس از آن کنت. آنچه که از قول آریان باالتر ذکر شده، ندارد میگذریم
اینها مردمى بودند جنگى و نودهزار جوان مسلّح و ): همانجا(ها و مالّیانها چنین گوید دراكاکسى

.هزار اسب و نهصد ارابه داشتندده

مقدونیها تصور میکردند، که جنگ تمام شده، ولى وقتى که دیدند، اسکندر میخواهد با 
: میگفتند. ى شورش از سربازان برآمدترین مردم هند جنگ کند، بسیار ترسیدند و صداهاجنگى

نظر کنیم؟ حاال معلوم است، که مگر بنا نبود، از گنگ و از ممالک آنطرف رود مزبور صرف
.جنگ تمام نشده و فقط میدان جنگ تغییر کرده

اند، طرف کنند و خون ما را آنقدرما را میخواهند با مردمانى، که رام نشده

______________________________
)1(-�S�o�b�i�e�n�s.

)2(-�S�a�b�b�a.

)3(-�S�i�b�a�e.
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باالخره ما در جاهائى گم خواهیم شد، که . بریزند، تا راهى براى اسکندر بطرف اوقیانوس باز کنیم
براى ما دشمن جدید اسلحه جدید همواره. جاها را از چشم انسان مستور داشتهطبیعت هم این

همه مشقّات چه پاداشى خواهیم یافت، جز مه و تاریکى و دریائى، که در است و در مقابل این
هائى، که پر است از حیوانات عظیم الجثه و آبهاى راکدى، که نشان ظلمت دائمى است و دره

سربازان خود را اسکندر از این وضع نگران شده . دهد، طبیعت محتضر بپایان قواى خود رسیدهمى
اگر . اند، در جنگ چابک نیستندمردمانى، که باعث وحشت شما شده«: جمع کرد و بآنها گفت

آنها را از پیش برداریم، دیگر مانعى نخواهیم داشت و بانتهاى دنیا و بپایان زحمات شما خواهیم 
.نظر کردم، تا از راهى دیگر باوقیانوس برسممن از گنگ صرف. رسید



. اکنون هواى دریا را استشمام میکنممن هم. اه کمتر است، ولى افتخارش بقدر همان راهخطر این ر
مرا کمک کنید، تا از حدود هرکول و باکوس . این افتخار را از من سلب مکنید و بآن حسد مبرید

.بگذرم و نامى جاویدان از خود بگذارم

.»بیرون برویمباالخره، چنان کنید، که از هند فرار نکنیم، خودمان از آن

پس از این نطق، سربازان اسکندر با شعف حاضر شدند، افتخارى را، که او میخواهد تحصیل کند، 
کیفیات این . باو بدهند و در حال اسکندر از احوال روحى آنها استفاده و جنگ را شروع کرد

از قول آریان کورث همان است، که باالترموافق روایت کنت) ها و مالّیاندراكبا اکسى(جنگ 
و غیره نوشته شده و بخوبى دیده میشود، که وقتى که اسکندر بتنهائى در درون ارگ داخل شده 

، لئونّاتوس و »1«تاس، لیمهبود، اگر هندیها چابکانه باو حمله کرده بودند، قبل از رسیدن پسس
ها میتوانستند ندىآریستوبول، کار اسکندر را ساخته بودند و حتّى پس از رسیدن اینها هم، ه

بمقصودشان نائل گردند، ولى تأنّى و عدم تصمیم فرصت داده، که مقدونیها بکمک اسکندر و 
این مردمان در «: بنابراین باید گفت، وقتى که اسکندر بسربازانش میگفته. اشخاص مذکور برسند

از تحقیقاتى» جنگ چابک نیستند

______________________________
)1(-�L�i�m�e(کورثکنت�T�i�m�eنوشته.(
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کورث جرّاحى را، که در زخم اسکندر عمل کرده، کنت. بوده، که قبال راجع بآنها کرده بود
نامیده و گوید، که عمل بقدرى خطرناك بود، که او مدتى مصمم نمیگشت اقدام »1«کریتوبول

از وجنات و گریه او اسکندر . کند، زیرا میترسید، که اسکندر بمیرد و مقدونیها او را مسؤل دانند
پس از اینکه او پیکان را از زخم بیرون آورد، . نکته را فهمید و او را تشجیع کرد، زودتر عمل کند

فوران کرد و فقط روز هفتم زخم التیام یافت، اگرچه مدتى گذشت، تا جاى آن خوب شد و خون
.اسکندر بحال طبیعى برگشت



مقدونیها بتالفى این زخم اسکندر، بجان اهالى افتاده بر احدى ابقاء نکردند و : مورخ مذکور گوید
ه بودند، که اسکندر از زخم بعد چون شهرت داد. حتّى زنان و کودکان را از دم شمشیر گذراندند

درگذشته، او همینکه توانست برخیزد، امر کرد، خیمه او را در میان دو قایق زدند و خود را بهمه 
هاى خود از رود سند سرازیر پس از آن او با کشتى. نشان داد، تا دشمنان او بدانند، که زنده است

.خلیه کرده گریخته بودنداش آنرا تشد و پس از چهار روز بوالیتى رسید، که سکنه

چون این والیت غلّه زیاد داشت، اسکندر که هنوز ضعیف بود، در اینجا بیاسود و بقشون خود نیز 
.استراحت داد

عادت مقدونیها چنین بود، که در موقع مرض پادشاه، دوستان و نزدیکان و قراوالن او دم درب 
.یدندها نمیخوابنشستند و شباطاق یا در درب خیمه او مى

روزى این نوع اشخاص وارد اطاق اسکندر شدند و او از دیدن آنها مضطرب گردیده پرسید، چه 
نه، دشمن حمله نکرده و اگر هم میکرد، : خبر است؟ آیا دشمن بما حمله کرده؟ کراتر باو گفت

ما با تو حاضریم، هرجا که بخواهى، برویم و از خطرى وحشت نداریم، ولى . اهمیتى نمیداشت
وقتى که مقصود . جهت بخطر میاندازىیزیکه ما را نگران میدارد، این است، که تو خود را بىچ

تسخیر ممالک وسیعه پارسیها بود، فتح ارزش مخاطرات را داشت، ولى حاال تو براى یک شهر 
کوچک

______________________________
)1(-�C�r�i�t�o�b�u�l�e.
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انگیز است، وقتى که بخاطر میآوریم، که جان تو بضربت وحشت. رى بزرگ مواجه میشوىبا خط
موقع از دست اگر تو سرت را در این. یک هندى بدبخت بسته بود و فقط اقبالت تو را نجات داد

اى و فقط تو میتوانى ما را بوطنمان داده بودى، احوال ما حاال چه بود؟ تو ما را تا اینجاها آورده
بنابراین استدعا میکنیم، که جان خود را در سر هرچیز بخطر نیندازى، بخصوص که . گردانىبر

پس از آن بطلمیوس هم در این زمینه با اسکندر حرف زده . چنین رفتارى تبذیر است، نه افتخار



حاال وقت . اىگفت، اگر هنوز تشنه شهرت و نامى، بدان که زیادتر از اندازه آن را تحصیل کرده
اسکندر پس از تشکّر از وفادارى و صداقت آنها گفت، هیچگاه . ، که خود را حفظ کنىاست

وقت هست، نبود، زیرا سخنان شما مرا امیدوار میدارد، که در اینزندگانى براى من عزیزتر از آن
شما میخواهید، من . ها از محبت شما برخوردار باشم، ولى فکر من غیر از فکر شما استکه مدت

اما من . باشم، تا مزایائى، که از آن براى شما حاصل خواهد شد، بادوام یا شاید جاویدان باشدزنده
من میتوانستم به . عمر خود را از عده سنوات نمیدانم، مقیاس آن افتخارات و نام من خواهد بود

این نوع نام بسر برم، ولى ترکه پدرم اکتفا کرده در مقدونیه بمانم و عمر خود را تا پیرى بى
هستند اشخاصى، که عمر طوالنى را باالتر از هرچیز میدانند، ولى حقیقت . زندگانى را نخواستم

حمیت نمیتوانند طالع را مطیع خود کنند و غالبا این نوع اشخاص زودتر این است، که اشخاص بى
. امد عمر کردهاگر فتوحات خود را بشمار آرم، من باوجود اینکه جوانم، زیا. میرنداز دیگران مى

بالّ و ایران شمرده گفت، در بعد اسکندر کارهاى خود را در مقدونیه، ایلّیریه، تراکیه، یونان، ترى
باوجود این من تصور میکنم، . سالگى من بر دو قاره استیال یافتم28نهمین سال جنگ و در سنّ 

ح و جاهائى را، که طبیعت از ملل که در ابتداى کار خود میباشم، زیرا میخواهم دنیاى دیگرى افتتا
.اگر در این راه کشته شوم، آنهم افتخارى خواهد بود. دور داشته، براى آنها باز کنم

ما هنوز . بیاد آرید، که سمیرامیس تا کجاها رفت و چقدر شهر بنا کرد و چه مللى را مطیع گردانید
.یماایم، باوجود این از نام سیر شدهبقدر یک زن هم کار نکرده
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براى رسیدن بمقصودى، که داریم، نباید چیزى را که منبع نام تواند شد، حقیر شمرد، ولو اینکه آن 
شما حیات مرا در مقابل خیانت داخلى و سوءقصد خانگى تأمین کنید و دیگر . چیز کوچک باشد
مگر فیلیپ، که آنقدر جنگ کرد و . اجه میشوممن با خطرات جنگها دلیرانه مو. باکى نداشته باشید

امنیت او در میدانهاى جنگ بیش . از آن همه مخاطرات جست، بدست یکنفر مقدونى کشته نشد
فکر کنید، که چه عده زیادى از پادشاهان بدست تبعه خودشان نابود . از صحنه نمایشگاهى بود

هاى من بزرگترین پاداش خستگى. فشاء میکنمچون موقع را مناسب میبینم، نقشه خود را ا. اندگشته



اگر . این است، که چون مادرم زندگانى را ترك کرد، چنان کنم، که نام او جاویدان باشد
.توانستم، این کار را خودم انجام خواهم داد، وگرنه این کار بعهده شما خواهد بود

از طرف دو مردمى، که ذکر هیئتى مرکب از یکصد نفر ): 7، بند 9کتاب (کورث گوید بعد کنت
.معلوم نیست، مقصود مورخ کدام مردمان است(کردیم، 

نزد اسکندر آمده گفتند، که باوجود اینکه قرنها استقالل ) ها و مالّیان باشددراكشاید اکسى
داشتند، حاضرند تمکین کنند و این کار را نه از ترس میکنند، بل از این جهت، که خدایان آنها 

اسکندر . اند و بهترین دلیل، آنکه تمام قواى خود را براى جنگ واجدندبینى کردهتچنین مصلح
میپرداختند، »1«هاپس از شور گفت، با آنها کارى ندارد، بشرط اینکه باجى را، که به رخّجى

قالل اند و بنابراین، استها بودهاز اینجا معلوم میشود، که این مردم مطیع رخّجى(بعد باو بپردازند من
بعد اسکندر از آنها دوهزار و پانصد سوار طلبید و ). را باید بمعنى خودمختارى داخلى فهمید

صد بستر . موقع اسکندر خواست ضیافتى براى رسوالن بدهد، که خیلى باشکوه باشددر این. دادند
و آنچه را که هاى گرانبها و ارغوان زینت دادند ها و پارچهزرین نهادند و دور بسترها را با قالى

هاى تازه مقدونیها اقتضا میکرد، در این میهمانى براى فساد اخالق تجمالت قدیمه پارسیها و سلیقه
آماده ساختند، تا

______________________________
)1(-�A�r�a�c�h�o�s�i�e�n�s.
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بعد مورخ مذکور شرح قضیه گراگوس . دانبنمایند، که معایب هر دو ملّت را در اینجا جمع کرده
سیپ بمیدان نامیده و نوشته، که دیوك»1«سیپ را نوشته، ولى گراگوس را هوراتاسو دیوك

مبارزه برهنه، فقط با یک گرز، وارد شد، و حال آنکه رقیب او مسلّح بسالح دفاعى و زوبین و نیزه 
سپس مورخ مذکور گوید . ه باالتر ذکر شدهشرح مبارزه و عاقبت آن همان است، ک. و شمشیر بود

مبعوثین هندى، که باالتر ذکرى از آنها شد، پس از انجام مأموریت از نزد ): 8، بند 9کتاب (
هدایا . اسکندر بوالیت خود برگشتند و پس از چند روز باز آمده هدایائى براى اسکندر آوردند



سبه، مقدارى لباس کتان، هزار سپر هندى سیصد اسب، هزار و سى دستگاه چهار ا: عبارت بود از
اى شیر و پلنگ بزرگ، که اهلى شده بودند، ، که قیمت آن بصد تاالن بالغ میشد، عده)با حلبى(

.پشتو کاسه الك»2«مقدارى پوست مارمورك

:ها این استراجع باسامى مردمانى، که اسکندر بوالیات آنها رفته، تفاوت

»4«سابراك-کورثو کنت) 102، بند 17کتاب (نامیده »3«سامباست-ابستان آریان را دیودور
). همانجا(را ذکر کرده »5«و نیز بجاى سغدیان آریان، دیودور مردم سودرس) 8، بند 9کتاب (

بعد دیودور . دیودور است و این مورخ از مردم کساثرس ذکرى نکرده»6«اسادیان آریان ماسان
کورث مردمى را، که امیرشان کنت). همانجا(نوشته »7«کان، پورتىکانوسبجاى اکسى

او . »9«تریولت-نامیده و والى پاراپامیز را، که اسکندر معزول کرد»8«کانوس بود، پرستاکسى
).8، بند 9کتاب (گوید، که اسکندر این والى خارجى را از جهت تعدیاتى، که کرده بود، کشت 

، ولى دو شهرى را، که هرکول بنا کرده بود )12کتاب (کیفیات ساکت است ژوستن در باب این 
هاى هیچکدام از مورخین مذکور شباهت ندارد و نامیده، که بنوشته»11«و سیله»10«یاسنسهى

.نامیده»13«گامبرو سى»12«نیز مردم مالّیان را آمبر

______________________________
)1(-�H�o�r�r�a�t�a�s.

)2(-�L�e�z�a�r�d.

)3(-�S�a�m�b�a�s�t�e�s.

)4(-�S�a�b�r�a�q�u�e�s.

)5(-�S�o�d�r�e�s.

)6(-�M�a�s�s�a�n.

)7(-�P�o�r�t�i�c�a�n.



)8(-�P�r�e�s�t�e�s.

)9(-�T�e�r�i�o�l�t�e.

)10(-�H�i�a�c�e�n�s�e.

)11(-�S�i�l�e�e.

)12(-�A�m�b�r�e.

)13(-�S�y�g�a�m�b�r�e.
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اسامى محلّ و مردمان را مورخین عهد قدیم از آنچه ذکر شد، معلوم است، که ). 9، بند 12کتاب (
اند و جهت باید از اینجا باشد، که مورخین قرون بعد از اسکندر، از وبرهم ذکر کردهدرهم
شاید روایت آریان، . انداند و اینها در ضبط اسامى دقیق نشدههاى معاصرین او استفاده کردهنوشته

راجع بمردم سامباست دیودور . خاذ شده، صحیحتر باشدهاى بطلمیوس و آریستوبول اتّکه از نوشته
.این مردم قوى حکومت ملّى داشتند): 102، بند 17کتاب (گوید 

سه . هایشان بسیصد میرسیدهزار و عده ارابهنظامشان بششهزار نفر، سوارهنظام آنها بشصتپیاده
هاى سند نزدیک بودند، کشتىسردار این لشکر را فرمان میدادند، ولى چون اهالى دهاتى، که به

جا مقدونى و هزاران نفر سپاهى و درخشندگى سالح آنان را دیدند، گفتند، که خدایان باین
بعد که همهمه و فریادهاى . اند و اسکندر باکوس دیگرى است، که بوالیت ما قدم میگذاردآمده

ند، که جنگ کردن با این سپاهیان اسکندر و صداهاى پاروها را شنیدند، بدرون والیت رفته گفت
بر اثر وحشتى، که در قشون هندى از این مذاکرات و . سپاه دیوانگى است و باید صلح کرد

ها حاصل شد، رسوالنى از طرف مردم مزبور نزد اسکندر آمدند و او بیعت آنان را صحبت
اسکندر در اینجا اینها هم مطیع گشتند و . ها و مالّیان درآمدپذیرفته چند روز بعد بوالیت سودرس

.شهرى بنا کرد، که موسوم به اسکندریه گردید



بعض ): 8، بند 9کتاب (چنین نوشته ) سامبوس آریان(»1«کورث راجع بوالیت سابوسکنت
. شهرهاى این والیت تسلیم شدند و برخى را، که مقاومت کردند، مقدونیها با زدن نقب گرفتند

گیرى آشنا نبودند و، وقتى که میدیدند، ستند، زیرا با فنون قلعهنوع معجزه دانها را یکهندیها نقب
اینکه قبال عالئم و آثارى از کارهاى زیرزمینى مشاهده کرده سپاهیانى از زیرزمین بیرون میآیند، بى

هشتادهزار هندى را سر بریدند و عده »2«تاركمقدونیها بقول کلى. باشند، در حیرت فرو میرفتند
کانها شوریدند و اسکندروقت موسىدر این. را بمزایده فروختندزیادى از اس

______________________________
)1(-�S�a�b�u�s.

)2(-�C�l�i�t�a�r�q�u�e.
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تون را فرستاد، تا شورش را فرونشاند و او رئیس این مردم را، که نیز سردسته شورشیان بود، نزد پى
پس از آن اسکندر چهار روز طى راه کرده داخل مملکتى . بامر او مصلوب گشتاسکندر آورد و

او در ابتداء تمکین کرده بود، ولى بعد . گردید، که پادشاهى سابوس نام در آن سلطنت میکرد
اسکندر به پانصد نفر آگریانى دستور داد، که . بمیل اهالى دروازه شهر را بروى مقدونیها بست

.د بگریزند، تا دشمن هزیمت آنان را باور کرده از پى آنها بیایدبشهر یورش برده بع

مقدونیها چنین کردند و سپاهیان هندى فریب خورده و آگریانها را تعقیب کرده بدام افتادند، 
هزار نفر هندى پانصد نفر بقتل رسید، توضیح آنکه از شهر بیرون آمدند، جنگ شروع شد و از سه

بعد معلوم شد، که شمشیر هندیها زهرآلود بود، زیرا تمام . بشهر برگشتندهزار نفر اسیر شد و مابقى
.هاى مقدونى فورا میمردند، ولى اسکندر در اینجا هم در میان گیرودار سالم ماندزخمى

موقع اسکندر از حال بطلمیوس، که در این. گرفتنددیودور گوید، این زهر را از قسمى از مار مى
او قرابتى خیلى نزدیک با اسکندر داشت و حتّى . شته بود، خیلى نگران بودزخم خفیفى بشانه بردا

درباره او . بعضى میگفتند، که او پسر فیلیپ و از مادرى است، که زن غیرعقدى پادشاه مزبور بوده
شجاعت او در جنگها با مهارتش در امور ایام صلح مقابلى . اند، که ظاهرى ساده داشتنوشته



اگرچه معلوم (خود طرح میشد، که وجود بطلمیوس در کجا الزم است بخودىمیکرد و این سؤال
میگفتند و »1«است باز براى احتراز از اختالط توضیح میشود، که این بطلمیوس را پسر الگوس

بطلمیوسى، که از علماى بزرگ عهد قدیم است و آثارش در ریاضیات و جغرافیا و هیئت تا زمان 
.).م. بود و در قرن دوم میالدى میزیست»2«کلودما باقى مانده، پسر 

اسکندر، که در بالین بطلمیوس مواظب حال او بود، از شدت نگرانى و : بعد مورخ مذکور گوید
بعد که بیدار شد، گفت در خواب مارى . بنابراین بسترى طلبید و خفت. خستگى خواست بخوابد

دیدم، که گیاهى در دهان داشت و بمن گفت

______________________________
)1(-�L�a�g�u�s.

)2(-�C�l�a�u�d�e.

1845: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

چون اسکندر رنگ گیاه را هم بیان کرد، در جستجوى گیاه شده . که این گیاه عالج زهر است
. آنرا یافتند و، همینکه این گیاه را روى زخم گذاشتند، درد ساکت شد و جراحت التیام یافت

این قضیه را بعضى عنایت آسمانى «: پلوتارك در این باب ساکت است، ولى دیودور گوید
در هند گیاههائى، که بر ضد زهر استعمال میشود، زیاد : اصل قضیه باید چنین بوده باشد» میدانند

شخصى از اهل محلّ یکى از این نوع گیاه را براى اسکندر توصیف کرده و او چنان . است
این حدس با احوال اسکندر، که همیشه میخواسته . (که مارى در خواب باو آنرا نشان دادهوانموده، 

بعد که اهالى شهر دیدند، ). مناسبت نیستالعاده بدانند، بىاو را پسر خدا و کارهایش را فوق
پادشاه این مردم، که مریس. رفت»1«اسکندر آسیبى نیافت، تسلیم شدند و اسکندر بوالیت پتالیان

جا غلّه و غنائم زیاد برگرفته روانه نام داشت، از ترس بکوهستان فرار کرد و اسکندر در این»2«
لیاها، که هارماتهالزم است تذکر دهیم، که دیودور این قضیه را در موقع تسخیر شهر برهمن. شد

).103، بند 17کتاب (نام داشته، ذکر کرده »3«

رسیدن اسکندر بمصب سند



شود و هر دو را تا مصب آنها سند بدو شعبه تقسیم مى): 3-1، بند 6، فصل 6کتاب (گوید آریان 
جا اسکندر امر کرد، در این. اى تشکیل میکندمینامند و این دو رود یا دو بازو جزیره»4«ایندوس

بعد او بکشتى نشسته خواست از بازوى دست راست بدریا . سازى دایر کنندیک کارخانه کشتى
با این مقصود لئونّاتوس را با هزار سوار و هشت هزار پیاده مأمور کرد، که در ساحل جزیره . رودب

چون تمام هندیها فرار کرده بودند، اسکندر بلدى همراه نداشت و باوجود این . حرکت کند
بر اثر این . خطر پیش میرفت، ولى روز دیگر طوفانى برخاست و بادى آب رود را عقب زدبى

اسلحه هاى سپاهیان سبکهائى از نو ساختند و دستهپس از آن کشتى. ها آسیب یافتکشتىسانحه 
مأمور شدند، تحقیقاتى در سواحل بکنند و در نتیجه چند نفر بلد

______________________________
)1(-�P�a�t�a�l�i�e�n�s.

)2(-�M�o�e�r�i�s.

)3(-�H�a�r�m�a�t�e�l�i�a.

)4(-�I�n�d�u�s(بزبان کنونى سند گوئیم.(

1846: ، ص2ایران باستان، جتاریخ

وقتى که اسکندر بجائى از رود رسید، که پهناى آن دویست استاد بود، تندبادى وزیدن . یافتند
ها بدانجا در این احوال بلدها خلیجى را نشان دادند و کشتى. گرفت، چنانکه پاروها از کار افتاد

در دریاى مغرب جزرومد نیست (گشتند یونانیها، چون جزرومد ندیده بودند، متوحش . پناه بردند
نشست و، پس از چندى که آب پیش امواج پس میرفت، کشتیها بخاك مى) یا خیلى خفیف است

اى میآمد، کشتیها را با خود میبرد و آنها را بیکدیگر میزد، چنانکه بعضى را بساحل انداخت و عده
عد اسکندر دو کشتى بارى فرستاد، تا یافته را مرمت کردند و بهاى آسیبکشتى. را با خود برد

هائى است، چشمه»1«اى، که نامش سیلّوتجزیره. اى را، که بلدها نشان دادند، پیدا کنندجزیره
در . تمام بحریه باین بندر درآمد و اسکندر پرداخت، باینکه مصب را بشناسد. دارد و بندر مناسبى

. تر بودگرى کشف کردند، که بدریا نزدیکجزیره دی) کیلومطر تقریبا36(دویست استادى 



روز دیگر . اسکندر در جزیره اول قربانى کرد و گفت، که این قربانى موافق اراده آمون است
. بجزیره دوم رفت و براى خدایان دیگر قربانى کرده پنداشت، که موافق اراده سایر خدایان است

، که صفحات جدیدى کشف کند، ولى پس از آن از مصب دورتر رفت، ظاهرا با این مقصود
وقت او دو گاو در این. اساسا براى اینکه بخود ببالد، که روى امواج دریاى هند دریانوردى کرده

گسارى کرده دو گاو رب النّوع دریاها قربانى کرد و بعد، از جامهاى زرین مى»2«نر را براى نپتون
آرخ را در خلیج پارس اى خداى قادر دریانوردى، نه«: نر را با این جامها بدریا افکند و چنین گفت

بعد اسکندر به پتاله برگشته دید، که قلعه ساخته . »تا مصب دجله حمایت کن و او را سالم برگردان
تیون مشغول ساختن بندر و تون مأموریت خود را انجام داده و مراجعت کرده و هفسشده، پى

.جا بگذاردست قسمتى از بحریه خود را در ایناسکندر میخوا. سازى استکارخانه کشتى

رانى در کدامسپس اسکندر ببازوى چپ سند گذشت، تا بداند، که کشتى

______________________________
)1(-�C�i�l�l�u�t�e.

)2(-�N�e�p�t�u�n�e.

1847: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

کیلومطر 333(د استاد است مسافت مصب دو بازو از یکدیگر هزار و هشتص. تر استبازو سهل
سند بواسطه این . اى کشف کرددر نزدیکى جائى، که سند بدریا میریزد، اسکندر دریاچه) تقریبا

هاى دریاى هائى در این آب یافت میشود، که بزرگتر از ماهىدریاچه بدریائى شباهت دارد و ماهى
هاى ى رسید، تمام قشون و کشتىنمائى بلدها بخلیج کوچکاسکندر، پس از اینکه براه. مغرب است

هاى سى ونقل خود را در تحت فرماندهى لئونّاتوس در اینجا گذاشت و خودش با کشتىحمل
تر رانى در این بازو سهلپاروئى و ده پاروئى بطرف دریا پیش رفت و بنظر او چنین آمد، که کشتى

از سه روز طى مسافت در بعد او با چند سوار بساحل درآمد، تا تحقیقاتى کند و، پس . است
پس از این . هائى در ساحل براى تحصیل آب بکننداطراف، ببحریه خود برگشته امر کرد، چاه

کارها اسکندر بکشتى نشسته به پتاله برگشت و قسمتى از قشون را با تمام کارها تخصیص داد و 



س سپاهى در اینجا سپ. سازى در اینجا بسازندبدریاچه مزبور برگشته امر کرد کارخانه کشتى
این موسم براى . گذارده و آذوقه چهار ماه را، با آنچه براى بحرپیمائى الزم بود، مهیا کرد

بحرپیمائى مساعد نبود، زیرا بادهاى سالیانه از طرف دریا، یعنى جنوب، میوزد، نه از طرف شمال، 
پروین در اول زمستان تا ها از افول این دریا بگفته هندى. چنانکه در صفحات ما مشاهده میشود

وقت باران زیاد میبارد و در این. براى بحرپیمائى مساعد است) تساوى روزوشب(تحویل آفتاب 
.آرخ منتظر این موسم بودنه. پس از آن باد مالیمى، که براى بحرپیمائى خوب است، میوزد

نى، که تا حال هاى مورخیشرحى که ذکر شد روایت آریان است و در کلیات موافق نوشته
:روایات آنها راجع بوقایع ذکر گشته، ولى تفاوتهائى هم بین آنها هست

و معلوم است، که پتاله صحیح است، ) 104، بند 17کتاب (نوشته »1«یاالپتاله را دیودور هى
اى را، که اسکندر بدان درآمده و قربانى کرده، آریان جزیره. چنانکه اکنون هم آنرا چنین نامند

،6، فصل 6کتاب (نامیده »2«لّوت یا کیلّوتسی

______________________________
)1(-�H�y�a�l�a.

)2(-�C�i�l�l�u�t�e.

1848: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

نامند »2«توسیسنوشته، ولى گوید، که بعضى آنرا پسیل»1«تیسپلوتارك سیلّوس). 2بند 
).87اسکندر، بند (

کورثروایت کنت

هاى این مورخ در زمینه شرحى است، که ذکر شد، باز از جهت بعض تفاوتها در نوشتههرچند
اى پس از آن اسکندر روانه شده بجزیره): 9، بند 9کتاب (کیفیات، مفاد روایت او را درج میکنیم 

جا بیش از آنچه میخواست مجبور شد بماند، توضیح در این. رسید، که در وسط رود سند واقع بود
که بلدها فرار کردند و او هرقدر در جستجوى بلد شد، کسى را نیافت و باالخره مصمم گشت، آن



خود با سپاهش پیش رود، تا باوقیانوس برسد، زیرا میخواست بگویند، که او بآخر دنیا رسیده در 
مانى اینکه بداند، چه مسافتى تا اوقیانوس باقى است، چه مردوقت او از جائى بجائى میرفت، بىاین

تقریبا (پس از طى چهارصد استاد . رانى استدر سواحل سکنى دارند و مصب تا کجا قابل کشتى
.ملّاحان باو گفتند، که رایحه دریا را استشمام میکنند) سیزده فرسنگ

ایم و اسکندر از شعف در پوست نمیگنجید و بآنها میگفت، محکمتر پارو بزنید، ما بآخر دنیا رسیده
در این احوال چند نفر . بزودى ما تمام دنیا را تصرّف خواهیم کرد. پیش نداریمدیگر جنگى در

اینها، . مقدونى پیاده شدند، تا مگر از اهالى محلّ کسى را یافته اطّالعاتى از او تحصیل کنند
اى چند نفر یافتند، که پنهان شده بودند و آنها باالخره در کلبه. چندانکه گشتند، کسى را ندیدند

دریا را ما نمیشناسیم و فقط میدانیم، که اگر سه روز دیگر راه بروید، بجائى خواهید رسید، «ند گفت
مقدونیها فهمیدند، که در آنجا دریا شروع میشود و . »که آب شیرین طعم خود را تغییر میدهد

ل خود شادى آنها را حدى نبود، زیرا خیال میکردند، که اسکندر بغایت آما. بکشتیها نشسته راندند
بنابراین هر روز، که میگذشت، بر . رسیده و پس از آن دیگر رنج و تعبى براى آنها نخواهد بود

روز سوم رسیدند بجائى، که آب دریا با آب رود سند مخلوط . بهجت و مسرّت آنان میافزود
جادر این. میشود

______________________________
)1(-�S�e�i�l�l�u�s�t�i�s.

)2(-�P�s�i�l�t�u�c�i�s.

1849: ، ص2ریخ ایران باستان، جتا

بعد مقدونیها در هر دو ساحل . اى در وسط سند واقع بود و کشتیها باین جزیره درآمدندجزیره
جزر اوقیانوس شروع گردید و آب ) معلوم نیست از کى(در ساعت سه . بپراکندند، تا آذوقه بیابند

مقدونیها، که جزرومد . را فرو گرفتبعد آب رود مانند سیلى روان شد و سواحل . رود را عقب زد
اى است و عالمت غضب دریا را ندیده بودند، متوحش شده پنداشتند، که این حادثه معجزه

.خدایان



وقت مقدونیهائى، که در جستجوى آذوقه بودند، در وحشت و اضطراب غریبى افتاده در این
رود از آنها دور بود و مقدونیها ها بواسطه طغیان هاى خود دویدند، ولى، چون کشتىبطرف کشتى

عجله داشتند زودتر بکشتیها بنشینند و هرکس در فکر خود بود، اختالل و اغتشاش عجیبى روى 
همهمه و غوغا، . نه ملّاحان میتوانستند کارى کنند و نه مقدونیها میگذاشتند کارى از پیش رود: داد

حال بیکدیگر ها در اینکشتى. دشنیوحشت و اضطراب بحدى بود، که کسى حرف کسى را نمى
گوئى که جنگى بین دو بحریه درگرفته بود و هریک از طرفین براى . میخورد، پاروها را آب میبرد

هائى بزودى تمام حول وحوش را آب فرو گرفت و فقط تپه. اضمحالل طرف دیگر میکوشید
.دیده میشد، که سر از زیر آب بیرون آورده

ریا پراکنده بود، بعضى در مجراى رود واقع شده بودند و برخى روى هائى، که در این دکشتى
بنابراین، همینکه مد شروع گشت و آب رود بطرف دریا روان . ها و سایر جاهاى سواحلدره

. ها بگل نشست، یکى بپهلو افتاد، دیگرى با دماغه در زمین فرو رفت و قس علیهذاگردید، کشتى
روبنه سربازان مقدونى و قطعات شکسته و خرد شده پاروهاى در اینوقت اسباب و ادوات و با

شب در میرسید و مقدونیهاى . وحوش را پوشیده بودها و چیزهاى دیگر زمینهاى حولکشتى
چیز هم وقت یکدر این. ور بودندگرسنه از یافتن آذوقه مأیوس و در دریاى بهت و حیرت غوطه

انات عظیم الجثه دریائى پس از جزر در خشکى مانده عده کثیرى از حیو: بر وحشت آنان میافزود
. اى بنظرش نمیرسیداسکندر مهموم و مغموم بود، ولى چاره. آنها را از هرطرف احاطه داشتند

نظام خود مأمور کرد، که بمصب سند بروند و، همینکه دیدند، اى را از سوارهباوجود این او دسته
جزر از نو شروع شده، از حرکت

1850: ، ص2یران باستان، جتاریخ ا

هاى آسیب یافته را تعمیر آب پیش افتاده او را آگاه دارند و در انتظار این حادثه دستور داد، کشتى
کنند، سفاین واژگون گشته را برگردانند و با کمال مواظبت منتظر موقعى باشند، که آب بواسطه 

ندند، تا پس از مدتى ناگاه دیدند، که ها بیدار ماتمام شب را مقدونى. جزر جدید خواهد افزود
کم و با تأنّى باال جزر شروع شده بود و سطح رود کم. سوارها میتازند و آب از عقب آنها میدود

حال فریادهاى در این. ها بحرکت آمددیرى نگذشت که آب بسواحل فرو ریخت و کشتى. میآمد



هاى بزرگ اطّالعى نداشتند، از یکدیگر شادى و شعف از سربازان برآمد و، چون از جزرومد دریا
اى است؟ اسکندر، چون میپرسیدند، این آب کجا رفته بود و چطور بازگشته و این چه حادثه

فهمید، که این طغیان موقتى است و از نو تمام این سواحل خشک خواهد شد، عجله کرد، که تا 
بنابراین با عده کمى از . ددآفتاب طلوع نکرده بکشتى نشسته و از مصب گذشته وارد دریا گر

.بطرف دریا راند) فرسنگ تقریبا13(استاد 400ها راه دریا را پیش گرفت و بمسافت کشتى

پنداشت، که بآخر دنیا رسیده و از هرکول و باکوس هم بعد بامر او قربانیها کردند، زیرا او مى
بنا کردند و جامهاى بزرگى از زر به »2«و اوقیانوس»1«تیسبامر او محرابهائى براى ته. گذشته

پس از آن ). تیس را ربۀ النّوع دریا میدانستنداوقیانوس را یونانیها رب النّوع و ته(دریا انداختند 
.اسکندر از دریا برگشته داخل رود سند شد و بشهر پتاله رسید

داشتند، که در کورث گوید، که طرز حکومت این شهر مانند اسپارت بود، یعنى دو پادشاه کنت
. نامیده»3«وفتق امور بدست مجلسى بود، که مورخ مزبور سناموقع جنگ فرمان میدادند و رتق

بزودى این . تنى کردند و بر اثر آن دوچار خارش شدندها در دریاچه شورى آبروز دوم مقدونى
پس از آن . مالیدندمرض بدیگران سرایت کرد و باالخره درمان آنرا در روغنى یافتند، که ببدن می

اسکندر لئونّاتوس یکى از سرداران خود را فرستاد، که در جاهائى که معبر قشون او بطرف ایران 
خواهد بود، چاههائى بکند و خودش در انتظار بهار در اینجا اطراق

______________________________
)1(-�T�e�t�h�y�s.

)2(-�O�c�e�a�n� �)�O�k�e�a�n�o�s. )

)3(-�S�e�n�a�t.

1851: ، ص2ن باستان، جتاریخ ایرا



کریت، یعنى دو آرخ و انسبعد او نه. کرده اوقات خود را ببنا کردن شهرها و ساختن بنا درگذراند
بحرپیماى مجرّب، را مأمور کرد، که به اوقیانوس رفته تحقیقاتى در باب دریا کنند و، تا میتوانند، 

).9، بند 9کتاب (ملحق شوند دورتر بروند و بعد، از فرات یا دجله باال آمده باو 

تا مصب سند، باید گفت، ) در کنار رود هیداسپ(»1«راجع بتاریخ سفر جنگى اسکندر از نیکه
اند، و، بنابر حسابى که کرده) 1، فصل 15کتاب (که سترابون مدت این سفر را ده ماه نوشته 

به پتاله رسیده، ولى پلوتارك مدت این 326م حرکت کرده و در اوت . ق327اسکندر در اکتبر 
).87اسکندر بند (ماه دانسته 7سفر را 

هند و اسکندرحکماى

جا خاتمه مییابد، زیرا از این ببعد سخن از وقایع مراجعت او چون سفر جنگى اسکندر بهند در این
بایران از راه بلوچستان خواهد بود، مقتضى است بعض حکایاتى را، که مورخین در باب صحبتهاى 

ك چنین گوید در این باب پلوتار. اند، درج کنیمذکر کرده»2«اسکندر با حکماى هندى
اسکندر در مدت سفر جنگى خود بهند چند نفر از حکماى هند را، که محرّك ): 85اسکندر بند (

ساباس همان (ساباس در قیام او بر اسکندر و فراهم کردن زحمات براى مقدونیها بودند، اسیر کرد 
صحیح و چون این حکماء معروف بودند، که جوابهاى). سابوس است، که باالتر ذکرش گذشت

که بدتر از همه جواب داد، آن. نغز بسئواالت میدهند، اسکندر گفت سئواالتى از شما خواهم کرد
ترین آنها محول داشته بعد قضاوت این مسئله را بمسنّ. اول کشته خواهد شد و دیگران پس از او

.این سئواالت را کرد

.ها، زیرا مردگان وجود ندارندزنده: ادها بیشترند یا مردگان؟ او جواب دزنده: از اولى پرسید

:»4«اند یا در دریا؟ او جواب دادبزرگترین حیوانات روى زمین: »3«از دومى پرسید

.روى زمین، زیرا دریا جزو زمین است

______________________________
)1(-�N�i�c�e�e.



)2(-�G�y�m�n�o�s�o�p�h�i�s�t�e�s(حکماى برهنه.(

.گذارده شده) »»»(این عالمت ) سؤال و جواب(براى احتراز از تکرار-)3-4(

1852: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

حیوانى که انسان او را هنوز : ترین حیوان کدام است؟ او جواب دادزیرك: از سومى پرسید
.شناسدنمى

:چرا او ساباس را بشورش تحریک کرد؟ او جواب داد: از چهارمى پرسید

.زندگانى کند یا حقیرانه بمیردبراى اینکه با شرافتمندى

:روز پیش از شب وجود داشت یا بعکس؟ او جواب داد: از پنجمى پرسید

چون اسکندر از این جواب تعجب کرد، . روز، ولى آن فقط یکروز پیش از شب وجود داشت
.العاده دادالعاده باید جوابهاى فوقبسئواالت فوق: هندى گفت

وقتى : ئنّى باید بکار برد، تا انسان را دوست بدارند؟ او جواب دادچه وسیله مطم: از ششمى پرسید
.که انسان از همه تواناتر شد، چنان کند، که از او نترسند

بکند چیزى را، که کردن آن : انسان چه باید بکند، تا خدا شود؟ او جواب داد: از هفتمین پرسید
.براى انسان محال است

زندگانى، که اینهمه رنج و تعب : ر است یا مرگ؟ او جواب دادتزندگانى قوى: از هشتمین پرسید
.را تحمل میکند

تا وقتى که مرگ را بر : تا کى خوب است انسان زنده بماند؟ او جواب داد: از نهمین پرسید
.زندگانى ترجیح نداده



او جواب داد، که همه بدتر از یکدیگر جواب . بعد اسکندر رو بقاضى کرده گفت، حکم کن
: او جواب داد. اسکندر گفت، براى این قضاوت قشنگى که کردى، تو باید اول کشته شوى. ندداد

. پس از آن اسکندر هدایائى بآنها داده گفت بروید. مگر آنکه بخواهى بقول خودت وفا نکنى-نه
کریت را سپس اسکندر انس): 16همانجا، بند (بعد پلوتارك حکایت خود را چنین دنبال کرده 

ترین حکماى هند را، که آرام زندگانى میکردند، بیابد و آنها را دعوت کند، ، تا معروففرستاد
:بود، گوید»1«کلبىکریت، که خودش فیلسوفى از مذهب دیوجانوسانس. نزد او آیند

______________________________
)1(-�D�i�o�g�e�n�e� �l�e� �C�y�n�i�q�u�e.

1853: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ات را بکن و برهنه سخنان آمیز در او نگریسته گفت، جامهحکیم هندى، با نظر حقارتکاالنوس، 
) یعنى خداى بزرگ(تر مرا گوش کن وگرنه من با تو حرف نخواهم زد، ولو اینکه از طرف ژوپى

نام با او مالیمتر حرف زد و، چون از او اسم سقراط و »1«دامیسهندى دیگر دن. آمده باشى
ها، وقتى که بدنیا آمدند، استعداد خوبى براى فیثاغورس و دیوجانوس را شنید، گفت، این فیلسوف

بعضى گویند، که . تقوا داشتند، ولى در زمان زندگانیشان بیش از اندازه قوانین را محترم میداشتند
زد و فقط از او پرسید، که جهت این مسافرت طوالنى اسکندر چه کریت حرف ندامیس با انسدن
.بواسطه اصرار تاکسیل باالخره کاالنوس حاضر شد، نزد اسکندر برود. بود

بود، ولى، چون او عادت داشت بهرکس، که برخورد، بگوید »2«نساسم واقعى این هندى سفى
گویند، وقتى که او نزد اسکندر آمد، با رمز . نامیدندها او را کاالنوس ، یعنى سالم، یونانى»3«کاله

وضع دولت مقدونى را باو نمود، توضیح آنکه پوست گاوى را بزمین گسترد و، چون کنارهاى این 
هاى پوست پوست از شدت خشکى پیچیده بود، وقتى که هندى پاى خود را روى یکى از گوشه

تى که هندى در وسط پوست قرار میگرفت، بعد، وق. میگذاشت، جاهاى دیگر پوست بلند میشد
هندى میخواست به اسکندر بفهماند، که او باید در مرکز دولت خود . تمام پوست صاف میخوابید

راجع باین حکیم باید گفت، که اسکندر او را با خود به (قدر از آن دور نشود قرار گیرد و این
.).م. ر جاى خود بیایدایران آورد و بعدها او بخودکشى اقدام کرد، چنانکه د



من «): 2، بند 1، فصل 7کتاب (آریان راجع بصحبت اسکندر با حکماى هندى چنین نوشته 
.نمیتوانم خوددارى کرده یک فکر حکماى هندى را ستایش نکنم

.کنان صحبت فلسفى میداشتندروزى چند تن از این حکماء در چمنى گردش

و آنها یگانه کارى که کردند این بود، که پایشان را در این بین اسکندر در سر سپاهش دررسید 
فاتح بتوسط مترجمى از آنها پرسید، که جهت این. »بزمین کوبیدند

______________________________
)1(-�D�e�n�d�a�m�i�s.

)2(-�S�p�h�i�n�e�s.

)3(-�C�a�l�e.
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ر، این مقدار زمینى، که ما پایمان را بآن اى اسکند«: کردارشان چیست و آنها جواب دادند
.کوبیم، تمامى آن چیزى است، که انسان آنرا اشغال خواهد کردمى

.طلبتفاوتى، که بین تو و عامه مردم هست، فقط این است، که تو کنجکاوى و جاه

چون تو . این دو صفت تو را از وطنت اینقدر دور داشته و باعث بدبختى دیگران و خودت شده
. »بمیرى، و این زمان دور نیست، فقط وجبى چند زمین، که براى قبرت الزم است، خواهى داشت

او از . هاى خود را دنبال کرداش را تغییر نداده نقشهاسکندر جواب را حکیمانه دانست، ولى عقیده
. پرستى از هر حدى تجاوز میکردطلبى و شهرتجواب عاقالنه بدش نمیآمد، ولى بواسطه جاه

ترین وقتى که در تاکسیال حکماى هندى را دید، از شجاعت و بردبارى آنان، که در موقع سخت
رئیس این . مشقّات نشان میدهند، در حیرت فرو رفته خواست، یکى از آنها جزو ملتزمین او گردد

نه من از ملتزمین تو خواهم شد و نه «: نام داشت، به اسکندر گفت»1«حکماء، که داندامیس
بنابراین توقعى هم از تو . ما هم مانند اسکندر پسران خدائیم و راضى از آنچه داریم. یک از ماهیچ



اند، تو، که فاتحى و آنهائیکه در دنبال تو از اینهمه ممالک و دریاها گذشته: بعد او گفت. نداریم
اما من نه . وتاز شما را هم نهایتى نیستاید و این تاختمقصودى، که قابل تمجید باشد، نداشته

ام این زمین حاصلخیز قوت مرا خواهد داد و، وقتى داشتى، زیرا تا زندهترسى از تو دارم و نه چشم
ضبط کرده و گوید، »2«سترابون اسم این حکیم را ماندانیس. »امکه مردم، از بندگى بدن رسته

د، ولى در یک فیثاغورس و سقراط و دیوجانوس داراى حکمت بودن: کریت گفتکه او به انس
چیز اشتباه کردند و در نتیجه، عادات را بر طبیعت ترجیح دادند، و الّا شرمسار نبودند از اینکه مانند 

بهترین فلسفه آن است، که روح را از لذایذ و محن آزاد . من برهنه باشند و با قناعت زندگانى کنند
).65، بند 1، فصل 15کتاب (سازد 

نظر از عقیدهبا صرف. اندین یونانى نوشتهاین است چیزهائى، که مورخ

______________________________
)1(-�D�a�n�d�a�m�i�s.

)2(-�M�a�n�d�a�n�i�s.
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بینیم، که کارى بوده بیهوده حکماى هند، چون در نتایج لشکرکشى اسکندر بهند نیک بنگریم، مى
بینیم، جز قتل و غارتها، برافکندن واقعا چه مى. اى نداشتهریزى و آزار مردمان نتیجهو جز خون

عام و ابقا نکردن باحدى از زن ها، برده کردن و فروختن اهالى و حتّى قتلوبن، حریقشهرها از بیخ
.و مرد، بزرگ و کوچک در بعض موارد

س و غارت و آیا بناى چند شهر، که آثارى هم از آنها نمانده، این همه آزار مردمان و قتل نفو
اسکندر بایران آمد، تا بقول خودش کارهاى . چپاول و خرابى را جبران کرد؟ جواب معلوم است

شاهان هخامنشى را تالفى کند، بعد بافغانستان کنونى و به آسیاى وسطى رفت، تا تمام ممالک 
انیان آزارى ایران را داشته مسخّرات خود را بعدها از دست ندهد، ولى هندیها نه بمقدونیها و یون

جا مورد داشت و نه جائز بود آنها را رسانیده و نه مرهون آنها بودند، یعنى نه معنى انتقام در این
گریها براى چه بود؟ بنابراین حکیم پس این همه کشتارها و آن شقاوتها و وحشى. یاغى خوانند



پرستیت باعث بدبختى طلبى و شهرتجاه«هندى حقیقتى را بیان کرده، وقتى که به اسکندر گفته 
.»خودت و دیگران شده

مراجعت اسکندر به ایران-فصل چهارم

)م. ق325(عبور از مکران و بلوچستان -مبحث اول

هاو آرابیت»1«تیانجنگ اسکندر با اورى

بعد بسمت چپ، یعنى . رفت»2«پس از آن اسکندر از پتاله حرکت کرده بطرف رود آرابیوس
.بطرف دریا متمایل گشته امر کرد چاههائى براى تحصیل آب بکنند

این مردم از زمانى، که کس بخاطر ندارد، . تیان تاختسپس با قسمتى از لشکر خود بمردم اورى
قسمت دیگر لشکر را . استقالل داشتند و حاال هم حاضر نشده بودند، به اسکندر تمکین کنند

چون بومیهائى، که مساکنشان کنار رود آرابیوس بود، نه میتوانستند با . ون حرکت میدادتیهفس
اسکندر بجنگند و نه حاضر

______________________________
)1(-�O�r�i�t�i�e�n�s.

)2(-�A�r�a�b�i�u�s.
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از اینکه از این رود گذشت، اسکندر پس. بودند مطیع گردند، فرار کرده بصحراى لم یزرع رفتند
پس . و شب حرکت کرده بیابان لم یزرع را پیمود، در طلیعه صبح بمحلّى رسید، که زراعت داشت

نظام رانده داخل والیت نظام دستور داد، که منظّما از عقب بیاید و خودش با سوارهاز آن او بپیاده
مقدونیها اسراى زیاد گرفتند و . ، کشتتیان شد و تمام کسانى را، که اسلحه برداشته بودنداورى

تیون با بقیه لشکر دررسید و اسکندر پیش رانده بعد هفس. بعد در کنار رود کوچکى اردو زدند
نام داشت، درآمد و، چون از موقع خوب شهر متحیر »1«باسیاتخت این والیت، که رامبزودى بپاى



بنشاند، زیرا امیدوار بود، که این شهر در آتیه تیون را مأمور کرد، در اینجا مهاجرینىگشت، هفس
نظام و تیر اندازان ها را با آگریانها و قسمتى از سوارهپیستپاسبعد اسکندر نصف هى. اهمیت یابد

گدروزى را با (بود، رسید »2«تیان و گدروزیانسواره برداشته بمعبرى، که در حدود اورى
این دو مردم جمع شده صف آراسته بودند، تا از عبور اسکندر ). اندبلوچستان کنونى منطبق داشته

تیان باستقبال اسکندر آمده اعاظم اورى. مانع شوند، ولى، همینکه اسکندر نزدیک شد، فرار کردند
. او باینها گفت، که فراریها را جمع کرده مطمئن کنند، که خطرى براى آنها نیست. مطیع گشتند

اى، که مرکّب از آگریانها و را والى این والیت کرده لئونّاتوس را با قوه»3«بعد اسکندر آپولّوفان
جا گذارد و دستور داد، که تا ورود بحریه، چند تیرانداز و چند سوار و یونانیهاى اجیر بود، در این

سکنه براى شهر تدارك و والیت را چنان اداره کنند، که اهالى با حکومت تازه آشنا شوند 
).4، بند 6، فصل 6تاب آریان، ک(

روایات دیگر

. هاى مورخین دیگر در کیفیات تفاوتهائى، با آنچه که از قول آریان ذکر شد، داردنوشته
هاى چون زمستان مالیم شد، اسکندر امر کرد، کشتى): 10، بند 11کتاب (کورث گوید کنت

آسیب یافته را آتش

______________________________
)1(-�R�a�m�b�a�c�i�a.

)2(-�G�e�d�r�o�s�i�e�n�s.

)3(-�A�p�o�l�l�o�p�h�a�n�e.

1857: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

روز بمردم آرابیت رسید 9زدند و با قشون خود از خشکى راه پارس را پیش گرفت و بعد از 
، فصل 15نامیده و سترابون در کتاب »1«آربیت104خود، بند 17دیودور این مردم را در کتاب (
.).م. »2«آربیس2، بند 2



.روز راه دیگر بوالیت گدروزیان درآمد9پس از آن باز طى مسافت کرده بفاصله 

هاى بایر و لم یزرع شروع اینجا دشت. پنج روز بعد بکنار رودى رسید، که آنرا آرابوس مینامیدند
»4«تیددیودور اسم این مردم را اورى(رسید »3«یتمیشد و اسکندر از آن گذشته بمردم هور

جا او قشون خود را بسه در این.). م. ، که همان اوریتیان آریان است»5«نوشته و سترابون اوریته
لئونّاتوس با . قسمت تقسیم و بطلمیوس را فرمانده اولى کرده باو دستور داد، که سواحل را بچاپد

مملکت رفته آن را غارت کند و خود اسکندر بچپاول مردمانى، که قسمت دوم میبایست بدرون 
ها بجان مردم افتاده مملکت را آتش زدند، مردم را مقدونى. ها سکنى داشتند پرداختدر دره

کشتند و آنچه که توانستند، بغارت بردند و بقسمى وحشیگرى کردند، که این مملکت بکلّى 
.ویران و خراب گردید

هاهزار نفر سربازان مقدونى داراى اموال و غنائم زیاد شدند، ده) 104، بند 17کتاب (دیودور نوشته 
چون اسکندر میخواست آثارى از خود . از اهالى کشتند و مردم همجوار از وحشت مطیع گشتند

بگذارد، در کنار اوقیانوس جاى مساعدى، در همجوارى بندرى، انتخاب و شهرى بنا کرد، که 
خ مذکور گوید.). م. این محلّ را کراچى کنونى میدانند(ه شد موسوم به اسکندریمور:

این مردم از حیث اخالق بهندیها . بعد اسکندر داخل والیت اوریتیدها گردید و آنها را مطیع کرد
وقتى که مردى میمیرد، اقرباى او، که بکلّى : اند، ولى عادتى دارند غریب و باورنکردنىشبیه

هاى او ته جسد او را میبرند و در جنگلى از درختان بلوط گذارده لباس و زینتاند، مسلّح گشبرهنه
کنند، نعش را براى طعمهرا مى

______________________________
)1(-�A�r�b�i�t�e�s.

)2(-�A�r�b�i�e�s.

)3(-�H�o�r�i�t�e�s.

)4(-�O�r�i�t�i�d�e�s.



)5(-�O�r�i�t�a�e.
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بعد لباس او را بین خودشان تقسیم کرده قربانى براى خداى دوزخ میکنند و حیوانات میگذارند و 
.طعامى براى خانواده میپزند

اسکندر در بلوچستان

تیون بلشکر اسکندر پیوست، او به گدروزى یا بلوچستان کنونى داخل پس از اینکه قواى هفس
ها، که براى تجارت از فینیقىزیاد است و»1«جا مرّمکّىچنانکه آریستوبول گفته در این. شد

درختانى، که مرّمکّى . جاها میآمدند، مقدار زیادى از آن جمع میکردندعقب قشون اسکندر باین
.بعمل میآورد، در اینجا بزرگتر از همان درختان در جاهاى دیگر است

میکرد و بوى آن قشون این گیاه را لگدمال . ، سنبل الطیب، هم زیاد است»2«در اینجا سنبل هندى
آریستوبول گوید، در اینجا درختانى بود، . هوا را معطّر میداشت، بعد فینیقیها آنرا حمل میکردند

.شباهت داشت»3«که برگهایش ببرگ درخت غار

.این درختان در کنار دریا در جاهاى پست میروید و آب اطراف آنرا فرو میگیرد

نویسنده . وقت از گلهاى آن عطر مالیمى برمیخاستبلندى درختان مزبور سى ارش است و در این
جا گیاهى هست خاردار و خارها بقدرى قوى است، که اگر لباس سوارى مزبور گفته، که در این

.بآن بگیرد، سوار را از اسب بزیر میآورد

افتد، ولى ساقه گیاه را آهن بآسانى او گوید، که اگر پر مرغى باین خارها بگیرد، مرغ بدام مى
از آن ) ترگس(تر میبرد و شیرى از آن بیرون میآید، که زیادتر از شیر درخت انجیر است، ولى تلخ

).1، بند 7، فصل 6آریان، کتاب (

سختى راهها و مشقّات قحطى



.آذوقگى، اسکندر پیش میرفتباوجود سختى راهها و بى

شود، ولى اسکندر میل چون آب نبود، قشون میبایست شبها حرکت کند و از سواحل دریا دور
اش آذوقه برساند و جاهائى را، که اسکله است داشت در سواحل حرکت کند، تا بتواند ببحریه

.تمامى این سواحل صحراى لم یزرع است. بشناسد و چاههائى کنده بندرهائى بسازد

ورخین جاها جزو مکران کنونى بوده، نه بلوچستان بمعنى حقیقى آن، ولى ممعلوم است، که این
.اندیونانى مکران را با بلوچستان یکى دانسته

______________________________
)1(-�M�y�r�r�h�e.

)2(-�N�a�r�d.

)3(-�L�a�u�r�i�e�r.
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را با چند سوار بطرف ساحل فرستاد و او چند نفر »1«اسکندر براى اجراى این مقاصد توآس
ها زمین را این. هاى حقیر، که از صدف و استخوان ماهى ساخته بودند، یافتگیر در کلبهماهى

در این احوال اسکندر بجائى، که حاصلخیز بود و غلّه داشت، . کنده کمى آب بد بدست میآوردند
ند و ظروف را خودش مهر کرد، اگرچه سپاهیان، و رسیده امر کرد مقدارى غلّه بسواحل حمل کن

حتّى آنهائیکه حفظ آذوقه را بعهده داشتند، از شدت گرسنگى مهر را شکسته آذوقه را بین 
وقت اسکندر مشغول معاینه محلّى براى ایستگاه بود و، چون در این. خودشان تقسیم میکردند

.اند، آنها را بخشیدبرگشت و دید، که سربازان در حال اضطرار چنین کرده

اوس هاى این والیت کس فرستاد و بعد بتوسط کریتهاسکندر براى تحصیل علوفه بتمام محلّ
علیق براى بحریه خود حمل کرد، ببومیها گفت غلّه و خرما و حشم بیاورند و »2«کالّاتیانوس

.را با مقدارى آرد بجاى دیگر فرستاد»3«لفته



پایتخت گدروزى حرکت کرد و پس از شصت روز از زمانیکه از »4«بعد اسکندر بطرف پورا
بقول تمام «: آریان گوید.) م. پورا را فهرج کنونى میدانند(بیرون آمده بود بدانجا رسید »5«اورس

60یعنى سفر (مورخین مشقّات گذشته قشون اسکندر در آسیا طرف مقایسه با مشقّات این سفر 
آرخ را باور کرد، او گوید که اسکندر از مخاطرات این راه آگاه قول کلاگر میتوان. نبود) روزه

ملکه (جاها برنگشته، ولى چون اهالى گفتند، که سمیرامیس بود و میدانست، که لشکرى از این
وقتى که از هند فرار میکرد، فقط با بیست نفر برگشت و کوروش، که خواست ) داستانى آسور

یعنى (مى لشکرش هشتمین کسى بود، که از این جاها بیرون رفت باین صفحات درآید، از تما
طلبى اسکندر را تحریک کرد و این حکایات جاه) کوروش با هفت نفر بسالمت بیرون رفتند

این خیال و نیز قصد رسانیدن آذوقه . خواست کارى بیش از سمیرامیس و کوروش کرده باشد
).3همانجا، بند (» ار کردببحریه باعث شد، که اسکندر این راه را اختی

______________________________
)1(-�T�h�o�a�s.

)2(-�C�r�i�t�h�e�u�s� �.�C�a�l�l�a�t�i�a�n�u�s.

)3(-�T�e�l�e�p�h�e.

)4(-�P�u�r�a.

)5(-�O�r�e�s.
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تلفات لشکر

یک قسمت بزرگ قشون و بخصوص مالهاى بنه : بعد آریان تلفات لشکر اسکندر را شرح میدهد
اینها در کوههاى ریگ روان داغ در میماندند و در آن فرو . از حرارت و تشنگى تلف شدند

از . میرفتند، چنانکه شخص در لجن یا در برف فرو میرود، و بعد در همانجا مدفون میگشتند
. ناهموارى راه هم در رنج و تعب بودند، زیرا چهارپایان بنه نه میتوانستند باال روند و نه پائین آیند



حرکت در شب و بخصوص قبل از . در نتیجه لشکر بواسطه قحطى آب توانائى را از دست داد
طلوع آفتاب مشقّات کمترى داشت و شبنم قدرى هوا را خنک میکرد، ولى در وسط روز حرارت 

کشتند، تا غذائى براى سربازان مالهاى بنه را مى. ربودو تشنگى عنان طاقت را از دست همه مى
.یه کنندخودشان ته

تحقیق یا بازپرسى در . گوشت اسبها و قاطرهائى را، که از خستگى سقط شده بودند، میخوردند
کار نبود و اسکندر از اوضاع اطّالع داشت، ولى، چون همه تقصیر داشتند، از ناچارى با اغماض 

میگذاشتند و توانستند با قشون حرکت دهند، بیمارها یا اشخاصى را، که نمى. باین وضع مینگریست
ها کم بود و، اگر میخواستند این نوع کسان را ونقل و ارابهمیگذشتند، زیرا عده چهارپایان حمل

حمل کنند، از سرعت حرکت لشکر میکاست و، چون هرکس عجله داشت، زودتر از این صفحه 
شد، اگر کسى از شدت خستگى بخواب میرفت، چون بیدار می. بیرون رود، کسى بفکر کسى نبود

اینها . بعد، که میخواست از دنبال لشکر برود، در دریاى ریگ روان گم میشد. خود را تنها میدید
: مانده مالهاى بنه باعث بدبختى شد، این بودسانحه دیگرى، که براى قشون و باقى. همه تلف شدند

بل در کوهها، زیرا آید، ولى نه در دشتها وقتى که بادهاى سالیانه وزیدن میگیرد، بارانهاى زیاد مى
روزى که لشکر در کنار جویبار اردو زده بود، در حوالى . ابرهاى سیاه باالى کوهها جمع میشود

سربازان . پاس دوم شب سیلى روان گشت و نواقل اسکندر، زنان و کودکان و لوازم قشونى را برد
ى را سیل برد و برخى از باوجود این بعض. شان را نجات دهندبا زحمت زیاد توانستند خود و اسلحه

.آشامیدن آب زیاد تلف شدند

استاد از جویبارها20بر اثر این سانحه اسکندر محتاط گشته امر کرد اردو را بمسافت 
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گیر لشکر بدبختى دیگرى که دامن. آلود نکنندبزنند، تا سربازان آب زیاد نیاشامند و آب را گل
دانستند بکدام طرف بواسطه ریگ روان راهنمایان راه را گم کردند و نمى: شد، این بوداسکندر 

قبل (ها پیدا کرد جاها بدتر از دریا بود، زیرا در دریا میتوان راه را بواسطه ستارهاین. حرکت کنند
، ولى .)م. یافتند و دیگران از دب اکبرنما فینیقیها راه دریائى را از دب اصغر مىاز کشف قطب

وقت اسکندر بطرف چپ راند و از سوارهائى، که با او حرکت در این. جا این عالمات هم نبوداین



جا چاههائى کنده بآب خوبى رسیدند و بعد در این. کردند، فقط شش نفر با او بساحل درآمدند
، تا جا آمده آب خورد و در مدت هفت روز ساحل دریا را گرفته پیش رفتتمامى لشکر باین

را تغییر داد، ) والى آن(»1«پس از ورود باین محلّ اسکندر آپولّوفان. بکرسى گدروزى رسید
، که والى کرمان شده بود، »2«بیرتیوسرا گماشت و چون او بغتۀ مرد، سى) توآس(بجاى وى 

، 7، فصل 6آریان، کتاب (محول شد »3«پولموالى رخّج و گدروزى گردید و ایالت کرمان به تله
).4بند 

روایات دیگر

آرخ را فرمانده سفاین و اسکندر، پس از اینکه نه): 87اسکندر، بند (پلوتارك گوید -1
کریت را ناخداى کشتى امیر البحرى کرد، خودش خواست از والیت اوریت بگذرد و در انس

شون او توانستند جان بدر برند، و حال آنکه از آنجا دوچار قحطى شدید گردید، چنانکه فقط ربع ق
غذاى بد، حرارت آفتاب، . هزار سوار حرکت کرده بودهزار پیاده و پانزدههند با یکصد و بیست

در این والیت زراعت . امراض مسرى تلفات زیاد وارد آورد، ولى بیشتر از گرسنگى تلف شدند
هاى الغر و ماهى میخورند و بدنشان متعفّن اهالى گوشت میش. نمیشود و زمین محصولى نمیدهد

جا والت همه قسم آذوقه تدارك کرده روز اسکندر به گدروزى رسید و در این60پس از . است
.بودند

، بند 17کتاب ) ها، که ذکر شد شرح داده و گفتهدیودور هم این سفر جنگى را در همان زمینه-2
از هربعد اسکندر داخل والیتى شد، که عارى): 105

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�p�h�a�n�e.

)2(-�S�i�b�y�r�t�i�u�s.

)3(-�T�l�e�p�o�l�e�m�e.
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جاها مقدونیهاى زیاد از قحطى آذوقه در این). یعنى حیوانى که بکار انسان بیاید(حیوان مفید بود 
.شدید گردیدتلف شدند و قشون اسکندر دوچار یأس و افسردگى 

شان عالم را عاجز کرده بود، در بیابان خشک و لم وقتى که اسکندر میدید، مقدونیهائى، که اسلحه
مندى آنان باشد، بر خود از اینکه این مرگ باعث شرافتمیرند، بىیزرع از گرسنگى و تشنگى مى

یگر فرستاد، تا در این احوال او اشخاصى به پارت، سیستان، هرات و جاهاى د. پیچدغصه مى
اینها نزد والت این ایالت شتافتند و آذوقه . آذوقه بر شترهاى دوکوهانه بار کرده بکرمان بفرستند

بسیار حمل کردند، ولى قبل از رسیدن آذوقه، عده زیادى از سربازان اسکندر مردند و پس از 
اسکندر . ى داده برگشتندها به لئونّاتوس حمله کردند، ولى تلفاتاى از اوریتحرکت اسکندر دسته

.با زحمات و مشقّات زیاد از بیابانهاى لم یزرع گذشته بجائى رسید، که آذوقه وافر داشت

پس از اینکه اسکندر قشون خود را ): 10، بند 9کتاب (کورث قضایا را چنین ذکر کرده کنت-3
آنرا از آراخوزى سه قسمت کرده نواحى هند را چاپید و شهرى اسکندریه نام بنا کرده سکنه 

کورث از این توصیف کنت) باید مقصود مکران باشد(آورد، بهند ساحلى گذشت ) رخّج(
.صفحات همان است، که باالتر ذکر شده

در ابتداء آنها ریشه درختان خرما، . جا دوچار قحطى و مجاعه شدندها در اینبعد او گوید، مقدونى
وقتى که آن نایاب شد، مالهاى بنه و حتّى اسبان را . که یگانه روئیدنى این صفحه است، میخوردند

بعد، چون غنائم را نمیتوانستند حرکت دهند، تمامى آنها را آتش زدند، و حال . سر بریده خوردند
پس از آن . هاى آن همه مردمان، بصفحات دوردست مشرق رفته بودندآنکه براى این اندوخته

در . خستگى روحى و جسمانى بر عده مرضى افزودغذاهاى مضرّ، . مجاعه باعث طاعون گردید
.حال، سپاهیان نه میتوانستند درنگ کنند و نه پیش رونداین

اگر درنگ میکردند، گرسنگى تهدیدشان میکرد و هرگاه پیش میرفتند، طاعون دامن گیرشان 
لذا دشتها و صحراها پر بود از اجساد مردگان و بیش از مردگان. میشد
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آنهائى که کمتر از همه ناخوش بودند، باز نمیتوانستند بقشون . کسانى بودند، که جان میکندند
اشخاصیکه . برسند، زیرا سربازان براى اینکه زودتر از اینجاها بیرون روند، شتابان حرکت میکردند

ده میدویدند، زیرا کسى جز نجات افتاده بودند، کمک از دیگران میطلبیدند، ولى اینها اعتنائى نکر
در این احوال، افتادگان رفقاى . خود فکرى نداشت و وحشت جانشین رحم و مروت شده بود
طلبیدند و بعد، که میدیدند این داد خود را بخدایان و بمذهب قسم میدادند و کمک پادشاه را مى
کرده میگفتند، اى کاش، که شما هم و فریادها و تضرّع و زارى نتیجه ندارد، رفقا را لعنت و نفرین 

اسکندر در این احوال غرق اندوه و خجلت بود، زیرا این بلیه را از خودش . مانند ما شوید
آنها چنین . و سایر حکّام نوشت، که آذوقه بفرستند) خراسان(فرن والى پارت او به فرت. میدانست

وقت لئونّاتوس در این. احت دهدکردند و اسکندر توانست به گدروزى رسیده بقشون خود استر
هزار پیاده و پانصد سوار بودند، جنگ کرده و فایق خبر داد که با مردم هوریت، که داراى هشت

ریس و هم در این زمان چاپارى از کراتر رسید، او خبر داده بود، که چگونه بر ازى. آمده
.آنها را در زنجیر داردزاریاسپ، که از نجباى پارس و درصدد شورش بودند، غلبه کرده و 

)م. ق325(اسکندر در کرمان و پارس -مبحث دوم

اسکندر در کرمان

یعنى (فیلیپ والى هندیها را سپاهیان اجیر : اسکندر بنزدیکى کرمان رسیده بود، که ناگاه شنید
اند و قراوالن فیلیپ، که مقدونى بودند، بعضى را در حین کارزار گاهى کشیدهبکمین) هندى

و به تاکسیل نوشت، که مراقب این »1«اسکندر به اودم. اندته، برخى را اسیر و بعد نابود کردهکش
بعد اسکندر وارد کرمان شد و کراتروس، که قسمتى را . والیت باشند، تا او ترتیبى براى آن بدهد

. آورده بودرا هم، که محرّك شورش بود با خود»2«اردنس. از قشون با فیلها میآورد، باو پیوست
-والى هرات و سیستان»3«در همین اوان ستاسانور

______________________________
)1(-�E�u�d�e�m�e.

)2(-�O�r�d�o�n�e�s.



)3(-�S�t�a�s�a�n�o�r.
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و هراکون»4«سستالو سى»3«آندرکل-والى پارت و گرگان»2«پسر فراتافرن»1«فریسمان
آریان، (ین در ماد بودند، با قسمت بزرگى از لشکر وارد شدند ، یعنى سه سردارى، که با پارمن»5«

).1، بند 8، فصل 6کتاب 

مجازات والت

اهالى بیک زبان . لس رسیدتالآندر و سىوقت شکایات زیاد از تعدیات و تجاوزات کلدر این
تعدى بمال و عرض و ناموس مردم روا داشته، اند، ظلم ومیگفتند، که اینها معابد را غارت کرده

اسکندر امر کرد این دو نفر را کشتند، تا این مجازات براى دیگران . اندحتّى قبور را نبش کرده
موقع تبرئه یافت، بعد محکوم باعدام شد، زیرا اهالى شوش هراکون، که در این. درس عبرت باشد

ستاسانور و فریسمان شترهاى زیاد و چهارپایان بارى . ثابت کردند، که معبد آنها را غارت کرده
هاى قشون تقسیم کردند این کمک بموقع رسید و چهارپایان مزبور را بقسمت. بسیار آوردند

).2همانجا، بند (

، بند 10کتاب (کورث چنین است آرخ نزد اسکندر روایت کنتدر باب مجازات والت و آمدن نه
ین بودند، وارد ، که قاتلین پارمن»6«سس، هراکون و آگاتنتالآندر، سىدر این احوال کل): 1

هزار پیاده و هزار سوار با خود آوردند، ولى از پى آنها کسانى هم آمدند، که این اینها پنج. شدند
ین بامر اسکندر براى پوشاندن اینهمه کشتن پارمن. سرداران را از جهت بدرفتارى مقصر میدانستند

اینها نه فقط مردم عوام را غارت کردند، بل چیزهاى مقدس را هم زیر پا . بودجنایات کافى ن
ناموس شدن خود مینالیدند و زار دختران جوان و زنان نجیب از اعمال شنیع آنان و از بى. گذاشتند

ور شدند، که اسکندر مقدونى بقدرى این سرکردگان در خست و فسق و فجور غوطه» .میگریستند
او، . آندر مخصوصا جلب توجه میکرددر میان اعمال قبیحه رفتار کل. خارجیها گردیدمورد تنفّر 

سیرت کرد، وى را بیکى از غالمان خود بسان کنیزکى پس از آنکه دخترى را از خانواده نجیب بى
وقت دوستان اسکندر خوشنود گشتند، ازدر این. بخشید



______________________________
)1(-�P�h�a�r�i�s�m�a�n�e.

)2(-�P�h�r�a�t�a�p�h�e�r�n�e.

)3(-�C�l�e�a�n�d�r�e.

)4(-�S�i�t�a�l�c�e�s.

)5(-�H�e�r�a�c�o�n.

)6(-�A�g�a�t�h�o�n.
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اند، زیرا آنها بتعدیات این ین بودند، گرفتار شدهاینکه میدیدند، اشخاصیکه آلت قتل پارمن
.اشخاص بقدر شرکت آنان در قتل سردار مزبور اهمیت نمیدادند

اسکندر پس از اینکه بشکایات رسید، گفت یک ماده شکایت را، که از مواد دیگر مهمتر است، 
ام و دیگر از هند برنخواهم اند، من مردهاید و آن این است، که اینها تصور میکردهفراموش کرده

.گشت وگرنه مرتکب چنین جنایاتى نمیشدند

هاى آنان نفر سرباز مقدونى، که مجریان شقاوتبعد بحکم اسکندر آنها را زنجیر کردند و ششصد
در همان روز اشخاصیرا از پارسیها، که میخواستند یاغى . بودند، باعدام با زجر محکوم گشتند

کریت، آرخ و انسکمى پس از آن نه. شوند و کراتر آنها را با خود آورده بود، نیز نابود کردند
از جمله این . و چیزهائى که شنیده بودند، بیان کردندکه براى تحقیقات بدریا رفته بودند، آمدند

طالى زیاد دارد، ولى اسب در آنجا ) باید مقصود سند باشد(اى، که مصب رود است جزیره: بود
. نایاب است و، آنهائى که جرئت میکنند از قاره اسب بدانجا برند، رأسى بیک تاالن میفروشند

این حیوانات . د و بعضى ببزرگى بزرگترین کشتى میرسدحیوانات عظیم الجثّه در دریا زیادان
جزرومد را متابعت میکنند و باید آنها را با فریادها تهدید کرد و ترسانید و، وقتى که در آب فرو 



هاى اهالى بود؛ باقى بیانات آنها از گفته. میروند، مانند غرق شدن کشتى صداى مهیبى برمیخیزد
رنگ باشند، بل از اسم بحر احمر از این نیست، که حیوانات آن سرخمثال بآنها گفته بودند، اسم 

و در نزدیکى ساحل ) بمعنى سرخ است»2«رساریت(نام داشته »1«پادشاهى است، که اریترا
اى است، که درخت خرما زیاد دارد و تقریبا در وسط آن ستونى است، که بیادگار این جزیره

کشتیهائى، که پر است از اردو . انداى هم بزبان بومى نوشتهاند و بر آن کتیبهپادشاه ساخته
جا میآیند، ولى هیچگاه برگشتن آنها را نمائى ناخدایان و بطمع طال باینبازارچیان و بازرگانان براه

.کسى ندیده است

اسکندر، چون میل داشت تحقیقاتى بیشتر راجع بدریاها شود، امر کرد این دو

______________________________
)1(-�E�r�y�t�h�r�a.

)2(-�E�r�y�t�h�r�o�s.
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خود او در نظر گرفت، که . دریانورد برگشته بکارهایشان ادامه دهند و از راه فرات به بابل درآیند
سپس براى جنگ بقرطاجنه رود و از آنجا از راه . بعد به سوریه رفته از آنجا بافریقا عزیمت کند

جبل طارق (هاى هرقل ها براند، زیرا شایع بود، که ستون»2«گذشته تا گاد»1«اى نومیدىصحر
نامیده ) ایبرى(»3«جا است و پس از آن به اسپانیا، که در یونان از اسم رود ایبراین) قرون بعد

براى . درآید»4«شده، بگذرد و از آنجا از کوههاى آلپ و سواحل ایطالیا عبور کرده به اپیر
ساك حمل کرده اجراى این خیال اسکندر بحکام بین النهرین امر کرد از جبل لبنان چوب به تاپ

در . کشتیهائى بسازند، که داراى هفت ردیف پاروزن باشد و تمام کشتیها را در بابل حاضر کنند
.کار بپادشاهان قبرس نوشت، که مفرغ و نسوج کتان و بادبان بدهندتعقیب همین

»5«روش ظفرمندى



اند، که اسکندر چون از مشقّات سفر گدروزى یا بلوچستان برست، در کرمان بعض مورخین نوشته
اى، وقتى که او از سفر ترتیب داد، تا تقلید از باکوس افسانه) حرکت نصرت(یک روش ظفرمندى 

، که )3، بند 8فصل ، 6کتاب (جنگى آسیا و هند فاتحانه برمیگشت، کرده باشد، ولى آریان گوید 
. انداین خبر باید دور از حقیقت باشد، زیرا بطلمیوس و آریستوبول ذکرى در این باب نکرده

اسکندر پس از ورود به کرمان بشکرانه اینکه از هند فاتح برگشته و «: آریستوبول فقط چنین گفته
. »ا و موسیقى ترتیب دادقشون او از گدروزى نجات یافته بود، قربانیها کرد و بازیهائى با ورزشه

کورث عقیده عقیده آریان چنین است، ولى از آنجا، که مورخینى مانند پلوتارك و کنت
سکوت بطلمیوس و آریستوبول را . اند، که این خبر صحیح بوده، روایات آنان را ذکر میکنیمداشته

بعض کارهاى ناشایست نمیتوان مدرك قرار داد، زیرا اینها اشخاصى رسمى بودند و نمیتوانستند 
مبنا و اسکندر را بنویسند و این نکته را هم باید در نظر داشت، که پلوتارك تاریخ اسکندر را بى

از بعض جاهاى کتاب او بخوبى. مدرك ننوشته

______________________________
�N�u�m�i�d�i�e)الجزایر کنونى. (-)1(

)2(-�G�a�d�e�s.

)3(-�I�b�e�r�e.

)4(-�E�p�i�r�e.

)5(-�M�a�r�c�h�e� �T�r�i�o�m�p�h�a�l�e.
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در . ، کتاب اسکندر61هاى بسیار خوانده و تحقیقات زیاد کرده، مثال بند معلوم است، که نوشته
.کنداین بند پلوتارك اسامى پانزده نفر را از مورخین یا راویان ذکر مى

روایات مورخین دیگر



اسکندر پس از اینکه بقشون خود ): 88کتاب اسکندر بند (گوید پلوتارك در این باب چنین -1
این چند روز را اسکندر و سپاهیانش بعیش . گذشت) کرمان(روز از کارمانى 7استراحت داد، در 
پس . اسبه زده بودند و اسکندر بر آن قرار گرفته بودتختى روى گردونه هشت. و عشرت پرداختند

ها و ها با قالىارابه. ر، که متعلّق بدرباریان و دوستان او بود، میآمدهاى دیگاز این گردونه، ارابه
هاى درخت زینت داده بودند و، هاى ارغوانى و رنگهاى دیگر پوشیده بود، بعضى را با شاخهپارچه

دوستان و سرداران اسکندر، که تاج گلهائى . ها را عوض میکردندپژمرد، شاخههمینکه برگها مى
خودى دیده میشد، نه نیزه یا در تمامى این کبکبه نه کاله. بشرب مدام مشغول بودندبسر داشتند، 

تمام راه پر بود از سربازانى، که بجاى اسلحه جام و دوستکانى و فنجان و قدح با خود . سپرى
نشستند، از دوستکانى شراب ها مىداشتند و دائما، چه در حین حرکت و چه وقتى که روى قالى

وحوش این لبک و بوغ در حولصداى نى، نى. گسارى میکردندسالمتى یکدیگر مىریخته براى
در موقع حرکتى . ها شباهت داشتند»1«سپاه طنین انداخته بود و زنهائى، که میرقصیدند، به باکانت

نظم و پر از فسق و فجور بود، بازیهائى نیز میکردند، که در آن انواع هرزگى و که چنین بى
یعنى (وقتى که او . گوئى که خود باکوس این جمعیت را اداره میکرد. اهده میشدبدکارى مش

وارد قصر پادشاهان گدروزى گردید، بقشون خود استراحت داد و همان عیش و عشرت ) اسکندر
روزى، که اسکندر مست ال یعقل در مجلس رقصى، که محبوب او باگوآس . را از سر گرفت

ت، این خواجه تاج گلى را، که جایزه بود، برد و در حال تاج را بر خرج آنرا داده بود، حضور داش
وقت مقدونیها دست زدنددر این. گذشته پهلوى اسکندر نشست) طآطر(سر گذارده و از نمایشگا 

______________________________
)1(-�B�a�c�c�h�a�n�t�e(هاى قدیمراهبه باکوس اله شراب در نزد یونانى.(
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.و فریادکنان از اسکندر خواستند، که بوسى باو بدهد و اسکندر او را بآغوش کشیده بوسید

اسکندر، که جهانگیریهاى خود «): 10، بند 9کتاب (کورث راجع باین قضیه چنین گوید کنت-2
ید کند، را کافى نمیدانست و میخواست عظمت خود را فوق بزرگى بشر قرار داده از باکوس تقل

ها هاى خانهامر کرد دهاتى را، که در سر راه بود، با گل و ریاحین تزیین کردند و در آستانه



هاى گرانبها تزیین کرده هاى بزرگ ساخته و آنرا با پارچهبعد ارابه. ظروفى پر از شراب گذاردند
درباریان او بودند و در سر این کبکبه، پادشاه و دوستان و . ها نشاندسربازان را در این گردونه

آلت (از یکطرف آنها، صداى نى و از طرف دیگر نغمات لیر . تمامى اینها تاج گل بر سر داشتند
اى پر از ظروف طال خود اسکندر با دوستانش در گردونه. بلند بود) موسیقى، که شبیه عود است

وبین، اینها چه براى مغل. کلیه قشون هفت روز تمام در حال مستى پیش میرفت. حرکت میکرد
ها قدرى جسارت میداشتند، که بر فاتحین خود در این احوال فسق و اگر آن. طعمه خوبى بودند

فجور بتازند، هزار نفر مرد هشیار و جرى کافى بود، که ناگهان کار مقدونیها را در میان این عیش 
ن نام و ارزش هر چیز روز بود، بسازد، ولى چوخبرى، که نتیجه مستى شبانهو عشرت و در حال بى

آور است، باعث نام او گشت، زیرا مردمان باقبال بسته است، این کار اسکندر هم، که عادتا شرم
معاصر و قرون بعد باین روش قشون اسکندر در حال مستى و با فسق و فجور، از میان مللى که 

از اطمینان مقدونیها بخود هنوز خوب مطیع نشده بودند، با حیرت نگریستند و خارجیها این رفتار را 
باوجود این، جلّاد از پى این دبدبه عیش و عشرت . دانستند، و حال آنکه از تهور آنها ناشى بود

این قضیه حقیقتى را . روانه بود، زیرا آسپاست، که از آن باالتر ذکرى شد، محکوم باعدام گردید
.»ز آننه شقاوت مانع از عیش و عشرت است و نه این مانع ا: نمود

راجع به آسپاست مقتضى است ذکر شود، که بقول مورخ مذکور، این شخص والى کرمان بود و، 
چون در غیاب اسکندر او را متّهم کردند، که میخواسته شورشى برپا کند، وقتى که باستقبال 

پادشاه مقدونى آمد، او روى خوشى بوى نشان داد،
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.از تحقیقات، چون او را مقصر دانست، امر باعدامش کردولى بعد

آرخها و آمدن نهعزل و نصب

را در ازاى خدمتى که به اسکندر در موقع جنگ با »1«سستاسزمانیکه اسکندر در کرمان بود په
عده این . منصبان کشیک قرار دادمالّیان کرده و او را با سپر خود پوشیده بود، جزو صاحب

، آریستوبول»4«ماكزى، لى»3«تیون، هفس»2«لئونّاتوس: منصبان بقول آریان هفت بودصاحب



در . سستاس را اسکندر والى پارس کردبعد په. »8«تون، پى»7«، بطلمیوس»6«، پردیکّاس»5«
را پیموده بسواحل»10«خوارهاو گدروزى و والیت ماهى»9«آرخ سواحل اورسوقت نهاین

پس از آن . اى از همراهانش نزد اسکندر آمد، تا گذارشات را باو اطّالع دهدکرمان رسید و با عده
آریان وعده داده، که . او مأمور شد، که سواحل را پیموده تا مصب دجله در نزدیکى شوش برود

سکندر را این بحرپیما تاریخ ا«: آرخ را ذکر کند و ضمنا گویددر کتاب دیگر شرح دریانوردى نه
کتاب (» هاى او متمم کتاب من خواهد بودنوشته و، اگر توانستم این کتاب را بآخر برسانم، نوشته

).3، بند 8، فصل 6

تیون مأمور شد، قسمت اعظم قشون را با چهارپایان ارابه از کرمان به پارس برد، پس از آن هفس
).3همانجا، بند (ذوقه وافر بیابد ولى بواسطه زمستان از لب دریا حرکت کند، تا علوفه و آ

مقارن همین اوان اسکندر در : آرخ نزد اسکندر و محلّ مالقات چنین گویددیودور راجع بآمدن نه
اند، که این بعضى تصور کرده(نام داشت توقف کرد »11«مونتیکى از شهرهاى ساحلى، که سال

میدادند و مقدونیها در آنجا جمع بودند، وقتى که در طآطر نمایش ). محلّ بندرعباس کنونى بوده
. اندجا آمدهآرخ براى تحقیقات فرستاده بود، باینناگاه خبر رسید، سفاینى که اسکندر با نه

بحرپیمایان

______________________________
)1(-�P�e�u�c�e�s�t�a�s.

)2(-�L�e�o�n�n�a�t�u�s.

)3(-�H�e�p�h�e�s�t�i�o�n.

)4(-�L�y�s�i�m�a�q�u�e.

)5(-�A�r�i�s�t�o�b�u�l�e.

)6(-�P�e�r�d�i�c�c�a�s.



)7(-�P�t�o�l�e�m�e�e.

)8(-�P�y�t�h�o�n.

)9(-�O�r�e�s.

)10(-�I�c�h�t�y�o�p�h�a�g�e�s.

)11(-�S�a�l�m�o�n�t�e(انددر بعضى از نسخ سالموس نوشته.(
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جهت (آمده اسکندر را دیدند و چیزهاى غریب راجع باوقیانوس و جزرومدهاى آن بیان کردند 
از اینجا بود، که یونانیها و مقدونیها، جز دریاى مغرب، با دریاى دیگرى غرابت این جزرومدها 

چیزیکه .). م. آشنا نبودند و، چنانکه معلوم است، جزرومد دریاى مغرب خیلى ضعیف است
چون گاهى ممکن . ها و بزرگى آنها بودمخصوصا جلب توجه مقدونیها را کرده بود، عده نهنگ

ها در چنین مواقع با ون کنند، باعث ترس مقدونیها میشدند، ولى اینبود، که اینها کشتى را واژگ
صداى شیپور و بهم زدن اسلحه و فریادهائى، که متّحدا مانند یک نفر برمیآوردند، باعث وحشت 

پس از اینکه اسکندر تمام حکایات ملّاحان و . شدند و او زیر آب میرفتحیوان مزبور مى
، بند 17دیودور، کتاب (سفاین او تا فرات برانند و خود روانه شد دریانوردان را شنید، امر کرد 

105-107.(

هاى مورخینى که روایاتشان ذکر شد، این نتیجه حاصل میشود، که سواحل دریاى عمان از نوشته
ها، صفحه ممتد ها، والیت اوریتوالیت آرابیت: شداز پتاله تا کرمان بسه قسمت تقسیم مى

سترابون هم مردمان این سواحل را . اندخوار نیز نامیدههاى ماهىن مردم را حبشىای. خوارهاماهى
خوارها مملکت و گوید، که باالى ماهى) 2-1، بند 2، فصل 15کتاب (بهمین ترتیب ذکر کرده 

.یابدبنابراین گدروزیا با بلوچستان کنونى انطباق مى. گدروزیا است

اسکندر در پاسارگاد



اسلحه و چند نفر تیرانداز بطرف پاسارگاد رفت و، ر از کرمان با قشون سبکپس از آن اسکند
در موقع بودن اسکندر در هند این والى . والى آنرا ندید»1«چون بسرحد پارس رسید فرازاارت

مقام او گشته بود، تا اسکندر پس از مراجعت در پاسارگاد یکنفر قائم»2«نسدرگذشته و ارکسى
نام »3«او یکنفر مادى را، که باریآکس. در این اوان آتروپات والى ماد وارد شد. ندوالى معین ک

داشت و تیار راست بر سر گذارده خود را شاه ماد و پارس میخواند، اسیر کرده با تمام همدستانش 
که چیزی): 4، بند 8، فصل 6کتاب (آریان گوید . اسکندر امر کرد آنها را با زجر بکشند. آورده بود

اسکندر

______________________________
)1(-�P�h�r�a�z�a�o�r�t�e.

)2(-�O�r�x�i�n�e�s.

)3(-�B�a�r�i�a�x.
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.را پس از مراجعت در پاسارگاد مغموم داشت، نبش قبر کوروش بود

پاسارگاد این مقبره در وسط باغهاى سلطنتى : این مورخ مقبره شاه مذکور را چنین توصیف کرده
بنا . هاى پرپشت احاطه داشتواقع است و آنرا از هر طرف انبوه درختان و نیز جویبارها و چمن

اى از سنگهاى بزرگ قرار گرفته و بطاقى منتهى میشود، که مدخلش خیلى کوچک روى پایه
ر هایش نیز از زنعش کوروش را در تابوتى از زر گذارده و تابوت را روى میزى، که پایه. است

بود، قرار داده آنرا با پارچه نفیس بابلى و قالیهاى ارغوانى و رداى سلطنتى و لباسهاى مادى و 
هائى از زر و ها و زینتها و یارههاى رنگارنگ از رنگ یاقوت زرد و غیره و با طوقها و قمهجامه

ا بود هدایت ههاى درونى باطاق کوچکى، که متعلّق به مغپلّه. سنگهاى گرانبها پوشیده بودند
خانواده این مغها از زمان فوت کوروش پاسبان نعش بودند و این امتیاز بآنها اختصاص . میکرد
شاه همه روزه یک گوسفند و مقدارى آرد و شراب باینها میداد و در هر ماه یک اسب . داشت

.روى قبر قربان میکردند



اى مرد فانى، من کوروش «: ین بوداى بخط پارسى نوشته بودند، که مضمون آن چندر اینجا کتیبه
. را بنا کردم و حکمران آسیا بودم) آریان نوشته امپراطورى(من دولت پارس . پسر کبوجیه هستم

.»باین مقبره من رشگ مبر

اسکندر از حس کنجکاوى خواست درون این مقبره را ببیند و یافت، که تمامى اشیاء را جز میز و 
، که دزد میخواسته جسد کوروش را هم بدزدد و با این مقصود معلوم گشت: اندتابوت دزدیده

آریستوبول مأمور شد، . تابوت را شکسته، ولى باالخره نتوانسته جسد را ببرد و انداخته و رفته است
هائى روى آن ها را جمع کرده در تابوت بگذارد و آنرا مرمت کرده پارچهمانده اسکلتکه باقى

اسکندر امر کرد مغهائى، . ا دیوارى سد کند و مهر اسکندر را بر آن بزندبکشد، بعد در مقبره را ب
که محافظت مقبره را بعهده داشتند، توقیف شوند، تا معلوم گردد، که کى مرتکب چنین جنایتى 

، 8، فصل 6کتاب (چون باوجود زجرها معلوم نشد، که جانى کى بوده، اینها را رها کردند . شده
).4بند 
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روایت پلوتارك

مورخ مذکور گوید، وقتى که اسکندر، بپارس برگشت، اول کارى که کرد، این بود که خواست 
یکى از این عادات چنین بود، که هر زمان شاه از سفرى برمیگشت . مانند شاهان پارسى رفتار کند

اى از شاهان به پارس نمیرفتند، مثال عدهبواسطه این عادت. بهرکدام از زنان یک سکّه طال میداد
وقتى که . اخس بواسطه خست زیاد خود را از پارس دور میداشت و هیچگاه بدان مملکت نرفت

اند، مرتکب را کشت، و حال آنکه او اسکندر دید مقبره کوروش را باز کرده و اسباب آنرا برده
بعد، پس از اینکه کتیبه مقبره را . نام داشت»2«ماخوسشخص مهمى بود و پولى»1«در شهر پلّا

-اى مرد، هرکه باشى و از هرجا که بیائى«: خواند، گفت باالى کتیبه این ترجمه یونانى را بنویسند
.اممن کوروشم، که براى پارسیها این دولت وسیع را بنا کرده-زیرا میدانم که خواهى آمد

این کلمات در اسکندر اثر غریبى کرد، زیرا . »برپس باین زمین کمى، که تن مرا میپوشد رشگ م
).90اسکندر، بند (بخاطر او آورد، که عظمت انسان چقدر مشکوك و ناپایدار است 



کورثروایت کنت

هاى آریان و هاى این مورخ راجع بزمان بودن اسکندر در پاسارگاد تفاوتهائى با گفتهنوشته
.پلوتارك دارد

نس، که از در اینجا اورسى. پس از آن اسکندر وارد پاسارگاد شد«): 1، بند 10کتاب (او گوید 
او نژاد خود را به کوروش شاه . حیث نژاد و تمول در میان پارسیها نامى بود، حکومت داشت

هاى زیاد باو رسیده و خودش هم در مدت حکومت طوالنى پارسیها میرسانید و از اجدادش خزانه
نس باستقبال اسکندر رفت و همه نوع هدایا براى اسکندر و اورسى. ثروت زیاد جمع کرده بود

هائى، که با طال و نقره آراسته بودند، از چندین اسب ارابه و ارابه: هدایا عبارت بود. دوستان او برد
از اثاثیه گرانبها و جواهرات کمیاب و گلدانهاى بسیارى از زر و زین و البسه ارغوانى و چهارهزار 

باوجود این بذل. »3«ره مسکوكتاالن نق

______________________________
)1(-�P�e�l�l�a(هشهرى بود در مقدونی.(

)2(-�P�o�l�y�m�a�c�h�u�s.

.میلیون فرنک طال22تقریبا -)3(
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از ها، خارجى مزبور کشته شد، توضیح آنکه او بتمام دوستان اسکندر هدایائى، بیشو بخشش
آنچه متوقع بودند، داد، ولى به باگوآس خواجه، که شرف خود را به اسکندر فروخته بود، چیزى 

من «او در جواب گفت . بوالى گفتند، که این خواجه نزد اسکندر خیلى عزیز و گرامى است. نداد
میخواهم نزد دوستان اسکندر مقرّب شوم، نه پیش زنان غیرعقدى او و عادت پارسیها بر این 

چون باگوآس این بشنید، . »نیست، مردانى را، که عمل شنیع در ردیف زنان در میآورد، مرد بدانند
با این . گناه بکار بردشرفى بود، بر ضد این مرد نامى بىقدرت خود را، که نتیجه فساد اخالق و بى

مقصود اشخاص پست و حقیر این مملکت را تحریک کرد، که منتظر موقع شده تقصیراتى 



اساس و کذب باو وارد آرند و، هر زمان در خلوت اسکندر را میدید، گوش او را از اتّهامات و ىب
هاى او را باور بدارد، علّت اصلى را از او سخنان دروغ پر میکرد و، براى اینکه اسکندر حرف

د نس ظنین نشد، ولى از احترام خوبر اثر این کارها اسکندر، اگرچه از اورسى. پنهان میداشت
نس در خفا شروع شده بود و باگوآس تمام قدرت تحقیقات راجع به اورسى. نسبت باو کاست

خود را بر ضد او بکار میبرد، حتّى زمانیکه او در آغوش اسکندر میرفت و میدید، که آتش شهوت 
خوارى و اینکه درصدد نس را از حیث رشوهاو شعله کشیده، از موقع استفاده کرده اورسى

جا خبر نداشت و نمیدانست، چه خطرى او را است، مقصر قرار میداد، اما والى از هیچیاغیگرى 
افترا و تهمت باالخره کار خود را کرد و حکم قضا و قدر، که از آن گریزى نیست، . تهدید میکند

اسکندر اتّفاقا امر کرده بود، مقبره کوروش را بگشایند، تا . موقعى براى افناى او بدست داد
او تصور میکرد، که این مقبره پر است از طال و . ماتى براى بقایاى شاه مزبور مجرى دارداحترا

نقره، زیرا پارسیها آشکارا چنین میگفتند، ولى وقتى که درب مقبره را گشودند، بجز سپرى که 
اسکندر از اینکه پادشاهى، آنهمه . پوسیده بود و دو کمان سکائى و یک قمه چیزى در آن نیافتند

نج و ثروت داشت و قبرش مانند قبر یک نفر عامى است، غرق حیرت گشت و در حال ردائى، گ
که بدوش داشت کنده روى تختى، که جسد کوروش بر آن قرار گرفته بود، کشید و تاجى
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و او روى به وقت پهلوى اسکندر باگوآس خواجه ایستاده بوددر این. از زر روى تخت گذارد
چه جاى حیرت است، که مقابر شاهان خالى است، وقتى که خانه «: اسکندر کرده چنین گفت

من هیچگاه این مقبره را ندیده . اند، ندارداى، که از مقابر بیرون آوردهوالت گنجایش طال و نقره
این . مدفون استجا هزار تاالن با کوروش در اینام، که به داریوش گفتند، سهبودم، ولى شنیده

نس نمیتوانست نگاهدارد، بتو داد، تا عنایت تو را چیزى را، که اورسى. هااست سرچشمه سخاوت
چینانى، که وقت سخنسخنان خواجه غضب اسکندر را تحریک کرد و در همین. »ببهاى آن بخرد

ر را احاطه کرد هاى باگوآس را تأیید و خواجه مزبور با آنها اسکندقبال تدارك شده بودند، گفته
نس، قبل از اینکه بداند او را مقصر در نتیجه اورسى. هاى دروغ بوالى دادندو تا توانستند نسبت

بعد او را زجر کردند و خشم خواجه بحدى بود، که از زجر او آتش . وزنجیر شدمیدانند، در غل
در . وى بلند کردنس جان تسلیم کند، دست بر اش فرو ننشست و، پیش از اینکه اورىکینه



من شنیده بودم، که وقتى زنان در آسیا سلطنت میکردند، ولى این تازگى «: وقت والى باو گفتاین
اینکه ترین پارسى، بىچنین بود مرگ نامى. »ها در آن سلطنت میکننددارد، که میبینم خواجه

در . نشان داده بودالعادهتقصیرى داشته باشد و آنهم، پس از آنکه درباره اسکندر سخاوت فوق
اسکندر در این اوان زود حکم زجر و . همین اوان فردات را کشتند، بظنّ اینکه داعیه سلطنت دارد

جهت این است، که اقبال ماهیت . زنان را باور میکردقتل میداد، چنانکه زود هم سخنان دوبهم
اسکندر همان . صون باشیماشخاص را تغییر میدهد و نادر است، که ما بتوانیم از اثرات اقبال م
سست را، که بشهادت دو شاهد پادشاهى بود، که چندسال قبل نمیتوانست حکم قتل آلکساندر لن

.محکوم گشته بود، بدهد

کس بود، که اجازه داد محکومین پست را مبرّى دانند، و حال آنکه شخصا از آنها تنفّر همان
.نندداشت، زیرا میدید، که دیگران آنها را برئ میدا

همان آدمى بود، که مغلوبین را بمقام سابقشان ابقا میکرد، ولى حاال همین شخص بقدرى تنزل 
شرفى بکسانى سلطنت میداد ویافته بود، که بهواوهوس خواجه بى
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آنها در گانه و اختالف کلّى بین چنین است روایات سه. »کسانیرا از زندگانى محروم میداشت
واضح بود، که این کار «: سترابون نوشته. دیودور در این قضیه ساکت است. کیفیات دیده میشود
).7، بند 3، فصل 15کتاب (» دزدان بود، نه والى

جمشیدورود اسکندر بتخت

پولیس، که وقتى آن را آتش زده بود، اسکندر به پرس): 6، بند 8، فصل 6کتاب (آریان گوید 
روى بود، که بعدها باعث پشیمانى او شد و مورخش آنرا ن کار اسکندر یک زیادهای. برگشت
از -نس جانشین فرازاارت، که امور ایالتى را اداره میکرد از جهت چند جنایتارکسى. نپسندید

این (مقصر گشت و او را بدار آویختند -قبیل غارت معابد و مقابر و کشتن چند نفر پارسى بناحق
خ مذکور همان ارسىکند، زیرا ارکسىکورث را تأیید مىان روایت کنتگفته آرینس نس مور

از روایت آریان معلوم است، که قتل والى زمانى . کورث است و او والى موقتى پارس بودکنت



اما اینکه آریان این قضیه را مجمل . جمشید رفته بودروى داده، که اسکندر از پاسارگاد به تخت
هاى بطلمیوس و آریستوبول میباشد و کلیۀ منابع این مورخ نوشته: ، جهتش معلوم استذکر کرده

روشن است، که آنها نمیتوانستند شرح قضیه و دخالت باگوآس خواجه را در این امر بنویسند، زیرا 
).از اشخاص رسمى و خاصان اسکندر بودند

، که شجاعتش در مواردى بسیار بآزمایش »1«سستاس سوماتوفیالکسپه) همانجا(بعد آریان گوید 
او . اش درخشیده بود، والى پارسیها گردیدرسیده و مخصوصا در جنگ اسکندر با مالّیان ستاره

در میان مقدونیها . مورد محبت پارسیها شد، زیرا احوالى داشت، که با اخالق آنان موافقت میکرد
ن پارسى آموخت و موافق عادات پارسى رفتار او یگانه کسى بود، که لباس مادى پوشید و زبا

ها مشعوف گشتند، از اینکه اسکندر تر گشت و پارسىاز این جهت او در نظر اسکندر گرامى. کرد
.عادات آنها را بعادات وطن خود ترجیح میداد

______________________________
)1(-�P�e�u�c�e�s�t�a�s� �S�o�m�a�t�o�p�h�y�l�a�x.
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هاى اسکندرنقشه

جمشید بود، میل کرد، که زمانیکه اسکندر در تخت): 1، بند 1، فصل 7کتاب (آریان نوشته 
جاها را بشناسد، چنانکه مصب سند و نیز دریاى بزرگ پارس و مصب فرات و دجله رفته اینبخلیج

حل عربستان و اند، که او میخواست قسمت بزرگ سوابعضى گفته. را شناخت) دریاى عمان(
جبل (و کوه اطلس را پیموده و بطرف ستونهاى هرقل ) آلژرى کنونى(حبشه و لیبیا و نومیدى 

او میگفت، که پس . رفته، پس از مطیع کردن قرطاجنه و تمام افریقا، بدریاى مغرب برگردد) طارق
آنها . بخوانداز این کارها، باو بیش از شاهان پارس و ماد خواهد برازید، خود را پادشاه بزرگ

این عقیده (خودشان را شاه آسیا میخواندند، و حال آنکه یکقسمت از هزار قسمت آسیا را نداشتند 
جا اند، در همهها شاه آسیا ننویساندهشاهان پارس خودشان را در کتیبه. برخالف حقیقت است

تقریبا همانقدر معلوم و دیگر اینکه از آسیاى آنروز » شاه این زمین پهناور است«ها عبارت کتیبه



اسکندر هم از سیحون گذشت، ولى زود برگشت و در هند نیز، چنانکه دیدیم، از . بود، که داشتند
بنابراین در زمان اسکندر از کجا معلوم گردید، که متصرّفات شاهان هخامنشى یا . پنجاب نگذشت

مادى هزار یک آسیا بوده؟

که سترابون، جغرافیادان معروف بهترین دلیل این نظر آن. انداین روایت را در قرون بعد ساخته
در صورتیکه . ها میزیست، چین را جزو هند میدانستعالم قدیم، که سه قرن بعد از هخامنشى

اطّالعات علماى آن زمان راجع بچین، یعنى این مملکت پهناور، چنین بود، تکلیف سایر قطعات 
ود آریان هم وسعت آسیا را میدانست، متصرّفات آسیا از حیث شناسائى معلوم است و، اگر خ

آورد، زیرا اکنون مسلّم است، که دولت هخامنشى ایران هخامنشى را هزار یک آن بحساب نمى
تقریبا تمام آسیاى معلوم آن زمان را داشته و این وسعت کمتر از نصف اروپا و عشر آسیاى معلوم 

دریاى (»1«اوتیدمیخواست بدریاى سیاه و پالوس ماند، که اسکندربرخى گفته.). م. کنونى نبوده
اى اطمینان میدهند، که اورفته به سکائیه لشکر بکشد، حتّى عده) آزوو کنونى

______________________________
)1(-�P�a�l�u�s�-�M�e�o�t�i�d�e.
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بعد مورخ . برود، زیرا نام بزرگ رومیها او را جلب میکرد»1«سیل و بدماغه یاپیژمیخواست به سى
همینقدر تصدیق دارم، که . ها اطمینانى دهممن نمیتوانم در باب صحت این گفته«: مزبور گوید

او، اگر هم اروپا را بآسیا ضمیمه . العاده نباشداسکندر چیزى در نظر نمیگرفت، که بزرگ و فوق
او میخواست از حدود عالم معلوم . نشستنیائى میراند، راحت نمىمیکرد و حتّى تا جزایر بریطا

.»بگذرد و، اگر دیگر دشمنى نمییافت، آنرا در دل خود ایجاد میکرد

خودکشى کاالنوس

جمشید بود، روى هاى آریان خودکشى این حکیم هندى، زمانیکه اسکندر در تختاز قرار نوشته
اصرار زیاد حکیم مزبور را راضى کرد، جزو ملتزمین او گردد باالتر گفته شد، که اسکندر با . داده

آریان گوید، که او در پارس ناخوش شد و، چون نمیخواست قواعد پرهیز را . و او را بایران آورد



رعایت کند، از اسکندر خواست مانع نشود، که او باستقبال مرگ رود، پیش از آنکه سوانحى او را 
کریت به انس» بزرگترین حکیم هندى«ماندانیس : سترابون نوشته(ارد بترك عادات اولیه مجبور د

آور میدانند و، همینکه آنرا حس کردند، در گفت، که ناخوشى بدن را حکماى هند بسیار شرم
بارى بقول آریان اسکندر در بادى امر ). 65، بند 1، فصل 15کتاب -آتشى خودشان را میسوزند

ور را اجابت کند، ولى بعد چون دید، که کاالنوس مصرّ و مبرم راضى نمیشد، خواهش حکیم مزب
است، از ترس اینکه مبادا او طور دیگر خود را بکشد، باالخره خواهش حکیم هندى را پذیرفت، 

بطلمیوس مأمور شد، که براى هندى خرمنى از هیزم تهیه . یعنى قبول کرد، که او خود را بسوزد
اسبى از ایلخى : آریان آنرا چنین توصیف کرده. کار ترتیب داداى براى اینکند و اسکندر کبکبه

اسکندر آوردند، که کاالنوس بر آن نشیند، ولى او از شدت ضعف نتوانست این کار کند و آنرا به 
بعد او را بتخت ). این اسب از جنس اسبان نیسا بود(ماخوس، که یکى از مریدانش، بود داد زىلى

:شیاء را با او حرکت دادندروانى نشاندند و این ا

هاى آتش، یک دست لباس ارغوانى، جامهائى از زرعطریاتى براى پاشیدن بشعله

______________________________
)1(-�I�a�p�i�g�i�u�m(دماغه شبه جزیره ایطالیا، که جزو قسمت کاالبرى است.(
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.جاتى از پیاده و سوار مشایعت کردندکبکبه را دستهاین . و سیم و قالیهائى گرانبها

. ها در میان نظار تقسیم کرداشیاء را برده بودند، که در آتش افکنند، ولى کاالنوس آنها را با قالى
پس از . بعد او با طمأنینه و وقار بطرف خرمن هیزم رفت و در حضور تمامى سپاه بباالى آن برآمد

ها او را از هر طرف احاطه کرد، حکیم هندى، جود اینکه شعلهآن هیزم را آتش زدند و باو
.همچنان که خوابیده بود، حرکتى نکرد

وقتى که خرمن هیزم را آتش زدند، بامر اسکندر شیپورها را دمیدند و از تمامى سپاه : آرخ نوشتهنه
.ستودندنعره جنگى برآمد و حتّى فیلها ناله برآوردند، گوئى که اینها هم کاالنوس را می



اند و این قضیه نشان چنین است کیفیاتى، که مورخین معتبر راجع به کاالنوس نوشته«: آریان افزوده
میدهد، که، چون انسان تصمیمى راسخ و محکم گرفت، روح او از حیث برترى و قوت بچه پایه 

).3، بند 1، فصل 7کتاب (» تواند رسید

روایات دیگر

مقارن این زمان فیلسوف هندى، که کاالنوس نام داشت و نزد ): 107ند ، ب17کتاب (دیودور گوید 
سال 73این شخص، که در مدت . اسکندر محترم بود، بطور عجیبى بزندگانى خود خاتمه داد

تواند هیچگاه ناخوش نشده بود، خواست بمیرد، زیرا تصور میکرد، بقدرى که انسان مى
بر اثر مرضى، که همه روزه در تزاید بود، او از اسکندر . همند باشد، پیمانه سعادتش پر شدسعادت

در ابتداء اسکندر سعى کرد، او . خواست، آتشى آماده سازند، تا در آن رفته با زندگانى وداع کند
را از این خیال باز دارد و، چون مؤثر واقع نشد، باالخره هیزمى خرمن کردند و، پس از اینکه آنرا 

هاى زیاد جمع شده بودند، موقع مقدونىدر این. ل آتش شده بسوختآتش زدند، کاالنوس داخ
که این کار غریب را تماشا کنند و، پس از اینکه کاالنوس معدوم گشت، بعضى او را دیوانه 

اى از قوت روح او و حقیر شمردن دانستند، برخى گفتند، که براى خودنمائى این کار کرد و عده
هاى آن زمان هم نظر داشت، که این شخص برهمن بوده و برهمنباید در (مرگ در حیرت شدند 

چون ): 91اسکندر، بند (پلوتارك راجع باین قضیه چنین نوشته ). بجاویدان بودن روح معتقد بودند
کاالنوس از چندى قبل
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که خرمن هیزم حاضر شد، هاى شدید مبتال بود، خواست آتشى روشن کنند و، وقتى به قولنج
سواره بطرف آن رفت و، پس از آنکه نماز گذارد و قربانى کرد و یک دسته از موهاى خود برید، 

هائى که حضور داشتند، وداع کرده گفت این روز را با پادشاه خودتان خوش باشید، با مقدونى
ن باال رفته روى خرمن پس از آ. بزودى مرا در بابل خواهید دید. خوب بخورید و زیاد بیاشامید

وقتى که شعله نزدیک شد، وضع خود را تغییر . هیزم خوابید و صورت خود را با دستهایش پوشید
یک هندى دیگر، که ملتزم قیصر بود . نداد و قربانیش را موافق آداب حکماى هندى بآخر رسانید

معروف بقبر هندى خود را در آتن بسوخت و قبر او هنوز هم) باید مقصود یولیوس سزار باشد(



اسکندر پس از مراجعت از این قربانى غریب درباریان و سرداران خود را بشام دعوت کرده . است
نامى جایزه را »1«پروماخوس. گفت هرکس بیش از همه شراب بیاشامد، جایزه خواهد گرفت

از . عد مرد، ولى سه روز ب)ریال24000(برد، زیرا چهار پیمانه شراب خورد و یک تاالن گرفت 
روى گشتند، زیرا در حین مستى دوچار سرمائى مدعوین چهل و یکنفر دیگر قربانى این زیاده

.شدید شدند

)م. ق325(اسکندر در شوش -مبحث سوم

جلوگیرى از خودسرى والت

از قضایاى این زمان . اسکندر آتروپات را بایالت سابقش ابقاء داشته بطرف شوش حرکت کرد
ازاتهائى بود، که اسکندر به والت خود در ایاالت داد، توضیح آنکه والت اسکندر، باید گفت مج

پس از حرکت او بطرف هند، امیدوار شدند، که این سفر جنگى بطول خواهد انجامید و او از 
.دست این همه ملل بسالمت جان بدر نخواهد برد

.یاد گردیدنداین بود، که خودسر گشته مرتکب تعدیات و ظلمها و شقاوتهاى ز

. بغارت معابد و مقابر پرداختند. ناموس کردندزنان و دختران را بى. از مردم پولهاى زیاد گرفتند
بعد، وقتى که خبر حرکت اسکندر را از راه مکران و بلوچستان

______________________________
)1(-�P�r�o�m�a�c�h�u�s.
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هاى روان این جرى شدند، زیرا یقین داشتند که او با تمام قشونش در ریگشنیدند، بکلّى 
این امیدوارى والت بمرگ اسکندر باعث شد، که او مجازاتهاى . صفحات مدفون خواهد گشت

و »1«آریان فقط دو مورد را ذکر کرده و گوید، که اسکندر آبولیت. شدید باین نوع والت داد
).1، بند 2، فصل 7کتاب (جهت اختالس نابود کرد پسر او را از »2«اکساتر



روایات دیگر

و ) یعنى هند کوهستانى(سفر جنگى اسکندر بهند علیا ): 89اسکندر، بند (پلوتارك گوید -1
ها روى داد، باعث محاصره شهر مالّیان و تلفات زیادى، که در قشون او در مملکت اوریت

وفا و گستاخ و شده بودند و والت این مملکت را بىامیدوارى مردمانى گردید، که تازه مطیع 
) مادر اسکندر(»3«المپیاس. طلبى و حب اوضاع تازه بر افکار استیال یافتشورش. خسیس گردانید

پاتر نایب السلطنه مقدونیه متّحد گشته ممالک اروپائى را بین تىباهم بر ضد آن»4«اپاترو کل
وقتى که این خبر به اسکندر . و دومى مقدونیه را برداشت»5«پیراولى ا. خودشان تقسیم کردند

بین بوده، زیرا مقدونیها هرگز راضى نمیشدند، که زنى بر آنها حکومت رسید، گفت مادرم مآل
آرخ را بدریا فرستاد و خودش بجنگ در ایاالت دریائى این وقایع باعث شد، که او نه. کند

باز (او خود بشخصه بفرونشاندن شورش ایاالت علیا ). ت دریائىمعلوم نیست کدام ایاال(پرداخت 
اشتغال ورزید و با دست خود اکسیارت پسر آبولیت ) معلوم نیست که مقصود کدام ایاالت است

هزار تاالن نقره اى براى قشون اسکندر تهیه نکرد و بجاى آن سهپدر او آذوقه. را با زوبینى کشت
.باو داد) میلیون ریال72(

اسکندر امر کرد، این پول را جلو اسبان گذاردند و بعد رو به آبولیت کرده گفت، این آذوقه، که 
.اى، بچه درد میخورد؟ این بگفت و فرمود او را در زنجیر کردندتو جمع کرده

______________________________
)1(-�A�b�u�l�i�t�e�s.

)2(-�O�x�a�t�r�e.

)3(-�O�l�y�m�p�i�a�s.

)4(-�C�l�e�o�p�a�t�r�e.

)5(-�E�p�i�r�e.
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هائى به تقریبا مقارن این زمان نامه): 2-1، بند 10کتاب (کورث چنین است روایت کنت-2
والى تراکیه یک سفر جنگى »1«ریونزوپى. اسکندر راجع باغتشاشهائى در اروپا و آسیا رسید

، که بر اثر آن برخاست، با تمام قشونش ها کرد و بواسطه رعدوبرق و بعد طوفانى»2«بقصد گت
ها »4«هموطنان خود را موسوم به ادریس»3«تساین واقعه باعث شد، که سه. نابود گردید

ژوستن گوید، که (بشورش اغوا کرد و با این وضع تراکیه از تصرّف مقدونیها تقریبا خارج شد 
در یونان هم .). م. هزار نفر معدوم گشتریون بمملکت سکائى قشون کشید و با سىزوپى

براى فهم مطلب باید بخاطر آورد، که بعض والت اسکندر، هنگامى که او . اغتشاشهائى تهیه میشد
هند بود، قشونى براى خود از سپاهیان اجیر تشکیل کرده و بجان مردم افتاده از تعدیات در 

وقتى که اسکندر از هند برگشت و درصدد تنبیه این والت برآمد، . گوناگون خوددارى نداشتند
بعض آنها بحمایت سربازان اجیر خود متوسل شدند، تا از مجازات خالصى یابند و برخى پول وافر 

در زمان . از جمله هارپالوس بود، که باالتر ذکرى از او شد. نه محلّ برداشته فرار کردنداز خزا
فیلیپ این مقدونى از جهت طرفدارى از اسکندر تبعید و بنابراین از دوستان صمیمى اسکندر بشمار 

اسکندر براى پاداش این صمیمیت، بعد از فوت مازه، هارپالوس را بایالت بابل منصوب . میرفت
سپس، چون این شخص از عنایات اسکندر نسبت بخود مطمئن بود، بسیار تعدى کرد و . داشت

هزار نفر سپاهى اجیر ترتیب داد و بعد که شنید، اسکندر از هند برگشته، پنجهزار تاالن از شش
بر ها همدست شده خزانه بابل برداشت و با سپاه خود فرار کرده باروپا رفت، با این نیت که با آتنى

ها کینه میورزیدند و دیگر تصور ها باطنا نسبت بمقدونىاسکندر قیام کند، زیرا آگاه بود، که آتنى
مغز را بواسطه چند نفر آدم احتیاط و سبکهاى بىمیکرد و بسپاهیان خود نیز میگفت، که آتنى

جزیره شبهبا این مقصود او با سى کشتى بدماغه . خوار میتوان بطرف خود آوردطماع و رشوه
.آتّیک درآمد، که از آنجا ببندر آتن برود

______________________________
)1(-�Z�o�p�y�r�i�o�n.

)2(-�G�e�t�e�s(در حوالى رود دانوب میزیستند.(

)3(-�S�e�u�t�h�e�s.



)4(-�O�d�r�y�s�e�s.
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ها را تنبیه ، تا هارپالوس و آتنىاسکندر، همینکه این خبر بشنید، دستور داد سفاینى آماده سازند
. وقت خبر رسید، که هارپالوس به آتن درآمده و با پول معاریف آن شهر را خریدهکند، در این

حال او بسپاهیان در این. سپس بزودى مردم آتن جمع شده خواستند، که او از شهرشان بیرون رود
این خبر . کشتند»1«ى موسوم به تمبرونیونانى پناه برد و آنها او را توقیف کرده بصوابدید شخص

پس از آن اسکندر امر کرد . اسکندر را مشعوف داشت و او از قصد رفتن به اروپا منصرف گشت
ها، آنهائى که بحکم شهرهاى یونانى از آن مملکت نفى شده بودند، باستثناى کسانیکه از یونانى

.پس دهندها قاتلند، بیونان برگردند و اموال آنها را یونانى

شهرهاى یونانى، چون چاره نداشتند، از این حکم، باوجود اینکه برخالف قوانین آنها بود، تمکین 
کردند، ولى شهر آتن حاضر نشد حکم مذکور را مجرى دارد، زیرا آنرا برخالف آزادى خود 

.دانست

ض اطّالعات را هاى دیودور راجع بقضیه هارپالوس در همان زمینه میباشد و بعالوه بعنوشته-3
هارپالوس را اسکندر ): 108، بند 17کتاب (مورخ مذکور گوید . متضمن است، که ذکر میشود

بعد، همینکه او بهند رفت، هارپالوس . براى حفاظت خزانه خود و وصول مالیاتها در بابل گذاشت
صفحه بنابراین خود را والى قسمت بزرگى از این. پنداشت، که آقایش دیگر برنخواهد گشت

دانسته بعیش و عشرت مشغول گردید، بناموس زنان پارسى دست تعدى دراز کرد و اعمال شنیعه 
گذرانى او چنان بود، که از دریاى احمر ماهى میخواست و از لهوولعب و خوش. بسیار از او سر زد

نام داشت، نزد خود طلبیده باو هدایاى زیاد داد، پس از »2«تونیکآتن زنى بدعمل را، که پى
چون . فوتش تشییع جنازه مطنطنى مرتّب کرد و مقبره باشکوهى براى او در آتّیک بساخت

پس از . ها میکردمیخواست براى روزهاى ادبار پناهگاهى داشته باشد، نسبت بمردم آتن نیکى
ه بعض والت از جهت تقصیرات خود مجازات مراجعت اسکندر از هند، چون هارپالوس شنید، ک

هزار نفر سپاهى اجیر گرفته بطرف آتّیک رفت، ولى چون اند، پنجهزار تاالن برداشته و دهشده
»4«در الکونى»3«کسى باو نگروید، قشون خود را در دماغه تنار



______________________________
)1(-�T�h�i�m�b�r�u�n.

)2(-�P�y�t�h�o�n�i�c�e.

)3(-�T�h�e�n�a�r�e.

)4(-�L�a�c�o�n�i�e.
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ها پاتر و المپیاس از آتنىتىوقت آندر این. گذاشته با قسمتى از ذخایر خویش بآتن رفت
ها خرج کرد، باالخره خواستند، که او را پس دهند و، باوجود اینکه او پول زیادى براى جلب آتنى

رفته در آنجا بدست یکى »1«جا به کرتبعد، از این. برساندمجبور گردید گریخته خود را به تنار
ها راجع بپولهائیکه او در آتن خرج کرده بود، آتنى. از دوستانش، که تمبرون نام داشت کشته شد

.اندتحقیقاتى کردند و در نتیجه دموستن و بعض ناطقین دیگر محکوم گشتند، باینکه رشوه گرفته

ارسىزواج مقدونیها با زنان پ

دختر داریوش را »2«برسین): 2، بند 2، فصل 7کتاب (زمانیکه اسکندر در شوش بود، بقول آریان 
و براى .) م. اندنوشته»3«بعض مورخین، چنانکه بیاید، اسم این شاهزاده خانم را ستاتیرا(گرفت 

نام داشت، تزویج »4«تیسپهتیون، سردار محبوب خود، دختر بزرگتر داریوش را، که درىهفس
را ) اردشیر سوم(کوچکترین دختر اخس »5«بعد او، چنانکه آریستوبول گوید، پروشات. کرد

بنابراین اسکندر سه زن ایرانى داشت، زیرا چنانکه در جاى خود ذکر شد، . بحباله نکاح درآورد
را در داستانهاى شاید همین دختر(رکسانه دختر اکسیارتس را قبل از سفر جنگى بهند گرفته بود 

هم در این اوان سرداران اسکندر ): همانجا(آریان گوید ). اندما روشنک نامیده و دختر دارا دانسته
نام داشت »6«کراتروس، دختر اکسیارت برادر داریوش را، که آماسترین: زنان ایرانى گرفتند

آماسترین هم . اندحیف کردهاسم برادر داریوش اکزاثر بوده و تصور میرود، که تص(ازدواج کرد 



پردیکّاس دختر آتروپات والى ماد را گرفت و بطلمیوس .). م. باید آماستریس باشد
.باذ رادختر ارته»7«کاماسوماتوفیالکس، ارته

را از »10«تورآرخ دختر منمنشى اسکندر دادند، نه»8«، دختر دیگر او را، به اومنس»9«آرتونیس
.تامن سردار باخترى رابحباله نکاح درآورد و سلکوس دختر سپىزن او برسین نام 

هاىسرداران و صاحبمنصبان دیگر مقدونى هشتاد نفر زن پارسى و مادى از خانواده

______________________________
)1(-�C�r�e�t�e.

)2(-�B�a�r�s�i�n�e.

)3(-�S�t�a�t�i�r�a.

)4(-�D�r�y�p�e�t�i�s.

)5(-�P�a�r�y�s�a�t�e�s.

)6(-�A�m�a�s�t�r�i�n�e.

)7(-�A�r�t�a�c�a�m�a.

)8(-�E�u�m�e�n�e�s.

)9(-�A�r�t�o�n�i�s.

)10(-�M�e�n�t�o�r.
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پس از ضیافتى دامادها . درجه اول گرفتند و جشنهاى عروسى موافق عادات پارسى صورت یافت
.کس بردنددر جاهائى موافق درجات خود ایستادند و زن هرکس را نزد آن



آریان گوید، که براى تمام . ز اسکندر کرده دست عروس را گرفته بوسیدهریک از دامادها تقلید ا
مندیش را بسرداران و این عروسیها یک تشریفات و یک ضیافت بعمل آمد و اسکندر عالنیه عالقه

اسکندر . بعد از تشریفات هرکدام از دامادها عروس خود را برد. منصبان خود نشان دادصاحب
موافق ثبت دفتر عده این . هائى، که زن ایرانى گرفته بودند، هدایائى دادبعروسها جهیز و بمقدونى

بعد اسکندر خواست، که قروض سربازان خود را بدهد و با . هزار نفر میرسیدها بدهنوع مقدونى
ناك بودند، زیرا در ابتداء سربازان از دادن صورت بیم. این مقصود از آنها صورت خواست

چون اسکندر . اند، مورد مؤآخذه واقع خواهند شدش از اندازه خرج کردهپنداشتند، که، چون بی
:این بشنید، گفت

. »سربازان من بقول من اطمینان داشته باشند. اش داده، نقض کندپادشاه نباید قولى را، که به تبعه«
بعد امر کرد، میزهائى گذارده و مسکوکات طال را روى آن گسترده مطالبات طلبکاران را 

مبلغى که در این . تمسکات را گرفته پاره میکردند و حتّى اسم بدهکار را ثبت نمیکردند. دازندبپر
پس از آن اسکندر باشخاصى زیاد برحسب . »1«مورد خرج شد، به بیست هزار تاالن بالغ گردید

که اشخاصى . لیاقتشان انعام داد و تاجهائى از زر بکسانى، که خدمات نمایان کرده بودند، بخشید
لئونّاتوس، که -سستاس، که اسکندر را در جنگ مالّیان نجات دادپه: تاج زر گرفتند اینها بودند

آرخ، که بحریه را از سند تا نه-ها در هند رهانیداسکندر را از خطرى بزرگ در جنگ با اوریت
در تیون و بعضى از قراوالن مخصوص اسکنهفس-کریت رئیس کشتى پادشاهىانس-دجله آورد

).3، بند 2، فصل 7آریان، کتاب (

ها»2«گونحقد و حسد مقدونیها نسبت به اپى

هزار وقت والت اسکندر در ایاالت تابعه و شهرهائى که بنا کرده بود، وارد شده سىدر این
.ها و غیره برگزیده بودند، با خودشان آوردندنوجوان، که از میان ایرانى

______________________________
.میلیون ریال560میلیون فرنک طال یا 112-)1(

)2(-�E�p�i�g�o�n�e�s.
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گون اسکندر امر کرد، اینها را در قشون داخل کنند، تا فنون جنگى بیاموزند و این جوانان را اپى
د و حسد باین نوجوان نگریستند و، چنانکه آریان ها با حقمقدونى. نامید، که بمعنى اعقاب است

:میگفتند) 4، بند 2، فصل 7کتاب (نوشته 

چه شرمسارى براى ما . نیاز کنداسکندر همواره درصدد است، که خود را از سربازان قدیم بى«
است، که او لباس بلند مادى پوشید و جشنهاى عروسى را با شرکت ما موافق عادات پارسى 

وپاى پارسى را میشکند، گوش سستاس، که دستپه) خارجى(با شعف بزبان بربر گرفت، او 
ها، سیستانیها، هراتیها، پارتیها و سواران پارسى، که آنها را ساك باختریها، سغدیها، رخّجى. میدهد

نظام هتراند، در سوارهگویند و تمامى کسانى، که در میان خارجیها از حیث قوت جسمانى معروف
آیا او . نظام را اکثرا از خارجیها تشکیل کردهداخل میشوند و او دسته پنجمین این سواره»1«

و پسران فراتافرن والى پارت و گرگان را »5«من، فرداس»4«بول، آرتى»3«، هیدارن»2«کوفس
.داخل نکرده»6«در آژما

، تمامى »10«و برادرش میتروبه»9«برادر زوجه پادشاه و اگوبارس»8«و رکسانس»7«تانساى
. اندهاى مقدونى مسلّحاینها در تحت فرماندهى هیداسپ باخترى واقع و بجاى زوبین با نیزه

.»اسکندر اخالق خارجى را اتّخاذ میکند و ترتیبات مقدونى را خوار میشمارد

رانى در کارون و دجلهکشتى

تیون را مأمور کرد قسمت بزرگ اسکندر هفس): 5، بند 2، فصل 7کتاب (پس از آن بقول آریان 
چون بحریه هم بایالت شوش رسیده بود، اسکندر. لشکر را بکنار خلیج پارس ببرد

______________________________
)1(-�H�e�t�a�i�r�e(سواران زبده اسکندر.(

)2(-�C�o�p�h�e�s(باذپسر ارته.(

)3(-�H�y�d�a�r�n�e(پسر مازه.(



)4(-�A�r�t�i�b�o�l�e( مازهنیز پسر.(

)5(-�P�h�r�a�d�a�s�m�e�n�e�s.

)6(-�A�g�e�m�a(قراوالن مخصوص.(

)7(-�I�t�a�n�e�s(پسر اکسیارت.(

)8(-�R�o�x�a�n�e�s(برادر رکسانه زن اسکندر.(

)9(-�A�e�g�o�b�a�r�e�s.

)10(-�M�i�t�h�r�o�b�e�e.
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رازیر شد و بعد، ها نشسته از کارون سنظام هتر بکشتىها و آژما و یکقسمت از سوارهپیستهیپاس
بار درآمد و سواحل را گرفته هاى سبکیافته بکشتىهاى سنگین یا آسیبکه بدریا رسید از کشتى

اى، که کارون را با دجله مربوط میداشت، باقى سفاین میبایست از ترعه. بمصب دجله وارد شد
.باین رود درآیند

آبهائى از این رود بدجله سرازیر تر از سطح فرات است،آریان گوید، چون سطح دجله پائین
از آنجا که مجراى دجله عمیق است، آب از بستر . میشود و بعالوه رودهائى هم باین رود میریزد

.آید و این رود در جائى گدار نداردبیرون نمى

هاى آن بطور طبیعى یا مصنوعى فرات، که سطحش بلندتر است، برعکس دجله است، آب
از این جهت است، که فرات در انتهاى جریانش صافى . کار زراعت میرودبجویبارها تقسیم شده ب

تیون در کنار اسکندر در دجله تا جائى راند، که هفس. دجله را ندارد و آبش هم آنقدر زیاد نیست
او امر کرد سدهائى را، . ، که در کنار رود واقع است، رسید»1«بعد بشهر اپیس. آن اردو زده بود

این وسیله «براى ممانعت از ورود دشمن باین رود ساخته بودند خراب کنند و گفت ها که پارسى



چون این وسیله حقیرانه بود، در یک » دفاع براى کسانى خوب است، که نمیتوانند اسلحه بکار برند
ها و خراب آریان و بعض مورخین دیگر اسکندر این سدها را دلیل ترس ایرانى(لحظه خراب شد 

گوید، این سدها را در فرات و دجله از »2«اند، ولى نیبوراز شجاعت اسکندر دانستهکردن آنرا
. هاى کنار رود را نپوشداین جهت ساخته بودند، که آب در بعض جاها طغیان نکند و دشت

را باالتر در »3«عقیده سرآرنولد ویلسن-بین نبودهبنابراین اسکندر در خراب کردن این سدها مآل
.).م. ایمذکر کرده1509صفحه

وقایع شهر اپیس، شورش سپاه

از مقدونیها آنهائیکه : چون اسکندر بشهر مزبور درآمد، لشکر خود را جمع کرده بآنها گفت
بواسطه کبر سنّ یا زخمها نمیتوانند خدمت کنند، میتوانند باوطان خودشان برگردند، ولى 

ها خواهند شد،مشمول عطایا و بخششاشخاصیکه بخواهند با او بمانند، بقدرى 

______________________________
)1(-�O�p�i�s.

)2(-�N�i�e�b�u�h�r.

)3(-�S�i�r� �A�r�n� �.�F� �.�W�i�l�s�o�n.
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این سخن اسکندر را مقدونیها طور دیگر فهمیده . که مراجعت کنندگان بآنها رشک خواهند برد
:نظر حقارت بآنها مینگرد و گفتندتصور کردند، که اسکندر با 

پس از آن خشم سربازان مشتعل گشت و تکدرات سابق را از سر . »اسکندر ما را قابل نمیداند«
ها اسلحه مقدونیها را داده و در گوناو اخالق و لباس پارسى را اقتباس کرده، به اپى: گرفته گفتند

ما «: باالخره چنین گفتند. جیها داخل کردهاى زیاد از خارسپاهى، که موسوم به هتر بود، عده
خدائى که پدرش است، براى او جنگ خواهد . میخواهیم، که اسکندر تمامى ما را مرخّص کند

اسکندر، که طبیعتا دشمن هر مقاومتى بود و بواسطه بندگى و ). تر آموناشاره به ژوپى(» کرد



منصبان اى از صاحبداده بود، با عدهفروتنى خارجیها حد اعتدال را نسبت بمقدونیها از دست
خود از کرسى نطق بزیر آمده امر کرد، سران شورشیان را بگیرند و سیزده نفر را از آنها نشان داده 

بر اثر این اقدام جمعیت ). 1، بند 3، فصل 7آریان، کتاب (گفت درحال بمقتل برده اعدام کنند 
:تساکت شد و اسکندر بجاى خود برگشته چنین گف

نطق اسکندر خطاب بلشکرش

جا اى مقدونیها، سخنى که میخواهم بگویم نه براى این است، که شما را در این«، )2همانجا، بند (
میخواهم بشما بگویم، که چقدر مرهون من . ام، که برویدنگهدارم، زیرا شما را آزاد گذارده

.هستید و در ازاى آن چگونه قرض خودتان را اداء کردید

هاى فیلیپ در چه احوالى شما را یافت؟ در احوالى که دسته. کنیم از پدر من فیلیپشروع
سرگردانى بشمار میرفتید، منزل و مأوائى نداشتید، فاقد همه چیز بودید، لباستان از پوستهاى ضخیم 

هاى کمى از همسایگان مندىچرانیدید و آنرا هم با بهرههاى ناچیز را مىبود، در کوهها گلّه
ها آورد، شما را در او شما را از کوهستانها بجلگه. ودتان، یعنى ایلّیریها و تراکیها میگرفتیدخ

جدالها شجاع کرد، چنانکه خارجیها آرزو میکردند، با شما مساوى شوند و شجاعتتان بیش از 
یقل پدر من شما را شهرنشین گردانید و تأسیسات عالیه او شما را ص. مزایاى محلّى حافظ شما بود

گریهاى دائمیشان شما را خستهاو همان خارجیها را، که با غارت. کرد
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ها شما آقایان آنها شدید، قسمت بزرگى از از برده. و فرسوده کرده بودند، باطاعت شما درآورد
ت شما راههاى تراکیه به مقدونیه ضمیمه گشت و مهمترین قالع سواحل بتصرّف آمد، تجار

این تسالیان، که لرزه باندام شما میانداختند، تبعه . جدیدى یافت، عایدات معادنتان تأمین گردید
شما هستند، شکست اهالى فوسه شاهرائى آسان براى شما بدل یونان باز کرد، چنانکه بآسانى باین 

سترد، بقدرى موهون گها، که براى شما دامها مىها و تبىسیاست آتنى. مملکت نفوذ یافتید
گردید، که طالب اتحاد و حمایت شما شدند، و حال آنکه از این دو قوم یکى از شما باج 

بعد، که فیلیپ وارد پلوپونس گردید، موازنه را در آنجا . میخواست و دیگرى بشما فرمان میداد



پرتو این عنوان ها انتخاب کردند، برقرار کرد و، چون او را بسپهساالرى کل براى جنگ با پارسى
چنین است نیکوئیهائى، که پدر . آنقدر، که در ملّت مقدونى رخشان بود، در شخص او ندرخشید

.من درباره شما کرد و، اگرچه این نیکوئیها کارهاى عمده است، ولى بپاى کارهاى من نمیرسد

ن نقره، ولى وقتیکه فیلیپ مرد، موجودى خزانه پادشاهى عبارت بود از چند جام طال و شصت تاال
من دو مقابل این مبلغ را قرض کرده شما را از مقدونیه، که . قرض آن بپانصد تاالن میرسید

را در پیش چشم دشمن، که آقاى ) داردانل(پونت بزحمت قوت شما را میداد، بیرون بردم و هلّس
لّط شما بعد، چون سرداران داریوش در گرانیک شکست خوردند، تس. دریا بود، براى شما گشودم

لت کرد و یک محاصره شما را صاحب مى. بر تمام یونیه، االیه، دو فریگیه و لیدیه استقرار یافت
مصر، سیرن، . گذار شما شدنداین عده کثیر مردمان، که با طیب خاطر مطیع گشتند، باج

.سوریه، فلسطین، بین النّهرین و شوش از آن شمایندسل

والت، سرداران . پارس، ثروت هند و خود اوقیانوس، همه مال شما استهاى فراوانى لیدیه، خزانه
. از تمامى این فتوحات، چه براى من مانده؟ چوگان سلطنت و تاج. و اشخاص درجه اول شمائید

هائى، که شما دارید و کجا است خزاین من؟ خزانه. چیزى ندارم، که متعلّق بشخص من باشد
.از حیث مخارج شخصى بین من و شما تفاوتى نیست. خزاینى، که براى شما حفظ میکنم
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منصبان غذاى شما غذاى من است، من هم مانند شما زیر چادر میخوابم، حتّى سفره بعض صاحب
اید، میدانید، که من نگهبان وقتى که شما در بستر راحت غنوده. تر استاز سفره پادشاهشان رنگین

آیا تمامى این چیزها ثمرات و نتایج زحمات و مخاطرات شما است؟ کى میتواند در اینجا . شمایم
بر خود ببالد، که بیش از من با مخاطرات مواجه شده؟ اگر شما براى من خودتان را بخطر 

شما زخمهاى خودتان را نشان دهید، من هم . امکار کردهاید، من هم براى شما همانانداخته
تن من از زخمهاى التیام یافته پوشیده، از زخمهاى شمشیر، میخ چوبى، . را مینمایمزخمهاى خود 

اى نیست، که زخمى از آن برنداشته تیر، سنگ، زوبین و آالت محاصره، خالصه آنکه اسلحه
آیا . آیا براى چه با این مخاطرات روبرو شدم، مگر نه براى اینکه شما را نامى و ثروتمند کنم. باشم

عروسى غالب اشخاص از شما با . امها، کوهها، رودها و برّوبحر عبور ندادهفاتحانه از دشتشما را 



باوجود . کودکان این اشخاص خویشان کودکان من خواهند بود. من در یک زمان وقوع یافت
اینکه تحقیقاتى راجع بآن اینکه حقوق و غنائم زیاد نصیب شما شد، قروض شما را پرداختم، بى

از شما بعض کسان داراى تاجى از زر شدند و این نتیجه رشادت شما و جوانمردى . کرده باشم
کسى از شما در حین فرار کشته نشد، ولى اشخاصى . کسى بود، که این رشادت را قدر دانست

ها هم، که در جدالى معدوم گشتند، من براى آنها در محلّ مقابر نمایان و در وطنشان مجسمه
میخواستم . هاى آنها دادم و آنها را از تأدیه مالیات معاف داشتمى بخانوادهمن امتیازات. ساختم

هایشان برگردانم و چنان کنم، آیند، با افتخارات زیاد و ثروت بخانهکسانى را، که بکار جنگ نمى
چون شما میخواهید همگى بروید، بروید و اعالم کنید، که اسکندر . که محسود هموطنانشان باشند

ها و سیستانیها را ما، پس از اینکه پارسیها، مادیها، باختریها، سکاها، خوزیان، رخّجىپادشاه ش
باطاعت درآورد، پارتیها، خوارزمیها، گرگانیها را تا دریا بانقیاد داشت، از قفقاز و دروازه کسپین و 

یداسپ و رود سند، که فقط باکوس از آن گذشته بود، عبور کرد، از ه) سیحون(آمویه و تاناایس 
زین و هیدرااتس بآنطرف راند و، اگر شما امتناع نکرده بودید،سهو آل
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از هیفاز هم میگذشت، کسى که از دو مصب سند بدریاى بزرگ رفت و از کویرهاى گدروزى 
ون نرفته بود، با لشکرى گذشت، و حال آنکه قبل از او کسى با لشکرش از آنجاها بیر) بلوچستان(

اش را از سند بقلب تیان را باطاعت درآورد، شخصى که بحریهکسى که کرمان و مملکت اورى
هاى پارس رسانید، چنین کس را شما تنها گذاردید و او مجبور گردید بقول و صداقت خارجى

اراتى در این چیزها را بهموطنان خود بگوئید و پس از آن خواهید دید، چه افتخ. مغلوب تکیه کند
»!بروید. نظر مردم و چه لیاقتى در نزد خدایان خواهید داشت

پس از این نطق، اسکندر بخیمه خود درآمد و در مدت دو روز حتّى نزدیکترین دوستان خود را 
روز سوم پارسیها را خواسته فرماندهى قشون را بین آنها . نپذیرفت و در فکر خودش هم نبود

.انى، که از خویشان او بودند، اجازه داد او را ببوسندتقسیم کرد و از آنها بکس

ها، آشتى کردن طرفینبهت مقدونى



ها گردید و نطق اسکندر در ابتداء باعث بهت مقدونى): 3، بند 3، فصل 7کتاب (بعد آریان گوید 
. جز هترها و سوماتوفیالکس کسى از دنبال او نرفت. گزیدند) آمیزکدورت(همه خاموشى دیجور 

ها نمیدانستند، چه کنند، حرف بزنند یا نزنند و خاموش بمانند، بروند یا بمانند، ولى همینکه مقدونى
هاى ها داده، خارجیها را در قشون داخل کرده، دستهآگاه شدند، که اسکندر فرماندهى را بپارسى

شود و پارسیها هترهاى پیاده و سواره و دارندگان سپرهاى نقره و آژما فقط از پارسیها ترکیب می
عناوین و جاهاى آنها را اشغال میکنند، شکیبائى را از دست داده بطرف چادرهاى اسکندر هجوم 

وروز در مدخل خیمه خواهند ماند، تا دل اسکندر را بدست آرند بردند و اشکها ریخته گفتند شب
نکه آنها را در اسکندر، پس از ای. و حاضرند، که مقصرین این شورش را به اسکندر تسلیم کنند

ها درمقدونى. این وضع دید، نزدیک شده از ناله و زارى آنها رقّت یافت و با آنها گریست
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یعنى کسى، که از حیث سنّ »1«نسحال تضرّع بودند و اسکندر میخواست حرف بزند، که کالّى
:فریاد برآورد) تاو ریاست هترها را داش(و مقام برجسته بود، 

ها را از خانواده خودتان دانستن، پارسیها را مجاز داشتن، که شما را اتحاد شما با پارسیها، پارسى«
ها را غرق حزن و اندوه ببوسند، و حال آنکه چنین افتخارى شامل مقدونیها نمیشود، مقدونى

خواهید بود و من شما را تمامى شما اقرباى من «اسکندر سخن او را قطع کرده گفت . »میدارد
نس به اسکندر نزدیک پس از آن کالّى. »)ناممتحت اللّفظ طور دیگر نمى(بچشمى دیگر نمینگرم 

شان را برداشته با شعف و شادى شده او را بوسید و مقدونیهاى زیاد از او تقلید کردند و همه اسلحه
.بجاهاى خود برگشتند

. داد و در میان مقدونیهائى، که مقام اول را داشتند، نشستها کرده ضیافتى بعد اسکندر قربانى
هاى سایر ملل جاهائى را، که موافق درجات و پارسیها جاهاى مقام دوم را اشغال کردند و جنگى

یعنى (میگسارى شروع شد و همه از یک جام شراب خوردند و کاهنان هر دو ملّت . خدماتشان بود
ها سعادتمندى ارزانى دار، اتحاد آنها اى خدایان، باین«: ده گفتنددعا خوانى کر) مقدونى و ایرانى

همه بیک اشاره شراب خوردند و . هزار نفر بود9عده مدعوین . »ثابت و دولتشان جاویدان باد
آمدند، بنا بمیل هزار نفر مقدونى را، که بکار جنگ نمىپس از آن اسکندر ده. »2«سرود خواندند



و بهرکدام غیر از حقوق و مخارج مسافرت یک تاالن داد، بعد امر کرد خود آنها مرخص کرد 
اطفالى را، که از زنان آسیائى دارند، در محلّ بگذارند، زیرا میترسید، که بردن این اطفال به 

ها گردد، ولى متعهد شد، که این کودکان را موافق عادات و مقدونیه و یونان باعث اختالل خانواده
الجیشى یونانى تربیت کند و، پس از آنکه بزرگ شدند، آنها را بمقدونیه برگرداند مقرّرات تعبیۀ

هائى که میرفتند، سپس، اسکندر براى ابراز محبت مخصوص به مقدونى. یا باقربایشان بدهد
کراتروس را، که مانند خودش دوست میداشت، مأمور

______________________________
)1(-�C�a�l�l�i�n�e�s.

)2(-�I�o�!�P�e�a�n!
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کرد، اینها را باوطانشان برساند، با آنها وداع کرده همه را بوسید و اشک از چشمان اسکندر و 
.ها جارى شدمقدونى

حاال باید دید، . این است روایت آریان راجع بوقایع، در موقع بودن اسکندر در شوش و شهر اپیس
.چیستروایات سایر مورخین 

روایات دیگر

.هاى مورخین دیگر در همان زمینه است، که گفته شد، ولى تفاوتهائى دارد، که ذکر میشودنوشته

روایت پلوتارك

اسکندر وارد شوش شد و براى تمام دوستانش زن ): 93کتاب اسکندر، بند (مورخ مذکور گوید 
باشخاص درجه اول دربار خود از خود اسکندر ستاتیرا دختر داریوش را ازدواج کرد، . گرفت

هاى نجیب پارسى زن داد و براى مقدونیهائى، که زن گرفته بودند، مجلس عروسى مطنطن خانواده
اسکندر . هزار نفر میرسید9گویند، که در این ضیافتها عده مدعوین به . و باشکوهى مرتّب کرد



این ضیافتها باید گفت، که پلوتارك راجع ب. بهرکدام از آنها جامى از زر براى میگسارى بخشید
عده بزرگان مقدونى، که عروسى ): 7، فصل 8کتاب (گوید »1«در کیفیات وارد نشده، ولى الین

ذکر این نکته غریب است، (کردند، نود نفر بود و در شب زفاف هرکدام اطاق جداگانه داشتند 
هاى ها تماما پایهکرسى. هاده بودندو در طاالر ضیافت صد کرسى ن) زیرا طور دیگر متصور نبود

بعد . ها پنج روز امتداد یافتاین ضیافت. اش طال بودنقره داشت باستثناى کرسى اسکندر، که پایه
هزار و هشتصد و 9اسکندر قروض سپاهیان خود را داد و مبلغ آن به «): همانجا(پلوتارك گوید 

م، که یک چشم را فاقد شده بود، خود را نا»3«ژنتىشخصى آن. »2«هفتاد تاالن بالغ شد
. برخالف حقیقت مقروض قلمداد داد کرد و کسى را شاهد آورد، که باو مبلغى قرض داده

بر اثر این کشف، . ژن دروغ گفتهتىاسکندر این قرض را پرداخت، ولى بعد معلوم شد، که آن
اقدام،اسکندر او را از دربار رانده درجه سردارى را از او گرفت و این

______________________________
)1(-�E�l�i�e�n.

.میلیون و نیم فرنک طال55-)2(

)3(-�A�n�t�i�g�e�n�e.
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سردار مزبور را بقدرى غرق غصه و اندوه داشت، که میخواست خودکشى کند، ولى، چون 
این شخص در . را هم استرداد نکرداسکندر از قصد او آگاه شد، از تقصیرش درگذشت و پول 

جوانى در موقع محاصره پرنت از جهت تیرى، که بچشمش نشست، فاقد آن شد و بعد حاضر نشد، 
.»که تیر را از چشم او بیرون کشند و آنقدر پا فشرد، تا دشمن را تا دیوارهاى آن شهر عقب نشاند

هزار طفل پارسى را جمع کرده د، سىباالتر گفته شد، که اسکندر قبل از رفتن بهند امر کرده بو
کتاب (وقت، که اسکندر در شوش بود، بقول پلوتارك در این. ورزش و فنون جنگى بآنها آموزند

.اینها را نزد او آوردند): 93اسکندر، بند 



وچاالك بودند و تمام عملیات از مشاهده سیماى آنها و قوت جسمانیشان و اینکه تماما چست
هاى از کار بعد پلوتارك قضیه مرخص کردن مقدونى. ستند، خیلى مشعوف شددانجنگى را مى

.افتاده را بیان کرده و تفاوتى، با آنچه باالتر ذکر شده، ندارد

روایت دیودور

هاى دیودور راجع باین وقایع بطور اختصار در همین زمینه است، ولى مبلغى را، که اسکندر نوشته
): 110، بند 17کتاب (هزار تاالن نوشته و نیز گوید داده، او دهبراى تأدیه قروض سپاهیان خود

مقارن این احوال اسکندر جاهاى خالى سپاه خود را با سپاهیان پارسى پر کرد و هزار نفر از میان 
نسبت باینها اسکندر همان اعتماد را داشت، که نسبت . آنها براى محافظت دربارش برگزید

.دبسپاهیان مقدونى ابراز میکر

دار پارسى وارد شد و اسکندر اینها را با هزار تیرانداز و فالخن20سست با وقت پهدر همین
ها با زنانى، که در اسارت او خواست بداند، که از زواج مقدونى. سپاهیان قدیم خود مخلوط کرد

پس از . هزار نفر استبودند، چقدر طفل بدنیا آمده و معلوم گردید، که عده این نوع کودکان ده
.آن او مقرّر داشت، که براى معاش آنها وجه شایانى بدهند و آموزگارانى بتربیت آنان برگماشت

کورثروایت کنت

اسکندر ): 2، بند 10کتاب (او گوید . هاى او راجع باین وقایع تفاوتهائى با روایت آریان داردنوشته
تصمیم
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هزار پیاده و دوهزار سوار نگاهداشته باقى را به مقدونیه بفرستد، قشون مقدونى سیزدهکرد، که از 
زیرا تصور میکرد، که با این عده میتواند آسیا را از یاغیگریها محفوظ دارد و دیگر بشهرهائى، که 

رها سرباز پنداشت، که در موقع احتیاج میتواند از اهالى این شهبنا کرده بود، امیدوار بود، چه مى
او قبل از اجراى نقشه خود خواست بداند، که قروض سربازان چیست و امر کرد صورتى . بگیرد

باو بدهند، زیرا هرچند این قروض از گشادبازى آنها حاصل شده بود، باوجود این میخواست 



هاى بعضى وجوئىمقدونیها گمان کردند، که اسکندر میخواهد بداند، صرفه. قروض را بپردازد
چون اسکندر فهمید، که . تبذیر برخى بچه اندازه است و بنابراین در دادن صورت مماطله کردند

هزار تاالن روى میزهائى، که در سرتاسر اطاعتى، امر کرد دهمماطله از جهت شرمسارى است نه بى
بوده پس از آن سپاهیان مقدونى فهمیدند، که اظهار اسکندر صمیمانه. اردو چیده بودند، گذاردند

لذا این یک . و قروض آنها پرداخته شد، چنانکه از مبلغ مذکور فقط یکصد تاالن باقى ماند
ترین مردمان آسیا بودند، وقتى که حقیقت است، که سربازان مقدونى، باوجود اینکه فاتح غنى

.برگشتند، آنقدر، که نام و افتخار با خود باروپا بردند، غنایمى نبردند

شنیدند، که بعضى باید به مقدونیه برگردند، یقین حاصل کردند، که اسکندر وقتى که سربازان 
وقت آنها بناى شورش را گذارده نزد اسکندر در این. تخت خود را در آسیا قرار دهدمیخواهد پاى

رفتند و زخمهاى بدنشان را نشان داده گفتند حاال، که چنین است، تمام سربازان باید به مقدونیه 
منصبان مقدونى بسیار کوشیدند، که سربازان را خاموش بدارند، ولى حال صاحبدر این. برگردند

اسکندر میخواست حرف بزند، ولى فریادهاى . نه کوشش آنان نتیجه داد و نه حضور پادشاه
باالخره پس از مدتى هیاهو و غوغا خاموشى . سربازان مانع بود، از اینکه سخنان او را بشنوند

او سربازان را سخت مالمت کرد و گفت، که جهت . انند اسکندر چه خواهد گفتگزیدند، تا بد
فهمد، و حال آنکه میخواهد بعض سربازان حاال به مقدونیه روانه اطاعتى را نمىاین غوغا و بى

شوند و قسمت دیگر
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ها از من من میخواهم بدانم، کى: دادبا او بهمانجا برود و سخن خود را با این کلمات خاتمه
همه ناراضى : همه بیک صدا جواب دادند. مانندآنان، که میروند یا آنهائیکه مى. شکایت دارند

نه، من هرگز نمیتوانم باور کنم، که علّت شکایت همین «پس از آن اسکندر چنین گفت . هستیم
در زیر . از کسانى هستند، که میمانندباشد، که میگوئید، زیرا اشخاصى، که مرخص میشوند، بیش 

کجا دیده شده است، که . دارداى باشد، که شما را تماما از من دور مىاین ظاهرسازیها باید مفسده
کنند و شرم دارند از اینکه افراد یک لشکر پادشاه خود را ترك کنند؟ غالمان هم باهم فرار نمى

ام، که زهر بارى چه میگویم، من فراموش کرده. دبدیگران تأسى کرده آقاى خود را تنها بگذارن



. ناپذیر بیابمطغیان و خودسرى شما را مسموم داشته و میخواهم دوائى براى این مرض عالج
ام، که خدایان را بشهادت میطلبم، که تمام امیدواریهاى من بشما، بیأس تبدیل یافته و تصمیم گرفته

فرط سعادت عقل . بحرام بشمار آرمعداد اشخاص نمکشما را دیگر سربازان خود ندانم، بل در 
شما . اید، که از چه احوالى من شما را بیرون کشیدمشما فراموش کرده. را از سر شما در ربوده

. بایستى در آن احوال پیر شده باشید، زیرا طاقت کشیدن بار ادبار در شما بیش از تحمل اقبال است
ها، که وقتى بمردم ایلّیرى و پارسیها باج میدادند و حاال ونىچه منظره قشنگى است منظره این مقد

برهنه هائى، که در سلطنت فیلیپ نیممقدونى. با نظر حقارت بآسیا و ترکه آنقدر از ملل مینگرند
اند، که ظروف چوبین و سپرهائى، بلى، اینها متأسف. بودند، حاال به رداهاى ارغوانى اعتنا ندارند

.اندزده خود را فاقد شدهفته بود، و شمشیرهاى زنگکه از ترکه بید با

بلى، شما را من با این تجهیزات و پانصد تاالن قرض یافتم، و حال آنکه تمام اثاثیه سلطنتى بیش از 
باوجود این . اعتبار بوداین مایه و پایه براى کارهائى مانند کارهاى من بى. ارزیدشصت تاالن نمى

ویم، که بر همین اساس پایه دولتى را نهادم، که قسمت بیشتر عالم را شامل خودستائى بگمیتوانم بى
یعنى چه؟. است

اید؟ یا نام و افتخار کارهایتان شما را با خدایان مساوى داشته، که با کمال شما از آسیا سیر شده
طاقتى میخواهید باروپا برگردید و پادشاه خودتان را ترك کنید؟بى
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و حال آنکه، اگر من قروض شما را از غنائم آسیا نداده بودم، بیشتر شما خرج مسافرت هم 
اید و حاال میخواهید، این شرمسارى آیا سرخ نمیشوید از اینکه ترکه ملل مغلوبه را بلعیده. نداشتید

مى از شما میتواند نتیجه را بجاهاى دیگر برده بنزد زنان و اطفال خود برگردید، و حال آنکه عده ک
زیرا بعضى حتّى اسلحه خودشان را هم ) یعنى با دست خالى برنگردد(فتوحات خود را نشان دهد 

.اندگرو گذارده

سربازانى، که زندگانیشان را در بسترها با زنان غیرعقدى ! چه سربازانى را از دست میدهم
از این (ى آن جز چیزهاى پست چه دارند اند و در ازامیگذرانند و آنهمه ثروت را از دست داده



ها را در راه عیش و عشرت و براى جلب بیانات اسکندر معلوم است، که سربازان غنائم و اندوخته
بسیار خوب، فرار کنید، زود بروید، من با ) زنان بدعمل از دست داده و مقروض شده بودند

ن کسى نیستم، بهتر است، که چشم من من مانع از رفت. نشینى شما را تأمین میکنمپارسیها عقب
پادشاهتان بوطن اقرباء و کودکانتان، وقتى که ببینند، شما بى. بشما مردم حق ناشناس نیفتد

و با چه وجد و شعف خواهند دوید، تا شما ! اید، با چه شادى شما را استقبال خواهند کردبرگشته
مند خواهم که باوجود فرار شما من بهرهشک نداشته باشید، ! فراریان و خائنین را بآغوش بکشند

بود و شما سیاست خواهید شد، زیرا عنایات من با اشخاصى خواهد بود، که بعد از رفتن شما با من 
پادشاهش چیست و چه قدر و قیمتى در شخص من آنوقت خواهید دانست، که لشکرى بى. میمانند

.»است

در صفوف سربازان داخل شده چند نفر را، پس از آن اسکندر خشمناك از جاى خود فرود آمد و
عده اینها . که دیده بود با نهایت گستاخى حرف میزدند، بدست خود گرفته بمستحفظین خود سپرد

.بسیزده نفر میرسید

این نطق اسکندر اثرى غریب در سربازان کرد، چنانکه همگى ساکت ماندند و حتّى، پس از اینکه 
اند، اندك حرکتى هم نکردند بل سخت پشیمان گشته با گریه و هشنیدند، که رفقاى آنان را کشت

پشیمانى آنها بیشتر از این جهت بود، که . زارى بدرب خیمه اسکندر رفتند، ولى آنها را راندند
پس از آن اسکندر امر کرد، که سپاهیان . دیدند اسکندر فقط پارسیها را بخود نزدیک کرده

در) پارسى(خارجى 
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وقتى که من از اروپا بآسیا «): 2بند 10کتاب (یکجا جمع شوند و خطاب بآنها کرده چنین گفت 
میآمدم، بخود وعده میدادم، که عده زیادى از ملل نامى و میلیونها نفوس را بدولت خود بیفزایم و 

در : مزایائى دیگر باین مسئله افزودبعد . اماز اینکه در این باب شهرت را باور داشتم اشتباهى نکرده
من تصور میکردم، که . اند و نسبت بپادشاه خود باعلى درجه باوفااینجا مردمانى یافتم که شجاع

ورند، ولى همه چیز در تجمالت مستغرق است و از فرط تمکّن همه در عیش و عشرت غوطه
و جسما خوب تحمل میکنید و هاى جنگ را روحاخدایان را بشهادت میطلبم، که شما هم سختى



امروز اول . با اینکه سربازان شجاعید، وفادارى را کمتر از شجاعت باعث نام و شرف نمیدانید
اى است، که بآواز بلند این صفات شما را میستایم، ولى مدتها است، که از این خصائل شما دفعه

و در لشکر خود داخل کردم لباس و این است، که از میان شما جوانان ممتاز را برگزیدم . آگاهم
شما به از دیگران اطاعت میکنید و ). یعنى لباس و اسلحه سایر افراد قشون(اسلحه شما همان است 

را ازدواج کردم و پست »1«شما البته دیدید، که من دختر اکساترس. رؤساء را محترم میدارید
ندانستم، که طفلى از زن مغلوبه داشته باشم و بعد، چون شایق بودم، که اعقاب من زیاد باشند، 

ترین دوستان خود گفتم، دختران مغلوبین را ازدواج دختر داریوش را ازدواج کردم و بگرامى
باور کنید، که . زائل گرددکنند، تا با این علقه مقدس تفاوتى، که بین فاتحین و مغلوبین هست، 

من . آسیا و اروپا یک دولت را تشکیل میدهند. شما براى من سربازان حقیقى هستید نه عاریتى
شما . اسلحه مقدونیها را بشما میدهم و قدمت را با چیزى، که بیگانه و تازه است، پیوند میکنم

راى پارسیها شرمسارى است، که نه ب. رنگیمهموطنان و سربازان من هستید و از این ببعد همگى هم
براى مردمانى، که . عادت مقدونى را بپذیرند و نه مقدونیها عار دارند، که از پارسیها تقلید کنند

پس از این نطق اسکندر . »مقدر است در تحت حکومت یک پادشاه باشند، قوانین باید یکى باشد
قراوالن و مستحفظین خود را از میان پارسیها برگزید،

______________________________
.اکسارتس آریان-)1(
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هائى را، که در کردند و آنها مقدونىاطرافیان خود را از آنها قرار داد، اوامر او را پارسیها ابالغ مى
مقامش محترم ها، که بواسطه سنّ وگویند، یکى از این مقدونى. وزنجیر بودند، بمقتل میبردندغل

تا کى تو مردم را زجر خواهى کرد، آنهم زجرهائى، که از اخالق و «بود، به اسکندر چنین گفت 
محاکمه و در تحت نظر مغلوبین و اسراى سربازان و هموطنان تو بى. عادات خارجى اقتباس شده

ریان عدالتت را از اگر پندارى، که اینها مستحق چنین مجازاتى هستند، الاقل مج. آنها بمقتل میروند
این حرف از دهان ): 4، بند 10کتاب (کورث گوید در اینجا کنت. »میان دیگران انتخاب کن

بعکس غضبش در این مورد . دوستى بیرون آمد، ولى اسکندر قادر نبود، حرف حق را بشنود



، فرمان خود بجنون تبدیل یافت و، چون آنهائى، که اجراکنندگان فرمان او بودند، در تردید افتادند
.ها را هم، چنانکه در زنجیرند، برود بیندازیداین: را تکرار کرده گفت

کورث پس از این واقعه در همان زمینه است، که باالتر از قول مورخین دیگر ذکر هاى کنتنوشته
چون اسکندر خواست ): 4، بند 10کتاب (سپس مورخ مذکور گوید . شده و تکرار جایز نیست

بعد سران . د را عفو کند، الزم دید قربانیهائى بشود و آنرا با مراسم مطنطنى اجرا کردسربازان خو
سپاه را از مقدونى و پارسى بضیافتى طلبید و خواست، که همه از یک جام باده بنوشند و 

هاى از کارافتاده را به بعد او مقدونى. غیبگوهاى یونانى براى دوام اتحاد دو دولت دعا کردند
ه روانه کرد و در میان آنها بعض دوستان اسکندر نیز بودند، مانند کلیتوس، که معروف مقدونی

.»4«ژنتىو آن»3«داماس، پولى»2«، گرگیاس»1«بسفید بود

بآنهائیکه به مقدونیه میرفتند؛ اجازه نداد، اطفال خودشان از زنان آسیائى با خود ببرند، زیرا 
هاى مقدونى باعث نارضامندى زنان اولى آنها گردد و اختالل خانوادهمیترسید، که بودن اینها در 

عده این نوع اطفال بده هزار میرسید، بامر اسکندر اینها را براى خدمت . ها روى دهددر خانواده
.نظامى حاضر میکردند

______________________________
)1(-�C�l�i�t�u�s� �l�e� �B�l�a�n�c.

)2(-�G�o�r�g�i�a�s.

)3(-�P�o�l�y�d�a�m�a�s.

)4(-�A�n�t�i�g�e�n�e.
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پاترتىاحضار آن



عده اشخاصى، که مرخص شدند، بیش از ): همانجا(کورث روایت خود را دنبال کرده گوید کنت
.هزار نفر بودده

پرخوناى براى او در راه روى داد، پولىکراتر مأمور شد اینها را باوطانشان برساند و، اگر حادثه
پاتر نایب السلطنه خود را از تىوقت اسکندر تصمیم کرد، که آندر همین. جانشین او گردد

مادر (مقدونیه احضار کرده این شغل را به کراتر واگذارد، زیرا بین نایب السلطنه و المپیاس 
ز ابهت کدورتى بود و هرکدام دیگرى را متّهم میداشت باینکه با استبداد رفتار میکند و ا) اسکندر

.سلطنت میکاهد

) مادر اسکندر(وقتى که خبر فوت اسکندر، قبل از اینکه او مرده باشد، به مقدونیه رسید، المپیاس 
باعث اغتشاشى شدند و باالخره قرار دادند که اولى در اپیر سلطنت کند و ) خواهر او(اپاتر و کل

تیون سکندر سر آنرا گشود، تا بخواند هفساى در این باب رسید و ابعد که نامه. دومى در مقدونیه
موقع اسکندر مهر در این. هم، از آنجا که صندوقچه اسرار اسکندر بود، بنامه نگاه میکرد و میخواند

.خود را بیرون آورده بر لب او گذاشت، تا بفهماند، که نباید این خبر را بکسى بگوید

یک درجه ناراضى بود و، چون از دواعى مادرش پاتر بتىگویند، که اسکندر از رفتار مادرش و آن
توقّف ده ماهه من در شکم مادرم براى من خیلى گران تمام «: اطالع یافت، خشمناك گشته گفت

قضیه (ها کرده گفت، فتحى که نسبت به اسپارتىپاتر هم ظنین بود و مىتىنسبت به آن. »میشود
روزى . شته و مانند نایب السلطنه رفتار نمیکندو نیابت سلطنت متمادى فکر او را مشوش دا) آژیس

ظاهرا او «: که از استحکام و ثبات قدم و درستى او تمجید میکردند، این کلمات را بزبان آورد
اسکندر سوءظن خود را نسبت باو . »سفید بنظر میآید، ولى اگر درون او را بنگریم، سرخ است

.او آگاه شودپنهان میداشت و نمیگذاشت، کسى از نارضامندى 

پاتر از احضار خود نگران بود و میترسید، که نابودش تىباوجود این تصور کردند، که چون آن
.کنند، کنگاشى بر ضد اسکندر کرد، که پس از چندى باعث مرگ او شد

پاتر و مادر اسکندر کدورت بود، باینتىآریان در این باب گوید، که اگرچه بین آن

1900: ، ص2ان، جتاریخ ایران باست



معنى، که اولى شکوه از خشونت و تکبر و عدم متانت دومى میکرد و دومى مینوشت، که اولى 
فراموش کرده، قدرت را از کى دارد و خود را اول شخص مقدونیه و یونان میداند، باوجود این 

، 7کتاب (پاتر بنماید تىاى گفت و نه کارى کرد، که حسیات او را نسبت به آناسکندر نه کلمه
).5، بند 3فصل 

جا افتاده، ولى مطلب، چنانکه فوسیوس الزم است تذکر دهیم، که قسمتى از کتاب آریان در این
پاتر بجاى مقدونیهاى مرخصى یافته بایران تىذکر کرده، راجع بوده بقشونى، که میبایست آن

در صفحات (برداشته و فرار کرده بود بیاورد و دیگر حاکى از قضیه هارپالوس، که خزانه را
).ذکر این قضیه گذشت1881-1883

»1«هاافسانه آمازون

پس از آن آریان حکایتى را ذکر کرده، که هرچند خود او آنرا افسانه میداند، ولى براى روشن 
.کردن این نوع حکایات، که کرارا از قول مورخین قدیم ذکر شده، درجش در اینجا مفید است

وقت آتروپات والى ماد وارد شده صد نفر در این«): 1، بند 4، فصل 7کتاب (مورخ مذکور گوید 
این زنان بتبر و زوبینى مسلّح بودند و سپرهایشان مانند ماه مدور . آمازون سواره براى اسکندر آورد

اسکندر . گویند، که پستان راست اینها کوچکتر است و آنرا در حین جنگ مستور نمیدارند. بود
ها بناموس آنها سوءقصد کنند، ها و خارجىها را پس فرستاد زیرا میترسید، که مقدونىاین آمازون

براى فهم این (شان پیغام داد، که او طفلى از اسکندر بدنیا خواهد آورد ولى بتوسط آنها بملکه
ه مذکوره، زمانیکه اسکندر موافق افسان. افسانه باید افسانه دیگر را، که باالتر ذکر شد، بخاطر آورد

بعد آریان گوید، ولى نه آریستوبول این قضیه را ). در گرگان بود، ملکه آمازونها بدیدن او آمد
نژاد آمازونها باید قبل از . ذکر کرده، نه بطلمیوس و نه مورخى، که قولش را بتوان باور کرد

.اسکندر منقرض شده باشد

حات دیگر را قبل از رسیدن بطرابوزن دیده بود، ذکرى از کزنفون، که رود فاز و کلخید و صف
مقصود من این نیست، که در بودن آمازونها. آمازونها نکرده



______________________________
)1(-�A�m�a�z�o�n�e�s(زنان سکائى، که مانند مردان بشکار کردن و بجنگ رفتن عادت داشتند.(
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هرکول : عموما گویند. اشته باشم، زیرا وجود آنها بشهادت آنهمه مورخین معتبر رسیدهتردید د
نام داشت، بیونان آورد و دیگر »1«پولیتبجنگ آنها رفت و کمربند ملکه آنها را، که هیپ

کیمون این جدال را مانند . هائى، که خواستند باروپا هجوم برند، جنگ کردندها با آمازونآتنى
هرودوت غالبا از این زنان ذکرى . وصف کرده) یعنى با همان دقّت(ها ها با پارسىجدال آتنى

. ها ورد زبانها استد، نام آمازونوقتى که میخواهند تمجید از کشتگان میدان جنگ کنن. میکند
ها، اینها زنانى بودند از خارجى. هائى نزد اسکندر نیاوردکه آتروپات آمازون: مقصود من این است

).جاهمان(» دوانى مهارت داشتندها سوار میشدند و در اسبکه مانند آمازون

قربانى کوسیانتیون، مرگ هفس-مبحث چهارم اسکندر در بغستان، نیسا و همدان

هاى از کار افتاده به مقدونیه، اسکندر از شوش حرکت کرده بهمدان رفت پس از فرستادن مقدونى
:هاى مورخین قدیم چنین بودو بعد وقایعى روى داد، که موافق نوشته

روایت دیودور

ته گذش»2«تیگراسکندر از شوش حرکت کرده از پس): 110، بند 17کتاب (این مورخ گوید 
و از این »4«از آنجا پس از چهار روز راه به سیتا. »3«بدهاتى درآمد، که موسوم به کارس بود

سیتا باید همان سیتاکس یا سیتاسس باشد، که (رفت و هفت روز در آنجا بماند »5«محلّ به سامبانا
جا مردمى بودند از این. رسید»6«لنبعد سه روز راه پیموده به سه.). م. باالتر ذکرش کرارا گذشته

کشى خود به یوناناسى، که خشیارشا بر اثر قشوناهل ب

______________________________
)1(-�H�i�p�p�o�l�i�t�e.

.اندشیر تطبیق کردهبعضى این اسم را با بم. کارون کنونى-)2(



)3(-�C�a�r�e�s.

)4(-�S�i�t�a.

)5(-�S�a�m�b�a�n�a(شاید کامبادن یا کرمانشاه کنونى باشد.(

)6(-�C�e�l�o�n.
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بزبان بومى و نیز بزبانى، که لغات یونانى : اینها بدو زبان حرف میزدند. آورده و در اینجا نشانده بود
اسکندر در اینجا چند روز اطراق کرد و بعد براى دیدن بغستان راه را قدرى کج . خیلى زیاد داشت

این محلّ خدایان پر ) بغستان بهستان یا بیستون کنونى استمقصود از (کرده باین محلّ درآمد 
بعد او بمحلّى رسید، که علیق . است از درختان میوه و از هر چیز، که براى تعیش الزم است

هزار اسب میگفتند، که سابقا در اینجا صد و شصت) یعنى مراتع زیاد دارد(اسبهاى زیاد را میدهد 
این محلّ را آریان نیسا (هزار میرسید این اسبها فقط بشصتبوده، ولى در زمان اسکندر عده

اسکندر سى روز در اینجا بماند و بعد، هفت روز طى منازل کرده بهمدان واقع در ماد ). نامیده
همدان کرسى تمام ماد . است) هشت فرسنگ و ثلث(استاد 250گویند؛ دور این شهر . وارد شد

در اینجا اسکندر امر کرد قشونش استراحت کنند و بعد . د داردها و ذخایر زیابشمار میرود و گنج
روى در میگسارى تیون بر اثر زیادهدر اینجا بود، که هفس. ها کردبازیها ترتیب داد و ضیافت

اسکندر از فوت او بسیار مغموم گردیده، پردیکّاس را مأمور کرد جنازه او را . ناخوش شد و بمرد
.دفن باشکوهى براى او ترتیب بدهدببابل ببرد، زیرا میخواست

روایت پلوتارك

وقتى که او به همدان واقع در ماد وارد شد، بامور فورى ): 94کتاب اسکندر، بند (این مورخ گوید 
هزار نفر بازیگر از یونان براى اینکار سه. ها و دادن نمایشات پرداخترسیدگى کرد و بعد باز ببازى

تیون بمرض تب مبتال گشت و، چون جوان و مرد جنگى وزها هفسرآمده بودند، ولى در همین
طبیب او در طآطر بود، یک »1«از این جهت، وقتى که گلوکوس. بود، پرهیز نگاه نمیداشت



. خروس اخته بریان شده را خورد و یک بطرى شراب، که قبال داده بود آنرا سرد کنند، آشامید
اسکندر نتوانست این فقدان را بطور . ث مرگ او گردیداین ناپرهیزى و افراط چند روز بعد باع

:اعتدال تحمل کند

______________________________
)1(-�G�l�a�u�c�u�s.
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بعد . وباروها را برافکندندهاى برجاوال امر کرد، یالهاى تمام اسبان و قاطرها را چیدند و کنگره
این . او بصلیب کشیدند و امر کرد، که نى و هیچ نوع آلت موسیقى ننوازندطبیب بدبخت را بامر 

خدا بدانند و تیون را نیمتر گفت، که هفسوضع ادامه یافت، تا آنکه غیبگوى آمون از طرف ژوپى
ها باالخره اسکندر، براى اینکه در جنگى تسلّى بیابد، بمملکت کوسى. از براى او قربانى کنند

مطیع کردن آنها، شکار انسان ترتیب داد و امر کرد تفاوتى بین مرد و زن، بزرگ و رفته، پس از 
انگیز را قربانى دفن کوچک نگذاشته همه را از دم شمشیر بگذرانند و این قصابى وحشت

دیودور راجع باین . این مردم در کوههاى بختیارى و در مالمیر کنونى میزیستند(تیون نامید هفس
براى مخارج مراسم تشییع جنازه »1«هزار تاالنپس از آن ده). طلب بودنداستقاللمردم گوید، که 

اش داد، بعد خواست از این مبلغ بیشتر خرج کند و از میان تیون و ساختن مقبرهو دفن هفس
نام براى اجراى فکر خود برگزید، زیرا او در »2«کراتمعماران این زمان شخصى را ستاسى

.بیش از دیگران بعظمت و غرابت و جسارت معتقد بودهاى خود نقشه

ام، کوه آتس، در از تمام کوههائى، که من دیده: این معمار چندسال قبل به اسکندر گفته بود
تراکیه، از حیث شکل به از هر کوهى قابل است، که آنرا بتراشند و بشکل انسان درآورند و، اگر 

هزار سکنه اى بسازد، که بدست چپ شهرى با دهمجسمهاسکندر بخواهد، او میتواند از این کوه
اسکندر در آن زمان نقشه او را . دارد و از دست راستش رودى جارى است و بدریا میریزد

.تر تمام شودتر باشد و گرانهائى بود، که غریبنپسندید، زیرا با معماران دیگر مشغول نقشه

کورثروایت کنت



بنابراین تفاوتها . هاى دو مورخ مذکور استباین وقایع در زمینه نوشتههاى این مورخ راجعنوشته
یعنى وقتیکه اسکندر هنوز بهمدان (در این اوان ): 4، بند 10کتاب (او گوید . را خواهیم نوشت

روى داد، که»3«تیون و اومنکدورتى در سر منزل بین هفس) نرسیده بود

______________________________
.میلیون فرنک طال56تقریبا -)1(

)2(-�S�t�a�s�i�c�r�a�t�e.

)3(-�E�u�m�e�n�e.
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زن خود اویوس نام باالخره بفحاشى کشید، زیرا اولى منزلى را، که دومى گرفته بود، به نى
آنرا این نزاع داشت باال میگرفت، که اسکندر دخالت کرده . تخصیص داد و اومن را براند

هاى ماد اسبهاى زیاد تربیت میکنند و آنها را نیسائى در جلگه: بعد مورخ مذکور گوید. فرونشاند
اند، عده آنها در موقعى، که اسکندر از اینجا میگذشت، به این اسبها درشت و شکیل. نامند
ناامنى، که از هزار میرسید، ولى میگفتند که سابقا عده آنها سه برابر بود، لیکن در موقع پنجاه

وقت اسکندر در اینجا سى روز بماند و در این. جنگها حاصل شد، راهزنان بیشتر اسبها را ربودند
شان سپر و آتروپات والى ماد براى اسکندر صد زن بربر آورد، که میتوانستند اسب بتازند و اسلحه

تیون مورخ مزبور چنین هفسبعد در باب مرگ . مانده مردم آمازون بودندشاید اینها باقى. تبر بود
تیون دوانى جوانان حضور داشت، که ناگاه باو خبر دادند، که هفساسکندر در مسابقه اسب: گوید

.در حال نزع است

از تمامى آالم و . اسکندر سراسیمه برخاسته بمنزل او شتافت، ولى وقتى رسید، که او درگذشته بود
او . تر بودهد، این قضیه، چنانکه خودش میگفته، سختنامالیماتى، که براى اسکندر روى داده بو

اند، تکرار کرده کورث چیزهائى را، که دیگران نوشتهبعد کنت. ها کرد و فریادها برآوردناله
از این ببعد . تیون سپرده بود، رئیسى انتخاب نکردنظامى، که به هفساسکندر براى سواره: گوید

پس از آن امر کرد، در تمام . ند و بیرق آنرا تغییر ندادندتیون نامیداین دسته را دسته هفس



تشییع جنازه و مراسم دفن بقدرى مطنطن بود، که کسى چنین چیزى . مملکتش مردم عزادار شوند
. تیون بازى و جنگ کنندهزار نفر از سپاه خود طلبید، که بیاد هفساسکندر سه. بخاطر نداشت

آمدش در تجلیل اسم خیلى مغموم است، براى خوشدوستان اسکندر، چون میدیدند، که او
حیائى را بجائى رسانیدند، که گفتند این تیون نسبت بیکدیگر سبقت میجستند و باالخره بىهفس

نامى از اهل سامس جانش در مخاطره بزرگ افتاد، »1«پس از آن آگاتوکل. سردار خدائى بود
.و گریستتیون گذشت زیرا دیدند، که او از جلو قبر هفس

______________________________
)1(-�A�g�a�t�h�o�c�l�e.

1905: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

تیون، که قسم بتمامى خدایان و بخود هفس: موقع پردیکّاس دخالت کرده به اسکندر گفتدر این
از من او را در نخجیرى دیدم و از دهان او شنیدم، که گفت، اگر آگاتوکل بر من گریه کرد، نه

این راه بود، که مرا مرده یا خداوندى مرا دروغ بداند، بل بیاد دوستى ما نتوانست از گریه 
این مجعوالت باعث نجات آگاتوکل گردید وگرنه او را، باوجود اینکه خدمات . خوددارى کند

اگرچه مطلب واضح است، (زیاد به اسکندر کرده بود، در ازاى این وفادارى بدوستش میکشتند 
تیون را موجود فانى دانسته، و جهت خطر از اینجا بوده، که چرا آگاتوکل هفس. توضیح میشودباز 

حال آنکه این سردار و دوست اسکندر بدرجه الوهیت ارتقا یافته بود و نمیبایست بر او گریست، 
).زیرا بر خدایان نمیگریند

. حرکت کرد»1«کوسیانچندى گذشت و اسکندر براى تفریح و دور کردن اندوه از خود بقصد 
اند و بوسیله راهزنى این مردم در کوهستانى در همجوارى ماد سکنى دارند، وحشى و جنگى

وتاز آنها ایمن دارند، ها را از تاختشاهان پارس بآنها وجهى میدادند، تا جلگه. زندگانى میکنند
ه میبردند و بنابراین ها، چون در جنگى شکست میخوردند، بکوهها و جاهاى سخت پنازیرا این

همه ساله، وقتى که شاهان از همدان به بابل میرفتند، مبلغى بآنها برسم انعام داده میشد، تا مانع از 
اسکندر با قصد حمله به آنها قشون خود را بدو قسمت تقسیم و پس از چهل روز . عبور آنان نشوند

کندر بود و قسمت دیگر را بطلمیوس قسمتى از سپاه در تحت فرمان خود اس. آنها را مستأصل کرد



بعد . شرط مطیع و تسلیم گشتندکوسیان، براى اینکه اسراى خود را پس بگیرند، بى. فرمان میداد
اسکندر امر کرد در جاهاى مساعد قالعى بسازند، تا پس از حرکت او این مردم نتوانند یاغى 

.شوند

روایت آریان

بعض حرکات و رفتارها که به اسکندر در عزادارى ): 2بند ، 4، فصل 7کتاب (این مورخ گوید 
اند، او خودش ارابه جنازه را کشید و معبد اند، کذب است، مثال اینکه گفتهتیون نسبت دادههفس

اسکوالپ،

______________________________
)1(-�C�o�s�s�e�e�n�s.

1906: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

دینى به در همدان خراب کرد، دروغ است، زیرا چنین بى) یده یونانیهابعق(یعنى رب النوع طب را 
برازید، ولى این خبر را، که او پونت افکند، بیشتر مىیک خشیارشا، که زنجیرهائى در دریاى هلّس

داستانى کرده باشد، باورکردنى »1«سه روز غذا نخورد و موهاى خود را زد، تا تقلید از آشیل
زمانیکه به بابل میرفت در راه برسوالن یونانى برخورد و، وقتى که هدایائى به : است و نیز گویند

باوجود این من از این خدا شکوه دارم، زیرا «: اپیدر میداد، که در معبد اسکوالپ بیاویزد، گفت
اند که اسکندر کس بمعبد و نیز گفته» رفیقى را، که من بیش از خودم دوست میداشتم، نجات نداد

.تر این خواهش را نپذیرفتفرستاد، تا عنوان و افتخارات خدائى براى او بگیرد، ولى ژوپىآمون 

تیون میکند، ولى پلوتارك، چنین است تکذیبى، که آریان از بعض اخبار راجع بقضیه فوت هفس
ورزیده، که آریان در که مورخ دقیقى بوده و نسبت به نام اسکندر بهمان درجه احترام مى

ها یا نماید، اکثر این اخبار را در کتاب خود گنجانیده و واقعه کشتار کوسىهاى خود مىنوشته
کوسیان را باسم قربانى انسان با تنفّر بیان کرده و خیلى بعید است، تصور کنیم، که پلوتارك 

ان به خراب کردن معبد اسکوالپ در همد«اما اینکه آریان گوید . نسنجیده این اخبار را درج کرده
اوال جاى تردید است، که چنین معبدى در همدان در این زمان وجود » برازیدخشیارشا بیشتر مى



اگر هم وجود داشته، یقینا پس از . ها بارباب انواع یونانى معتقد نبودندداشته باشد، زیرا ایرانى
.انقراض دولت هخامنشى بنا شده

و را نسبت به اسکندر میرساند، زیرا قربانى کردن از این معنى گذشته، این عبارت آریان تعصب ا
تیون یا کشتن طبیبى از این جهت، که او را نتوانسته چندین هزار کوسى براى راحت روح هفس

بمراتب بدتر از افکندن چند زنجیر در ) بخصوص که مریض ناپرهیزى کرده بود(معالجه کند 
جا باید استنباط از این. ودوت راست باشدبوغاز داردانل است، آنهم در صورتى که این خبر هر

کرد، که قربانى انسان آنهم

______________________________
)1(-�A�c�h�i�l�l�e.

1907: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

شاید از این جهت، که این . آورد، داراى اهمیتى نبودهدر صورتیکه یونانى از غیر یونانى بعمل مى
ذکر شد، نوشته، که قبل از جنگ 824زیرا، پلوتارك، چنانکه در صفحه کار سابقه داشته، 

.ها براى فتح بعنوان قربانى در آتش افکندندساالمین سه جوان رشید پارسى را یونانى

چون از کوسیان بمناسبت کارهاى اسکندر ذکرى شد، مقتضى است از این مردم، که قبل از مادیها 
اى گذشته، باز شمه) 124صفحه (مختصرى، که در مدخل این تألیف بایران آمده بودند، عالوه بر 

.گفته شود

کوسیان

سى، کوس-عیالمیها: انداین مردم را مردمان همجوار آنها و مورخین عهد قدیم چنین نامیده
اسم مردم مذکور در . »1«سایىکیسى، سایر مورخین یونانى کوس-شو، هرودوتکش-آسوریها

لر بزرگ (ها در لرستان سکنى داشتند این. ایلونا پسر حموربى در دفعه اولى برده شدهزمان شمسو
، )اروپائى شده کشّو(ها ها یا کاسیتکاسى). هاى کردستانکوه(و در حوالى زاگرس ) و کوچک

بابل را گرفته تقریبا ششصد سال در آنجا سلطنت ) 125-124صفحات (چنانکه در مدخل گذشت 



جا سلطنت کرد، کانداش نام داشت، سى و پنجم ل پادشاهى، که از این سلسله در ایناو. کردند
این . تى پادشاه عیالم کشته شد و این سلسله منقرض گشتپادشاه سلسله بدست شوتروك ناخون

مردم، چنانکه مورخین یونانى گویند، همه ساله از شاهان هخامنشى انعام و هدایائى دریافت 
آرخ گوید، که عده چنین مردمان در نه. ها را امن نگاهدارند، یعنى غارت نکننداهمیداشتند، تا ر

میانو الى) خوزها(»3«اوکسیان-2. در حوالى پارس»2«مردها-1: ها چهار بودزمان هخامنشى
ها از تاریخ چنین برمیآید، که کوسى. کوسیها در حدود ماد-3. در حدود پارس و خوزستان»4«

اسکندر، چنانکه . دوره آسورى و هخامنشى و مقدونى و یونانى استقاللشان را حفظ میکردنددر
اما اینکه. گذشت، با آنها جنگید، ولى بعد از اسکندر باز خودمختاریشان را حفظ کردند

______________________________
)1(-�K�o�s�s�a�i�o�o�i.

)2(-�M�a�r�d�e�s.

)3(-�U�x�i�e�n�s.

)4(-�E�l�y�m�e�e�n�s.

1908: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

یعنى مردمان ) کوههاى کردستان(ها چه مردمى بودند، سترابون گوید، که اهالى زاگرس کوسى
اند و راهشان از کنار آمده) خزر(مهاجرینى هستند، که از طرف دریاى کسپین »1«تس،متانس

).13، فصل 9کتاب (کوههاى کوسى و مردى و اوکسى بوده 

اند ها بودهتانّىها آریانى و از اقارب مى، که کوسى):45بین النّهرین، صفحه (گوید »2«تدالپور
ها در کلیۀ چنین بنظر میآید، که طوایف مختلف کوسى). این تألیف رجوع شود39بصفحه (

نیز و ) 2، بند 7، فصل 11سترابون، کتاب (یا تقریبا در طوالش سکنى داشتند »3«حوالى پاراخوآتر
پلین گوید، در نزدیکى دریاى کسپین ). 3، بند 13، فصل 12سترابون، کتاب (در جنوب رود ارس 

هاى هرودوت استنباط میشود، که در نزدیکى کرمانشاه و در از نوشته). 48، بند 6کتاب (بودند 



مورخ مذکور گوید، که راه شاهى از رود ). 52، بند 5کتاب (حوالى خوزستان سکنى داشتند 
فرسنگ و نیم امتداد مییابد و در 42ها رسیده بمسافت گذشته و بصفحات کیسى) دیاله(یندس گ

رفتن کاسوها ببابل بعقیده بعضى بر اثر . یازده ایستگاه است) کرخه(این صفحه تا رود خوآسپ 
.»4«)18آریان، صفحه -چیلدگردون(فشارى بود، که آریانها بآنها داده بودند 

اند و چند کلمه، که از زبان آنها بدست آمده، بزبان گرجى شبیه فیدپوست بودهخود کاسوها س
اسامى آریانى هم در میان آنها بوده و ظنّ قوى این است، که نجباى آنها، یعنى مدیران و . است

باالخره از آنچه گفته شد، این نتیجه حاصل میشود، که این مردم از طرف . انداشراف، آریانى بوده
تها قبل از مادیهاقفقازیاینها چندى در شمال ایران در حوالى دریاى خزر . ه بایران آمده بودند و مد

.اندسکنى گزیده و بعد بجنوب رفته بین کردستان و خوزستان برقرار شده

. این حدس تأیید میشود) شرقىنزدیکى کرمانشاه از طرف جنوب(از اکتشافات لرستان و هرسین 
و اشیاء مفرغى»5«سنگى و دلمنجا قبرهاى در این

______________________________
)1(-�M�e�t�a�n�o�s�t�o�s.

)2(-�D�e�l�a�p�o�r�t�e.

)3(-�P�a�r�a�c�h�o�a�t�r�e.

)4(-�V� �.�G�o�r�d�o�n� �C�h�i�l�d� �.�T�h�e� �A�r�y�a�n�s� �,�p� �.�1�8.

)5(-�D�o�l�m�e�nاندعبارت است از تخته سنگى، که بطور افقى بر دو تخته سنگ عمودى گذارده.

1909: ، ص2جتاریخ ایران باستان، 

بدست آمده و این چیزها همان است، که در شمال ایران در صفحاتى نزدیک دریاى خزر، نیز 
سپس دیده میشود، که نفوذ بابل و آسور بصنایع آنها رخنه کرده و بعد دیگر اثرى از . کشف شده

ارتى در تمام ها نیست، زیرا آهن جاى مفرغ را گرفته و صنایع سلوکى و پها یا کوسىصنایع کاسى



ها در تربیت کردن اسبهاى ها نیز باید گفت، که اینراجع به کوسیان یا کاسى. ایران انتشار یافته
ها و آسوریها میفروختند خوب خیلى ماهر بودند و ثروت آنان از این راه بود، که اسبان زیاد ببابلى

الوه بر آن، اسبهاى کاسى بواسطه ع. ها تحصیل میکردنظام خود را از کاسىو آسور اسبهاى سواره
از اینجا میتوان حدس زد، که نیساى . بابل در جاهاى دیگر آسیاى غربى و فینیقیه بفروش میرفت

معروف، که از حیث خوبى و قشنگى اسبهایش آنقدر معروف آفاق بود و مورخین عهد قدیم، 
-181بصفحات (شته بخصوص هرودوت، در چند مورد از تندروى و بردبارى آنها صحبت دا

ها بدوا بوجود آمده و بنابراین محلّ نیساى در صفحه کاسى) این تألیف رجوع شود635-775
.قدیم، که اسکندر بتماشاى آن رفت، باید در جائى بین کرمانشاه و نهاوند بطرف شمال باشد

.ها میتوان گفتاین است چیزهائى، که عجالۀ درباره کوسیان یا کاسى

چون اسم این مردم در . حفریات در هرسین و نهاوند اطالعاتى بیشتر راجع باین مردم بدهدشاید 
کشّو، : کتب مورخین و نویسندگان، مختلف ذکر شده، از شرح مذکور معلوم است، که این اسامى

.سیت و کوسیان، تماما راجع باین مردم استکاسو، کاسى، کیسى، کوسى، کاس

)م. ق323-324(فوت او -اسکندر در بابلمبحث پنجم کارهاى 

روایت دیودور

اسکندر پس از مطیع کردن کوسیان بطرف بابل رفت و با ): 112، بند 17کتاب (این مورخ گوید 
.تأنّى حرکت میکرد

شناسىبابل نمایندگان کلدانیهائى، که در ستاره) ده فرسنگى(استادى 300در 

1910: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

شناسى یافته بودند، که اسکندر در این اینها، چون از ستاره. و غیبگوئى معروف بودند، باو رسیدند
ترین اشخاص خود را فرستاده بودند، تا از ورود اسکندر به بابل ممانعت شهر خواهد مرد، مسنّ

از این خطر اند، بسازد، کرده بگویند، که اگر اسکندر مقبره بلوس را، که پارسیها خراب کرده



رئیس »1«تسفانلهبه. او باید نقشه خود را تغییر داده از شهر دور شود. نجات خواهد یافت
آرخ به کلدانیها از ترس اسکندر جرئت نکرد با او مواجه شود و بنابراین مطلب را بتوسط نه

.ها داشتاسکندر از این پیشگوئى متوحش شد، زیرا عقیده ببصیرت کلدانی. اسکندر پیغام داد

استادى این 200بعد قسمت بیشتر دوستان خود را به بابل فرستاد و خودش راه را کج کرده در 
با »2«هاى زیاد و نیز آناکساركهمه از این کار اسکندر متحیر گشتند و یونانى. شهر اردو زد

را دانستند، خود، نزد اسکندر رفته جهت را پرسیدند و بعد، که آن) یعنى مکتب(فیلسوفان مذهب 
تمام مهارتشان را در استدالل بکار بردند، تا به اسکندر بفهمانند، که علم غیبگوئى و بخصوص 

نتیجه استدالل این اشخاص چنان بود، که اثر گفته . علمى، که کلدانیان بآن معتقدند، مبنائى ندارد
.بل گردیدکلدانیان از روح اسکندر زائل شد و او تصمیم خود را تغییر داده وارد با

اهالى این شهر مانند سابق از اسکندر و قشون او پذیرائى شایان کردند و همه بواسطه وفور نعمت 
.در عیش و عشرت فرو رفتند

آمدن سفراى خارجه نزد اسکندر

):113، بند 17کتاب (بعد مورخ مزبور چنین گوید 

تاریخ صحیح نیست، زیرا اسکندر م تطبیق شده ولى این . ق324یعنى در سالیکه با (در این سال 
بعضى با این . تقریبا سفراى تمام ممالک روى زمین نزد اسکندر آمدند) م درگذشت. ق323در 

مقصود، که او را از فتوحاتى که کرده تبریک گویند، برخى براى اینکه باو تاجهائى تقدیم کنند، 
باالخره . و یگانگى با او ببندنداى هدایائى براى او آوردند، بعضى میخواستند عهد دوستىعده

هائى را، که بآنهابرخى میخواستند نسبت

______________________________
)1(-�B�e�l�e�p�h�a�n�t�e�s.

)2(-�A�n�a�x�a�r�q�u�e.
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بودند و غیراز ملل و شهرها و پادشاهان آسیا نمایندگان اروپا و لیبیا نیز آمده. داده بودند، رد کنند
در میان نمایندگان لیبیا، رسوالن قرطاجنه، افریقاى فینیقى و تمام سواحل تا . عده آنها زیاد بود

نمایندگان شهرهاى یونانى، : سفراى اروپا اینها بودند. دیده میشد) جبل طارق(ستونهاى هرقل 
ها، که در االتمقدونیه، ایلّیریه، قسمت بیشتر سواحل آدریاتیک و اقوام کوچک تراکیه و گ

»1«ها از مردمان گلگاالت(زیستند، و تازه یونانیها با آنها آشنا میگشتند همسایگى تراکیها مى
).بودند

اسکندر خواست فهرست رسوالن را باو بدهند و خودش معین کرد، که بچه ترتیب آنها را خواهد 
یعنى میخواستند (هاى مقدس بود او اول کسانى را پذیرفت، که موضوع مأموریتشان چیز. پذیرفت

اشخاصى را، که -پس از آن. بعد آنهائیرا، که میخواستند هدایائى تقدیم کنند). عقد اتّحاد ببندند
ها حل شود و باالخره کسانى را که مطالب خصوصى داشتند یا میخواستند منازعات آنها با همسایه

در این مورد، او . ان به یونان اجرا کنندنمیخواستند فرمان اسکندر را راجع ببازگشت تبعیدشدگ
دوریان و دیگران را پذیرفت، یعنى ترتیب درجات ها، اپىاول الیان و بعد آمونیان، دلفیان، کرنتى
تمامى این سفارتها را خوب پذیرفت و بهمه جوابهاى مالیم . را موافق شهرت معابد آنها تعیین کرد

.، راضى رفتندداد، چنانکه آنها، بقدرى که ممکن بود

تیونمراسم دفن هفس

تیون پرداخت و آن پس از آن اسکندر بمراسم دفن هفس): 114، بند 17کتاب (بعد دیودور گوید 
. بقدرى مطنطن بود، که نه قبل از این واقعه کسى چنین مراسم دفنى بخاطر داشت و نه بعد از آن

تیون قط کراتر از این حیث با هفساسکندر او را بیش از دوستان دیگر خود دوست میداشت و ف
باوجود این، چون روزى یکى از محبوبین اسکندر باو گفت، که کراتر . همسرى و رقابت میکرد

کراتر پادشاه را دوست دارد، ولى «تیون دوست دارد، اسکندر جواب داد او را بقدر هفس
.»تیون اسکندر راهفس

______________________________
)1(-�G�a�u�l�o�i�s.
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تیون را اسکندر تصور باید بخاطر آورد، که چون اسکندر بخیمه مادر داریوش درآمد و او هفس
کرده نسبت باو تکریمات معموله را بجا آورد و بعد، که فهمید اشتباه کرده، عذر خواست، 

خالصه بقدرى . »در استاو هم اسکن. مادر، بخودتان زحمت مدهید«: اسکندر جواب داد
تیون نزد اسکندر داراى اعتبار و آزادى نطق بود، که چون المپیاس مانند دشمنى باو حسد هفس

اى از او بد گفته تهدیدش کرد، او جوابى سخت بمادر اسکندر داد، که باین عبارت برد و در نامه
د، و اال بدانید، که ما بس است افترا و تهمت، از غضب و تهدیدات منصرف شوی«: خاتمه مییافت

.»تر استچندان وقعى باین حرفها نمینهیم، زیرا اسکندر از همه قوى

اسکندر تدارکات زیاد براى مراسم دفن دید، بتمام شهرهاى همجوار امر کرد، بدرخشندگى این 
مراسم کمک کنند و بهمه اهالى آسیا دستور داد چیزى را، که پارسیها آتش مقدس مینامند، 

چون پارسیها این کار را در موقع فوت شاهان خود . دارند و فقط بعد از دفن بیفروزندخاموش
غرائب دیگرى . میکردند، مردم این حکم را بفال بد گرفته گفتند، که اسکندر بزودى خواهد مرد

تیون را ذکر کردیم، داد و، ما پس از اینکه مراسم دفن هفسنیز نزدیکى مرگ اسکندر را خبر مى
تیون را از آمد او صورت هفستمام دوستان اسکندر براى خوش. صحبت خواهیم داشتاز آن

بها ساختند و خود اسکندر معماران و جمعى از کارگران را جمع عاج و طال و سایر مواد گران
خراب کنند و آجرها را ) ثلث فرسنگ(کرده گفت، قسمتى از دیوار بابل را بمسافت ده استاد 

محلّ مزبور . عد او نقشه محلّى را، که میبایست در آنجا آتشى روشن کنند، کشیدب. کنار بگذارند
.امتداد مییافت) مطر185(شکل مربعى را داشت، که هرکدام از اضالع آن بمسافت یک استاد 

بنا . دور بنا را زینت داده بودند. این بناى مربع داراى سى غرفه بود و سى درخت خرما آنرا میپوشید
داشت و هر طبقه بنحوى مخصوص آراسته و پیراسته بود، چنانکه طبقه اولى حاوى پنج طبقه

ها در اینجا با فاصله. هاى مردان مسلّح و هیکل دو کماندار بود، که بزانو درآمده بودندمجسمه
ارش میرسید، مزین 15طبقه دوم را با جارهائى، که هرکدام ببلندى . هاى ارغوانى پوشیده بودپرده

هاى اینشته دستهدا
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باالى شعله این جارها عقابهائى بود، که بالهایشان را . جارها را از تاجهاى زرین ساخته بودند
هاى جارها عبارت بود از صورت چند اژدها، که از پایه. گشوده و سرشان را بزیر افکنده بودند

.انده بودندها برجا ثابت منگاه آنها، عقاب

نمود چهارمین طبقه جدال سانتورهاى زرین را مى. طبقه سوم شکار حیوانات مختلف را نشان میداد
طبقه پنجمین ). ها نصف بدنش انسان بود، نصف دیگرش اسباى بعقیده یونانىاین موجود افسانه(

.پر بود از سانتورها و شیرهائى از زر

.مزین شده بود، تا فتح و شکست را بنمایدطبقه علیا با اسلحه مقدونى و خارجى

ها در درون این مجسمه. را کار گذاشته بودند»1«هاى مجوف سیرندر ذروه این بنا مجسمه
. ارش ارتفاع داشت130تمام بنا . میبایست اشخاصى قرار گرفته آوازهاى مراسم دفن بخوانند

ر رقابت میکردند، تا بر درخشندگى این مراسم منصبان و سربازان و سفرا و بومیها با یکدیگصاحب
باالخره براى . براى این کار خرج شد»2«مطنطن بیفزایند و، چنانکه گویند دوازده هزار تاالن

تیون آهنگ باشد، اسکندر امر کرد، که همه هفساینکه همه چیز با این تشعشع و درخشندگى هم
قربانى کنند و چنین اتفاق افتاد، که در این وقت را یکى از خدایان درجه اول دانسته براى او 

فیلیپ، یکى از دوستان اسکندر وارد شده گفت، هاتف آمون امر کرده، که چنانکه براى خدا 
اسکندر، چون این بشنید، غرق شعف و شادى گشت، . تیون نیز بکنندقربانى میکنند، براى هفس

بنابراین . نیات و کارهاى او را تصدیق داردکرد بر اینکه خداى بزرگ زیرا این امر داللت مى
هاى زیاد هزار حیوان از هر قبیل قربان شدند و بذل و بخششده: اولین قربانى را خودش شروع کرد

.بعمل آمد

فوت اسکندر

در . ور شداسکندر پس از مراسم دفن در عیش و طرب غوطه): 117، بند 17کتاب (دیودور گوید 
میآمد، که او بذروه اقتدار و سعادت رسیده است، ولى تقدیر حیات او را وقت چنین بنظر این

مورخ مزبور بعض اتفاقات را، که قدما حمل بر آیات آسمانى میکردند،. کوتاه کرد



______________________________
)1(-�S�i�r�e�n�e(اى، که نیمى زن و نیمى مرغ بودموجود افسانه.(

.بپول کنونىمیلیون فرنک طال 67-)2(
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اى در ایالت بابل تفرّج کند و چنین روزى اسکندر خواست روى دریاچه: ذکر کرده، مثال میگوید
چون اطراف این کانال را . اتفاق افتاد، که قایق او از سایر قایقها جدا شد و بترعه باریکى درآمد

در . ى از درختان بتاج اسکندر خورد و آنرا در آب انداختدرختان زیاد فرو گرفته بود، شاخه یک
. حال یکى از پاروزنها خود را بآب انداخت و تاج را گرفته بر سر نهاد، تا بشناو بقایق درآیداین

. گویان را در این باب پرسیداسکندر تاج را گرفته بر سر نهاد و، چون به بابل برگشت، عقیده غیب
پس از آن اسکندر بضیافتى، که یکى از . هاى باشکوه و مطنطن کردبانىآنها گفتند، که باید قر

دوستان او مدیوس تسالیانى ترتیب داده بود، رفته در آنجا شراب زیاد نوشید و در آخر ضیافت 
بعد بر اثر آن بغتۀ، مثل اینکه ضربتى باو وارد آمده باشد، آهى کشید . »1«جام هرقل را خالى کرد

مرض . ها باطاقش برده فورا در بسترش خوابانیدند و مراقب احوالش شدندو او را روى دست
باالخره درد بقدرى شدت . باسرعت شدیدتر گشت و از اطباء کسى نتوانست او را معالجه کند

اى را، که در انگشت داشت بیرون آورده یافت، که اسکندر از حیات خود مأیوس گشت و حلقه
: نش از او پرسیدند، سلطنت را بکى وامیگذارد، جواب دادبه پردیکّاس داد و، چون دوستا

و بعد آخرین کلمات او این بود، که در موقع مراسم دفن در سر » بشخصى که از همه دلیرتر است«
از کتاب هیجدهم او آنرا 1این عبارت دیودور گنگ است، ولى بند (قبر او جدالى ترتیب بدهند 

بینم، بآنکه از همه دلیرتر است، زیرا مى«: ید، اسکندر گفتسازد، زیرا مورخ مذکور گوروشن مى
).»که دوستان من در سر قبر من خواهند جنگید

):118، بند 17کتاب (بعد دیودور پس از تمجیدى زیاد از اسکندر گوید 



اند، که او از زهر درگذشت، او دوازده سال و هفت ماه سلطنت کرد و، چون بعض مورخین گفته
پاتر و تىبین آن: مدعاى مورخین مزبور این است. یم دالیل آنها را بسکوت نگذرانیمالزم میدان

المپیاس مادر اسکندر کدورت بود و، تا وقتى

______________________________
.گنجیدهدر جام هرقل هفت بطر شراب می-)1(
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پاتر وقعى باین کدورت نمیگذارد، ولى تىاثر نمیداد، آنکه اسکندر بحرفهاى مادرش ترتیب
چون کینه المپیاس روزافزون گشت و اسکندر هم از وظایف مذهبى خود میدانست، که مادرش را 

پاتر از او رنجیده در مواقع عدیده خصومت خود را بروز داد و نیز باید تىناراضى نگاه ندارد، آن
بنابراین . و فیلوتاس دوستان اسکندر را متوحش داشته بودین در نظر داشت، که قتل پارمن

پاتر از اینکه پسرش ساقى اسکندر بود استفاده کرده بتوسط او بپادشاه مقدونى شربتى تىآن
پاتر را در اروپا محکم کرد و، از وقتى که تىمرگ اسکندر اقتدار آن. خوراند، که زهرآلود بود

بهرحال . رخین زیاد جرئت نکردند از این قضیه ذکرى کنندپسرش کاساندر جانشین او گشت، مو
کاساندر با افعال خود عالنیه نشان داد، که بر ضد منافع ) یعنى، چه این خبر راست یا دروغ باشد(

باالخره شهر تب را، که . او المپیاس مادر اسکندر را کشت و نعش او را دفن نکرد. اسکندر است
.ازه داد از نو بنا کننداسکندر خراب کرده بود، اج

گامبیسسىفوت سى

گامبیس مادر داریوش بقدرى از مرگ اسکندر در اندوه فرو سىسى): همانجا(بعد دیودور گوید 
کسى خود بسیار گریست و، چون بانتهاى عمر نوائى و بىاو بر بى. رفت، که هیچگاه تسلّى نیافت

وغم توأم گردید، خاتمه عمرش با هم. ذشتخود رسیده بود، پنجروز پس از فوت اسکندر، درگ
، مترجم دیگر مورخ »2«میو: گوید»1«مترجم دیودور(نام و افتخار بود ولى نمیتوان گفت، که بى

گامبیس پس از فوت اسکندر آنقدر سىهاى دیودور را چنین فهمیده، که سىجاى نوشتهمزبور این
که بمرد، ولى این ترجمه صحیح نیست، زیرا از روشنائى و صرف غذا خود را محروم داشت، 



کتابهاى دیودور را از ترجمه الطینى آن ترجمه کرده و ترجمه الطینى در ) یعنى میو(مترجم مزبور 
).بعض جاها مطابقت با اصل یونانى ندارد

روایت آریان

ه شده، ولى ها است، که باالتر گفتهاى این مورخ در باب وقایع اینزمان در همان زمینهنوشته
:هائى هم دارد، که ذکر میکنیمتفاوت

______________________________
)1(-�F�e�r�d�i�n�a�n�d� �.�.� �H�o�e�f�e�r.

)2(-�M�i�o�t.
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تیونمراسم دفن هفس

در این باب باید گفت، که آریان شرح آنرا خیلى باختصار برگذار کرده و جزو وقایع بابل بشمار 
شاید آریان تصور میکرده، که مراسم دفن در همدان یا در جائى غیراز بابل بعمل آمده و . نیاورده

این برخالف حقیقت است، زیرا، عالوه بر اینکه مورخین دیگر این قضیه را جزو وقایع بابل بشمار 
.انداند، جاى آتشى را، که اسکندر افروخته در بابل یافتهآورده

گیر را هزار نفر کشتىفات مراسم دفن یک چیز را افزوده و گوید، که اسکندر سهآریان بر تشری
دعوت کرده بود، که در این مراسم شرکت کنند و اینها بزودى در تشییع جنازه خودش شرکت 

زمانیکه اسکندر در بابل بود، مأمورى : مورخ مذکور نوشته). 3، بند 4، فصل 7کتاب (کردند 
جواب آمد، . تیون متوفى بجا آوردتا بداند که چه احتراماتى باید براى هفسبمعبد آمون فرستاد،

اسکندر از این گفته غیبگوى آمون غرق شعف گشت . که او را باید مانند پهلوانى ستایش کنند
).1، بند 7، فصل 7کتاب (



ندر والى مصر بمردم تعدى میکرد و باوجود این، چون اسک»1«امنبعد او گوید، که کل
تیون دو معبد در مصر ساخته شود، یکى در اسکندریه و میخواست براى جاویدان کردن نام هفس

اگر پس از ورودم بمصر، دیدم که این دو معبد ساخته «: بوالى نوشت»2«دیگرى در جزیره فار،
در . »بخشم، بل از تقصیراتت در آتیه نیز خواهم گذشتاى مىشده، نه فقط تعدیاتى را، که کرده

:اینجا آریان گوید

این سخنان درخور پادشاهى بزرگ نبود، بخصوص که مخاطب شخصى بدکار بود، که مملکت 
در باب این جزیره باید گفت، که در ). 2همانجا، بند (بزرگى را در تحت اداره خود داشت 

پادشاه مصر در اینجا منارى ساخت »3«بعدها بطلمیوس فیالدلف. نزدیکى اسکندریه واقع است
باالى این منار . مطر ارتفاع آن بود135، که بهترین فانوس دریائى بشمار میرفت و )م. ق285(

گانه عهد قدیم محسوب آنرا یکى از عجایب هفت. ها چراغ روشن میکردندبراى هدایت کشتى
.همین منار بوده» آینه سکندر«اند و مقصود شعراى ما از داشته

______________________________
)1(-�C�l�e�o�m�e�n�s.

)2(-�P�h�a�r�e� �)�P�h�a�r�o�s. )

)3(-�P�t�o�l�e�m�e�e� �P�h�i�l�a�d�e�l�p�h�e.

1917: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها بطور اختصار گوید، که این مردم در کشى اسکندر بوالیت کوسىآریان راجع بقشون
.داشتندهمسایگى خوزیان میزیستند و جاهاى محکم در کوهستانها

).4، بند 4، فصل 7کتاب (وقمع کرد اسکندر آنها را قلع

آمدن سفراء



در باب آمدن سفراى مردمان گوناگون نزد اسکندر مورخ مذکور نوشته، که این مردمان 
اهالى : از افریقا. »3«هاو اتروسک»2«، لوکانیان»1«از ایطالیا مردم بروتیان: هائى فرستادندهیئت

اینها در اسپانیاى کنونى (»5«و ایبرها»4«هااز اروپا سکاهاى اروپائى و سلت. حبشهقرطاجنه و
اند، که رومیها هم رسوالنى ، دو مورخ اسکندر نوشته»7«پیادو آسکل»6«آریست). سکنى داشتند

فرستاده بودند و، چون اسکندر از شجاعت و اخالق و ترتیبات آنها آگاه شد، عظمتى در آتیه 
این خبر نباید راست باشد، آریان هم گوید، که هیچکدام از مورخین . بینى کردراى آنها پیشب

عالوه بر آن . اندرومى آنرا ذکر نکرده و آریستوبول و بطلمیوس هم چیزى در این باب ننوشته
جمهورى آزاد رومیها احتیاجى هم به اسکندر نداشت و با طرز حکومت استبدادى خصومت 

).1، بند 5، فصل 7کتاب (ورزید مى

رفتن هراکلید به گرگان

را به گرگان فرستاد، تا از درختانى، که در آنجا زیاد »8«سپس آریان گوید، که اسکندر هراکلید
این شخص مأمور بود، تحقیقاتى در باب دریاى کسپین . است، کشتیهائى مانند سفاین یونانى بسازد

و ) خلیج پارس(ریاى سیاه اتّصال مییابد یا مانند دریاى پارس کرده بداند، که آیا این دریا با د
باوجود اینکه کنار دریاى مزبور مسکون است و رودهائى . اى از اوقیانوس استدریاى احمر شعبه

آریان . رانى باین دریا میریزد، کسى نمیداند، که منشأ آن از کجا استبزرگ و قابل کشتى
:درودهاى مزبور را چنین شرح میده

، )آمویه(، که بعد از رود سند بزرگترین رود آسیا است و از باختر میگذرد »9«اوکسوس
باالتر از قول آریان. مقصود سیحون است(، که از سکائیه عبور میکند »10«اوکسیارت

______________________________
)1(-�B�r�o�t�i�e�n�s.

)2(-�L�u�c�a�n�i�e�n�s.

)3(-�E�t�r�u�s�q�u�e�s.



)4(-�C�e�l�t�e�s.

)5(-�I�b�e�r�e�s.

)6(-�A�r�i�s�t�e.

)7(-�A�s�c�l�e�p�i�a�d�e.

)8(-�H�e�r�a�c�l�i�d�e.

)9(-�O�x�u�s.

)10(-�O�x�i�a�r�t�e.

1918: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

، که ارمنستان را مشروب »1«آراکس.). م. گذشت، که بومیها این رود را ارکسانت مینامیدند
میریزد، که بعضى را اسکندر کشف کرد و باین رودها عده زیادى رودهاى دیگر ). ارس(میدارد 

).2همانجا، بند (طرف سکاهاى بدوى جریان دارد و مجهول است برخى در آن

رفتن اسکندر به بابل

کاهن معبد بلوس ورود شما را به بابل شوم میداند و اسکندر : آریان نوشته، که کلدانیها باو گفتند
.»ن فال این است، که شخص بهر چیز امیدوار باشدبهتری«: جواب داد»2«پیدبا این شعر اورى

ولى بدى راهها از » پس بطرف مغرب نروید، دورى زده راه مشرق پیش گیرید«بعد کاهنان گفتند 
مقدرات، اسکندر را براهى که شوم بود، انداخت و شاید از خوشبختى . اجراى این نقشه مانع شد

عنان است، روى دهد، در میان ا طالع انسان هماسکندر بود، که پیش از آنکه یک بدبختى که ب
حکیم یونانى به »3«در اینجا آریان حرفى را، که سولون. عظمت و تأسفات عمومى درگذشت

در جاى خود گفته شد، که اصال سولون کرزوس را ندیده بود و (کرزوس گفته بود، تذکر میدهد 
اسکندر پنداشت، که مقصود ). شودرجوع280این گفته هرودوت عارى از صحت است، بصفحه 



کاهنان بابلى از این پیشگوئى نفع خودشان است، زیرا معبد بلوس را که خشیارشاى خشمناك پس 
از مراجعت از یونان خراب کرده بود، او میخواست از نو بسازد، ولى بواسطه غیبتش این کار 

این کار . ده کرده آنرا زود بنا کندبتأخیر افتاد و حاال اسکندر درصدد بود، که از قشون خود استفا
هائى بمخارج و دایر نگاهداشتن محلّ) یعنى بابل(بنفع کاهنان تمام نمیشد، زیرا پادشاهان آسور 

معبد تخصیص داده بودند، که بعدها عایدات آن بجیب کاهنان میرفت و، اگر معبد مزبور تعمیر 
موافق گفته آریستوبول باالخره اسکندر . میشد، قسمت بزرگى از این فواید از آنها سلب میگشت

گوئى کاهنان خواست شهر بابل را دور زده بمشرق برود، ولى بباتالقهائى عمیق بنا به پیش
).3همانجا، بند (نخواهى موافق رضاى خدایان رفتار نکرد برخورده خواهى

______________________________
)1(-�A�r�a�x�e.

)2(-�E�u�r�i�p�i�d�e.

)3(-�S�o�l�o�n.

1919: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

تیون قبل از مرگشان شده سپس مورخ مذکور چند فقره پیشگوئى را، که راجع به اسکندر و هفس
آریستوبول گفته، یکى از هترها که مشّاق قشون بود، و آپولّودور : بود، ذکر میکند و چنین گوید

این شخص، چون . نام داشت، بامر اسکندر در غیاب او نزد مازه والى بابل بماند»1«پولیسىفىآم
اند، رفتارى سخت دید، که اسکندر پس از مراجعت از هند با اشخاصى، که در سر مشاغلشان مانده

که غیبگو بود، خواهش کرد، راجع بآتیه او تفأل »2«تاگوردارد، بر خود لرزید و از برادرش پى
.بگو از کى میترسى، تا نتیجه را بگویم: برادرش جواب داد. را بگویدزده نتیجه

شده تفأل زده نوشت، هاى حیوان قربانىتاگور از روى رودهتیون را برد و پىآپولّودور اسم هفس
بعد . تیون رسیداین نامه از بابل بهمدان یکروز قبل از مرگ هفس. که او بزودى خواهد مرد

پس از آن، چون خواست صداقت . ع به اسکندر کرد و همان جواب آمدآپولّودور سؤالى راج



خود را به اسکندر بنماید، نزد او رفته شرح قضیه را بیان کرد و اسکندر نه فقط از او بددل نشد، بل 
.او را نواخت

آریستوبول گوید، که این خبر را از خود غیبگو دارد و او بعدها موافق همان عالمات راجع بمرگ 
پیشگوئى در موقع -راجع باولى. گون پیشگوئى کرد و آنچه گفته بود واقع شدتىیکّاس و آنپرد

بعد آریان حکایت خود را . »3«قبل از جنگ ایپسوس-جنگ او با بطلمیوس بود و راجع بدومى
دنبال کرده چنین گوید، وقتى که کاالنوس بطرف خرمن هیزم میرفت، با تمامى هترها روبوسى 

ما یکدیگر را در بابل خواهیم دید و در آنجا با تو «: ، چون به اسکندر نزدیک شد، گفتکرد و
در آنزمان چندان توجهى باین حرف نکردند و پس از مرگ اسکندر آنرا . »روبوسى خواهم کرد

).4، بند 5، فصل 7کتاب (بخاطر آوردند 

پس از ورود به بابل

.اده بود، پذیرفتاسکندر در بابل هیئتى را، که یونان فرست

گویا میخواستند تاجهائى هدیه کنند و . آریان گوید، معلوم نشد، که مقصود این هیئت چه بود
.تبریک مراجعت بگویند

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�d�o�r�e� �.�d�'�A�m�p�h�i�p�o�l�i�s.

)2(-�P�y�t�h�a�g�o�r�e.

)3(-�I�p�s�u�s.

1920: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

هائى را که، خشیارشا از یونان آورده در پاسارگاد، شوش، بابل و موقع مجسمهایناسکندر در 
هائى را، که در اینموقع آتن هم مجسمه. ها پس دادشهرهاى دیگر آسیا گذارده بود، بیونانى

را پس »3«از مفرغ ساخته بودند و نیز مجسمه دیان سرسیانى»2«تونو آریستوگى»1«هارمودیوس



بقول آریستوبول این بحریه عبارت بود از دو کشتى با . اسکندر در اینجا بحریه خود را دید. تگرف
پنج صف پاروزن ساخت فینیقى، و سه کشتى با چهار صف، دوازده کشتى با سه صف و سى 

. پارس بفرات درآمدآرخ از خلیجقسمتى از بحریه در تحت فرماندهى نه. کشتى سى پاروئى
آوردند و دوباره ) در کنار فرات(»4«در سواحل فینیقیه تجزیه کرده به تاپساكقسمت دیگر را

ترکیب کرده بفرات انداختند و نیز آریستوبول گوید، که بحکم اسکندر سروهاى زیاد در ایالت 
سازى بابل انداخته سفاینى ساختند و درخت سرو در سوریه یگانه چوبى است، که براى کشتى

اسکندر در بابل امر کرد بندرى حفر کنند، که . له و ملّاحان را هم فینیقیه میدهدعم. بکار میآید
در همین اوان اسکندر میکال . ها مأمنى باشدبتواند هزار سفینه دراز را جا داده براى کشتى

.را با پانصد تاالن بسوریه و فینیقیه فرستاد، تا سپاه دریائى بگیرد»5«کالزومن

پارس و جزایر آن مستعمراتى بسازد، زیرا تصور میکرد، ن بود، که در سواحل خلیجنقشه پادشاه ای
.جاها از حیث ثروت میتواند با فینیقیه رقابت کندکه این

بعد آریان گوید، ولى تمام این تدارکات بر ضد اعراب میشد و بهانه هم این بود، که طوایف کثیر 
یائى براى اسکندر نفرستادند و احتراماتى نسبت بوى بجا العده عرب یگانه مردمى بودند، که هدا

).5، بند 5، فصل 7کتاب (خالصه آنکه اسکندر تشنه فتوحات جدیدى بود . نیاوردند

طلبى اسکندرجاه

سوساست و دیگرى دیونى»6«یکى اورانوس: به اسکندر میگفتند، که اعراب دو خدا را میپرستند
. نیز آفتاب را احاطه دارد و نسبت بانسان منشأ کلیه فیوض طبیعت استاولى تمام ستارگان و . »7«

دومى

______________________________
)1(-�H�a�r�m�o�d�i�u�s.

)2(-�A�r�i�s�t�o�g�i�t�o�n.

)3(-�D�i�a�n�e�-�C�e�r�c�e�e�n�n�e.



)4(-�T�a�p�s�a�q�u�e.

)5(-�M�i�c�a�l�e� �C�l�a�z�o�m�e�n�e.

)6(-�U�r�a�n�u�s.

)7(-�D�i�o�n�y�s�u�s.

1921: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اند، یعنى جا هم یونانیها از نظر مذهبى خودشان حرف زدهمعلوم است، که این(فاتح هند بود 
و فاتح هند میدانستند، داخل »1«آسمان را اورانوس نامیده دیونیس را هم، که رب النّوع شراب

مصحف الت بود، که بایدهرودوت، چنانکه گذشت، گفته، یکى از خدایان اعراب آلى. اندکرده
من هم میتوانم سومین خداى مذهب آنان باشم، زیرا «: اسکندر، چون این بشنید، گفت). الّات باشد

او میخواست پس از فتح، چنانکه در هند رفتار کرد، . »کارهاى من کمتر از کارهاى دیونیس نیست
که در این ثروت عربستان او را جلب میکرد، چه شنیده بود،. اعراب را بآئین خودشان واگذارد

و از ) دارچین(»2«نامومومسى-هامرّمکّى و کندر، از بوته-فلوس، از درختان-مملکت از باتالقها
).6، بند 5، فصل 7آریان کتاب (آورند سنبل هندى بدست مى-هاچمن

تحقیقات در باب عربستان

ها و است، که اسکلهبقول آریان سواحل عربستان در وسعت کمتر از سواحل هند نیست و قابل 
. شهرهائى دارد، که در جاهاى مناسب واقع و داراى آذوقه وافر است. بنادر در آنجاها ساخته شود

. دو جزیره، که در مصب فرات واقع است، جالب توجه میباشد. دورتر از عربستان جزایرى هست
یره، معبد در وسط جز. از مصب است) تقریبا چهار فرسنگ(استاد 120کوچکتر بمسافت 

ها و اینجا مأمن سکنه و نیز گوزن. واقع است و آن را از هرطرف جنگلى احاطه دارد»3«میسآرته
اند و آنها را ها است، که آزادانه میچرند، زیرا این حیوانات وقف بر خدایان) ماده مرال(غزاله 

:اندذکر کردهدر اینجا هم یونانیها باز اسم ربۀ النّوع خودشان را (کنند قربانى مى



این عادت یونانیها، که اسامى ارباب انواع . میس را در یونان ربۀ النّوع شکار میدانستندآرته
اگر بزبان بومى اسامى را ضبط . خودشان را ذکر کنند، فقدان بزرگى را براى تاریخ باعث شده

ارد، مانند یونانیها، رومیها هم در بعض مو. میکردند، منبع اطالعاتى راجع بمذاهب ملل قدیمه میشد
اسامى ارباب انواعشان

______________________________
.نامیدندباالتر گفته شد، که دیونیس را رومیها باکوس مى-)1(

)2(-�C�i�n�a�m�o�m�u�m.

)3(-�A�r�t�e�m�i�s.

1922: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

راجع بمذهب مردم سلت اسامى ارباب انواع الطینى را، »1«سزاراند، چنانکه ژولرا ذکر کرده
آریستوبول گفته، که اسکندر این جزیره را باسم .). م. و غیره، نوشته»3«، مارس»2«مانند مرکور

اى ایکار شخص افسانه(نامید »4«واقع است ایکار) یعنى بحر الجزائر(اى، که در دریاى اژه جزیره
او پرهائى بخود با موم چسباند و خواست بآسمان بپرد و هرچند پدرش افسانه گوید، . یونان بود

ددال او را از این کار منع کرد، مفید نیفتاد، بعد که ایکار بآسمان رفت، از حرارت آفتاب مومها 
اى افتاد و تلف گشت، بعدها این جزیره را ایکار آب و پرها از بدن او جدا شد، در نتیجه بجزیره

ها را صحیح میدانسته، چنانکه به هرکول و باکوس هم است، که اسکندر این افسانهمعلوم . نامیدند
بعد آریان گوید، با هواى مساعد یکروز و یکشب الزم است، تا از مصب فرات ). معتقد بوده

چون این جزیره بزرگ حاصلخیزتر است و جنگلش . نامند»5«لسبجزیره دیگر برسند و آنرا تى
لس جزیره بحرین کنونى است و دو الزم است توضیح دهیم، که تى(ت میباشد کمتر، قابل زراع

گاه جزیره اولى را در نزدیکى مصب فرات، چنانکه آریان توصیف کرده، اکنون بوبیان و فیله
.).م. گویند

.، که از جزیره مزبور دورتر نرفته بود»6«چنین است نتیجه تحقیقات آرخاایس



تحقیقاتى کرده قسمتى را از سواحل دور زد، ولى کسى، که از همه »7«پس از او آندروستن
او را مأمور کرده بودند، تمام شبه جزیره را بشناسد و از راه . بود»8«سلىیروندورتر رفت هى

او جرئت نکرد چنین کند، ولى راجع بقسمتى بزرگ . براند»9«دریاى احمر برگشته تا هروپولیس
او پس از مراجعت به اسکندر گفت، که طول سواحل خیلى . تحقیقاتى کرداز سواحل عربستان 

آرخ هم، نه. زیاد و تقریبا بطول سواحل هند است و تک این شبه جزیره بطرف دریا امتداد دارد
کریت، نزدیکپارس، همین نکته را دریافت و حتّى، بقول انسقبل از دخول بخلیج

______________________________
)1(-�J�u�l�e�s� �C�e�s�a�r.

)2(-�M�e�r�c�u�r�e(پیام بر خداى بزرگ رومیها.(

)3(-�M�a�r�s(النّوع جنگ رب.(

)4(-�I�c�a�r�e.

)5(-�T�h�y�l�u�s.

)6(-�A�r�c�h�a�i�s.

)7(-�A�n�d�r�o�s�t�h�e�n�e.

)8(-�H�i�e�r�o�n� �d�e� �S�o�l�e�s.

)9(-�H�e�r�o�p�o�l�i�s(خلیج سوئز کنونی.(
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اسکندر او را مأمور نکرده بود، بدریاى بزرگ برود و بنا بود، که در بود بآن درآید، ولى چون 
ها و اخالق و ترتیبات اهالى ها، محصوالت، چگونگى زمینباب سواحل، سکنه، بندرها، آب

.تحقیقاتى کند، برگشت که نتیجه را به اسکندر بگوید



همین . بود آذوقه برگیرداین احتیاط باعث نجات بحریه گردید، چه در کویرهاى عربستان ممکن ن
).6، بند 5، فصل 7کتاب (یرون هم برگشت مالحظه باعث شد، که هى

فارس و سواحل عربستان و از آن صریحا استنباط هاى آریان راجع بخلیجاین است مضامین نوشته
ى شرقى و جنوبى عربستان نرفته و تقریبا یکسره از سند و از دریاآرخ بسواحل جنوبمیشود، که نه

هیئتى، که از طرف داریوش : بنابراین باید گفت. عمان بخلیج پارس رانده و بمصب فرات درآمده
اول مأمور شده بود، با اسکیالس یونانى از سند بدریاها رفته تحقیقاتى کند، مأموریت مهمترى 

ن ذکر شده، ای) 630صفحه (برعهده داشته، زیرا، چنانکه هرودوت گفته و باالتر در جاى خود 
را پیمود، ) افریقا(هیئت عربستان را دور زد و از راه نیل بدریاى مغرب درآمد و بعد سواحل لیبیا 

هاى اسکیالس، که در زمان ارسطو وجود داشته، اکنون در دست ولى جاى تأسف است، که نوشته
.نیست

خصایص فرات

بابل بودند و کشتیهاى در حینى، که مشغول کندن بندر): 1، بند 6، فصل 7کتاب (آریان گوید 
اى میساختند، اسکندر از یکى از بازوهاى فرات، که معروف بترعه یعنى سه طبقه»1«رمترى

فرات، که از ارمنستان . از شهر است سرازیر شد) کیلومطر148(استاد 800و بمسافت »2«پالّاکوپ
تان طغیان کرده از مجراى شروع میشود، رود عظیمى نیست، ولى در بهار و بخصوص در اول تابس

اگر این ترعه نبود، آب تمام صفحه را فرو میگرفت و حاال، همینکه از . خود بیرون میآید
باتالقهائى، که تا عربستان امتداد دارد، خارج گشت، زیر زمین جارى است، تا بدریا رسیده در آن 

هاچون موسم آب شدن برف. مفقود گردد

______________________________
)1(-�T�r�i�r�e�m�e�s.

)2(-�P�a�l�l�a�c�o�p�e.
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وقت کم است، باز گذشت، فرات دوباره بمجراى خود داخل میشود و، اگرچه آب آن در این
افتد، مگر اینکه انتهاى از زراعت مى) یعنى بابل(بیشتر آب بترعه سرایت میکند و دشتهاى آسور 

بعد آریان گوید، که والى بابل سه ماه براى ساختن سدى در . ب باال آیدترعه را سد کنند، تا آ
هزار عمله بابلى بکار انداخت، ولى از جهت رخوت خاك ترعه مزبور صرف کرد و روزى ده

بنابراین پس از کاوش در سى استادى این . موفق نشد و اسکندر مصمم گشت سدى متین ببندد
د، چنانکه میتوانستند با آن سطح ترعه را بپوشند و نتیجه این میشد، ترعه خاکى یافتند، که محکم بو

اسکندر . که ترعه در موسم زمستان از قوت آب خراب نمیگشت و از طغیان آن در بهار مانع نبود
در اینجا موقع مناسبى . اى، که در حدود عربستان بود، رسیداز این ترعه سرازیر شد، تا بدریاچه

ده دور آن دیوارى کشید و مقرّر داشت از سپاهیان یونانى، آنهائى که بواسطه یافت، شهرى بنا کر
).2همانجا، بند (پیرى و زخمهاى زیاد بکار جنگ نمیآمدند، ساکنین شهر گردند 

اول او از سدى صحبت میدارد و بعد معلوم . هاى آریان راجع بسد گنگ استباید گفت، که گفته
.اندا خاك دژ اندود کردهمیشود، که مجراى ترعه را ب

اى در مغرب فرات بطرف عربستان واقع است، که اکنون دریاچه: اصل قضیه باید چنین بوده باشد
اى، که شاید یکى از شعب فرات بوده، آب را در ها بوسیله ترعهبابلى. آنرا دریاچه نجف گویند

.انداختندموقع طغیان باین دریاچه مى

.رفته، شهرى در کنار آن بنا کرده و گفته تعمیرى هم از ترعه بکننداسکندر باین دریاچه 

ملّاحى تاج : سپس آریان قضیه مراجعت اسکندر به بابل و افتادن تاجش را در آب شرح داده گوید
در ابتداء او یک . زارى بیرون آورده بسر خود گذارد، تا تر نشود و بعد آنرا به اسکندر دادرا از نى

ها تطیر کرده گفتند، که چون تاج را بر سر ح بخشید، ولى بعد او را کشت، زیرا کلدانىتاالن بملّا
خود گذارده، باید معدوم گردد، ولى آریستوبول گوید، که اسکندر انعامى باو نداد و امر کرد 

).3همانجا، بند (این شخص یکنفر فینیقى بود . چوبش بزنند

1925: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

د سپاهیان جدیدورو



والى (سستاس په: اندپس از مراجعت به بابل اسکندر خبر یافت، که سپاهیان جدید وارد شده
هزار نفر سپاهى پارسى آورده بود و سپاهیان امدادى از بیست) پارس، چنانکه باالتر گذشت

.ودنداند، با او آمده بترین مردمانها جنگىکوسیها و تپوریها، که در همسایگى پارسى

با »3«داسبا سپاهى از لیدیه و منى»2«با لشکرى از کاریه وارد شد، مناندر»1«فیلوکسن
.وقت هیئتى از یونان براى اسکندر تاجهائى آورددر این. نظام خودسواره

اینها احتراماتى براى اسکندر بجا میآوردند، که درخور خدایان است، او در شرف «: آریان گوید
.»ودمردن ب

ستود و پارسیها ) یعنى ایالتش(اش سستاس را از جهت نظم و ترتیب ادارهاسکندر پس از اینکه په
را از جهت اطاعتى، که بوالیشان نشان میدادند، آفرین گفت، سپاهیان پارسى را در فاالنژهاى 

عده این همان قضیه است، که مورخین دیگر در جزو وقایع شوش نوشته و (مقدونى داخل کرد 
تر باشد، زیرا هاى دیگران صحیحظنّ قوى میرود، که نوشته. اندهزار قلمداد کردهها را سىپارسى
هر دسته دوازده نفرى .). م. کورث، این نظر را تأیید میکندهاى پلوتارك، دیودور و کنتنوشته

دشان پارسى، چهار صاحبمنصب جزو از مقدونیها داشت و از این چهار نفر صاحبمنصب، ارش
.مینامیدند»6«و دو دیگر را دکاسترات»5«دومى را دموایت. »4«باشى بودده

از این نوشته آریان بخوبى (ها بتیر و زوبین مسلّح بودند ها اسلحه یونانى داشتند و پارسىمقدونى
وده، که این ب. بتن ورزیده شوندها در جنگ تناند، ایرانىها نمیخواستهدیده میشود، که مقدونى

اند، تا مانند سابق فقط بتوانند از دور جنگ کنند و از عهده یونانیها و بآنها تیر و زوبین داده
در جاى خود از قول کزنفون ذکر شد، که کوروش بزرگ، بعکس، از پارسیها . ها برنیایندمقدونى

اه کوروش از این بتن کنند و سپتیر و زوبین را گرفت، تا از دور بجنگند و مجبور باشند جنگ تن
).راه قوى شد

______________________________
)1(-�P�h�i�l�o�x�e�n�e.

)2(-�M�e�n�a�n�d�r�e.



)3(-�M�e�n�i�d�a�s.

)4(-�D�e�c�a�d�a�r�q�u�e.

)5(-�D�e�m�o�i�t�e.

)6(-�D�e�c�a�s�t�r�a�t�e�s.
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ها از دکاستراتهاى آریان صراحتى راجع بحقوق سپاهیان ندارد، ولى میگوید، که حقوقنوشته
اى، که از مترجم برحسب تبصره. کردندها کمتر دریافت مىحقوق افراد بیشتر بود، ولى از دموایت

چهار درهم میگرفته و، چون درهم بحساب امروز نود »2«ها، هریک از دکاسترات»1«آریان است
36پول کنونى منصب جزو، بترین صاحبسانتیم فرنک طال ارزش داشت، باین حساب پائین

.ریال دریافت میداشته180فرنک طال یا 

بر تخت نشستن شخصى مجهول الهویه

ها تقسیم کرد، تشنه شد آریان از قول آریستوبول گوید که، چون اسکندر سپاهیان جدید را بدسته
گرفته ها قرار هترهائى، که در اطراف او بر کرسى. و براى اینکه آب بیاشامد، از تخت بزیر آمد

وقت در این. نیز برخاستند، که از دنبال اسکندر بروند) ها از نقره بودههاى این کرسىپایه(بودند 
ها گذشته خود را بتخت رسانید و بآن وزنجیر رسته بود، از صف خواجهشخصى، که از غل

را چاك توانستند او را از آنجا برانند، لباسشانها، چون موافق آئین پارسى نمىخواجه. نشست
اسکندر امر کرد شخص مزبور را . کرده بسروصورت خود زدند و این قضیه را بفال بد گرفتند

از استنطاق چیزى معلوم نشد و غیبگوها این . استنطاق کنند، تا معلوم شود، که شرکائى داشته یا نه
).3، بند 7، فصل 7کتاب (قضیه را بدتر از قضایاى سابق تطیر کردند 

ت اسکندر و فوت اوآخرین ضیاف



از . تر از قول پلوتارك بیایدروایت آریان در این باب تقریبا همان است، که باالتر ذکر شد و پائین
روزنامه مرض ده روزه اسکندر، که بمرگ خاتمه یافته، معلوم است، که او در تهیه سفر جنگى 

بسواحل عربستان درآید، زیرا پارس گردیدهبعربستان بوده و میخواسته با بحریه خود عازم خلیج
رانى در روز هفتم مرض هم، یعنى سه روز قبل از فوتش، سرداران را جمع کرده و راجع بکشتى

داس و امن، منىسستاس، کلتون، آتّال، دیوفون، پهآریان گوید پى. دستورهائى داده است
سلکوس شب را در

______________________________
)1(-�P� �.�C�h�a�u�s�s�a�r�d.

)2(-�S�t�a�t�e�r�e�s.
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معبد سراپیس گذرانده از خدا پرسیدند، که آیا بهتر نیست اسکندر را بمعبد آورند؟

وقتى که این جواب به اسکندر رسید، . ».بهتر است همانجا، که هست باشد«: غیبگو جواب داد
.او بودگو حاکى از فوتجواب غیب. اى چند بعد درگذشتلحظه

اند، که چون هترها اند، ولى بعض مورخین گفتهآریستوبول و بطلمیوس این کیفیات را تأیید کرده
ترین کس و بعد براى الیق: جواب داد» این دولت را براى کى میگذارى؟«از اسکندر پرسیدند 

).6-4همانجا، بند (» بازیهاى مراسم دفن من خونین خواهد بود«عالوه کرد 

ت در باب فوت اسکندرشایعا

: انداطالع نیستم، از اینکه بعضى راجع باین واقعه چنین نوشتهپس از آن آریان گوید، من بى
ارسطو، که از مرگ . پاتر ترتیب داده بود، زهر دادندتىاسکندر را برحسب کنگاشى، که آن

در سم قاطرى به بابل برد، پاتر آنراتىکالّیستن متوحش بود، زهر را بدست آورد، کاساندر پسر آن
اعتنائى اسکندر شده بود، زهر را در ، ساقى اسکندر، که از چندى قبل مورد بى»1«برادرش یوالس

، که سر و سرّى با یوالس داشت، شریک و همدست او بود و »2«مدیوس. جام اسکندر ریخت



شراب خورد، دردى شدید بهمین جهت اسکندر را بضیافت طلبید و چون اسکندر در این میهمانى 
احساس کرد و از سر میز برخاست، بعد که از نجات خود مأیوس شد، گفت او را در نهان بفرات 

اندازند، تا سربازانش و همه مردمان تصور کنند، که او نمرده و بنزد خدایان، یعنى منشأ خود، 
یعنى چه، تو «:وقت اسکندر گریان بوى گفتصعود کرده، ولى رکسانه مانع شد و در این

ها را در اینجا ذکر کردم، تا معلوم باشد، من تمامى این گفته» بافتخارات ربانى من رشک میبرى؟
مقصود آریان این است، . اطالع نیستم، ولى این اخبار را درخور مقام تاریخ نمیدانمکه از آن بى

او در : چنین نوشتهتاریخ فوت اسکندر را مورخ مذکور. که این اخبار عارى از صحت است
12بنا براین قدرى بیش از . ماه بود8سال و 32مرد و بقول آریستوبول سن او تقریبا 114المپیاد 

).7، بند 7، فصل 7کتاب (سال و نیم سلطنت کرد 

______________________________
)1(-�I�o�l�a�s.

)2(-�M�e�d�i�u�s.
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سال فوت اسکندر را موافق . نکرده، که سال چندم المپیاد مذکور اسکندر درگذشتهآریان معین 
.م میدانند. ق323حساب دقیق 

در خاتمه ذکر روایات آریان مقتضى است گفته شود، که مورخ مزبور در آخر کتاب هفتمش 
اگر او، وقتى : گویدخود را مدافع کارهاى اسکندر پنداشته و براى هرکدام محملى قرار داده، مثال 

که در غضب فرو میرفت، مرتکب کارهاى ناشایست میگردید و، اگر جالل و طنطنه خارجى را 
پذیرفت، باید جهت را از جوانى و سعادتمندى و مخصوصا از متملّقین، که طاعون دربارها 

مرتکب خبطى از تمامى مستبدین و جبابره این یگانه کسى بود، که پس از اینکه . باشند، دانستمى
اگر او خود را خدا میدانست، باید در نظر داشت، که قبل از او . میشد، صمیمانه پشیمان میگشت

هم در یونان اشخاصى نسب خودشان را بخدایان میرسانیدند، آریان اشخاصى را میشمارد، مانند 
.»5«و یون»4«زه، ته»3«، رادامانت»2«، اآك»1«نوسمى



رب (و آپولّون ) رب النّوع دریاها(تر میرسانیدند، برخى به نپتون ان را به ژوپىبعض آنها نسبش
بعد مورخ مذکور گوید، اگر او لباس پارسى پوشید از این جهت بود، که بنظر ). النّوع آفتاب

اگر . ها خیلى بیگانه نیاید و نیز بهمین جهت سپاهیان پارسى را در قشون مقدونى داخل کردپارسى
یگسارى میکرد، براى این بود که دوستانش را راضى کند، زیرا آریستوبول نوشته، که خود زیاد م

باالخره آریان باین عقیده میرسد، که باید تمامى کارهاى اسکندر را . اسکندر کم شراب میخورد
یعنى (عظمت و بلندى او و اینکه آقاى دو قاره شد . در نظر گرفت و بعد درباره او قضاوت کرد

باالخره . بخواست خدایان بود و آنهمه آیات و عالمات مرگش دلیل این معنى است) پا و آسیاارو
من شرم ندارم از اینکه خود را از ستایش «: مورخ مزبور بکتاب هفتم خود چنین خاتمه میدهد

.کنندگان اسکندر بدانم

ایناگرچه من از بعض کارهاى او در خیر عامه و بنفع حقیقت بد گفتم، ولى 

______________________________
)1(-�M�i�n�o�s.

)2(-�E�a�q�u�e.

)3(-�R�a�d�a�m�a�n�t�e.

)4(-�T�h�e�s�e�e.

)5(-�I�o�n.
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).10-9، بند 7، فصل 7کتاب (» حقیقت و خدایان بمن الهام کردند، که تاریخ او را بنویسم

اتمه کتابهایش راجع به اسکندر با مندرجات آن هاى آریان باید گفت، که خراجع باین نوشته
هاى آریستوبول و بطلمیوس موافقت دارد، زیرا، چنانکه خودش کرارا گفته، منابع تاریخ او نوشته

توانستند کارهاى بد اند، نمىبوده و معلوم است، که اینها، چون اشخاص رسمى دربار اسکندر بوده



اند، باجمال برگذار شده و جهتى هم بواقعه سوئى کردهاو را شرح دهند و؛ اگر هم گاهى اشاره 
بنابراین کتابهاى آریان، که چنان منابعى داشته، میبایست داراى چنین . اندپوشى یافتهبراى پرده

از این نکته گذشته معاذیرى، که آریان براى برائت اسکندر تصور کرده، با . اى هم باشدخاتمه
گوید، که اسکندر یگانه مستبدى بود، که پس از ارتکاب بجنایتى ىحقایق مطابقت ندارد، مثال م

اگر چنین . صمیمانه پشیمان شدن، یعنى دیگر گرد آن کار نگشتن است. صمیمانه پشیمان میشد
بود، چرا پس از قتل کلیتوس کالّیستن را از آن جهت کشت، که نخواست او را بپرستد و نیز، اگر 

گناه را بقتل رسانید از این جهت، که نتوانست را طبیب بىاین حرف آریان راست است، چ
نوشى تیون را معالجه کند، و حال آنکه او از ناپرهیزى مرد و دیگر میگوید، که افراط در بادههفس

هاى تمام مورخین است، کى بعد از این قول آریان برخالف نوشته. آمد دوستانش بودبراى خوش
نفر از آنها روزهاى بعد 41مجبور کرد آنقدر شراب بیاشامند، که ها را مرگ کاالنوس مقدونى

بمیرد؟ من باب مثل این دو عیب اسکندر را، که آریان عذر آنرا میخواهد ذکر کردیم، وگرنه 
تر صحبت خواهد بود، عجالۀ مطالب بسیار است، و چون در باب صفات خوب و بد اسکندر پائین

وقتى . جا نمیتوانیم بسکوت بگذرانیمولى یک نکته را در همین.بیش از این معطّل نشده میگذریم
که سخن از کارهاى خوب یا بد پادشاهى است، بخصوص از کارهاى اشخاصى مانند اسکندر، 

» چرا زیاد باده نوشید«یا » چرا جامه پارسى پوشید«. این چیزها را، که آریان در نظر گرفته نمیگیرند
مقدم بر همه چیز کارهائى است، که پادشاهى. مبحث جا نداردو امثال این سئواالت در این
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در جاى خود بیاید، که . براى خیر عامه یا رفاه بشر انجام داده و نتایجى، که از آن حاصل شده
اکتفا چون بزودى این مطلب طرح میشود، عجالۀ بهمین تذکّر . اسکندر از این حیث کارى نکرد

.میورزیم

روایت پلوتارك

آرخ، که از در راه نه. اسکندر بطرف بابل روانه بود«): 95کتاب اسکندر، بند (مورخ مزبور گوید 
اند، الزم تحقیقات دریائى بر گشته داخل فرات شده بود، باو برخورد و گفت کلدانیها بمن گفته

اسکندر باین حرف اعتنا نکرد و، وقتى که . است مانع شوى از اینکه اسکندر به بابل درآید



بعد چون . اند و بعض آنها بپاى او افتادندبدیوارهاى بابل رسید، دید، چند کالغ باهم در جنگ
حاکم بابل قربانى کرده و عقیده خدایان را درباره او پرسیده، اسکندر از »1«شنید، که آپولّودور

دخالت داشت، پرسید، نتیجه قربانى چه بود؟ او جواب نام، که در این کار »2«تاگورغیبگوئى پى
.داد، که جگر حیوان قربانى سر نداشت

گو را آزار نکرد، باوجود این غیب. »!انگیزىچه فال وحشت«: بر اثر این حرف اسکندر فریاد زد
بل اسکندر اردوى خود را غالبا بیرون با. آرخ را نشنیدهولى پشیمان شد، از اینکه چرا نصیحت نه

.میزد و براى تفریح مسافرتهائى روى فرات میکرد

در این احوال قضایائى روى داد، که باعث تطیر مردم و تشویش خاطر اسکندر شد، مثال خرى به 
.بزرگتر و قشنگرین شیرى، که در بابل بود، حمله برده او را با ضرب لگد کشت

بود، »3«و بعد مشغول بازى پومروزیکه اسکندر برهنه شده بود، که بدنش را روغن بمالند 
خواست لباس بپوشد و در این حین جوانانى، که با او بازى میکردند، دیدند، شخصى که لباس 

.پادشاهى در بر و تاجى بر سر دارد، خواموش بر تخت سلطنت نشسته

و از هستم »4«سیوسمدتى جواب نداد، بعد که بخود آمد، گفت من دونى. از او پرسیدند، کیستى
چون از جهت تقصیراتى، که بمن وارد میآوردند، مجبور شدم وطن خود را . »5«سنیاناهل مس

جا مدتىترك کنم، از راه دریا به بابل آمده و در این

______________________________
)1(-�A�p�o�l�l�o�d�o�r�e.

)2(-�P�y�t�h�a�g�o�r�e.

)3(-�P�a�u�m�eل مخصوصى براى یکدیگر یک نوع بازى است، که توپ را با چوگان در مح
.اندازندمی

)4(-�D�o�n�y�s�i�u�s.



)5(-�M�e�s�s�e�n�i�e�n�s.

1931: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

جا آورده امر کرد پدید آمده زنجیر را برید و مرا این»1«امروز سراپیس. وزنجیر ماندمدر غل
راجع به سراپیس باید گفت، که (لباس پادشاه را پوشیده و تاج او را بر سر نهاده خاموش بنشینم 

مینامیدند و عقیده »2«مصریها او را رب النّوع دوزخ میدانستند و یونانیها همین رب النّوع را پلوتون
). گفتنداز مرگ بجائى، که در زیر زمین است، میرود و آن را دوزخ مىداشتند، که انسان پس

گویان مشورت کرده امر داد او را بکشند، که اسکندر جواب مرد مزبور را شنید، با غیبپس از آن
زیاد به اسکندر رو آورد و از حمایت خدایان مأیوس و نسبت بدوستان ولى پس از آن هم وغم

یکى یوالئوس نام داشت و . پاتر و دو پسر او، زیاد میترسیدتىصوصا از آناو مخ. خود ظنین گشت
او، چون دید، . که تازه بدربار آمده بود»3«دار اسکندر بود، دیگرى، موسوم به کاساندرشربت

افتند، بسیار خندید، زیرا باخالق یونانیها عادت کرده و بعض خارجیها در پیش اسکندر بخاك مى
اسکندر از این خنده چنان در خشم شد، که با دو دست زلف او را گرفته . یده بودچنین چیزى ند

پاتر را از تقصیراتى، که باو تىسرش را بدیوار زد و بعد، وقتى که کاساندر میخواست، برائت آن
:روئى باو گفتدادند، حاصل کند، اسکندر با ترشنسبت مى

-»مردم از این راه دور براى شکایت بدینجا میآمدند؟چه میگوئى، اگر پدرت ظلم نکرده بود، آیا «
همین نکته افتراى آنها را میرساند؛ زیرا کسانى که میتوانند کذب اظهارات «کاساندر جواب داد 

مطلب ! مغالطه ارسطو را ببینید: اسکندر در جواب خندیده گفت» جا نیستندآنها را ثابت کنند، این
کنند، ولى بدانید، اگر ثابت شود، که شما مرتکب و بر علیه ثابت مىرا، هر طور که بخواهند، بر له 

این کلمات اسکندر بقدرى باعث . اید، از مجازات خالصى نخواهید یافتکوچکترین ظلمى شده
وحشت کاساندر شده در وى اثر کرد، که چندسال بعد، وقتى که این شخص پادشاه مقدونیه و 

مه اسکندر را در دلف دید، بر خود بلرزید و حالى باو صاحب اختیار یونان گشت، چون مجس
دست داد، که با زحمت توانستند

______________________________
)1(-�S�e�r�a�p�i�s.



)2(-�P�l�u�t�o�n.

)3(-�C�a�s�s�a�n�d�r�e.
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ى مشوش و خودش از وقتى که اسکندر بخرافات تسلیم شده بود، افکارش بقدر. او را بخود آرند
العاده یا غریب اهمیت را، همینکه بنظرش فوقچنان پر از بیم و اندیشه بود، که چیزهاى بسیار بى

.میآمد، مانند آیتى یا معجزه تلقّى میکرد

قصرش پر بود، از اشخاصى که قربانى میکردند یا کفّاره براى او میدادند و یا از مغیبات او را آگاه 
اعتنائى بآنها جنایت است، یقتى است، که اگر عدم اعتماد بخدایان یا بىاین حق. میداشتند
.انگیزتر از آن اعتقاد بخرافات استوحشت

یابد، که بسبب ترس چنانکه آب همیشه به پستى میگراید، خرافات بر افکار اشخاصى استیال مى
تر از آن متصور سخیفکند، که چیزى حال آنها را داراى عقایدى مىاین. اندافسرده و پژمرده

گویان باوجود این، پس از آنکه بوسیله غیب. وقت اثر خرافات در اسکندرچنین بود در این. نیست
ها تیون دانست، آرام گشت و باز بقربانى کردن و دادن ضیافتعقیده خدا را درباره هفس

.پرداخت

که داشت، بحمام رفت، تا آرخ داد، موافق عادتى روزى پس از آنکه ضیافت درخشانى براى نه
مانده شب براى شام بمنزل او رفت، در آنجا باقى»1«بعد استراحت کند، ولى بعد باصرار مدیوس

قول بعض مورخین، که . روز دیگر تبى بر او عارض شد. را گذراند و همواره شراب خورد
نیزه احساس کرد، اند، او از جام هرقل باده نوشید و دردى در پشت خود مانند ضربت ساخته

. انگیز باشداند خاتمه حیات او را طورى جلوه دهند، که رقّتاینها خواسته. صحیح نیست
آریستوبول بطور ساده نوشته، که اسکندر تبى احساس کرد و، چون دید حالش رو به بدى است، 

.درگذشت»2«ام ماه دسیوسشراب خورد و پس از آن به هذیان افتاد و در سى



: روزنامه زندگانیش این کیفیات را حاوى است) 98کتاب اسکندر، بند (تارك گوید بعد پلو
.هیجدهم ماه دسیوس تبى بر او عارض شد و در اطاق حمام بخواب رفت«

. تنى کرد، تمام روز را در اطاق خود بسر برد و با مدیوس ببازى طاس مشغول گردیدروز بعد آب
ز قربانى کردن شام خورد و باز تبعصر همانروز باز بحمام رفت و پس ا

______________________________
)1(-�M�e�d�i�u�s.

)2(-�D�e�s�i�u�s.
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تنى کرده گفت قربانى کنند و بعد در اطاق حمام خوابیده تمام روز را بشنیدن روز بیستم آب. آمد
مانند روز 21روز . که در دریا دیده بود، گذرانداش و چیزهائى،آرخ راجع ببحرپیمائىحکایات نه

.تب شدیدتر بود و شب حالش بدتر از روز: قبل گذشت

بعد با . ، چون بر شدت تب افزود، امر کرد بسترش را نزدیک حوض بزرگ گذاشتند22روز 
منصبان خود در باب جاهاى خالى، که در لشکرش بود، صحبت کرد و گفت، اشخاصى صاحب

. تب خیلى شدید بود24روز . کنند، باید مورد اطمینان آنها باشنداى این مشاغل معین مىرا، که بر
باوجود این در موقع مراسم قربانى حاضر شد، خود نیز قربانى کرد و دستور داد، که 

ها در بیرون بیدار و پنجاه باشى»1«هابونمنصبان عمده در دربار کشیک بکشند و ترىصاحب
.ه او را بقصرى، که در آنطرف حوض بود، بردند و قدرى خوابید، ولى تب کم نشدما25. باشند

حالش بهمین منوال 26. در این روز، وقتى که سرداران او داخل اطاقش شدند، دیگر حرف نمیزد
پنداشتند اسکندر مرده، در مدخل اطاقش جمع شده فریادها برآوردند و مقدونیهائى، که مى. بود

پس از آن، همه از جلو بستر او گذشتند، . ا تهدید مجبور کردند درها را بگشایندرفقاى خود را ب
تون و سلکوس را بمعبد سراپیس در آن روز پى. تنه در بر داشتنددر حالى که فقط یک نیم

خدا جواب داد، اسکندر را . فرستادند، تا از این اله بپرسند، که آیا میتوانند اسکندر را بمعبد او برند



غالب این . »اسکندر در حوالى شب درگذشت28روز . مانجا که هست، بگذارند باشددر ه
.کلمه بکلمه نوشته شده»2«مریدکیفیات در روزنامه او موسوم به افه

کسى در آن وقت سوءظن حاصل نکرد، که : بعد پلوتارك روایت خود را چنین دنبال کرده
اى شش سال بعد، المپیاس برحسب عالماتى، عدهچنانکه گویند، فقط . اسکندر مسموم شده باشد

زیاد از اشخاص کشت و امر کرد خاکستر یوالئوس را، که مرده بود، بیرون آورده بباد دهند، زیرا 
عقیده داشت، که او در جام اسکندر

______________________________
)1(-�T�r�i�b�u�n�s.

)2(-�E�p�h�e�m�e�r�i�d�e�s.
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پاتر را براى اینکار حاضر کرد و تىاشخاصى به ارسطو نسبت میدادند، که او آن. زهر ریخته بود
دارند و او میگفته، که این »1«موسنیز میگفتند، که این خبر را از آگنوته. خودش زهر را باو داد

:آنها میگویند. شنیده) گونتىآن(خبر را غالبا از شاه 

میچکد و، چون »2«اى در زمین نوناکریسپارهقطره از کوهست، که قطرهزهر آب سرد منجمدی
در ظرفى دیگر نمیشود آنرا حفظ کرد زیرا از شدت سرما، . نمى، آنرا در سم خر جمع میکنندشب

تلخى و زنندگى ظرف را میشکند، ولى بیشتر مورخین این حرف را افسانه میدانند و اقوى دلیلى، 
پس از مرگ اسکندر بواسطه بینونت و خالفى، که در میان سرداران : ستکه میآورند این ا

باوجود این و با اینکه از شدت گرما هوا حبس بود، . مراقبت مانداسکندر بود، چند روز نعش او بى
.بدن او کامال سالم مینمود و اثرى از زهر دیده نمیشد

وقتى که اسکندر میمرد، «): 100ند ب(پلوتارك کتاب خود را راجع به اسکندر چنین ختم کرده 
رکسانه آبستن بود و از این جهت مورد احترام مقدونیها واقع شد، ولى چون او رشگ به استاتیرا 

میبرد، او را فریب داد، باین معنى، که یک نامه جعلى از طرف اسکندر باو نوشته ) دختر داریوش(



را کشته جسد آنها را در چاهى احضارش کرد و، همینکه او آمد، امر کرد وى و خواهرش 
.در این کار پردیکّاس محرم و شریک جنایت او گشت. انداختند و بعد چاه را بامر او پر کردند

این همان شخص است، که پس از مرگ اسکندر از تمام سردارانش متنفّذتر بود، زیرا او آریده
آریده پسر فیلیپ . ت میکندجوان را همراه خود داشت و نشان میداد، که از طرف او حکوم»3«

نام داشت، و او را زنى بدعمل و از خانواده پست میدانستند، ولى »4«نالینبود از مادرى، که فى
اى روى داده بود و نه از نقص بدن، ضعیف العقل این پسر فیلیپ بواسطه مرضى، که نه از حادثه

قلى عالى، المپیاس یک چون در صباوت دیده میشد، که داراى خلقى است خوش و ع. بود
.»آشامیدنى باو خوراند، که مزاج او را تغییر داده عقلش را مختل ساخت

______________________________
)1(-�A�g�n�o�t�h�e�m�u�s.

)2(-�N�o�n�a�c�r�i�s.

)3(-�A�r�i�d�e�e.

)4(-�P�h�i�l�i�n�n�a.

1935: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

اکنون باید دید، که بعض مورخین . اسکندرهاى پلوتارك راجع بروزهاى آخرى این است گفته
.انددیگر چه نوشته

کورثروایت کنت

چون اسکندر از بابل خارج شد، که بترعه پالّاکوب برود، ): 4، بند 10کتاب (این مورخ گوید 
آریان هم (» من صحیح و سالم از بابل بیرون رفتم«: گوئى کلدانیان را استهزاء کرده گفتپیش

بعد، وقتى که اسکندر در بستر خوابید و در مدت شش روز بکلّى ضعیف ). شاره کردهباین گفته ا



منصبان آنها نتوانستند مانع شوند، سپاهیانش گشت، سربازانش خواستند او را ببینند و، چون صاحب
:حال اسکندر گفتدر این. باطاق اسکندر درآمدند و اشکها ریختند

آور است گفتن حیرت. »شد، که بچنین مردى فرمان دهدآیا کسى پس از مرگ من پیدا خواهد«
و شنیدنش، که اسکندر باوجود مرض شدید در یک حال بماند، تا تمام سپاهیانش از پیش او 

اى را از انگشت خود بیرون آورده به پردیکّاس سپس حلقه. گذشتند و بعد، از شدت خستگى افتاد
از او پرسیدند، که دولت خود را براى کى . ببرندداد و توصیه کرد، که نعشش را بمعبد آمون 

بینى میکنم، که در موقع این و بعد گفت پیش» تر استبآنکه از همه شایسته«میگذارد، جواب داد 
چه : پردیکّاس از او پرسید. هاى بزرگ تدارك خواهند کردمشاجره براى مراسم دفن من بازى

:اسکندر جواب دادوقت براى شما تکریمات الوهیت را بجا آرند؟

، که چگونه )5، بند 10کتاب (بعد مورخ مزبور توصیف کرده . »مند شدیدوقتى که شما سعادت«
. مقدونى و پارسى در این فاجعه شریک بودند. مرگ اسکندر باعث اندوه و دهشت همه گشت

سپس، بعد . ها موافق عادات خود سرشان را تراشیده و موها را زده غرق حزن و اندوه شدندپارسى
کورث گوید، که صفات خوب اسکندر از طبیعت او بود و از تمجیدات زیاد از اسکندر، کنت

اقبالش بود، . بقدرى که اقبال با او مساعد بود، با هیچکس نبود. صفات بد از جوانى و ثروت زیاد
ار خود میتوان گفت، که او اقبال را در ید اقتد. که چندین بار از مخاطرات بزرگ نجاتش داد

ناشناسى مقدونیها پس از مرگ او پشیمان گشتند، که چرا او را نپرستیدند و میگفتند، ما حق. داشت
خود را نمودیم، زیرا گوش او را از شنیدن
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جا منتشر گشت و بمادر بزودى خبر فوت اسکندر در همه. عنوانى، که حقّش بود، محروم داشتیم
بعد . اش را درید و رخت عزا پوشیداین بیچاره بمجرّد شنیدن این خبر، جامه. داریوش نیز رسید

تیون، نزد او اقامت داشت و براى هایش، زن هفسیکى از نوه. موهاى سر را کنده بزمین افتاد
گامبیس اثر تمام سىشوهر خود، که تازه درگذشته بود، گریه و زارى میکرد، ولى تنها سى

.هایش و هم براى خود گریه میکردبراى نوه: اش را در دل خود جمع کرده بودختى خانوادهبدب



توان گفت، که او فقط براى داریوش مى. دردهاى تازه دردهاى گذشته را بخاطرش میآورد
مقصود از دو پسر داریوش و (تابى نمیکرد، بل مصیبت مرگ دو پسر را میبایست تحمل کند بى

کى از این ببعد مواظب : او براى مردگان سوگوارى میکرد و براى زندهائى نیز). اسکندر است
اند، بار اینها بار دیگر اسیر گشته. شاهزاده خانمها خواهد بود و کجا اسکندر دیگر را خواهند یافت

.انددیگر از سلطنت افتاده

کى را خواهد پس از مرگ اسکندر. پس از مرگ داریوش او کسى را مانند اسکندر حامى داشت
یافت، که بخواهد بآنها بنگرد؟ در میان این تفکّرات کشتارى را، که اخس شقى کرد بخاطر 

در یک روز کشت و پدر این خانواده ) گامبیسسىیعنى سى(هشتاد نفر را از برادران او . آوردمى
. مانده بوداز هفت طفلى، که زائید یکى براى او باقى . بزرگ را در روى نعش پسرانش سر برید

از شدت درد و . اى خوشى ندید، تا آنکه از شقاوتى درگذشتاین طفل داریوش بود، که لحظه
ها را اى پیچیده نوهمحن باالخره مادر داریوش عنان بردبارى را از دست بداد و سر خود را با پارچه

.وز درگذشتاز خود دور کرد و از روشنائى و صرف غذا خود را محروم داشت، تا پس از پنجر

این قضیه شهادت میدهد، که مالطفت اسکندر نسبت باسراء بچه اندازه بوده، زیرا این ملکه، که 
پس از مرگ داریوش آنقدر شکیبائى داشت، که زنده بماند، سرخ شد از اینکه پس از مرگ 

).5، بند 10کتاب (اسکندر زندگانى کند 

روایت ژوستن

ختصار نوشته و در همان زمینه است، که گذشت، ولى تفاوتهائى، این نویسنده وقایع مذکوره را با
کتاب(او گوید . که دارد این است
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، »1«پااسکندر قبل از ورود به بابل برحسب پیشگوئى کلدانیان بشهر بورسیپ«): 14-13، بند 12
فیلسوف رأى او را زد و در نتیجه اسکندر وارد سکنه بود، رفت و در آنجا آناکسارك که سابقا بى

گسارى مریض شد، درد بقدرى شدت داشت، که او وقتى که اسکندر پس از مى. بابل شد
دوستانش گفتند، که این درد از افراط در . میخواست خنجرى باو بدهند، تا خودکشى کند



ى داد و بواسطه قدرت نوشى است، ولى حقیقت این است، که مرگ او بر اثر خیانتى روباده
پاتر قرار گرفته بود، زیرا او میدید، که تىدر سر کنگاشیان آن. جانشینانش این خیانت مستور ماند

سست را اسکندر بقتل رسانید و بکارهاى دوستانش را اسکندر میکشد، دامادش آلکساندر لن
مپیاس مادر اسکندر و باین جهات شکایت ال. بزرگى، که در یونان کرد، اسکندر با حسد مینگرد

و با شقاوت معدوم گشتند، ) ها و غیرهیعنى از پارسى(قتل والت زیاد، که از مردمان مغلوب بودند 
باقى . »پاتر ظنین شده پنداشت، که احضارش براى افناى او استتىاین بود که آن. مزید گشت

): 15همانجا بند (ستن گوید بعد ژو. روایت چنان است، که باالتر از قول آریان و غیره ذکر شده
طالع غالب اعضاى خانواده اآسید چنین «: روز چهارم، چون اسکندر فهمید، که خواهد مرد، گفت

سپس سربازان اسکندر، که تصور میکردند خیانتى نسبت باو شده، . »است، که بسنّ سى نمیرسند
ین جائى بردند، در آنجا غضبناك گشتند، ولى او آنها را ساکت کرد و بعد گفت، او را ببلندتر

وقتى که سربازان رفتند، او . تمام سربازان از پیش او گذشتند و دست او را بوسیده اشکها ریختند
همه » آیا امیدوار هستید، پادشاهى بیابید، که بمن شبیه باشد؟«: درباریان را جمع کرده پرسید

مثل اینکه با چشمان خود شناسم، ولىمن چنین شخصى را نمى«: بعد او گفت. خاموش ماندند
بارهاى خون در مقدونیه جارى خواهد شد و کشتارهاى دیده باشم، حس میکنم، که از نزاع جوى

هائى است، که براى اشخاص مهم اشاره بقربانى(» انگیز بافتخار روح من وقوع خواهد یافتنفرت
پس از مرگشان میکردند

______________________________
)1(-�B�o�r�s�i�p�p�a.
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قبر اسکندر مقدونى-)113(

)از کتاب راجرس، یک تاریخ ایران قدیم(

و اسکندر میخواسته بگوید، که از نزاع شما، سرداران، نفوس زیاد پس از مرگ من تلف خواهند 
وامیگذارد، جواب داد چون دوستانش او را در حال نزع دیدند، پرسیدند، که دولت را بکى ). شد



وقت از عظمت روحش پسر خود هرکول و برادرش آریده او در این. »تر استبآنکه از همه الیق«
را فراموش کرد و نیز از یاد زدود، که زنش رکسانه حامل است، زیرا خواست شخصى بزرگ 

جانشین شخص بزرگى
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منازعه بین سرداران او گشت و، چون هیچیک خود را کمتر از گردد، ولى این حرف باعث 
دیگرى نمیدانست، در خفا بجلب کردن سربازان پرداختند، ولى روز ششم، چون اسکندر دید، 

این قضیه از نایره منازعاتى، که . نمیتواند حرف بزند، انگشترش را درآورده به پردیکّاس داد
یرا، اگر اسکندر جانشین خود را بآواز بلند اعالم نکرد، نزدیک بود شعله بکشد، جلوگیرى کرد، ز

.الاقل نشان داد، که نظرش بکى است

بعد نویسنده مزبور از والدت اسکندر حرف زده . سال و یکماه درگذشت33اسکندر در سنّ 
گوید، شبى که نطفه اسکندر بسته شد، مادرش المپیاس در خواب دید، مارى بزرگ پهلوى او 

.... او را باشتباه نینداخته بود، زیرا پسرى، که در شکمش بود، از یکنفر فانى نبود خوابش . است
کتاب (کسى بر او غالب نیامد و در آخر هم از غدر درباریان خود و خیانت مردمش درگذشت 

).16، بند 12

لوح یا او براى ستایش اسکندر ترجیح داده، خود را ساده. جمالت آخرى ژوستن قابل توجه است
» پسرى که در شکم المپیاس بود، از یک موجود فانى نبود«معتقد بخرافات معرّفى کند، زیرا گوید 

و حال آنکه مورخینى، که دو قرن قبل از او میزیستند، مانند دیودور و پلوتارك، داعیه اسکندر را 
هاى از نوشته.اند و آریان چنین خبرى را اصال مورد توجه قرار ندادهبالوهیت سخت انتقاد کرده

این خبر را اکثر مورخین معتبر، . ژوستن معلوم است، که او بمسموم شدن اسکندر هم عقیده داشته
.اندچنانکه ذکر شد، دروغ دانسته

کارهاى او-خصائل اسکندر-فصل پنجم

خصائل اسکندر



اش کودکىبدوا باید بگوئیم، که مقصود ما از ذکر صفات اسکندر در این جا توصیف او از زمان
مرام ما . گفته شده) 1223-1217در صفحات (نیست، زیرا در این باب آنچه مقتضى بوده 

م بتخت نشست و بقول خودش با آهن و آتش بآسیا . ق336توصیف اسکندرى است، که در 
اند، یعنى کسانى، که باقرار خودشان یا موافق از این نظر، چنانکه مورخین او نوشته. آمد

:اند، اسکندر شخصى بودهان، ستایشى براى او داشتههاشنوشته
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هوشمند و غالبا هشیار، دلیر و شجاع، مرد ) اگرچه قدش کوتاه بود(شکیل و داراى سیماى خوش 
طلب بحد ناپذیر، جویاى نام و جاهتصمیم در مواقع خطرناك، صاحب عزمى قوى و طاقتى خلل

لندپرواز تا سرحد جنون، میگسار و شهوت پرست، جوانمرد و با فتوت بخصوص درباره افراط، ب
طلبى و بلندپروازى او موافقت میکردند، مملو از غضب و بیرحم نسبت کسانى که با حس جاه

باشخاصیکه میخواستند او را در حد اعتدال بینند یا از ملق دورى جویند، خودپسند و خودستاى، 
باك در ود، شقى و سفّاك، وقتى که منافعش این صفات را اقتضا میکرد، بىتندخو و حس

پیر و برنا و بزرگ و کوچک، براندازنده -عام از زن و مردخونریزى و خراب کردن و قتل
براى تأیید صفاتى، که ذکر شد، (فروش مردمى بسیار کن و بردهوبن، بردهشهرهاى زیاد از بیخ

ایم و آنهم نه موافق یکى دو یرا کارهاى اسکندر را مشروحا نوشتهبامثال متوسل نمیشویم، ز
اند و اسم و کتبشان روایت، بل برطبق کتب مورخینى، که در عهد قدیم کارهاى اسکندر را نوشته

.معروف دنیاى متمدن است

).یابدبنابراین خواننده میتواند مصادیقى زیاد براى هرکدام از صفاتى، که ذکر شد در این تألیف ب

کارهاى او

اسکندر به مقدونیه توسعه داد، یونان را مطیع گردانید و ممالک ایران هخامنشى را باستثناى 
فقط راجع بهند (بتصرّف آورد ) مجاور مصر(قفقازیه، قسمت شمال شرقى، آسیاى صغیر و حبشه 

ان برود، که بعد میخواست بعربست). درست معلوم نیست، که حدود دولت هخامنشى تا کجا بوده
این کارها بچه شکل و بچه قیمت انجام شد؟ با . این است خالصه کارهاى او. اجل امانش نداد



لت، خراب کردن هالیکارناس، وبن، برده کردن اهالى غیر یونانى مىبرافکندن تب از بیخ
جمشید و برانداختن صور، یعنى واسطه مهم تجارت شرق و غر، هدم غزه، آتش زدن تخت

آن، نابود ساختن مساکن برانخیدها، برانداختن شهر کوروش در کنار سیحون، خراب کردن قصور
ها، کشتار در اهالى سغد بعد از مراجعت از آنطرف سیحون، نابود ساختن شهر شهر مماسن

وبن و رفتار وحشیانه بامرضاى آن،آسکینیان، برافکندن شهر سنگاله از بیخ
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عام در شهر مالّیان و در شهرهائى، که مقاومت میکردند، برده کردن و فروختن اهالى از مرد و قتل
ها و نیز در ها و آرابیتزن در شهرهائى، که خراب میشد، کشتارهاى مهیب در مملکت اوریت

بشر بچه نمیتوان بتحقیق معلوم کرد، که جنگهاى اسکندر براى . مردمان کوهستانى و غیره و غیره
توان حدس زد، که ضایعات تقریبا چه بوده، قیمت تمام شده، ولى از یک جاى روایت دیودور مى

زیرا مورخ مزبور، چنانکه در جاى خود ذکر شد، گوید، در یکى از شورشهاى سغد، اسکندر 
در هند هم موارد کشتارهاى عمومى. هزار از دم شمشیر گذراند120اهالى والیت سغد را بعده 

اگر تلفات آنهمه . ها هزار نفر سخن میرانندذکر شده و هر دفعه مورخین او از هزاران یا ده
جنگهاى بزرگ و کوچک اسکندر را بخاطر آریم، و کشتارهائى را، که در شهرها مرتکب شد، 

ها از گرسنگى و تشنگى و سرما و حرارت ها و یونانىهائى را، که مقدونىدر نظر گیریم و قربانى
وهواى بد و امراض و غیره میدادند، با ضایعات آنها در موقع عبور لشکر اسکندر العاده و آوقف

از مکران و بلوچستان بر ارقام نابودشدگان جنگها و قتل و غارتها بیفزائیم، روشن خواهد بود، که 
ان اما اینکه چقدر از هستى مردم. فتوحات اسکندر براى بشر بارزش کرورها نفوس تمام شده

اند، در جاى خود ذکر شده و احتیاجى گوناگون بغارت رفته و چه صفحاتى ویران و خراب شده
ها و ها و کشتارها و غارتها و چپاولاکنون باید دید، که در ازاى آنهمه خرابى. بتکرار آن نیست

ا راههائى ها این پادشاه مقدونى براى همان بشر چه کرد؟ آیفروشىها و بردهبخشىها و بردهحریق
اى حفر کرد؟ تشکیالتى جدید براى رفاه بشر آورد یا باالخره طرزى نوین براى ساخت؟ ترعه

.اداره کردن ملل مغلوبه در عالم زمان خود داخل کرد؟ نه، هیچیک از این کارها نشد
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گویند، که او اسکندریه را در مصر و چند شهر دیگر بهمین اسم در جاهاى دیگر ساخت و 
حقیقتا دور : راجع به اسکندریه باید گفت. عریض و طویل داشت، ولى عمرش وفا نکردهاىنقشه

ها و قتل و غارتها بناى یک از انصاف است، که معتقد باشیم، در قبال آنهمه کشتارها و هدم
میگوئیم بناى یک اسکندریه، زیرا از شهرهاى . اسکندریه همه این تلفات و ضایعات را جبران کرد

دیگر

1942: ، ص2اریخ ایران باستان، جت

او، اثرى نمانده و اگر هم میماند چه میبود، که بتواند این همه خسارات جانى و مالى و اخالقى را 
آیا ساکنین این شهرها، که سربازان پیر و از کارافتاده مقدونى بودند، مربى مردمان . جبران کند

دیدیم، از حیث اخالق بر اکثر مردمان آسیاى غربى بومى میشدند؟ نه، زیرا خود مقدونیها چنانکه 
.و هند مزیتى نداشتند

. مهد تربیت خانواده است و خانواده مقدونى چندان رجحانى بر خانواده ایرانى و هندى نداشت
آیا چنین نیست، «: ها همان مردمى بودند، که اسکندر درباره آنها در موارد استهزاء میگفتمقدونى

» خدایانى هستند، که در میان حیوانات وحشى باشندها مانند نیمدر میان مقدونىها که یونانى
از این معنى هم . تر بودتر و پاكها عالىولى معتقدات مذهبى ایرانى. 70پلوتارك، اسکندر، بند 

ماندند؟ها همیشه مقدونى یا یونانى مىها یا یونانىنظر کنیم، مگر اعقاب مقدونىاگر صرف

پس از چند پشت قومیت و خصایص قومى خود را از دست داده در میان : معلوم استجواب
هاى گوناگون دیگر مردمان دیگر حلّ میشدند، چنانکه غیر از این هم نشد و اثرى از اسکندریه

.باقى نماند

اش راجع بانداختن سفاین ببحر خزر، چیزىهاى پرعرض و طول او، که، بجز نقشهاما در با نقشه
که براى بشر مفید باشد، محقّقا معلوم نیست، باید گفت، که اگر اسکندر پنجاه سال دیگر هم عمر 

اگر . میکرد، قادر نبود جز خراب کردن و کشتن و سربازان خود را بکشتن دادن کارى کند
ن هرگاه در عربستا. طلبى تا آخر عمر ویالن و سرگردان از اینجا بآنجا میرفتمیماند، از فرط جاه

مند میشد، به آفریقا قشون میکشید، اگر از آنجا جان بدر میبرد، باسپانیاى کنونى میگذشت، بهره
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بعد بایطالیا میرفت، سپس از آنجا بطرف دانوب میراند، پس از آن به سکائیه و جاهاى دیگر 
و بنابراین اسکندر آنقدر در کار لشکرآرائى و جنگ. تاخت، تا باالخره در جائى گم میشدمى

.یافتهاى خود نمىجدال مستغرق میگشت، که فرصتى براى اجراى نقشه

نبود و، چنانکه دیدیم، هر زمان در جائى توقف»1«کلیۀ اسکندر مرد تشکیالت

______________________________
)1(-�O�r�g�a�n�i�s�a�t�e�u�r.

1943: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

بهتش میکاست و باز چاره را در این میدید، که زودتر میکرد، مرتکب کارهائى میشد، که از ا
.بلشکرکشیها ادامه داده سربازان ناراضى خود را مشغول دارد

ممکن است گفته شود، که عالم آنروز لیاقت طرز . گفتیم طرز نوینى در عالم آنروز داخل نکرد
ن این حرف را پذیرفت، که آیا میتوا. توان موافقت کرداوال با این نظر نمى. نوینى را هم نداشت

ملل قدیمه در زمان کوروش بزرگ، یعنى دو قرن قبل، لیاقت طرز نوینى را داشتند، ولى در زمان 
ثانیا، لو فرض که چنین بود، آیا اسکندر . اسکندر فاقد این لیاقت شده بودند؟ جواب معلوم است

زمان اسکندر را با دوره نسبت بعصر خودش هم، یکقدم عقب نرفت؟ براى حلّ این مسئله باید 
بینیم؟ در این مقایسه چه مى. هخامنشى مقایسه کرد، زیرا او جانشین شاهان این دودمان بود

باستثناى کبوجیه، که بقول هرودوت مریض و گاهى مصروع بود، و اخس، که از حیث شقاوت 
عقب است و کمتر نظیر داشت، اسکندر از همه شاهان هخامنشى از حیث رفتار با ملل مغلوبه 

) هاى مورخین یونانىموافق نوشته(آیا آنها . مخصوصا با کوروش بزرگ طرف مقایسه نیست
عام را از مرد و زن و وبن برانداختند یا در شهرى، ولو اینکه شوریده بود، قتلشهرى را از بیخ

ز کارهاى بد ما ا. وار فروختنداى را بردهکوچک و بزرگ، پیر و برنا روا داشتند یا اهالى صفحه
مقصود ما فقط این است، که، اگر اکثر شاهان هخامنشى نسبت به . شاهان هخامنشى دفاع نمیکنیم

قصابیهاى او را در سغد از . تر گذاشتکوروش عقب رفتند، اسکندر نسبت بآنها هم قدمى عقب
را با مردم اوال جنگ . هاى متواتر و پافشارى سکنه آن میدانند، ولى این نظر صحیح نیستشورش



ثانیا سلّمنا که شورش بود، براى قصابیهاى هند چه . خارجى براى حفظ وطن نمیتوان شورش نامید
محملى میتوان قرار داد؟ آیا هندیها لشکرى به یونان کشیده بودند یا مرهون اسکندر بودند و یا 

دن شهرها و بایست بایستند؟ پس اینهمه کشتارها و خراب کربراى حفظ استقالل خودشان نمى
ها و غارتها را چه میتوان نامید؟ مقصود ما این نیست، که چرا اسکندر بهند هاى عام و حریققتل

.رفت

1944: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

طلب یا مردمى بخطّ کشورگشائى افتاد، حدى براى خود ایم که، چون شخصى جاهمکرّر گفته
ر با ملل مغلوبه اسکندر از پیشینیان خودش هم عقب بود و مرام ما این است، که در رفتا. بیندنمى

مالطفت او با پروس یا یکى دو سه نفر دیگر، آنهمه بلیات را، که اسکندر در هند باعث شد، 
.جبران نمیکند

.عالوه بر این بلیات او در هند کارى کرد، که در جاهاى دیگر نکرده بود

ن قول شرف داد، که اگر از قلعه بیرون آمده بروند، بسربازان ساخلو ماساگ پایتخت آسکینیا
شرفى نقض قول کرد و کارى با آنها ندارد و، چون آنها از سنگرهایشان خارج شدند، با کمال بى

بندند، شرمسار نگشته بجنگ ادامه حتّى، وقتى که دید، زنان این مردمان بیش از او بشرافتمندى پاى
آیا در دوره . ها بخشیداین زنان شیردل را، مانند بردگانى بمقدونىانگیز، داد و پس از قصابى نفرت

هخامنشى این واقعه سابقه دارد؟ باالخره، براى اینکه بسط کالم را محدود سازیم، قربانى هزاران 
تیون، محبوب اسکندر چه میتوان نامید؟نفر کوسى اسیر را براى راحت روح هفس

اسکندر دو قرن . بقرطاجنه فرستاده قربانى انسان را منع کردداریوش اول، بقول ژوستن، مأمورى 
بعد از او قربانى هزاران نفر آدمى را براى تجلیل مرده دوست خود روا دانست و آریان مورخ او 
در با این شقاوت و صدها بیرحمى دیگر اسکندر خاموش است و تقصیر او را در این میداند، 

معلوم است، که ما نمیخواهیم عیاشى و میگسارى . زیاد مینوشیدکه لباس پارسى میپوشید یا شرا
او را کارى بد ندانیم، ولى، وقتى که از این نوع کردارها انتقاد میشود، چرا آن سبعیت و 

ها از خاطرها میزداید؟وحشیگرى
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مدرك نمیخواهیم اما اینکه جانشینان او چه کردند، در این با صحبت در پیش است، زیرا بى
در جاى خود روشن خواهد بود، که بهم افتادن سرداران اسکندر پس از او، چه . سخنى بگوئیم

ریزیها و چه قتل و غارتها را باعث گردید و براى ملل و مردمان آنروز نزاع ها و خونجنگ
.جانشینان او چقدر گران تمام شد

ه او به یونان ضرر و خسارتهائى بینیم، کها هم در شخص اسکندر دقیق شویم، مىاگر از نظر یونانى
یونان در دوره هخامنشى،: رسانید؛ که دیگر ترمیم نشد

1945: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

ها را دفع میکرده باز از آنها متوحش بود و این وحشت یونان را باوجود اینکه کرارا حمالت ایرانى
الق و عادات ملّى را از دست ندهد و بر آن میداشت، که بیدار بوده آزادى خود را حفظ کند، اخ

این بیدارى، این جد و جهد و این کوشش و عمل، نتایج نیکو . مؤسسات تاریخى را پایدار بدارد
.براى یونان داشت

آور یونان است، پس از جنگهاى ایران و یونان، که اثرات آن بهترین دلیل این معنى ترقّى حیرت
بعدها . اندباقى است و قرن پریکلس را قرن طالئى آتن خواندهدر علوم و ادب و صنایع تا زمان ما

هم یونان کمابیش چنین بود، ولى، از وقتى که دولت هخامنشى منقرض گشت، یونان دیگر 
آور رو وحشتى نداشت و، چون طوق بندگى مقدونیه را بگردن انداخت، با سرعتى حیرت

ى سابق خود برنگشت، زیرا بیزانس یک در قرون بعد هم یونان بآن درخشندگ. بانحطاط رفت
دولت روم شرقى بود، نه یونانى که آنهمه مردان بزرگ بوجود آورد، مردانى که بعض آنها پس از 

همان . هاى ما استیال دارندقرن در فلسفه و اد و صنایع مستظرفه هنوز بر افکار و سلیقه24
ارشا براى حفظ استقاللش چنان پا فشرد، سرزمین، که در مقابل شاهانى مانند داریوش اول و خشی

که باعث حیرت مردمان معاصر و قرون بعد گردید، در زمان مهرداد ششم پنت، یعنى یکى از 
شرح این وقایع در جاى خود اعقاب شاهان مذکور، با شعف حاضر شد جزء دولت او گردد 

.بیاید
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بعقیده . ند، که هیچگاه مغلوب نشدکنندگان اسکندر از صفات بزرگ او این معنى را میدانستایش
.ما عدم مغلوبیت بتنهائى براى ستایش کسى کافى نیست

جهانگیر وقتى مستحق ستایش است، که الاقل بیش از خراب کردن آباد کند و دیگر باید در نظر 
با دولتى، که در انحطاط کامل امرار وقت میکرد و متالشى . داشت، که او با کى طرف بود

، زود معلوم میگشت، که تفاوت بین »1«لیواسکندر بطرف ایطالیا رفته بود، بقول تیتاگر. میگشت
اسکندر دیگر، که . سرداران رومى و داریوشى، که در ابتداى جنگ فرار میکرد، چقدر است

زادهو همشیره»2«پادشاه اپیر

______________________________
1-Tite Live.

2-Epire.

1946: ، ص2ران باستان، جتاریخ ای

وقتى که باو گفتند، که اسکندر ثانوى در آسیا فتوحات : اسکندر مقدونى بود، حقیقتى را بیان کرد
او در آسیا با «: نمایانى کرده، و حال آنکه او در ایطالیا هنوز کارى بزرگ انجام نداده، جوا داد

.»زنان طرف است و من در ایطالیا با مردان میجنگم

سرایانى بود، که داریوش در جنگ ایسوس با خود داشت و مقصود او از زنان گروه زنان و خواجه
.هاى زیاد استعمال میکردند و سست شده بودندحرمهاى سرداران او و نیز خود سرداران، که زینت

-1: نستبعقیده نگارنده فیلیپ پدر اسکندر از او برتر بود و فتوحات اسکندر را باید از دو چیز دا
.از زحمات فیلیپ در مقدونیه و تشکیل فاالنژهاى مقدونى

از نبودن سرداران الیق در ایران، که از آنهمه وسایل مادى و معنوى، از دریاها، مواقع نظامى، -2
ها و غیره و غیره استفاده کنند، تا اسکندر نه راه پیش داشته باشد و نه راه ها، دشترودها، تنگ

جا تا آن اتحاد یک مشت مردم، قشونى را، که در همه: این نظر را کامال ثابت کردشهر صور . پس
ممکن است گفته . ور ساختزمان فاتح بود، هفت ماه معطّل و کرارا در یأس و ناامیدى غوطه
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صحیح است، ولى اگر بحریه ایران بکمک او آمده بود، باز . شود، که باالخره مغلوب گشت
. گویند، که اسکندر مشرق را براى تمدن یونان باز کرد: ماندیک چیز مىمغلوب میشد؟ باالخره

گروه یونانى در مصر، مشرق قدیم براى یونان قبل از آمدن اسکندر هم بآسیا باز بود و گروه
دقّتى در تاریخ تمدن یونان این مطلب را بخوبى ثابت . سوریه، آسیاى صغیر و بابل پراکنده بودند

صود اشخاصى، که این نظر دارند، چنین باشد، که، چون اسکندر باعث استیالى اگر مق. میکند
عنصر یونانى در مشرق شد، مشرق و مغرب بیکدیگر نزدیک گشتند و تمدن یونانى در مشرق 
انتشار یافت، پس در اینجا باید لفظ مشرق قدیم را بمعنائى دیگر فهمید، ولى چون نمیخواهیم 

م، باید اثبات نظر خود را بجاى دیگر محول داریم، یعنى، پس از مدرك و دلیل حرف بزنیبى
اینکه تاریخ جانشینان اسکندر و حکمرانى سلوکیها و روى کار آمدن اشکانیان و کارهاى آنان و 

شاهان ساسانى را بیان کردیم، تمامى

1947: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

تر شد، یا، بعکس، بر خصومت قدیم بمغرب نزدیکاین وقایع را در نظر گرفته ببینیم، که مشرق 
بین مشرق و مغرب افزود و دیگر اینکه، آیا واقعا تمدن یونانى در مشرق قدیم بعمق رفت و از 
خود اثرى مهم گذارد؟ پس عجالۀ مقتضى است باین فصل خاتمه داده جریان وقایع را متابعت 

.کنیم

کندر شخصى بوده بزرگ و داراى صفاتى زیاد از از آنچه گفته شد باین نتیجه میرسیم، که اس
حدوحصر براى ملل و مردمان آنزمان تدارك خوب و بد، ولى جهانگیریهاى او محن و مصائب بى

باوجود این . کرد و بنابراین، هرگاه از نظر منافع بشر بنگریم، او بیشتر گرفت و خیلى کمتر داد
شود، که در ایران تا قوت یافتن دولت هاى او دوره جدیدى در مشرق قدیم گکشورگشائى

.اشکانى و در آسیاى صغیر، سوریه و مصر تا استیالى رومیها در اینجاها امتداد یافت

ین، زجرهاى فیلوتاس، قتل کلیتوس و ما در اینجا از بعض خطاهاى اسکندر مانند کشتن پارمن
ها کارهاى در مقابل این لغزشتیون و غیره چیزى نگفتیم، زیرا او کالّیستن، اعدام طبیب هفس

شود، باید بافق خوب زیادى هم کرد و دیگر، وقتى که درباره اشخاصى مانند اسکندر قضاوت مى



او آدمى بود و آدمى نه از : نظر توسعه داد و، چنانکه گویند، متّه روى دانه خشخاش نگذاشت
.عیب مبرّى است و نه از خطا و لغزش مصون

آخر جلد دوم

1948: ، ص2یران باستان، جتاریخ ا

:توضیحات

چون معنى این » فقط آمیرته در دلتاى نیل مقاومت میکرد«: نوشته شده4، سطر 932در صفحه -1
است، که شکل مثلثى را دباى یونانى یا دلتا حرف چهارم الف: لفظ گفته نشده، توضیح میشود

اى بشکل مثلّث تشکیل عب گشته، جزیرهدارد و چون نیل، قبل از آنکه بدریاى مغرب بریزد، منش
.اندها این زمین را دلتا نامیدهمیدهد، یونانى

. رفته قربانى کرد»1«زیالسسطر اول نوشته شده اسکندر بسر قبر پروت1246در صفحه -2
ها به آسیا کشى یونانىهاى یونانى اول سپاهى یونانى بود، که در قشونزیالس موافق افسانهپروت

پا بخاك آن دولت گذارد او در این جنگ کشته شد و زنش الادامى از تروواراى جنگ با ب
، رب النّوع اطباء و دواسازها، او را باین »2«خدایان خواست شوهرش را یکبار دگر ببیند و هرمس

.دنیا آورد، ولى بعد او بزودى در دفعه دوم درگذشت و زنش هم تقریبا بالفاصله مرد

» اسکندر از جهت مستى مرتکب این عمل نکوهیده نشده«: گفته شده2سطر 1426حه در صف-3
مقصود این است که این عمل : تر میسازیمچون ممکن است که عبارت گنگ باشد، آن را روشن

.نکوهیده عمدى بوده نه از مستى

.لفظ یونانى است»3«فورنوشته شده است درى17سطر 1298در صفحه -4

.توضیح میشود، که این کلمه در زبان مزبور بمعناى قراول یا مستحفظ مخصوص استدر اینجا 
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» تاالن«و در برخى بلفظ » تاالن نقره«در بعض موارد تصریح شده 1474-1472در صفحات -5
اگرچه از فحواى کالم معلوم است، باز براى احتراز از سوء تفهیم توضیح میدهیم، . ایماکتفا کرده

.ایم، مقصود تاالن نقره استمذکوره، هرجا که لفظ طال را بر تاالن نیفزودهکه در صفحات

______________________________
1-Protesilas.

2-Hermes Mercure. )

3-Doryphore.

1949: ، ص2تاریخ ایران باستان، ج

که برخالف حق حکم بگفته پلوتارك اردشیر با قضاتى : نوشته شده17سطر 1488در صفحه -6
هاى پلوتارك گفته هرچند، نظر بآنچه که در باب نوشته... میدادند، با کمال سختى رفتار میکرده 

شده، معلوم است، که این گفته راجع باردشیر دوم باحافظه است، زیرا او زندگانى این شاه را 
شیر دوم هخامنشى است ارد» اردشیر«توصیف کرده، باوجود این باز تصریح میشود، که مقصود از 

.اخسبا اردشیر سوم )درازدستنه اردشیر اول 
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