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 هادرايران هِلِني : سوم بخش

 ياسكندرمقدون

   رسيد سراسر    پ م كه داريوش سوم به سلطنت  336 پادشاه مقدونيه تا سال     دومفيليپ
.   و نخستين سلطنت مقتدر را درتاريخ اروپا تشكيل داد       شبه جزيرة بالكان را به تسخير درآورد    

 بيست  حدودسن  آنگاه شاه شود، در  اسكندر پسر فيليپ كه نميخواست بنشيند تا پدرش بميرد و      
درست يكماه پس از به تخت نشستن داريوش   (سالگي، پدرش را به دست عناصري ترور كرد 

 او براي آنكه دست خود را از خون پدرش پاك كند ادعا كرد كه        . و خود برجايش نشست  )سوم
  او به زودي  .پدرش توسط جاسوسان داريوش سوم ترور شده و كشندگانش نيز به ايران گريخته اند      

 يكشب از فراز      است و زئوس) خداي يونانيها (ادعا كرد كه فرزند فيليپ نبوده بلكه فرزند زئوس        
لمپ به زير آمده با مادرش همبستر شده و او ازاين همبستري در رحم مادرش پيدا شده و كوه ا

او براي آنكه انتسابش به خداي يونان را ثابت كند    . خدازاده است و بر ديگر افراد بشر امتياز دارد
پدرش فيليپ نيز پيش از او  . شايع كرد كه فيليپ يكبار گفته بوده كه اسكندر پسر او نيست  

ش را خدا ميدانست، و مجسمة خود را برفراز مجسمه هاي دوازده خداي يونان قرار داده بود،    خود
 .تا نشان بدهد كه از همة خدايان برتر است

با درگذشت فيليپ شهرهاي آتن و تِب و چندشهر ديگر يونان براي بازيابي خودمختاري          
اده از داريوش خواهان كمك براي آتني ها هيئتي را به دربار ايران فرست   . سر به شورش برداشتند 
ولي داريوش به گمان اينكه موضوع اسكندر نيز همچون ديگر جنگهاي    . مقابله با اسكندر شدند   

داخلي هميشگي يونانيان است، به درخواست آتني ها توجهي نكرده خطر اسكندر را جدي نگرفت    
 . و يونان در برابر اسكندر به حال خود رها شد    

همينكه خبر كشته    .  براي لشكركشي بزرگ به مصر آماده ميكرد   داريوش اينك خود را
شدن اردشير سوم به مصر رسيده بود سراسر مصر در شورش شده بود و يك مصري حبشي تبار      
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 را گرفته خود را فرعون ناميده و بخشهائي از شمال مصر را نيز    - ممفيس  -به نام خبيشه پايتخت  

 اين مدعي فرعوني برجا است ميگويد كه كاهنان منطقة  نوشته هائي كه از . به تصرف درآورده بود   
باتالقي شمال مصر كشته شدن اردشير سوم را به خشم خدايان مصر نسبت دادند و ابراز خشنودي           

ولي همينكه سپاهيان داريوش در زمستان  . كرده از اين مدعي فرعوني كمال اطاعت را نشان دادند
ز صحنة تاريخ محو گرديد و مصر دوباره به دامن           وارد خاك مصر شد اين مدعي فرعوني ا     334

 . شاهنشاهي هخامنشي برگردانده شد و يك پارسي به شهرياري مصر منصوب گرديد    

ولي اين پايان كار شاهنشاهي هخامنشي بود؛ زيرا كه اسكندر تا كنون شبه جزيرة بالكان را   
به آسياي صغير به بهانة   گرفته و پرچم جهاد هلني برضد ايران را برافراشته و درصدد حمله  

داريوش سوم، با شنيدن اين خبر، خطر اسكندر را جدي       . آزادسازي يوناني ها از سلطة ايران بود    
گرفته تصميم گرفت كه به درخواست سابق آتن پاسخ مساعد بدهد؛ و عمال هم مقادير قابل            

ر، مصمم و پرتوان،    اسكند  . به آتن فرستاد؛ ولي ديگر دير شده بود     ) سيصد قنطار زر     (توجهي پول  
او هرشهري  . شورش يوناني ها را درهم كوبيده شهرهاي يونان را يكي پس از ديگري بازگرفت       

وقتي پس    ) از شهرهاي تابع ايران  (كه در مقابلش ايستاد بي رحمانه به كيفر رساند؛ چنانكه شهر تِب      
ر را غارت كنند و  اسكندر به سپاهيان خود دستور داد كه شه  از مقاومت سرسختانه تسليم شد،   

ششهزار تن از زن و مرد و كودك به دست سپاهيان اسكندر قتل عام               . به زنان و دختران تجاوز نمايند    
شدند و بقيه كه حدود سي هزار نفر بودند به اسارت رفتند و به زودي به مزايده نهاده شده به فروش      

را برآن داشت تا ديوارها و اسكندر حتي سپاهيانش     . رسيدند و نسل مردم تب از جهان برافتاد  
خانه هاي شهر را برافكندند و خاك تب را به اماكن دوردست برده پراكندند تا از آن پس هيچ                  

 . دآثاري از شهر برجا نمانَ 

هرچند كه پلوتارك به حكمِ شيفتگي اش نسبت به اسكندر، نوشته است كه اسكندر بعدها      
كامل يك شهر بزرگ و تاريخي و امحاي كاملِ   نابودسازي  ة ازاين كارش پشيمان شد، اما واقع  

يك قوم دلير و نامدار و باستاني به اتهام جانبداري ازايران هيچگاه از ياد مردم يونان نرفت، و در      
درتمام گزارشهاي مربوط به دوران      . تمام نوشته هاي يونانيانِ بعد ازاسكندر انعكاس يافت         

 و نويسندگان يوناني در هيچ موردي  نشده،گزارش جنايتيجا چنين  شاهنشاهي هخامنشي هيچ 
به اينسان كار ويرانگرانه و     .   زده باشند  كشتار و تخريبي  اشاره نكرده اند كه ايرانيان دست به چنين      

ولي اسكندر نه يك مورد و نه ده مورد  . نابودكننده كردن از خصايص ايرانيان مزداپرست نبود   
 .ر تاريخ ذكر شده است بلكه دهها مورد چنين عملي انجام داده كه د  
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.  خاورميانه همة زمينه ها براي توسعة نفوذ اسكندر فراهم بود         غرب  پ م در 334درسال 

  و  كه كشندگان اردشير سوم براي نابودسازي رقيبان قدرت در ايران به كار برده بودند،     ي ئخشونتها
 توسط اردشير   تيها مقدسات اقوام زيرسلطه درهنگام فرونشاندن نارضاي         پيش ازآن به     ائي كهاهانته

 به يك داروي  كه اصالحش بود زده چنان دشنه ئي بر پيكر شاهنشاهي  سوم اعمال شده بود،  
 از بخت بد ايران دشمن درپشت دروازه ها     ؛ وليدرازمدت بردست يك حكيم ماهر نياز داشت    

   داريوش سوم مردي كارديده و   .كمين كرده وهرگونه فرصتي را از دربار ايران سلب كرده بود      
 اقدامات فريبكارانه ئي كه اسكندر براي ايجاد          . ورزيده و باتجربه بود؛ ولي زمان به نفع او نبود       

آسياي صغير و فينيقيه و مصر به عمل مي آورد و ارتباطاتي كه وي با عناصر                 آشوب در نواحي غربي  
 و داريوش ناراضي از شاه در اين سرزمينها برقرار ميكرد خبر از بروز يك حادثة ناگوار ميداد،  

ولي داريوش در داخل كشور . مي بايست براي رويارويي با اين حادثة احتمالي دست به كار ميشد 
.   كرده بود  درگير نابسامانيها و مقابله با قيامهاي داخلي بود كه از چندسال باز به آنسو بروز            

 او نيز  كشته شده بود و دوسال بعدتر كودك  بگه وهوش چهارسال پيشتر اردشير سوم به دست     
كار آمده      برسربگه وهوش  داريوش سوم كه به حمايت    .  به قتل رسيده بود    بگه وهوش به دست همين   

 به ديار عدم     شخصيتها  از شمار بسياري  به همراه اينها  .  را ازميان برداشته بود بگه وهوشبود خودش 
ين اعمالي جز ولي چن. فرستاده شده بودند تا دربار ازطرف گروههاي مخالف آسوده خاطر باشد        

نارضايتيهاي داخلي و زمينه چيني براي يك جنگ خانگي نتيجة ديگري نميتوانست درپي داشته    
زدن     لطمه دشمنان داريوش سوم كه ازدست او آسيب ديده بودند در انديشة تضعيف او و         . باشد

ر اثر سرزمينهاي زيرسلطه د    . به دولتش نشسته بودند و رقيبانش درصدد ازميان برداشتنش بودند           
ايران به شدت ناراضي بودند و زمينة فريفته شدنشان توسط      سياستهاي خشونت آميز سالهاي اخير از  

ة غربي آسياي  نيم  (ه ايران در ليديا و فريگيدربار  ة  سلط.هر نيروي خارجي ضد ايراني فراهم بود 
.   حكومت ميكردند  و فرماندارانِ پارسي و مادي در اين سرزمينها با خودسري     بودرفته  ازبين  ) صغير 

؛ و در سرزمين ماد   نيز وضع به همين منوال بود  و ارمنستان )ة شرقي آسياي صغير نيم  (در كاپادوكيه 
 مصر و شام آماده بودند كه هر    .  كه رؤياي سلطنت را درسر داشتند     انيز بودند عناصري از ماده   

آرزوي آزادي توهمي    مردمي كه در .  را بخاطر رهاشدن از سلطة بيگانه بپذيرند       »نجاتبخش  « عنصر 
بودند خبر نداشتند كه اسكندر در يونان چندين شهر را به كلي از صحنة گيتي برانداخته و    

آنها نميدانستند كه اين مرد يك غضب آسماني      . مردمشان را در بازارها به فروش رسانده است  
 را  است كه برجهان نازل شده است و به هرجا برسد جز بردگي و فقر و فالكت هيچ چيزي           
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داليلي كه براي خودشان داشتند   اسكندر را همة نويسندگان يوناني به  . به ارمغان نخواهد برد  

اري ايرانيان    ذستوده اند؛ ولي درهمين ستايشها ازچنان رفتارهائي سخن گفته اند كه در ارزشگ        
 .يد؛ و اينها را پائينتر خواهيم د  نكوهيده به شمار ميرفت    - و هر انسان نيك انديشي -آن زمان 

 به آنگونه كه در ارتباطات پنهانيش       - چشم بر راه چنين مردي بودند كه زيرسلطة ايران اقوام 
.   شان برساند     آرماني  »آزادي«  به زودي سر برسد و آنها را به       -با شخصيتهايشان به آنها وعده داده بود      

 به دشمن   بدبختي ضعيفان تاريخ هميشه اين بوده است كه هربار براي رهاشدن از دست يك دشمن      
اما بعدتر متوجه  . »اين يكي حتما دوست است«نفس ديگري روي مي آورده اند، بدين اميد كه       تازه

ميشده اند كه اين يكي از آن يكي بدتر و زيانبارتر است، و زماني متوجه اشتباه خود ميشده اند كه     
غير و مردم   اين همان چيزي بود كه برسر مردم آسياي ص  . ديگر كار ازكار گذشته بوده است  

 سرزمينها همه چيز اين ملتها را ازميان  تسلط بر اينزيرا اسكندر پس از   . رسيد و شام فينيقيه و مصر  
بعد ازفتوحات اسكندر، مصر و شام و فينيقيه     . برد تا فرهنگ و عادات يوناني برآنان تحميل كند 

 هميشه ازدست دادند؛  را براي شانهويت ملي هستي تاريخي و ديگر نتوانستند كمر راست كنند و 
 درحالي كه درساية شاهنشاهي ايران همه چيزشان را حفظ كرده بودند و فرهنگ و شخصيت و  

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

رش يوناني   ولي باآمدن اسكندر خط و نگارش مردم اين سرزمينها كنار نهاده شد تا نگا            . داشتند
بت پرستي يوناني   رسميت يابد؛ دين مردم اين سرزمينها ممنوع گرديد تا دين نويني مبتني بر  

رسميت يابد و شاه مقدوني جاي خداي آسماني را بگيرد؛ با ارزشهاي فرهنگي مردم اين سرزمينها            
مردم اين  خالصه آنكه آنچه اسكندر مقدوني براي       . مبارزه شد تا فرهنگ يوناني جايش را بگيرد 

سرزمينها آورد نه آزادي بلكه يك اسارت تمام عيار بود كه هويت ملي و دين و فرهنگ و         
 . همه چيز اين اقوام را ازميان برد

 گذشت و قدم  هلسپونتاز تنگة   نفري 37000با يك نيروي  پ م  334اسكندر در بهار سال    
اه متجاوز از خاك اروپا قدم بر     اين نخستين بار در تاريخ بشر بود كه يك سپ   . به خاك آسيا نهاد   

ي   خاك آسيا مينهاد، و همين نخستين بار آغاز يك راه دراز سلطة اروپا بر مناطق وسيعي از آسيا       
اگر در اروپا حملة اسكندر مقدوني به آسيا بعنوان نقطة            .  قرن ادامه يافت9براي  شد كه  غربي 

ملة او به آسيا راه آسيا برروي اروپا       عطفي در تاريخ بشريت تلقي شده به همين علت بوده كه با ح  
 .گشوده شد و هيچگاه مسدود نگشت  

 راهگشاي اسكندر براي ورود به آسيا        - با خيانت به ايران - ايليون كه نشينشهر ساحلي يوناني 
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شده بود پاداشي كه از اسكندر گرفت آن بود كه اسكندر آن را بعنوان يك شهر مقدس شمرد و    

يشه از خودمختاري برخوردار خواهد بود و هيچگاه ازاو ماليات گرفته  اعالم كرد كه اين شهر هم
 فريب دادنِ شهرهاي - كه به زودي دروغ بودنش آشكار گرديد    -هدف او ازاين وعده  . نخواهد شد

اندكي پيش ازآن داريوش سوم      . يوناني نشينِ آسياي صغير و تشويق آنها به پيوستن به خودش بود          
او شوهر  .  بخواباند  اش برپا شده بود ا كه توسط يكي از مخالفان خاندانيتوانسته بود شورش ليديا ر

انتقال اسكندر و نيروهايش         . را به شهرياري ليديا منصوب كرده بود     ) سپيتراداتا  (دخترش سپهرداد  
به اينسوي درياي مرمره با يك حركت بسيار سريع و غافلگيرانه اتفاق افتاد كه با خيانت بسياري از  

 .  تبار ارتش ايران در اين منطقه صورت گرفته بود     ونانيسپاهيانِ ي 

اليه غرب آسياي      با اسكندر دركنار رود گرانيك در منتها      ايران رويارويي سپاه  نخستين  
 تماسهائي برقرار كرده به آنها     محلي ة  اسكندر از مدتها پيش با شخصيتهاي برجست        .صغير رخ داد 

آماده كرده بود كه اگر جنگي بين او و ايران دربگيرد          ة استقالل وآزادي داده آنها را فريفته          وعد
در اين درگيريِ چندروزه كه   . اينها درحين نبرد بشورند و سپاه ايران را به شكست حتمي بكشانند   

تلفاتي هم بر سپه اسكندر وارد شد و شماري از بهترين افسران اسكندر به كشتن رفتند، ايرانيان                
  مهرداد  شهريار كاپادوكيه،  مهربرزن، ا شهريار ليدي ردادسپهبزرگاني چون  شكست يافتند، و  

 آرشيت برادرزن شاهنشاه،   ) فَرَه نَكـَه  ( فرناك در غرب آناتولي،    ارتش داماد شاهنشاه و فرمانده    
دفاع    قربانيو چندتن ديگر از بزرگان هخامنشي   عموي داريوش سوماربوپال، و شهريار فريگيه 

 تن از سربازان سپاه ايران كشته شدند و      12000 ة ديودور  نوشت ، و به ازحيثيت تاريخي ايران شدند  
   كه مزدوران يوناني دادند   در اين جنگ بيشترين قربانيها را     .  تن به اسارت افتادند   20000بيش از  

به نوشتة مورخان يوناني شمار     . ازجزاير درياي ايژه و خاك اصلي يونان به ارتش ايران پيوسته بودند       
اسكندر كه آنها را خائنان    . ش ايران در اين جنگ بالغ بر بيست هزار تن بودمزدوران يوناني ارت

   كشتن رفتند،   نيمي از مزدوران يوناني به .  بگذارد  شانبه يونان مي پنداشت نميخواست كه زنده 
 دوهزار تن كه تسليم شده بودند را اسكندر زنده گذاشته به مقدونيه        وهزاران تن فرار كردند،

 1. ان برده درمزارع كار كنند فرستاد تا بعنو  

 نيروي دفاعي ايران در آسياي صغير در هم شكسته شد و به دنبال آن      جنگ گرانيك در 
 درادامه يافت؛ پادگانهاي كوچك ايراني   ة جنوبي   ازكران پيشروي اسكندر در خاك آسياي صغير      

ه هاي اسكندر      وعد  . و شهرهاي سر راه تسخير شدند    يكي ازپا درآمدند   غرب و جنوب اناتولي يكي  
                                                           

 .16 -11 فصلهاي 1 ، كتاب  E. J. Chinnock آريان، لشكركشي اسكندر، ترجمة انگليسي   -1
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 دموكراسيهاي مستقل محلي درآن شهرها مردم   ةبه شهرهاي يوناني نشينِ آسياي صغير مبني بر اعاد    

دربرخي از اين شهرها پيش از رسيدن          . را فريفته و برضد حكامِ محلي به شورش درآورده بود        
 در اثر برخي از شهرهاي جنوب اناتولي با اين حال  .اسكندر شورشهاي ضدايراني برپا گرديد    
ماندگانشان اسيرگشته     تخريب گشتند و بقاياي زنده    شده مقاومت جانانه شان گرفتار خشم اسكندر    

 ئيشهر هليكارناس ازجمله شهرها   .   بالديدگان بود  اين ةشهر ساحلي ميليته از جمل  .  به فروش رفتند  
   ئي جه، ولي مقاومتش به نتي   بود كه چندين روز درزير حمالت شديد اسكندر پايداري ورزيد     

يوناني تبارِ     فرمانده  نون مِ .نرسيد؛ زيرا كه شاه ايران نتوانست به موقع به ياري اين شهر قهرمان برسد    
دانست كه اين شهر ازدست رفته  وقتي  - كه داماد دربار ايران بود-نيروي دريايي ايران در اروپا 

جنگ     وكندونيه حمله  است، سيصد كشتي برداشته به قصد يونان حركت كرد؛ بدان اميد كه به مقد      
 همگان را از    و كرده  زيادييونان جنايتهاي بسيار    اسكندر در  . را ازايران دور ساخته به اروپا بكشاند     

 اسپارت و جزائر يوناني درياي ايژه و چندين شهر يونان با شنيدن اين خبر كه  .او متنفر ساخته بود 
نون ي از اين شهرها داوطلبانه تسليم مِ شمارنيروي دريايي ايران در راه است بسيار شاد شدند و     
ولي از بخت بد ايران، اين فرمانده دلير و    . گشتند و شور و شوقي در ميان يونانيان پديدار شد      

ميانه بيمار شد و درگذشت، و نقشه ئي كه براي نجات دادن يونان از جنايتهاي        پاكباز در اين 
 در سرداشت نيز با او     ون خاك اصلي يونان  و بازگرداندنِ جبهه هاي نبرد اسكندر به در      اسكندر 

 . به گور رفت

 سوسيساز ا جنگ سرنوشت
او با اين اموال نيروهاي محلي     . درشهرهاي آسياي صغير اموال بسياري به دست اسكندر افتاد         

 تن تجاوز نميكرد به شمار بسيار زيادي     35000را به دور خود گرد آورد، و سپاهش را كه از   
ز آشفتگي سياسي اوضاع داخلي ايران و نارضايتي گستردة سپهداران ايران از    او كه ا. افزايش داد

داريوش سوم اطالع داشت درصدد بود كه درميان اين اوضاع آشفته خودش را به ايران برساند و   
او مشاوراني دراختيار داشت كه درآسياي صغير يا در ارتش ايران خدمت           . با داريوش مواجهه كند 

اسكندر يقين داشت كه داريوش در شرائطي    . ضاع ايران اطالع كافي داشتندكرده بودند و ازاو
است كه نميتواند نيروي كافي براي رويارويي با او فراهم كند، و اگر غافلگير شود شكستش    

به عالوه او ميدانست كه مخالفان داريوش در ايران بسيارند، و چون داريوش        . حتمي خواهد بود 
 جنگهاي داخلي قدرت طلبانِ مخالف داريوش شدت خواهد يافت وكشور      گرفتار مقابله با او شود  

ازاين رو ميخواست در نزديكترين فرصتِ ممكن خودش را      . را پاره پاره و تضعيف خواهد كرد    
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اقداماتي  . او سواحل جنوبي آسياي صغير را درنورديده خود را به كيليكيه رساند     . به داريوش برساند  

رستادگان و جاسوسانش در تماس با شخصيتهاي نيرومند محلي درشام و           كه او تا اين زمان توسط ف 
.  مصر انجام داده بود، اورا اميدوار كرده بود كه گرفتن اين كشورها امر دشواري نخواهد بود             

داريوش توسط جاسوساني كه گزارش دروغ به او مي رساندند شنيد كه اسكندر در نزديكي         
دش مشغول تاراج روستاهاي كوهستاني كيليكيه هستند، و      طرسوس اردو زده و بيمار است و افرا  

 .اسكندر درنظر دارد كه تاراجها را برداشته به مقدونيه برگردد       

 به شام رفته ازراه ايسوس با يك حركت سريع وارد كيليكيه شده      برآن شد كه داريوش 
 بود، و او  خطر مخالفان خانداني در ايران نيز براي داريوش شديد .اسكندر را گوشمالي دهد  

بخشي  او.  را با خودش ببرد  ) فرزند  خواهران و زن و  مادر و (اش  خانوادهمجبور شد كه   
ازجواهرات سلطنتي را نيز همراه برد تا اگر درغياب او در ايران تحوالتي رخ دهد، ازطرفي افراد        

لطنت دست   خاندانش مورد تعدي مخالفانش قرار نگيرند؛ و ازطرف ديگر اگر او دوباره نتواند به س              
 . يابد، بي چيز نمانَد و بتواند با استفاده ازاين ثروتها به گردآوري نيرو بپردازد         

اسكندر نميخواست به وعده هائي كه به مردم آسياي صغير مبني بر احياي دموكراسيهاي           
مستقل محلي داده بود عمل كند، بلكه تصميم گرفت كه نيرومندان محلي را به خودشان مشغول    

.   ليديا را آشوب فراگرفت  . تيجه جنگ داخلي ميان قدرت طلبان مناطق مختلف رخ داد      درن . بدارد
در كاپادوكيه ازمدتي پيشتر و اززمان اردشير سوم   . پيسيدي ها برضد فريگيه وارد جنگ شدند  

اختالف خانداني پارسيان در جانبداري يا مخالفت با اردشير بروز كرده بود؛ و با روي كارآمدن        
ين وضع تداوم يافت، شهريار منصوب داريوش درجنگ داخلي كشته شد   داريوش سوم ا

تقسيم شد، و جنگ ميان آنها    ) هردو ازخاندان هخامنشي(وكاپادوكيه ميان دومدعي سلطنت   
ة قلمرو داريوش سوم   به اين ترتيب سراسر آسياي صغير در اين سال عمال ازحيط     . مدتها ادامه يافت

 . بودو درآشوب   بيرون 

حين عبور از تنگ راه معروف به ايسوس در   دررا  داريوش سوم پ م 333ديماه   دراسكندر  
 بركرانة خليجي كه اكنون خليج اسكندرون ناميده ميشود      ة كوهستاني ميان سوريه وكيليكيه   ناحي

 باريكه ئي بود درميانِ كوهِ 1 تنگ راهِ ايسوس، چنانكه گزينوفون تشريح كرده است،  .غافلگير كرد 
مديترانه، كه يكسويش را كوهِ ديواره مانند و سوي ديگرش را دريا احاطه كرده           ايسوس و درياي  

عظيم  ه هاي قطور با درواز   بلند ودر دوسوي اين باريكه، يعني درشمال وجنوب، دو ديوار . بود
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 هرديواره برجهاي   و برفراز، ، انتهاي ديوارها به درونِ آبهاي مديترانه ختم ميشد  آهنين قرار داشت  

دائر بود، كه يكي   نظامي   يك قرارگاه  درپس هركدام ازاين دودروازه        ي ساخته شده بود، و   ديده بان 
 كيلومتر بود، و 6ميان دودروازه   ة  فاصل.درخاك سوريه و ديگري در خاك كيليكيه واقع ميشد    

اين تنها راهِ ارتباطي ميان  . رودخانه ئي در اين فاصله جريان داشت كه به درياي مديترانه ميريخت  
ريه وكيليكيه بود، و وراي آن مناطقِ كوهستاني سخت گذر بود كه امكان عبور لشكر ازآنها       سو

اين يك گذرگاه استراتژيك بود كه يك تيپ كوچك ميتوانست ازآن حفاظت   . وجود نداشت
 اش    كه درجاي خود درباره  -كوروش كهتر . كرده از عبور يك لشكر بزرگ جلوگيري كند   

 ازاين تنگ راه عبور كند كشتي هائي به كنارِ اين معبر فرستاد تا             نيز وقتي ميخواست   -سخن رفت  
به نظر ميرسد كه فرمانده     . درصورت بروز خطري بتواند ازاين كشتي ها براي فرار استفاده كند      

ة اسكندر   فروخت- كه احتماال از مردم محلي شام بود-نيروهاي نگهبان دروازه هاي تنگراه ايسوس    
ي به داريوش فرستاد تا او با غفلت تمام وارد تنگراه شود و به دام    گزارشهاي غلطشده بود و

 گزارش  .داريوش درحين عبور ازاين تنگ راه به دام اسكندر افتاد و شكست يافت          . اسكندر بيفتد   
  شمار سپاهيان  اند، و  نقل كرده هاي بسيارجنگ ايسوس را آريان و ديگران به تفصيل همراه با گزافه 

 مسلم است . اند كه سي هزار تنشان مزدوران يوناني بودند    دهزار تن نوشته  سوم را ششص داريوش 
 اند    كه ذكر چنين شمار عظيمي براي بزرگ كردن پيروزي اسكندر در ايسوس بوده است؛ و نوشته   

عبور دادن  اما ازآنجا كه  .شمار كشتگان سپاه ايران در تنگ راه ايسوس بالغ بر صدهزار تن بودكه 
 گزارش    است بوده  غيرممكن  توسط اين گزارشگران   ه از تنگ راهي آنچناني   آن شمار عظيم سپا   

 نيروهاي زبدة     .  گويي ها نهان مانده است  حقيقتش درپشت گزافه     جنگ ايسوس آشفته شده و  
كافي بود كه وقتي   . اسكندر در تمامي بلنديها موضع گرفته بودند، و براي پيروز شدن آمده بودند        

 آنچه معادلة     . اينها از فراز سرشان سنگبارانشان كنند      ميرسيدند   ها  دره شاه و سپاهش به درون يكي از     
جنگ ايسوس را رقم زد آن بود كه مقدونيها براي پيروز شدن و برخورداري از ثروتهاي ايران           
آمده بودند، و افراد سپاه شاه ازجمله يونانيها سربازاني بودند كه بيش از هرچيزي درفكر زنده                

مسلم است آنكه شاه دروضعي قرار گرفته بود كه جز نجات جانش درآن    آنچه  . ماندن بودند
 كه ميدانست درآن شرائط حساس تاريخي بقاي كشور و او. تنگناي مهلِك هيچ انتخابي نداشت  

با استفاده از تاريكي شب از       وابسته است و بايد به هر قيمتي باشد زنده بماند،          اوملت به بقاي 
روز ديگر چون . از موضع دور شدد را برپشت اسب تيزتكي افكند و  اش بيرون پريده خوكالسكه

 تا دوباره به جمع آوري نيرو      بابل را درپيش گرفت   راه پيروزي اسكندر حتمي شد، شاه يكسره   
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اسكندر زماني از فرار شاه اطالع يافت   . كشور را در برابر اين دشمن متجاوز حفظ كند  بپردازد و

شكست داريوش سوم   . نتي همراه با رداي شاه به دست افرادش افتاد    كه سپيده دميد و كالسكة سلط   
 مادر و همسر و دودختر و يك پسر  .ة پايان شاهنشاهي پرشكوه هخامنشي را رقم زد    در ايسوس نقط

اسارت افتادند؛ و تمامي اموال و جواهرات    به ش ا كمسال داريوش به همراه ديگر اعضاي خانواده
 1. ر شد داريوش نصيب اسكند    گاهخيمه

 سقوط سوريه و فينيقيه
 به سوي دمشق حركت كرد    وارد سرزمين شام شده     پس از پيروزي در ايسوس سپاه اسكندر       

 شماري   . درآن ميزيستند  و شماري از افراد خاندان هخامنشيخاندانهاي بزرگ ايراني    ازبعضيكه 
كز شهرياري شام بود  اين شهر مر.از فراريان جنگ ايسوس نيز خودشان را به دمشق رسانده بودند  

شكست داريوش در ايسوس خبر ازآن ميداد كه . گنجخانة عظيمي درآن نگهداري ميشد    و
شهريار دمشق كه . اسكندر بيش ازآن نيرومند است كه ايرانيان شام خيالش را كرده بودند    

ميدانست كه داريوش زنده و درتالش گردآوري نيرواست، درصدد برآمد كه با اسكندر وارد            
ظاهرا اين . ره شده دمشق را به شرط عدم تعرض به اموال و مردم شهر به وي تسليم كند مذاك

  دو  همسر و  مادر و رفتار اسكندر با    ة مذاكرات به نتيجه رسيد، زيرا كه گزارشهاي مورخان دربار      
اتفاق نظر دارند كه آنها به دستور اسكندر مورد احترام شايسته قرار گرفتند،       دخترِ داريوش سوم 

ازه يافتند كه پيشخدمتهايشان را داشته باشند، در همان تجمالت سابق بمانند و زيورهايشان را         اج
اين گزارشها ميگويند كه درعين آنكه همسر داريوش زيباترين زن روزگار بود و در    . نگاه دارند 

 زيبائيش همتا نداشت، اسكندر چشم طمع ازاو بربسته از برده كردنش خودداري ورزيد؛ و وقتي             
 2! اين بانوان ايراني چقدر زيبا و دلربايند  : آنها را به حضورش بردند به اطرافيانش گفت   

او . البته اسكندر برآن نبود كه به قول و قرارهائي كه با بزرگان دمشق بسته بود پابند بماند    
د پس ازآنكه بردمشق دست يافت، شهريار ايراني و ديگر متنفذان شهر را كه به او اعتماد كرده خو  

 نقدينه ئي كه بصورت سكة     .را به او تسليم كرده بودند به قتل رساند و زن و فرزندانشان را برده كرد      
 90از بيش  ( تاالن  سه هزار رايج و شمش در اين شهر به دست اسكندر افتاد به نوشتة مورخين بالغ بر          

 آنهمه بانوان و     پلوتارك مينويسد كه مقدونيها وقتي برثروتهاي دمشق دست يافتند و        .بود) تُن
دوشيزگان زيباروي را كه نظيرش را نديده بودند به بردگي گرفتند، چنان مسحور ثروتهاي        

                                                           
 .14 -6 / 2آريان، لشكركشي اسكندر، كتاب   : س در تفصيل جنگ ايسو-1
  .41 -40 پلوتارك، كتاب اسكندر، -2
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هنگفت ايرانيان و زندگي پرتجمل آنها شدند كه پس ازآن حاضر بودند براي دستيابي بيشتر             

جام   برچنين ثروتها و تجمالتي و برچنين زناني هرگونه فداكاري را درراه منويات اسكندر ان             
از جمله بزرگان ايران كه در دمشق به اسارت اسكندر درآمدند، زن و سه دختر اردشير      1. دهند

 فرمانده نيروي دريايي    فرناكفرزندان   ، همسر و شهريار سابق ليديا باد ارتهفرزندان    سوم، زن و
اي  از شخصيته ) پدر مِنون كه باالتر ذكرش رفت  ( منتورمديترانه، همسر و سه دختر   ايران در

 و   دبا  دختر ارتهنون مِزن . نون، و همسر پارسي و فرزندان مِ     در آسياي صغير   يوناني تبارِ شاهنشاهي  
اش     نام داشت بسيار زيبا بود و اسكندر دلباخته      رسين بدختر اين زن كه   . دخترزادة شاهنشاه بود  

 2.شد و اورا به زني گرفت 

 كه مردم صيدا خواهان ايران  آريان مينويسد . بعد ازسقوط دمشق، صيدا نيز سقوط كرد   
 كه   اما شهر صور.نبودند و به اسكندر نامه نوشته اورا براي گرفتن شهرشان دعوت كرده بودند   

اسكندر    . پايگاه دريايي ايران بر مديترانه بود تصميم گرفت كه دربرابر اسكندر پايداري ورزد    
 پيام فرستاد كه قصد تصرف     چون متوجه مقاومت صور شد دست به فريبكاري زد و به پادشاه صور       

 اما پادشاه صور   3صور را ندارد ولي مايل است وارد شهر شده براي خدايشان هركول قرباني بدهد؛       
پس ازآن اسكندر ضمن يك        .  كه ميدانست اسكندر دروغ ميگويد اين درخواست را رد كرد       

ديترانه است سقوط   سخنراني براي افسرانش تشريح كرد كه اگر صور كه پايگاه دريايي ايران در م    
نكند، با وجود نيروي دريايي ايران در صور و قبرص نه تنها تصرف مصر ناممكن خواهد بود بلكه    
ممكن است يونان نيز از اطاعت ما بيرون شود؛ زيرا كه شهرهاي يونان ازجمله آتن درصدد     

 دست ما خواهد     اما اگر ما صور را بگيريم سراسر فينيقيه به       . فرصتي براي خارج شدن از اطاعتند  
افتاد، و آن وقت نيروي دريايي ايران در صور كه از نظر شمار و تجهيزات از اهميت بسيار زيادي   

درچنين     . برخوردار است هم شايد تحت فرمان ما درآيد، و پس ازآن قبرص نيز به دست ما بيفتد 
دريانوردان  حالتي، يعني زماني كه شهرهاي فينيقيه و قبرص دردست ما باشد، امكان اينكه   

وكشتيهاي صور حاضر باشند بخاطر ايرانيان براي حمله به يونان عالقه نشان دهند بسيار اندك        
خواهد بود، بلكه مجبور خواهند شد به شرايطي كه ما برآنها تحميل خواهيم كرد گردن نهند؛ و  

                                                           
  .43 همان، -1
 .1322 -1321 پيرنيا، -2
 را فينيقي ها  يك نسخه از مجسمة اين خدا   .  ها بود  هركول خداي درياها و حامي دريانوردان نزد فينيقي   -3

تنگة جبل    ل جنوبي اسپانيا را دراختيار داشتند، در     روزگاراني كه كارتاژ در تونس و همچنين سواح   در 
 .نيز بعدها آنرا مورد پرستش قرار دادند دريانوردان يونانيطارق نصب كرده بودند و  
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تصرف مصر    پس ازآن ما با اطمينان بيشتري خواهيم توانست براي      . چه بسا به اطاعت ما درآيند  

.  حركت كنيم، و مطمئن باشيم كه در پشت سرمان هيچ خطري يونان و مقدونيه را تهديد نميكند      
او حتي براي قوت قلب دادن به افسرانش گفت كه شب پيش درخواب ديده كه انگار او درپشت      

 آمده دست راستش را پيش آورده دست اورا گرفته        - خداي صور-ديوار صور بوده و هركول 
 1.  شهر برده است؛ و اين رؤيا را وعدة خدايي به سقوط صور تعبير ميكند      به درون

.  اسكندر مردانش را براي حمله به صور آماده كرده براي محاصرة شهر به حركت درآورد       
 بتواند به موقع   شاه هفت ماه زير محاصرة اسكندر مقاومت ورزيد و بر اين اميد بود كه    صور

 در اين اثناء فرستادگان اسكندر با پيشنهادهاي         .دكنيري به ياريش شتابد و از سقوطش جلوگ      
بزرگان شهرهاي كوچك فينيقيه اعزام شدند، و سه تا از اين شهرها    كنندة اسكندر براي   تشويق

در  . شده به اسكندر پيوستند    هائي يروهايشان سوار بر كشتي  شان شوريدند و ن  برضد حكام ايراني 
فتاد و چند كشتيِ نيروي دريايي ايران از رودس به اسكندر      جزيرة رودس نيز همين موضوع اتفاق ا 

وران أم مذاكرات م. نفس براي اسكندر رسيد    از مقدونيه نيز يك كشتي با نيروهاي تازه . پيوست
 زيرا كه  هائي كه اسكندر براي آنها فرستاده بود نيز نتيجه داد،    اسكندر با بزرگان قبرص و وعده   

رار شاه در ايسوس بر اهميت اسكندر صحه نهاده شوكت      پخش شدن خبر پيروزي اسكندر و ف     
 در اين ميان در قبرص نيز شورش ضد ايراني برپا شد و شاه قبرص          . كلي ازميان برده بود ايران را به

بخشي از جنگجويانش را برداشته سوار بر صد و بيست قايق جنگي به سوي صيدا به راه افتاده در             
همة اينها به معناي از هم پاشيده شدن نيروي دريايي          .وست سواحل صيدا به نيروهاي اسكندر پي      

به زودي چهارهزار يوناني نيز در چندين     . ايران در مديترانه پس از شكت شاهنشاه در ايسوس بود    
اينك اسكندر ناوهاي كافي دراختيار داشت تا صور را از دريا مورد           . قايق جنگي به صيدا رسيدند    

 و اين شهر قهرمان بعد از ؛ بي فايده بود  رسيدن كمك از شاه ايران براياميد صور. حمله قرار دهد
.   ازپا درآمد    مقاومت و پس ازآنكه تلفات بسيار سنگيني بر نيروهاي اسكندر وارد آورد                 هفت ماه

تمام مردان   .  دستور داد كه بر هركس دست يابند بكشند       به سپاهيانش   اسكندر وقتي به شهر وارد شد     
 برطبق -هزار تن كه قابل فروخته شدن بودند به اسارت گرفته شدند و بعد       ي س، كشتن رفتند  شهر به 

 2.  در مزايده به فروش رسيدند   - هارسم ديرينة يوناني  
 

                                                           
 .18 -15 / 2 آريان، -1
 .24 -15 / 2آريان، :  مشروح وقايع جنگ صور در-2
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  مصر فلسطين وسقوط
تسخير شهرهاي   ) كه درآينده لبنان نام گرفت    ( وسقوط فينيقيه    صورفتح و تخريب   بعد از 

رسيد كه    غزه وب شد تا به شهر عرب نشين     او سپس راهي جن  .  فلسطين براي اسكندر آسان بود    
آخرين شهر بزرگ عربستان در فاصلة چندمايلي جنوب ساحل درياي مديترانه بود و توسط يك          

 در غزه مقاومت  عربها ايرانيان و . را در محاصره گرفت اسكندر آن شهر  . شهريار ايراني اداره ميشد
  . ي را نيز به شدت مجروح ساختند    خود وآورده ورزيدند و تلفات سنگيني بر اسكندر وارد        

محاصرة غزه دوماه به طول انجاميد و ده هزار ايراني و عرب در دفاع از اين شهر جانهايشان را فدا              
 شهر به اسارت افراد   حاكمدر حين درگيريها .  و تلفات سنگيني نيز از سپاه اسكندر گرفتند    كردند

كرد يك نمونه از رفتار اين مقدوني سياهدل     دلير مرد رفتاري كه اسكندر با اين  .اسكندر درآمد  
اين اسير در حالي كه به شدت زخمي بود و در شرف مرگ  . بود كه البته در همه جا انجام ميداد 

اسكندر دستور     . قرار داشت، آماج همة خشمي شد كه اسكندر از مردم مقاوم غزه در دل داشت 
درون آن گذراندند و طناب را به اسب       را با چوب سوراخ كردند و طناب ازاوداد پاشنة پاهاي  

بسته اورا به دور شهر برزمين كشيدند تا در زير شكنجه هاي شديد و فريادهاي جانخراش به تدريج         
بعد از سقوط غزه، هزاران نفر را اسكندر در شهر قتل عام كرد و زنان و كودكان را       . جان بدهد

 1.به كلي ويران و از سكنه تهي گرديد غزه  . برده كرد تا در بازارها به معرض فروش بگذارد    

بسياري ازيونانيانِ آسياي صغير كه از جنايتهاي اسكندر در يونان درخشم بودند به اسپارت         
رفته خود را دراختيار شاه اسپارت نهادند، كه بنا برگزارشها كمكهاي مالي از ايران دريافته بود تا      

ة كريت نيز به شاه اسپارت پيوستند        شتر ناوهاي جزير ناوهاي فراري فينيقيه و بي    . يونان را آزاد سازد  
 يكي از افسران يوناني تابع ايران به نام امينتاس كه      .تا درجنگ او براي نجات يونان شركت كنند  

پيشتر در كيليكيه بود، بهترين ناوهاي فراري طرابلس را برداشته با چهارهزار داوطلب يوناني             
 كشتن رفته    هريار پارسيِ مصر ناميد كه در جنگ ايسوس به    به قبرص حمله كرده خود را جانشين ش  

او سپس نيروهاي بيشتري در قبرص فراهم آورده به مصر رفت تا مانع افتادن آن كشور              . بود
ة پذيرايي از اسكندر بود، و     ولي وقتي به مصر رسيد، مصر درشورش و آماد      . به دست اسكندر شود   

 . كشته شدند  شورشيان به دست افرادشاو و 

 براي مردم مصر درخالل نزديك به دوقرن   جانشينانشانعدالتي كه داريوش و خشيارشا و 
انسان كامل به تصوير كشيده بود و رضايت  آورده بودند، ازشاهان ايران درآن كشور چهره هائي از  

                                                           
 .704 -701: هي هخامنشي  اومستد، تاريخ شاهنشا  .  به نقل از كنت كورث1352 -1350  پيرنيا،-1
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ولي از وقتي كه اردشير سوم برسر كار آمد چنان   . از ايران براي دو قرن تمام در مصر برقرار بود 

مردم مصر از رفتار اردشير  . تاري با اقوام تحت سلطه شد كه نارضايتي را درهمه جا گسترش داد رف
 و اسكندر نيز ازمدتها پيشتر با   ، به شدت رنجيده بودند     خدايشان اپافيسسوم بخصوص ازكشتن  

وجود هزاران سپاهي   .  و به آنها وعدة آزادي ميداد   برخي از شخصيتهاي مصري ارتباطاتي داشت   
 زمينة سقوط مصر فراهم     .ر يوناني در مصر نيز كار اسكندر براي تسخير مصر را آسان ميكرد           مزدو

دانست كه   سقوط فينيقيه با شورشهاي داخلي مواجه شد و      بود و دستگاه دولتي درمصر بعد از     
مصر بدون مقاومتي      . ند اسكندر  خواهانهرگونه مقاومتي دربرابر اسكندر بي فايده است و مصريان        

 خيال ميكردند    نشاناسكندر شد و مردم فريبخوردة مصر كه در اثر تبليغات اخير روحانيو           تسليم 
اسكندر نجاتبخش آنها است، به پيشواز اسكندر رفتند و اسكندر مثل يك قهرمان ملي وارد شهر                 

مورخان   . ممفيس شد و تمام اموال و داراييهاي موجود در مصر مصادره كرده به تملك درآورد           
)  تن242( هشتصد تاالن  بالغ بره طال و نقره ئي كه اسكندر در خزانة مصر به دست آورد      نوشته اند ك 

او در مصر اعالم كرد كه فرزند خداي آسمان است و بايد به ديدار پدرش در معبد آمون نائل    . بود
آمون يك خداي ديرينة مصري در بيابان ليبي بود؛ و از زماني كه يونان جزو متصرفات     . آيد

ن بود اين خدا كم و بيش درميان يوناني ها پرستيده ميشد، و در چندين مكان در خاك             فرعونا
يوناني ها براي كارهاي بسيار    . اصلي يونان پرستشگاهها و مجسمه هائي براي اين خدا ساخته بودند   

حتي  . مهمي كه داشتند، به جاي معبد دلفي از معبد آمون درخواست الهام و راهنمائي ميكردند
لذا رابطة عقيدتي اسكندر با اين       1. ز نياكان اسكندر نيز زماني از اين خدا الهام خواسته بودند   دوتا ا

 از معبد آمون او.  خدا در مصر يك رابطة ديرينه بود؛ و اكنون ادعا ميكرد كه فرزند آمون است
زيارت كرد و دست در دست پدر ادعاييش كه يك هيكل جواهرنشان بود نهاد و در آنجا كاهن            

عبد به او گفت كه او فرزند حقيقي خداي آسمان است و تا وقتي كه به آسمان برگردد برجهان          م
درآنجا بود كه كاهن معبد آمون بنا بر اشارة اسكندر به همراهان اسكندر           . سلطنت خواهد كرد

گفت كه بايد اورا مانند خداي آسمان مورد پرستش قرار دهند، و اين همان چيزي بود كه اسكندر        
رزند آمون  از آن به بعد رسما خودش را يك ذات آسماني و ف    او . مدتها پيش در آرزويش بود   از 

 او ازآن به بعد هروقت      2. از انسانهاي خاكي متمايز است   خدا است و كه و تصريح كرد  برشمرد
 . ميخواست سوگند بخورد، سوگند به پدرش آمون ميخورد      

                                                           
 . به نقل از منابع يوناني708 -707:  اومستد، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي    -1
 .709 -708: اومستد، همان . 55 -53 پلوتارك، كتاب اسكندر، -2
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 لموگَائجنگ گ
دد جمع آوري نيروي تازه نفس برآمد و درعين حال           داريوش بعد از شكست ايسوس در ص 

با اسكندر مكاتبه كرد شايد بتواند صلحي رضايتبخش را با او برقرار كند و ايران را از تباهي ناشي                
اينك جنگ قدرت رقيبان برسر سلطنت در ايران با شدت تمام به جريان افتاده           .  از جنگ برهاند 

روف سركوب شورشهاي تاج خواهان ميشد و فرصت   بود، و بخش اعظم نيروي داريوش سوم مص 
زماني كه اسكندر صور را در محاصره داشت، داريوش     . مقابله با خطر اسكندر را ازاو ميگرفت   

درنامه ئي كه همراه يك هيئت سفارتي براي اسكندر فرستاد به او پيشنهاد كرد كه زمينهائي كه              
 بطور رسمي قلمرو اسكندر به شمار       تاكنون به تصرف اسكندر درآمده است را دولت ايران      

او ضمنا به اسكندر نوشت كه   . مي آورد، و مرز بين دودولت مقدونيه و ايران را رود فرات ميداند    
حاضر است براي برقراري پيوند دوستي و مودت، يكي از دخترانش را به همسري اسكندر درآورد                 

اسكندر در پاسخ به داريوش نوشت كه       . زدو ده هزارتاالن نقره بعنوان غرامت جنگي نيز به او بپردا      
اگر داريوش حاضر باشد به سوريه رفته خودش را تسليم كند و اورا رسما پادشاه آسيا بداند       

دربارة پيشنهاد ازدواج با دختر داريوش نيز نوشت كه   . آن وقت او تصميم مقتضي را خواهد گرفت 
داريوش راضي باشد و چه نباشد اين كار      او اگر دلش بخواهد دختر داريوش را به زني بگيرد، چه      

 1). زيرا كه دختر داريوش در آن زمان در اسارت اسكندر بود    (را خواهد كرد 

 حركت  بازگشت به شام  پ م به عزم   331در بهار سال    اسكندر پس ازآنكه مصر را گرفت         
 شهبانوي  در اين سفر بود كه  . كرد در حالي كه زن و فرزندان شاهنشاه را با اردوي خود ميكشيد     

ماماي درست درآغوش مادر شاه   اسيرشدة ايران در حين وضع حمل در اثر نبودن پزشك و  
ة باشكوهي براي او ترتيب داده شد و وي را به رسم    ، و به دستور اسكندر تشييع جناز    درگذشت

ن واقعه  يكي از كنيزانِ مادرِ شاه كه ظاهرا ازاردو گريخته به ايران رفت، خبر اي      . ايرانيان دفن كردند 
مثل خواهر رفتار      ) همسر متوفاي شاه  ( استاتيرا را به داريوش رساند و به او اطالع داد كه اسكندر با         

كرده و با مادر و دختران شاه نيز چنين رفتار نيكويي درپيش گرفته است وآنها جز دوري ازاو          
 2. احساس هيچ تنگي نميكنند  

كه از پيشتر در ميان بسياري      الفتهاي مخسوس بر شاهنشاه وارد شده بود،    يشكستي كه در ا 
 و  از رقباي او نسبت به او وجود داشت و تبليغاتي كه اين رقيبان دركشور برضدش ميكردند،           
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.    داريوش را تضعيف كرده بود مدعياني كه از هرسو به اميد دستيابي به تاج و تخت به پا خاسته بودند          

 وقتي از داريوش سوم . ريزي ازآن نبودسرنوشت شومي براي ايران گره زده شده بود كه هيچ گ 
 را براي سرِ اسكندر   نقرهميد شد، جايزة بزرگي معادل هزار تاالن    اامذاكره و صلح با اسكندر ن 

.  را براي وي ببرد اين جايزه را دريافت خواهد داشتاو اعالم داشت كه هركس سر  هكرد مقرر
 و اسب تقدير در زير پاي   ،افتاد ميولي بخت از ايران برگشته بود و تدابير داريوش كارگر ن 

درحقيقت دوران سروري ايران برجهان متمدن . اسكندر بود تا هرگونه كه مايل باشد در آسيا بتازد   
امنيت خاورميانه به سرآمده دوران اسارت و فالكت خاورميانه فرارسيده                دوران ثبات وآرامش و    و

 .بود

 كشور با شورشهاي داخلي  داخل مجبور شد كه در بعد ازشكست ايسوس داريوش 
همين امر نه تنها نيرويش را به تحليل برد بلكه مقابلة مجددش با اسكندر را        مخالفانش مقابله كند و  

 و فلسطين و مصر شامكه همواره در حال پيشروي بود به تأخير انداخت و به اسكندر فرصت داد كه     
ت داخلي بود و مجبور بود كه امر   در تمام اين مدت گرفتار مشكال  داريوش. را به تصرف درآورد   

ايران را مقدم بر امر ديگر كشورهاي تابعه قرار بدهد و به سروسامان دادن به امور داخلي كشور       
 . ، و مواجهه با اسكندر را به فرصت مناسبي واگذارد    مشغول گردد

 دركنار شهر     ميانرودان حركت كرد و سوي  به  از راه حلب  سردار مقدونيه   331درسال 
 و از طريق حران بطرف شرق به راه افتاد و بدون        از فرات گذشته وارد خاك عراق شد    شكركمي

 گرفتگي رخ داد؛ و     وقتي او به موصل رسيد ماه     .آنكه با مقاومتي روبرو شود ازدجله عبور كرد       
مفسرانش اين واقعه را شگون تلقي كردند و گفتند كه آسمان برضد ايرانيان و دركنار اسكندر          

چندروز بعد     . ر براي ماه و خورشيد قرباني داد و ازآنها براي پيروزيش مدد طلبيد            اسكند  .است
 11 ( با اسكندر مواجهه كرد در شرق دجلهلموگَائي بنام گ كنار روستائ داريوش در  ازاين واقعه

 چندان فاصله ئي  - پايتخت باستاني آشور    -اينجا با ويرانه هاي شهر تاريخي نينوا    . ) پ م 331مهرماه 
شت؛ و شايد همان جائي بود كه روزگاري نيروهاي آخرين شاه آشوري با هوخشتره نبرد كرده          ندا

و شكست خورده بود، و همان پيروزي كه هوخشتره درآنجا به دست آورد تاريخ آيندة جهان را       
اكنون سرنوشت چنين ميخواست كه عمر همان شاهنشاهي  . رقم زد و شاهنشاهي ايران را بنياد نهاد 

 و هسته اش را هوخشتره نهاده و توسط كورش و داريوش به پهناورترين حد خويش            كه اساس
 . رسيده بود در همين نقطه خاتمه يابد    

 مورخان يوناني براي بزرگ كردن پيروزي اسكندر مينويسند كه سپاه داريوش متشكل از      
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ر هفت هزار   فيل هندي بود؛ ولي شمار سپاهيان اسكند    16چهل هزار سوار و يك ميليون پياده و   

 يونانيها آنست كه درحالي كه از    آميزجالبترين نكته در گزارش مبالغه  . سوار و چهل هزار پياده بود
 با 1.  كشتن رفتند سپاه اسكندر بيش از صد تن كشته نشدند، افزون بر سيصد هزار تن از ايرانيان به     

لِ آن روزگار نشان ميدهد     اند، ولي تمامي اوضاع و احوا   وجود اينكه مورخان يوناني چنين نوشته  
ي كه ميان چندين مدعيِ سلطنت در كشور در جريان بود،       ئسبب جنگ داخليِ گسترده كه به 

مار افرادش  داريوش سوم جز سرزمين بابل هيچ بخش از ايران را دراختيار نداشت، و ازاين رو ش 
 . بسيار اندك بود 

يافتند    اگر شكست مي. ن نداشتند  شد مقدونيان به جائي آمده بودند كه هيچ راهي جز پيروز   
ايرانيان در دو دور نبرد سپاه اسكندر را شكست    . راه بازگشتشان بسته بود و همه به كشتن ميرفتند  

او  . اسكندر برآن بود كه شخص داريوش را ازپا بيفكند   . دادند و مجبور به عقب نشيني كردند 
زوبيني كه اسكندر      . مله ور شدند   و داريوش و اسكندر به يكديگر ح   تاختبه قلب سپاه داريوش   

 ازگردونه برزمين     نيز همراه او  شاه   ارابه رانِ شاه را برزمين افكند و       به سوي داريوش پرتاب كرد 
ايرانيان به خيال آنكه شاهنشاه كشته شده است آشفته شدند و در اين حالت سپاهيان اسكندر         . افتاد

وش توانست با چاالكي از زمين برخاسته خودش      داري . با شدت تمام آنها را مورد حمله قرار دادند    
اسكندر و نگهبانان زبده اش به تعقيب داريوش پرداختند ولي           . را از دسترس اسكندر دور سازد       

است جانانه     كشتن رفته  ايرانيان با وجودي كه خيال ميكردند شاهنشاه به   . نتوانستند براو دست يابند   
ولي چونكه مقدونيان بجز جنگيدن و     . ا در هم شكنند با دشمنان جنگيدند و نزديك بود كه آنها ر    

نبرد تا   . پيروز شدن يا كشته شدن تصور ديگري نميتوانستند بكنند، همة توانشان را به كار بردند   
چون دوطرف دست از جنگ كشيدند، ايرانيان كه از غيبت شاهنشاه        .  ادامه يافت تاريكيِ شب

يا كشته شده است، تصميم گرفتند كه به اربيل عقب   نگران بودند و نميدانستند كه او زنده است   
نيمه هاي شب شاه به اردوگاه وارد شد تا   . از شاهنشاه بنشيننداثري نشيني كنند و به انتظار يافت شدن 

او پس از مشورت با سرداران سپاه     . زنده بودنش را به همگان اطالع دهد و آنان را دلگرم سازد    
 با    ديگريني كند و نيروي تازه نفس جمع آوري كرده درفرصت          نش   عقب همدان به  كه تصميم گرفت

 .همانشب به سوي همدان حركت كرد  درپي اين تصميم، سپاه ايران در  . اسكندر مقابله كند   
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