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 برافتادنِ شاهنشاهي هخامنشي

 آنكه مدعيان سلطنت و دشمنان خويش را متوجه          براي از همداناقدامات داريوش سوم 
، و او نتوانست نيروي    را به كشور برگرداند به نتيجه نرسيد     وحدت   ها سازد و ر جديِ مقدونيخط

 برخي از سپهدارانِ غيرپارسي كه در جنگ گائوگمل  .كافي را براي مقابله با دشمن فراهم آورد
دركنار داريوش بودند بعد از شكست گائوگمل دانستند كه كار داريوش تمام است، و درصدد       

 يك سپهدار ماد كه در تاريخ به نام آتورپات شناخته شده است و سپهدار              .زاو برآمدند  جدايي ا
او از اين هنگام به بعد درصدد شد كه بخش     . از اين جمله بود بود،) آذرپائيگان  (قبيلة آتورپاتيكان    

در همين زمان يك سپهدار ديگر ماد كه نامش در منابع      . شمالي ماد را براي خودش نگاه دارد
. اني بصورت بارياكس آمده است، درتالش دستيابي به سلطنت بود و با آتورپات به رقابت افتاد                  يون

 اند؛ ولي چندسال بعد كه   معلوم نيست كه اين مدعيان با اسكندر ارتباطات يا قرارهائي داشته   
آتورپات با اسكندر درارتباط شد؛ بارياكس را كه درجنگ          اسكندر سراسر ايران را گرفت    

ه اسير كرده بود به اسكندر هديه كرد، و دختر خويش را نيز به عقد ازدواج يكي از      شكست داد
اسكندر مادِ شمالي را كه آتورپاتيكان     . نيرومندترين سرداران اسكندر به نام پرديكاس درآورد        

 . ناميده ميشد به او سپرد  

ر شد كه    به هرحال درنتيجة اين پيشامدها داريوش سوم نتوانست درهمدان بماند، و مجبو           
در اين . ظاهرا او در اثر شورش مادها از همدان گريخت. براي گردآوري نيرو به مركز ايران برود  

هنگام در ايران شمالي نيز مردي كه در منابع يوناني با نام اكسودات ازاو ياد شده است ادعاي     
. داني كرداما داريوش اين مرد را درشمال كشور شكست داده دستگير و در ري زن    . سلطنت داشت

.    ناميده شده است  بسوسنيرومندترين رقيب داريوش در اين زمان سپهداري بود كه درگزارشها      
 برخود نهاده خود را  اردشير چهارمو ظاهرا پارسي بود، لقب  )  بلخ(اين مرد كه شهريار باختر 

شهاي  در مقابله با شور همة توان داريوش . شاهنشاه ميدانست و بخشي از ارتش را با خود داشت  
 وگام به گام به سوي بابل     و دشمن در اين ميانه درحال پيشروي بود    ،خرج ميشدمدعيان سلطنت  

 . پيش ميرفت 
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 سقوط بابل و شوش
   شهر اسكندر  .  بودبه سر رسيده   ايران عمال شاهنشاهي در گائوگَمل عمر شاهبا شكست 

شكست گائوگمل، اقوام    ميتوان تصور نمود كه پس از  . و به سوي بابل حركت كرد   گرفتاربيل را  
درشهرهاي مهم سر به شورش )   ها و كلداني ها و بابلي هايعني آشوري  (سامي و آرامي عراق 

سومين پايتخت    (  بابلة دستيابي اسكندر برشهرهاي عراق را هموار كردند؛ زيرا كه        برداشتند و زمين  
رانيِ بابل چون  ؛ يعني فرماندارِ اي تصرف اسكندر درآمد   بدون هيچ مقاومتي به   )شاهنشاهي

نيروهايش را، كه حتما سربازان بومي بودند، برضد خود ميديد، مجبور شد كه تسليم اسكندر شده                
اسكندر و سپاهيانش مدتي را در بابل استراحت كردند، اموال خزائن بابل            . شهر را به او تحويل دهد  

 شوش . شوش به راه افتادندرا جمع آوري كرده با كاروانهائي به مقدونيه فرستادند، آنگاه به طرف        
 بدون مقاومت قابل توجهي تسليم  - هرچند كه دومين پايتخت شاهنشاهي بعد از استخر بود    -نيز 

 - از مورخان مشهور يوناني -سقوط شوش چنان به آساني صورت گرفت كه ديودور    . اسكندر شد 
خيال ميكرد كه     شاه صورت گرفت، زيرا  شاهاين عقيده را ابراز داشت كه تسليم شوش به اشارة    

 ثروت انبوه    جمع آوري   اگر شهرهائي مثل بابل و شوش به دست اسكندر بيفتد، مقدونيها مشغول         
اين شهرها خواهند شد و او فرصت خواهد يافت كه به اوضاع داخلي سروسامان دهد و دوباره    

ا بود،    نابج شاهولي اين اميد . كند و شكست دادن اسكندر آسان گردد    نيروهايش را جمع و جور  
زيرا اوضاع كشور چنان از هم پاشيده شده بود كه به مدتها وقت نياز داشت تا دوباره رو به راه          

 .گردد، و اسكندر هم دركارش شتاب داشت  

شوش در آن زمان عروس شهرهاي جهان بود با خيابانهاي عريض و سنگفرش شده،   شهر 
 بهشتي، كم نظير و گردشگاههاي كاخها و خانه هاي سفيدرنگ و بزرگ و مجلل و باغهاي دلگشا  

 200اموال انبوهي كه در خالل  .   بودند متمدنو جمعيتي كه آزادترين و جوانمردترين مردم جهان    
 شمش و سكه وجواهرات  سال در خزائن اين شهر جمع آوري شده بود به حدي بود كه فقط 

 1.بود ) تاالن40000 ( تن1200دست اسكندر افتاد افزون بر    به  سلطنتي كهةگنجين موجود در
افزودند و هزاران اثر   كاخهاي شاهنشاهان بزرگ ايران در طول دوقرن همواره گنج برگنج مي   

 آنها را هنري جواهرنشان در اين شهر وجود داشت كه بهترين هنرمندان و صنعتگران جهان متمدنْ  
مه هاي زرين مجس. كاخها نگهداري ميشدخزائن براي شاهنشاهان بزرگ تاريخ ساخته بودند و در   

شاهنشاهان و شاهزادگان ايران در اين كاخها بيش ازحد شمارش بود، و انبارهاي البسه و     
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  . زيورآالت خاندانهاي سلطنتي ماالمال از ساخته هاي هنري سراسر جهان متمدن آن روزگار بود         

رختهاي سلطنتي كه اززمان كوروش بزرگ برجا بود، رداي ارغواني كوروش بود كه         ة ازجمل
 سال كه درگنجخانه مانده بود چنان بود كه انگار هم اكنون ساخته   190وتارك مينويسد پس از  پل

 به زودي همدان نيز بدون   1. تاالن طال بها داشت5000او مينويسد كه اين رداي ارغواني  . شده است
ا اسكندر اموال خزانة سلطنتي شوش ر      .  تسليم شد - و شايد با همكاريِ آتورپات      -چندان مقاومتي 

او يكي از افسران مورد اعتمادش به نام     . به همدان منتقل كرد تا درفرصت مناسبي به يونان انتقال دهد    
 -پارمنيون را با نيروئي در همدان به حفاظت آنها گماشت، و نيروهايش را برداشته قصد استخر      

 گرفتار   اين درحالي بود كه داريوش سوم در ناحية ري.  كرد-پايتخت اصلي شاهنشاهي هخامنشي  
 .  نوشته اند  بسوسجنگ با يك مدعي نيرومند سلطنت بود كه كه نامش را يوناني ها     

 استخرسقوط 
   ميگفتند  »خشتره«اطالع داريم كه شهر را آن زمان ما  ة نام استخر بايد اشاره كنم كه  دربار 

 به معناي   خشتره هم. ندد مينامي) شهرپا : يعني( »پاو  خشتره«؛ چنانكه شهريار را  )تلفظ كهنِ شهر(
پس پايتخت    . سلطنت است و هم به معناي مقر حاكميت كه مفهوم دارالسطنه و داراإلماره را ميدهد    

 ميگفته اند؛ زيرا مورخان يوناني كه ايران را   )پايتخت پارس   ( پارسه خشتره ايران در پارس را
خشتره   .  باشد» تره پارسه خش « ترجمة  كه ناميده اند    »پوليس  پرس« را  پارس  ميگفته اند پايتخت     »پرس«

ازاين رو من نيز نام اين شهر را        .  و به همين نام ماند    بعدها با اندكي تحريف استخر خوانده شد     
 .استخر مينويسم 

اسكندر برسر راهش با مقاومت شديد يكي از شهرهاي خوزستان روبرو شد و آنشهر رادر      
   يك سپهدار دلير به نام     ويهدركوههاي كهگيل.  محاصره گرفته ازپا درآورد و به راهش ادامه داد      

 ما نميدانيم كه اين سپهدار نيز از مدعيان سلطنت بوده و آيا پارس در          .را بر او بستراه   آريوبرزن 
آن زمان حيطة ميدانداريِ او بوده يا او از وفاداران به داريوش سوم و فرمانده نيروهاي پارس بوده      

. سكندر جنگيد كه اورا مجبور به عقب نشيني كرد      آريوبرزن در دور اول نبرد چنان جانانه با ا  .است
 نگاه داشت و خود با قسمت  گاهش اسكندر شبانه حيله ئي انديشيد و قسمتي از سپاهش را در اردو    

 خودش را به پشت سر  )احتماال يك خوزي( به راهنمايي يك راهشناس  ديگر در تاريكي شب  
آريوبرزن و همراهانش با     . خون زدند آريوبرزن رساند و مقدونيها از دوطرف به آريوبرزن شبي          

                                                           
 . همان-1
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رشادتي كه از وصف بيرونست جنگيدند ولي مقدونيها نيز براي كشته شدن يا پيروزي جانفشاني               

در آستانة شكست قرار گرفت برآن شد كه خودش را به استخر برساند و      وقتي آريوبرزن  . ميكردند 
ريوبرزن نتوانست به هدفش نائل شود و         بود آ ياراز آنجا كه تقدير با اسكندر       . مانع سقوط شهر شود   

 ايران شدند و يادشان را   حيثيتِخود و همراهانش مردانه با اسكندر جنگيدند و همه شان قرباني        
اوكه ازدست . شكست آريوبرزن راه رسيدن اسكندر به استخر را هموار ساخت     .  جاودانه ساختند 

دستور ميداد آن روستا را به آتش          آريوبرزن در خشم بود، برسر راهش به هر روستائي ميرسيد          
 . ميكشيدند و مردم را كشتار ميكردند   

استخر در قلب ايران واقع شده      .  پ م به كنار استخر رسيد   330 بهمن ماه 11اسكندر در روز     
  و تا به ياد داشت هميشه در امان و  ، بودجهانبود و آبادترين و زيباترين و ثروتمندترين شهر       

هخامنشي    سلطنت  استخر از وقتي     ة ه و نازپرورد   چشيد خوشي مردمِ . د زيسته بو  و آسايش   آرامش 
 هيچگاه آشوب و ناامني نديده بودند و به ياد نداشتند كه              يعني از قرن هشتم پ م   پديد آمده بود،  

آسودگي وآرامش و رفاه       قرنها در   روزي مورد تعرض يك خودي يا بيگانه واقع شده باشند، و     
امنيت در .  احساس نكرده بودند كه راه و روش مقاومت را بياموزند زيسته بودند و در هيچ زماني

پارس چندان بود كه هيچگاه اين شهر بزرگ احساس نياز به ديوار و بارو نكرده بود و شهري   
 شهر استخر   ة آزاد  مردم. دفاع بود، و اززماني كه برصحنة تاريخ پديد آمده بود چنين بود           كامال بي

.   وحشي دست و پايشان را گم كرده بودند و نميدانستند كه چه بايد بكنند          هدر برابر اين بيگانة نيم    
آنان را وحشت و اضطراب فراگرفت و تنها راهي كه درپيش ميديدند آن بود كه شهر را رها  

 معلوم ميشود كه    .دنكرده به بلنديهاي اطراف بگريزند تا زن و فرزندانشان به اسارت دشمن نيفت            
 بسبب درگيري با مدعيانِ سلطنت در شمال ايران، امكان رفتن به استخر          داريوش سوم دراين زمان 

شايد كسي كه چنين امكاني را از او سلب كرده    . براي دفاع از پايتخت شاهنشاهي را نداشته است   
 . بوده همان آريوبرزنِ دلير و تاج خواه بوده است  

ه در طول دوقرن بر    استخر مسكن بزرگترين و ثروتمندترين خاندانهاي پارسي بود ك      شهر 
ئي از دستاوردهاي تمدني و فرهنگي و    گنجهاشان حكومت كرده بودند و در خانه هاي متمدنجهانِ

داشتند كه     خانوادة پارسي در اين شهر سكونت    هزاران .  بودندبرروي هم انباشته    هنري بشريت
رگانِ ايران در  ثروت بز  ة دربار .   مردم جهان بودند   و بافرهنگ ترين   ثروتمندترين و متمدنترين   

 به دست   ة بگه وهوشكه درخان) كمد لباس(اين زمان پلوتارك مينويسد كه بهاي يك رخت دان  
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 ديودور مينويسد كه استخر زيباترين وآبادترين و ثروتمندترين       1. آمد به هزار تاالن طال ميرسيد  

 همه نوع بود كه شهر درزير آسمان بود، و خانه هاي شهر ماالمال از اثاث و تزيينات قيمتي از 
بخش اعظم خانه هاي شهر متعلق به مردمِ عادي بود ولي با . درخالل قرنها گردآوري شده بود  

 كه شبيه آنهارا درجاي ديگر   ارزشمند بود   ة مجلل و ي اثاثانواع و اشكالة خانه ها داراي  اين حال هم
هائي كه در خانه ها به دست   لباس.لمانهاي قيمتي وجود داشت بة خانه ها مجهان يافت نميشد، و درهم

شمار بسياري كاخ در اين   . آمد مليله دوزي و داراي انواع تزيينهاي زردوزي با نگينهاي بهادار بود       
.  مردم در سراسر جهان متمدن بود     هايشهر وجود داشت كه عظمت و ثروتشان موضوع افسانه

استخر  «: ه لشكرش گفتاو خطاب ب. اسكندر تصميم گرفت كه اين شهر را با خاك يكسان سازد 
او به آنها دستور داد كه هيچ انساني را زنده و      . »منفورترين شهر دنيا است وما بايد آن را نابود سازيم      

 چه زن بود و    -مقدونيها وقتي وارد شهر شدند به هركس ميرسيدند        . هيچ خانه ئي را برسرِ پا نگذارند    
مقدونيها   . تشان مي افتاد را غارت ميكردند  ميكشتند، و هرچه به دس-چه مرد و چه كودك و چه پير

چنان درغارتگري حريص بودند كه با وجود فرارسيدن شب بازهم حاضر نبودند دست از تاراج            
وكشتار و انهدام بكشند، و برسر تصاحب اشياي قيمتي با يكديگر جدال و نزاع ميكردند، بسياري               

 بسياري دستهاي يكديگر را با شمشير قطع         ازآنها برسر دستيابي به اين اشياء يكديگر را كشتند و         
بدين ترتيب، به نوشتة ديودور، استخر كه آبادترين و شكوهمندترين و ثروتمندترين شهر             . كردند

  2.جهان بود، به ويرانترين و بدبخت ترين و فقيرترين شهر دنيا تبديل شد       

وان نازپرورده حمله ور     مردم شهر وقتي ميديدند كه مقدونيان به طرز وحشيانه به دختران و بان  
افكندند تا       ميزير  بامها به   فرازميشوند و آنان را مورد تجاوز قرار ميدهند، زن و فرزندانشان را از         

برخي ديگر خانه هايشان را به آتش ميكشيدند تا خود     . كشته شوند و دامنشان را ننگ تجاوز نيااليد  
هيچكس در  .  نيفتند خشنرحم و   اي بيبا زن و فرزندانشان در آتش بسوزند و به دست مقدونيه     

استخر از دست مقدونيان جان به در نبرد و زنان و كودكان نيز پس از اينكه مورد تجاوز واقع            
بزرگترين ننگي كه به دست اسكندر و مردانش دامنگير ايرانيان ميشد آن          .   كشتن ميرفتند  بهشدند  مي

مورد تجاوز جنسي قرار ميدادند، و اين شان پسران را قومي بود كه سربازان مقدوني به عادت   
.  زشت ترين اهانتي بود كه ايرانيان را بيش از هرچيزي در رنج ميداشت و برايشان قابل تحمل نبود      

 كه هيچگاه در فرهنگشان راه نيافته         -پسران جوان ايراني مجبور بودند كه براي آنكه به چنين ننگي      
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ي از نوجوانان شهر خودشان را از بامها پرتاب        شمار بسيار .  تن ندهند خودشان را بكشند   -بود

ميكردند يا خود را به درون چاهها مي انداختند تا كشته شوند و به دست مقدوني ها مورد تجاوز       
 .جنسي واقع نشوند 

ثروتهاي استخر      .شوش بود  ثروتهاي استخر خفته بود بمراتب بيشتر از      ثروتهائي كه در 
 سپاهيانش آنها را جمع آوري كردند تا به مقدونيه بفرستند،              به حدي زياد بود كه وقتي اسكندر و   

مورخين    . نتوانستند براي حمل آنها شتر و قاطر به حد كافي از آباديهاي اطراف به دست آورند           
 را بر بار بيست هزار - از اثاث و رخت و وسائل زيستي-مينويسند كه اموال تاراج شده در استخر  

 نقدينگي سكه و شمش و نقره و طالي به دست     1. مقدونيه فرستادند   قاطر و پنج هزار شتر كرده به  
آمده از خورد كردن ظروف و ابزار و مجسمه ها و زيورهاي استخر را مورخان يكصد و بيست     

 2. هزار تاالن نوشته اند 

  و شاهزادگان  اندازه صدها مجسمة زرين از شاهنشاهان       بيدر استخر عالوه برجواهراتِ    
پلوتارك    .  سربازان مقدوني پاره پاره كردند تا درميان خودشان تقسيم كنند     ايران وجود داشت كه

مينويسد كه وقتي مقدونيها با شور و شوق تمام مشغول تخريب كاخهاي استخر و اسباب و اثاث          
آنها بودند و برسر دستيابي به نفايس كاخ شاهنشاهان با يكديگر جدال ميكردند، چشم اسكندر               

، و چنان  خشيارشا افتاد كه بر زمين افتاده بود شكوهمند  ظيم وة زرين و ع دركاخ استخر به  مجسم 
نميدانم بايد بگذارم همچنين برخاك         «: وي رو به مجسمه كرده گفت  .  بود كه انگار زنده است   

افتاده باشي و به خاطر اينكه به يونان لشكر كشيدي مجازات گردي، يا به خاطر روح بزرگ و   
او لحظات درازي را درسكوت و حيرت      .»؟ از زمين بلندت كنم  نهاده م احترا صفات وااليت به تو 

 ازكنار مجسمة   او 3.دركنار مجسمه ايستاد، وآنگاه بدون آنكه چيزي بگويد به راهش ادامه داد      
شاهنشاهي كه زماني خورشيد درخشان جهان متمدن بود گذشت تا مقدونيها آن را پاره پاره كنند    

 . ندو در ميان خودشان تقسيم كن

 به افتخار خداي شراب يوناني     استخر اسكندر بعد از تاراج      كه اند مورخان يوناني نوشته 
 چون از ؛ وة آثار مادي تمدن ايراني را نابود سازد او تصميم داشت كه هم. جشن پيروزي گرفت 

 چون مستي دراو و سربازانش به حد        آماده بود،  بشر  پيش براي تخريب باشكوهترين كاخ تاريخ     
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ثر كرد، ازجايش برخاسته مشعلي برسر دست گرفت و ضمن آنكه نعره هاي مستانه    كافي ا

مشعل  أسي ازاو افسران و سربازانش به ت   . برمي آورد، رقص كنان به طرف كاخ شاهنشاهان به راه افتاد     
اسكندر چون به كاخ رسيد آتش درگوشه ئي         . و نعره كشان درپي او روان شدند    پايكوبان   و به دست

   بدين ترتيب 1. هركدام ازگوشه ئي اين نگين پرافتخار را به آتش كشيدند      د، و سربازانش  ازآن افكن 
گاه بزرگان سراسر جهان متمدن بود     كه روزگار درازي سجده   و اردشير   كاخ داريوش و خشيارشا 

 .در اين آتش كينه و انتقام به كلي سوخت و آوار شد    

دادن   كه براي مقدس جلوه -چون ديودور و پلوتارك و ديگران    -نويسندگان غربي 
،   و همواره كوشيده اند كه كارهاي اورا توجيه كنند   اسكندر از هر تالشي فروگذاري نكرده اند  

معشوق يك افسر به نام    كه تائيس   بنام  روسپي مقدوني    كه گويا يك ميكنند  چنين وانمود  
 با نوشتن چنين   اين نويسندگان .  تشويق كردتخت جمشيد ، اسكندر را به آتش زدن      بطلميوس بود

شخصيتي   ساخته اند؛ زيرا با گفتة خودشان وي را  و سياهتر عذري لكة ننگ اسكندر را پرداغتر  
اگر    . زيباروئي قرار گيرد   روسپي  اإلراده نشان داده اند كه ميتوانسته در معرض تحريك هر       مسلوب

مدني زده باشد،   دست به اين جنايت ضدت  روسپي  فرض را براين بگيريم كه اسكندر به تحريك اين    
  بوده   فرمانروايي بر سرزميني به آن پهناوري      ةكه بدينسان تحريك ميشود شايست مردي آيا چنين  

 چون كوروش و داريوش و خشيارشا    بزرگانيرا شايستة جانشيني   مردي است؟ آيا ميتوان چنين  
 دانست؟

در    ها چونكه مقدوني. شدن كاخ شاهنشاهان آتش در اطراف گسترش يافت  با سوخته
   همانگونه كه ميل اسكندر بود تمام شهر درآتش سوخت و          سراسر شهر استخر آتش افكنده بودند،       

 آرشيو زيرزميني     در آتشسوزي به قدري شديد بود كه هرچه خشت كوچك خام    . خاكستر شد
همين امر سبب شد كه بخش بزرگي از اين خشتها      .  وجود داشت را به آجر تبديل كرد  كاخ استخر

 تا امروز نسبتا سالم بماند و به دست بشريت         تبديل به آجر شده  ي آن روزگاران بود    كه اسناد رسم 
 بوده اند و دستگاه دولتي ايران   بزگواراني بيفتد تا بشريت بداند كه شاهنشاهان ايران چه دادگران و    

ا   داشتن عدالت انساني و حمايت از حقوق انسانه   اندازه در راه برقرار نگاه     در زمان هخامنشي چه 
در كاوشهاي باستانشناسي اخير اين خشتهاي كوچك به تعداد دهها هزار از زير   .موفق بوده است

دهندة عدالت و انسان دوستي     و اسناد نسبتا مهمي كه نشان    ،  بيرون آورده شد    تخت جمشيد  زمين
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 كه بخشي ازآنها با زحمات فراوانِ      از همين اسناد 1.شاهنشاهان ايران است كشف گرديد

 ما اكنون اسانِ غربي ترجمه شده و دراختيار عالقمندان به تاريخ ايران قرار گرفته است،       ايرانشن
جمشيد، همة كساني كه كار    ميدانيم كه در ساختن بناهاي شاهنشاهان ايران، بخصوص بناي تخت        

 .ميكرده اند به حسب شغلي كه داشته اند مزد متناسب ميگرفته اند، و هيچكس بيگاري نميكرده است          
خواندن اين اسناد است كه ما ميدانيم كه آشپزان، نجاران، خياطان، روفتگران، و ديگر كارگرانِ  با 

كاخهاي شاهنشاهي وكاخهان فرمانروايان و شهرياران ايران نه غالم وكنيز بلكه آزاده بوده اند و           
ين اسناد  با خواندنِ ا . هرصنفي به تناسبِ شغلي كه انجام ميداده مزد درخور دريافت ميكرده است        

 داري وجود نداشته و تمامي مردم كشور پهناور       است كه ما ميدانيم درزمان هخامنشي نظام برده    
با خواندنِ اين اسناد است كه . هخامنشي از هر قومي كه بوده اند رعاياي شاهنشاه به شمار ميرفته اند    

أمورين حاف كارمندان و م ما ميدانيم چه نظام بازرسي منظمي در سراسرِ ايران برقرار بوده تا از اج  
 با خواندن اين خشتها است كه انسان    .جلوگيري شود و اختالسمالياتي و از احتمال رشوه گيري    

چه عدالتي در ايران و خاورميانه برقرار بوده و چه سازمان و      درشگفت ميماند كه درآن روزگاران     
 چه انديشه هاي  ميشود كهو انسان متوجه . تشكيالت منظمي از اين عدالت پاسداري ميكرده است     

 .  ديده نشده است بشريتبزرگي در ايران پرورده شده بوده كه تا كنون همانند آنها درتاريخ     

 يآخرين سنگر هخامنشاردشير چهارم 
بدبختي ايران در آن بود كه در ميان اينهمه رخدادهاي ناگوار، سپهداران و بزرگان كشور      

 درگير بودند و هركدام در صدد بود كه      سوميوش با داربرسر تصاحب تاج و تخت شاهنشاهي    
گزارشهاي مورخان قديم    . برجاي كورش و داريوش تكيه بزند    ازميان برداشته خود  داريوش را

 داريوش و همين اندازه ميرساند كه     ، پ م آشفته است  330 در سال   سومدربارة سرنوشت داريوش   
 پيشتر شهريار باختر  نام بسوس بود كه ي به   پارس نيرومند  شورشي در آن اواخر درگير مقابله با يك  

 . بود برخود نهاده را   چهارم اردشير خويشتن را شاهنشاه ايران ميدانست و لقب    بود و اينك
 جنگجوي 30000ديودور مينويسد كه درآن هنگام داريوش درگير جنگ با بسوس بود و فقط  

يك مدعي ديگر   داريوش ر، همراه با سقوط استخ     2.ايراني و مزدور يوناني در اختيار داشت   

                                                           
 اومستد نيز در    .، تأليف هايد ماري كخ، ترجمة پرويز رجبي    »اززبان داريوش« رجوع شود به كتاب -1

اطالعات پرارزشي از اين سندها به دست     ) تاريخ شاهنشاهي هخامنشي    (جاي جاي كتاب پرارج خويش   
 . ميدهد
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سلطنت به نام اكسودات را شكست داده دستگير و زنداني كرد، و اندكي پس از سقوط استخر او          

 همدان به سوي ري  از راهاسكندر  .  بسوس شكست يافته به اسارت بسوس درآمد  ازدر پارت 
يكي گرگان شنيد   در نزداو. حركت كرد و آن شهر را به تصرف درآورده به سوي پارت به راه افتاد    

اسكندر در   . بسوي باختر درحركت است را بسوس شكست داده دستگير كرده و  داريوشكه 
 تا پيش از آنكه دوباره به دولت رو به زوال ايران سروسامان دهد و بتواند      شتافتتعقيب بسوس  

 . فراهم آورد، او را ازميان بردارد  وي نيروي كافي براي مقابله با  

وار نقل كرده اند كه گويا     رة فرجام داريوش سوم يك روايت افسانه    مورخان يوناني دربا  
خورده  اسكندر وقتي به محلي كه قبال بسوس درآن اردو زده بوده رسيد، داريوش را درحالتي زخم            

رمقي برارابة سلطنتي يافت، و پيش ازآنكه بتواند براي اوكاري انجام دهد داريوش             با نيم
وايت تا چه حدي صحت داشته باشد، ولي آنچه مسلم است  معلوم نيست كه اين ر. درگذشت

 اسكندر شايع كرد كه چون   پس ازآن . كشته شد   پيش ازآنكه اسكندر به او برسد      آنكه داريوش 
شايع كردن . بگيرداز او بسوس عامل قتل شاهنشاه است او قصد دارد كه انتقام خون شاهنشاه را  

ايران بود تا او بتواند نبرد با اردشير چهارم را توجيه        چنين داستاني براي فريب اذهان عمومي مردم    
 در داستانهاي تاريخي نيز   همين روايت بود كه بعدها  . كند و نفرت عمومي برضد او را برانگيزد 

 . ماند

با   .  اردشير چهارم به باختر رفت و در صدد گردآوري نيرو براي مقابله با اسكندر برآمد     
 شاهنشاهي هخامنشي به سرآمد و بقية نقاط        آخرين نفسِ   پ م  330شدن داريوش سوم در سال     كشته

 . ايران به زودي توسط اسكندر تسخير شد  

اسكندر مدتي درگرگان ماند و به برگزاري جشنهاي پيروزي گذراند و خود و سربازانش از           
دند     كام ستان كه بيشترشان از بهترين خاندانهاي ايراني بودند،    ، ايراني شدةدوشيزگان و بانوان اسير  

كرد و تاج شاهنشاهان را برسر نهاد و        در اينجا اسكندر لباس شاهنشاهان را دربر       .  و شاديها كردند 
بعد  . اجازت به حضورش بار نيابند      از همراهانش خواست كه با او مثل شاهنشاهان رفتار كنند و بي       

پيش از  .  بود قصد اردشير چهارم كرد كه در باختر مستقر  ،از مدتي كه در گرگان به شادي گذراند
 به حمايت از سلطنت اردشير چهارم برخاسته     برزن  ساتيآنكه به بلخ برسد به او خبر رسيد كه      

ساتي برزن فرماندار هرات بود       .  است اردشير چهارم   مقدونيها را از هرات رانده و درصدد پيوستن به         
 رفته اظهار     ر رسيد، او به نزد اسكند     به گرگانو پس از كشته شدن داريوش سوم كه اسكندر     

 و اسكندر يك نيروي مقدوني را      . ها نجات دهد  بود تا هرات را از تجاوز مقدوني   اطاعت كرده 
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 ها در هرات دست به كارهائي زدند        به نظر ميرسد كه مقدوني    . براي استقرار در هرات فرستاده بود      

ردشير چهارم     كه ساتي برزن را پشيمان كرده برضد آنها به حركت درآورد و برآن داشت كه از ا       
درنگ به سوي هرات     بيهمينكه اين خبر را شنيد  اسكندر  . ستيزان حمايت كندتمدن دربرابر اين 

 .از دسترسي اسكندر دور بود     به شاه پيوسته    نيروهايش  برزن با  به راه افتاد، ولي در اين هنگام ساتي   

شمي كه از اين برزن دست يابد برآن شد كه همة خ  اسكندر ازاينكه نتوانسته بود بر ساتي    
مردم هرات كه ميدانستند اسكندر و       . ايراني دلير دردل داشت را برسر مردم هرات خالي كند    

، ازترس تجاوزات ناموسي آنها شهر را        بالهائي برسر مردم شهرهاي ايران درآورده اند       يونانيها چه  
عام مردم شهر اسكندر كه تصميم به  قتل    . ترك كرده به جنگلهاي كوهستاني اطراف پناه بردند  

آتش   . هركه از جنگل بيرون مي آمد كشتار ميشد. گرفته بود دستور داد جنگل را آتش زدند 
 و همه شان از بزرگ و كوچك و زن     ، مردم نتوانستند خودشان را نجات دهند   ،جنگل را فراگرفت  

 .  و خاكستر شدند كودك درميان آتش سوختند  و 

كساني كه در  .  در اينجا از اسكندر سرزد    هيچ وحشيگري ازاين بيشتر نميتواند باشد كه     
دفاع و زنان و كودكاني بودند كه از ترس ددمنشيهاي او و      بيمردم اسكندر سوختند     آتش

اسكندر ميخواست چنان وحشتي در منطقه    . تجاوزهاي جنسي سربازانش به جنگل پناه برده بودند     
 مورخان وقتي اين حادثه را ذكر    . ايجاد كند كه هيچكس جرأت نكند به نيروهاي ملي ياري برساند       

 و اين  ؛نگيدن نبودند به اين جنگلها پناه برده بودند     جميكنند ميگويند كه اشخاصي كه قادر به    
 اسكندر همة    .دفاع است كه زنان و فرزندانشان را برداشته از شهر گريخته بودند        به معناي مردم بي 

حشت از خودش را در سراسر منطقه       اينها را از زن و كودك و پيرمرد در آتش سوزاند تا و         
 . بگستراند و فكر هرگونه مقاومت را در ايرانيان منطقه ازميان ببرد     

 طرح ترور اسكندر توسط سربازان يونانيِ مخالفِ خدايي او
اما او كارهائي .  لشكركشيد)مركز سيستان (به زرنگ   پس از ويرانسازيِ هرات اسكندر 

 برخي از افسران قرار   زرنگ در  . ناراضي كرده بود ميكرد كه بيشتر افسرانش را از خودش     
ولي اين نقشه پيش از اجرايش توسط يك سرباز يوناني كه معشوق        .  را ترور كنند   اوگذاشتند كه 

داستان اين قضيه را كه مورخان يوناني نوشته اند چنين است      . بود افشا شد مقدوني يكي از افسران
 يك سرباز جوان يوناني را براي گائيدن به درون معبدي        كه يكي از افسران بلندپاية مقدوني روزي    

برد، و درآنجا وقتي به اوج لذت رسيد به سرباز گفت كه او با دوتن     ) شايد معبد اناهيتا يا ميترا  (
 و اين ،اين سرباز جوان نيز راز را به برادرش گفت    . بكشند ديگر قرار گذاشته اند كه اسكندر را    
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 آن را  شودداشته مجازات   فرجام بماند و او بسبب اينكه ازآن خبر    برادر از بيم آنكه توطئه نا  

گران يكي از   سردستة توطئه . شدن رهيد اسكندر از كشته  به نحوي به گوش اسكندر رساند و    
اسكندر جلسة محاكمه تشكيل داد و    . ترين دوستان اسكندر بود و فيلوتاس نام داشت        صميمي

به فيلوتاس و پدرش عالقه داشته، و وقتي رسما به مقام             حد  به اعضاي جلسه اعالم كرد كه او بي  
   ارتقاء يافته در نامه اش اين ارتقاء را به او اطالع داده است؛ ولي فيلوتاس به جاي آنكه از          خدايي

 به تو تبريك ميگويم  خداييبخاطر ارتقاي تو به مقام   «خدا شدن او شاد شود در پاسخش نوشته كه  
 مجبورند با كسي كه فنا شونده است و خود را باالتر از ديگران  ي كهنولي دلم ميسوزد به حال كسا

 . و او را چون خدا بپرستند » ميداند زندگي كنند 

اسكندر چنان از اين فرمانبردار صميمي و مخالف الوهيتش در خشم بود كه دستور داد           
نها و كندن  گران با داغ كرد فيلوتاس را شكنجه  . وي را در زير شكنجه هاي شديد نگاه دارند   
آهسته پوست وگوشتش را قيچي    داشتند و آهسته پاره هاي گوشت و پوستش در زير شكنجه   

 اسكندر     .گوشت شده اش تازيانه زدند  كردند تا استخوانهايش پديدار شد، آنگاه بر استخوانهاي بي        
شكنجه    وقتي فيلوتاس در زير   . خود به تماشاي اين شكنجه ايستاده بود و ازديدنِ آن لذت مي برد     

گرفتار آيند از      او  از ترس اينكه به سرنوشت    افسرانِ يوناني    از شماري زوزه هاي جانسوز برميكشيد،     
 در اين توطئه چندين افسر يوناني  معلوم بود كه .  اردو گريخته به كوهستانها و جنگلها پناه بردند     

ادعاي الوهيت فيلوتاس در زير شكنجه اعتراف كرد كه افراد ديگري هم با  . شركت داشته اند
او حتي اعتراف كرد كه قبال برآن       . اسكندر مخالفند و اين ادعا را اهانت به خداي خودشان ميدانند        

بوده اند كه اسكندر را بكشند ولي چونكه با داريوش در جنگ بوده اند اين عمل را به تأخير     
 . افكنده اند  

 به مناسبت موضوع، از     از جنبه هاي جالب در روايتهاي مورخان از اين داستان آنست كه   
باز بودن اسكندر       كه معشوق اسكندر بوده  نيز نامي به ميان آمده و بر همجنس     يونانييكي از پسران

 ي را اعدام كرد و يونان ي ازافسران پرنفوذ   شماراسكندر درپي كشف اين توطئه  . تصريح شده است 
 او درهمدان و نگهبان گنجخانة      پدر فيلوتاس را كه نايب   پارمنيون كساني را به همدان فرستاد تا

 دوتن ديگر .همدان بود ترور كنند؛ زيرا اين مرد بسيار نيرومند بود و اسكندر از انتقام او بيم داشت       
برخي ديگر از افسران   اسكندر    .از دستياران پارمنيون نيز برهمين فرمان در همدان ترور شدند        

 1. قتل رساند  در توطئه به دست داشتنة بهان ه داشتند نيز ب  كه درميان سربازان محبوبيت يوناني را

                                                           
 .، به نقل از كنت كورث 1676 -1656 يرنيا، -1
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العاده حسود بود و نميتوانست هيچكس را غير از خودش         آن بود كه او مردي فوق   اين كار اوعلت

 .  يا كسي غير ازاو مورد احترام ديگران باشدمحبوب مردم ببيند   

ست كه  ازيونانيها خوا  پس ازاين كشتارها   و،اسكندر به شدت شيفتة الوهيت خويش بود   
آنان نبايد صرفا به  الوهيت او درحد عقيدة قلبي  اعتراف داشته باشند بلكه بايد اين را در عمل           

كه   طلبي افراد فرصت .  سجده كنند   و دربرابرش به اثبات برسانند و اورا مثل خداي آسمان بپرستند         
 كه با تأكيد بر درسپاه اسكندر بودند وقتي سرنوشت مخالفين الوهيت اسكندر را ديدند برآن شدند         

يكي از شاعران يوناني در اشعارش ضمن ستايش       . الوهيت وي خودشان را به او نزديك سازند   
الوهيت اسكندر تصريح كرد كه همگان بايد اسكندر را به جاي خداي سابقشان بپرستند و در               

فسران اسكندر را اين ستايشنامه خوش آمد و ازاو خواست كه آن را براي ا   . پيشگاهش سجده كنند   
وقتي او اينها را براي جمع افسران ميخواند اسكندر درپس پرده نهان شده بود تا              . ارتش بخواند  

يكي از افسران مقدوني كه شاگرد ارسطو بود اين شاعر . بشنود كه چه كسي موافق الوهيتش نيست
  وقتي سجده ميكني مواظب باش كه پيشانيت را محكم بر زمين       «: متملق را مسخره كرده گفت 

 برزمين  سر و با زد اسكندر از شنيدن سخنان اين مرد به خشم شد و از پرده بيرون آمده اورا       .»بسابي
ميكردي مسخره      اكنون توهمان كاري ميكني كه فكر«:  را برزمين سابيد وگفت   پيشانيش  افكند و  

 1. يردآنگاه دستور داد اين افسررا در بند كرده به قفس آهنين افكندند تا در شكنجه بم          . »است

ة مورخانِ يوناني نوشته اند و اين  داستانِ رفتارهاي ناشي ازعدمِ تعادلِ روحي اسكندر را هم    
داستانها به قدري عموميت داشته كه حتي مورخي چون پلوتارك كه خودش را وقف ستايش از       

 ة اختصاري كه او در   با هم. نيز نتوانسته است ازنوشتن آنها خودداري ورزد   هاسكندر ساخته بود   
.   به كار برده، بازهم اينها چندين صفحه ازكتابِ وي را به خود اختصاص داده اند           اين داستانها  ذكر

من نميخواهم كه با پرداختن به چنين داستانهائي خواننده را خسته كنم؛ ولي چون شايسته مي بينم       
، بناچار برخي ة نمايشگر شخصيت اسكندر درپيشِ روي خواننده قرار دهم    كه اينها را به عنوان آئين 

 ازگزارش پلوتارك     مختصرادوتاي ديگر را نيز  ازآنها را به اختصار بسيار زياد بازگويي كردم، و    
 . بازميگويم 

پلوتارك مينويسد كه يكروز دربزمي كه اسكندر برپا كرده بود و يكي ازغزلخوانان در   
اين   «: ه اسكندر گفت  ي ميخواند، يك افسر پير يوناني در مستي خطاب ب     ئستايش خدايي او سروده  

مائيم كه به ضرب شمشيرهايمان تورا به اين جاه وجالل رسانده ايم واكنون تو ادعا ميكني كه فرزند     

                                                           
 . همانجا-1
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آيا فكر ميكني   «: اسكندر گفت. »!هستي و از ديگر افراد بشر واالتري) خداي بزرگ مصر(آمون 

ما مدتها  «: كه مست بود گفتمرد  » كه دربرابر مقدونيها چنين زبان درازي كني و بي كيفر بماني؟    
اسكندر     . »است كه كيفر مي بينيم زيرا مجبوريم كه يك انسان عادي مثل همگان را خدا بدانيم      

پيرمرد بازهم چيزهائي . به شدت درخشم شد و سيبي ازروي ميز برداشته به پيرمرد پرتاب كرد     
سيار ركيكي    بة مقدوني   به اسكندر گفت، و اسكندر از حالت عادي خارج شد و به لهج       

پيرمرد كه مستي ازخود بي خودش   . به نگهبانانش فرياد زد كه بيايند و اين مرد را به سزايش برسانند          
كرده بود بازهم به انتقاد ازخدايي اسكندر ادامه داد، و اسكندر به قدري خشمگين شد كه با يك     

بر روي پيرمرد پريد    خيز خودش را به شمشيري رساند كه در پس پرده نهاده بود، وآن را گرفته   
 1.وآن را درسينه اش فروكرد و وي را درجا كشت   

 شماري ازمخالفان الوهيت اسكندر كه     ةپلوتارك ضمن يادكردن داستان مجازات و شكنج     
درميان آنها چندين تن از دوستان نزديك خود اسكندر بودند، مينويسد كه يكي ازاينها هم يك            

اين مرد چونكه يكبار    . مگان به اواحترام ميگذاشتند فيلسوف پير از دوستان ارسطو بود كه ه   
به دوستانش گفته بود حاضر نشده نسبت به اسكندر كه يك انسانِ فناشونده است مثل بقيه رفتار                
كند، به دستور اسكندر بازداشت و در زنجير شد و هفت ماه درزنجير شكنجه ميديد درهمان زنجير                 

 2.جان داد

  كار شاهنشاهي هخامنشيفرجام اردشير چهارم و پايان
اردشير نيروي      . بودسيستان به بلخ لشكر كشيد كه اردشير چهارم درآن مستقر         اسكندر بعد از   

.   گريخت  جنوبي   به ماوراي جيحون اووقتي اسكندر به بلخ نزديك شد     كافي در اختيار نداشت، و   
 لشكر را در اسكندركه بوسيلة جاسوسانش ازكمي سپاه اردشير چهارم مطلع شده بود چندين      

گرفتار كرد و خبر اين     شكست داده  منطقه پراكند و سرانجام يكي از اين لشكرها اردشير را         
اسكندر چنان از اين پادشاه دلير در خشم بود كه دستور داد اورا  .  گرفتاري را براي اسكندر فرستاد 

ر كنار راهي ببندند    كنند و زنجير برگردنش افكنده وي را به دنبال اسب بكشند و د          برهنه در زنجير  
طبق دستور اسكندر عمل شد و اسكندر سوار بر ارابه از               . تا او سواره از وي بگذرد و وي را ببيند      

دوست و ولينعمت   آن راه گذشت و وقتي به كنار اردشير چهارم رسيد به او گفت چرا به شاه و   
ايد بتواند راهي    خودت خيانت كردي و اورا در بند ساختي وكشتي؟ اردشير كه در فكر بود ش   

                                                           
  .87 پلوتارك، كتاب اسكندر، -1
 .95 همان، -2
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براي نجات خويش بيابد و خويشتن را زنده نگاه دارد تا در سر فرصتي اين مقدوني ويرانگر را از      

ولي اين پاسخ فريبندة او اسكندر را          . كشور براند، جواب داد كه ميخواسته اورا به وي تسليم كند     
بزرگمرد  ه بيشتر اين ميخواست هرچ  مهارت بسيار داشت و ي اسكندر درعوامفريب   . قانع نميكرد 

 را شكنجة روحي دهد و در عين حال به كساني كه درآن نزديكيها بودند            - و بنظر او سركش   -دلير
 به خاطر اينكه شاهنشاه را     »بسوس «بفهماند كه او ميل نداشته كه شاهنشاه ايران را بكشد و اكنون بر     

 ايرانيان برساند يكنفر جارچي را        او براي اينكه اين عوامفريبي  را به گوش    . كشته خشم گرفته است
چنان ميگويد و اين مرد را به خاطر    واداشت كه با صداي بلند اعالم كند كه اسكندر چنين و   

  و اسكندر امر داد تا اردشير را به شديدترين وجهي شكنجه كردند       . شاهكشي مجازات ميكند  
ه باشد وي را به حالتي افكندند     و براي اينكه دوران درازي در زير شكنج  ،گوشها و بينيش را بريدند   

كه فرار كردن برايش ممكن نبود، و اورا برهنه درقفس آهنين كردند و همراه اردوي او برده         
ميشد؛ و چون فتوحاتش در باختر به اتمام رسيد به درون ايران برگشت، وقتي به همدان رسيد دستور        

ا به زور چندمرد به هم نزديك شده    زنده درميان دودرخت بستند به گونه ئي كه درخته  داد وي را
پس ازآن پاره هاي جسدش    . بودند، وآنگاه هردو درخت را رها كردند وجسد اردشير دوپاره شد     

اين آخرين مقاومت   . بردار آويختند   ) احتماال درنزديكي بغستان  (المللي  راه كاروانرو بين     برسررا
رقيب ايران و   خودش را صاحب بي  ايرانيان بود كه در بلخ در هم شكست و بعد ازآن اسكندر       

 .وارث شاهنشاهان جهان شده است  يقين يافت كه شاهنشاه ايران و ايرانيان دانست و

 لشكركشي اسكندر به سرزمينهاي ايراني در هندوستان
 پس ازآنكه خيالش از داريوش سوم و اردشير چهارم آسوده شد و خود را شاهنشاه            اسكندر 

 را بگيرد تا در آينده كسي احساس وجود   شانات مادي سربازان  امكايران ديد تصميم گرفت تا 
باشند؛ و ديگر مسائلي چون ابراز مخالفت      خدائيش را قبول داشته      همه به او محتاج باشند و      نكند و 

 او سفر هند وگرانبار بودن افسران و سربازان را بهانه كرد و به همگان          .با خدايي او بروز نكند  
اينها اموالي بود كه درنواحي  . ل تاراجي باخود دارند را به آتش بكشند     دستور داد كه هرچه اموا 

شرقي ايران به تاراج برده بودند، وگرنه اموال شهرهاي بزرگي چون بابل و شوش و استخر را قبال       
پلوتارك مينويسد كه سربازان اسكندر كه كشته شدن افسران و      . به مقدونيه و يونان فرستاده بودند      

 شكنجه هاي اسكندر را به چشم ديده بودند، باوجودي كه به اموالشان دلبسته بودند      سربازان درزير 
ة اموالي كه با أت نكردند با فرمان او مخالفت كنند، و بناچار فرمان وي را به اجرا درآورده هم             جر
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 1. خود داشتند را به آتش كشيدند  

قلمرو هخامنشي بود   به آن قسمت از شبه قارة هند كه جزو  ة خيبر گذشته ازتنگ  او سپس
، خاك و خون كشيد  سرزمينهائي كه قبال درزير چتر پرامن شاهنشاهي بود را به   ولشكر كشيد 

 پلوتارك مينويسد كه كشتارها و تاراجهائي كه اسكندر         .آنگاه قصد بازگشت به درون ايران كرد     
او حتي رهبرانِ  . ر دادنيكرفتاريهاي سابق اورا تحت الشعاع قرا  در هند انجام داد چنان شديد بود كه  

سفر او به هند در     ة با وجود داستانهائي كه دربار  2. ديني و برهمنانِ بي دفاع را گرفته بردار زد
پشاور شد و ازآنجا راه      ة خيبر وارد  روايات يونانيها آمده معلوم ميشود كه او پس ازعبور از تنگ    

د سند شد و شهرهاي سرراه   جنوب درپيش گرفت و پس ازعبور از يكي ازشاخه هاي پنجاب وار  
 ملتانتنها شهر مهم سند كه دفاع مستحكم داشت  . را كه عموما دفاع چنداني نداشتند تاراج كرد 

پيشروي در خاك   همين امر باعث شد كه او از  ، و شدة آن مجروح   بود كه اسكندر ضمن محاصر   
ميدهند و از زمان      اين سرزمينها امروز بخش عمدة كشور پاكستان را تشكيل          .هند منصرف شود   

 پس ازآنكه شهر ملتان را با خاك يكسان   او. داريوش بزرگ در درون قلمرو ايران واقع ميشدند
 از كنار رود سند    كرد و تمامي مردم شهر را ازدم تيغ گذرانده اموال موجود درشهر را غارت كرد،    

 گوادر و چابهار كنوني     بندرهاي به ساحل درياي سند رفت و ازآنجا راه كرانه را در پيش گرفته از             
يك  ).  پ م 325سال   ( از راه كرمان به پارس برگشت    گذشته وارد خاك بلوچستانِ امروزي شد و    
 طريق كه از مردم سند مصادره كرد، از    )قايق بزرگ (بخش از ارتش را نيز با هزار و هشتصد لنج    

م لشكركشي اسكندر را برپاية      آريان كه كتاب هشت . اروندرود به بابل بروند    راهدريا روانه كرد تا از
يادداشتهاي فرمانده يوناني اين لنجها به اين سفر دريايي اختصاص داده، ننوشته است كه اسكندر      

اما در اين كتاب اطالعات ارزشمندي راجع     . اموال غارت كرده در سند را با اين لنجها فرستاد 
د كه خواندنش براي هر ايراني  به آباديهاي سواحل بلوچستان و بنادر خليج فارس به دست ميده    

)   نام؟  بي(مثال ما از اين كتاب ميدانيم كه بندر ميناب كه در آن زمان اناميش        . خالي از فايده نيست  
 به جز زيتون در  بر دهانة يك رودي به همين نام واقع شده بوده و انواع درختان ميوهناميده ميشده، 

ند    ارا هرموزيا ميناميده ) منطقة بندرعباس و ميناب  ( وجود داشته است؛ و مينويسد كه اين منطقه آن
يا جزيرة هرموز فعلي در آن هنگام هووركتا نام        . و ازنظر تقسيمات كشوري جزو كرمان بوده است    

يا جزيرة كيش درآن زمان يك نقطة مقدس بوده    . داشته و محصوالتش خرما و انگور بوده است 

                                                           
 .98 همان، -1
 .103 همان، -2
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ند و براي مهر و ناهيد     اادت و قرباني به آنجا ميرفته   كه همه ساله مردم در روزهاي خاصي براي عب 

فعلي درآن زمان نيز همين بوده،       » ريگ« و » كنگان «و »  بستانه«ند؛ يا نامهاي بندرهاي      ا قرباني ميداده 
يا اينكه در آبهاي خليج فارس       .  اند  و اولي را اَپستانه و دومي را كگانه و سومي را رگُنيش ميگفته         

  1.  اند و يونانيها به چشم خودشان ديده دلفين فراوان بوده 

 از بيابانهاي خشك و خطرناك سند و بلوچستان       اسكندر   آميزبرگشت شتابگزارش 
.  با ناكامي بزرگي همراه بوده است  جنگي او به هندوستان به درون ايران معلوم ميدارد كه سفر

زار سپاه پياده و پانزده        مورخان يوناني مينويسند كه اسكندر در لشكركشي به هند صد و بيست ه     
 او 2. هزار سواره همراه داشت، و وقتي به ايران برگشت جز يكچهارم اين سپاه برايش نمانده بود        

اكنون كه خودش را شاهنشاه ايران ميدانست ازآنكه كاخ عظيمي چون تخت جمشيد را به آتش          
 بود تا درآن تاج برسر     كشيده بود پشيمان بود، و دلش ميخواست كاش آنهمه شكوه را تباه نساخته    

.  مينهاد و برتخت مينشست و همانند داريوش و خشيارشا پادشاهان جهان را به حضور مي پذيرفت        
كونت كورت مينويسد كه مقدونيها ازاينكه شهري به آن عظمت       .  ولي ديگر كار ازكار گذشته بود  

 كشيده نابود ساخته    و كاخي به آن شكوه كه پايتخت كل مشرق زمين بود را درحالت مستي به آتش      
بودند ازخودشان شرم داشتند؛ ولي بازهم باخودشان ميگفتند كار درستي شده و اين شهر و اين            

اسكندر كه ازكرده اش پشيمان بود گناه را به گردن يونانيها افكنده گفت كه    . كاخ بايد نابود ميشد
نشيند، و اورا تحريك      يونانيها چشم ديد آن را نداشتند كه اسكندر دركاخ خشيارشا برتخت ب       

 3. به نابودسازي آن كردند  

 برتخت نشستن اسكندر در پاسارگاد
چونكه تخت جمشيد ديگر وجود نداشت اسكندر تصميم گرفت كه به پاسارگاد برود و در       

 به رسم شاهنشاهان     أسيس شده بود  همانجائي كه شاهنشاهي ايران به دست كوروش بزرگ ت   
مينويسد كه وقتي اسكندر در اورنگ زرين برتخت طالي      پلوتارك   . نهدتاج برسر  هخامنشي 

شاهنشاهان جلوس كرد، پيرمردي مقدوني از دوستان پدر اسكندر چنان احساساتي شد كه به گريه      
 4. »دريغا كه پيشينيان ما زنده نيستند تا جلوس اسكندر برتخت داريوش را تماشا كنند      «: افتاد وگفت

                                                           
 .39 -33 / 8 آريان، -1
 .109 پيشين،  -2
 .10 / 7 كورتياس، -3
  . 67 پيشين،  -4
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ز زنده مانده بودند جرأت نكردند به او بگويند كه         در پاسارگاد آن عده از مغان كه هنو     

يونانيها به آرامگاه كوروش بزرگ دستبرد زده همه چيزش را غارت كرده نعش را نيز برزمين           
افكنده رها ساخته اند؛ زيرا يقين داشتند كه اين كار به دستور شخص اسكندر و بخاطر اهانت             

 .فايده خواهد بود  و گفتننش بي به مقدسترين مقدسات ايرانيان صورت گرفته است        

آرامگاه كوروش در پاسارگاد، به گونه ئي كه مورخان آن زمان نوشته اند، يك گنبد     
 بود كه درميان باغستانهاي سلطنتي پاسارگاد قرار گرفته       وسيع و بزرگ   در ميان عمارتي   شكوهمند

اي تراشيدة رنگارنگ در     بود و اطرافش را گلزارهاي زيبا احاطه كرده بود كه جويباراني با سنگه  
بناي آرامگاه از    .  ميانشان جاري بود و اطراف اين جويباران را چمنزاران سرسبزي فراگرفته بود        

سنگهاي بزرگ ساخته شده بود و ديواره هايش به زيباترين نحوي تزيين شده بود، و فرازش             
جسد  . شكل بود، و مدخل كوچكي داشت كه ميشد در حالت خميده وارد آن شد       گنبدي
شدة كوروش بزرگ درتابوتي زرين برروي ميزي نهاده شده بود كه پايه هايش از زر بود،       موميايي

و با پارچه هاي گرانقيمت و نفيس بابلي و قاليهاي ارغواني آراسته شده بود و پيرامونش رداي        
. ودسلطنتي و رختهاي رنگارنگ با طوقها و ياره ها و زيورهاي زرين و جواهرنشان چيده شده ب                

وقتي به ساختمان بزرگ آرامگاه وارد ميشدي از پلكاني ميگذشتي كه به سالن مخصوص مغان           
منتهي ميشد، و اين مغان شب و روز از آرامگاه پاسداري ميكردند و براي شادي روح كوروش               

در كنار آرامگاه كوروش كتيبه ئي به خط پارسي نصب بود كه رويش         . بزرگ نيايش ميكردند   
 :ده بود چنين نوشته ش 

منم كه شاهنشاهي پارس را بنياد    . من كوروش پسركام بوجيه هستم  ! هان اي انسان فاني
 .زميني كه من برآن خفته ام بنگر و عبرت بگير       به اين پاره  . نهادم و بر جهان فرمان راندم  

اين نوشتة ساده به زبان حالش به همة مردم جهان اندرز ميداد كه فرجام هر بشري مرگ   
ان در هر مقام و به هر شكوهي كه باشد به الشه ئي تبديل خواهد شد و اورا زمين خواهد   است و انس

پيشه كنند و دادگري ة انسانهاي روزگاران اندرز ميداد كه تا درتوان دارند    اين نوشته به هم.خورد
 . كرده بروداست و انسان بايد همه چيز را رها   بپرهيزند و بدانند كه اين دنيا فاني و زودگذر      از بيداد

پيرايه و   چيزي جز نعش بي چون اسكندر به درون آرامگاه رفت متوجه شد كه هيچ   
شدة كوروش بزرگ دردرون آرامگاه نمانده است، و نعش نيز پاره هاي استخواني است كه                 برهنه

چون تحقيق كرد معلوم شد كه عامل اين   و. دست جنايتكار يونانيها آن را برزمين پراكنده است     
استخوانهاي پراكنده شدة كوروش را       . ماخوس بوده است  يك افسر مقدوني به نام پولي     دستبرد
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پيرايه نهادند و درب آرامگاه را با خشت         در تابوتي چوبين و بي   آورده به دستور اسكندر جمع     

 . مسدود ساختند 

حتما اسكندر به آرامگاه كوروش رفته بود تا مغرورانه به روح اين بزرگمرد تاريخ بشريت            
ببين كه من از اروپا آمدم و ملك را از دست فرزندان چون توئي بيرون كشيدم و دختران     : بگويد

تورا به آغوش سربازان خويش افكندم وگنجهاي تو و فرزندان تورا به تاراج دادم و ملتي را كه تو           
انت   به آن عشق ميورزيدي اسير و بندة مقدونيان ساختم، و اكنون اين توئي كه پاره هاي استخو    

همچون بي كسان جهان برزمين پراكنده است و ازهيبت من كسي جرأت ندارد به تو نزديك شود       
توكه جبين شاهان جهان برآستانت سوده ميشد اكنون چنان بي كس و زار       . و از تو يادي كند

 پا بر  -بندگي تو و خاندانت افتخار ميكردند      كه تا ديروز به  -ي كه پابرهنگان مقدوني   اشده 
 .  تو مينهندة هاي الشناستخوا 

، و بنگرد كه  بعد از آن اسكندر به استخر رفت تا يكبار ديگر جنايتهايش را از نظر بگذراند       
از آتش سوزي تعمدي او چه چيزي ازآن شهرِ باشكوه برجاي مانده است، وكاخ شكوهمند         

تي افتاده داريوش و خشيارشا كه روزگارانِ درازي سجده گاه شاهانِ جهان بود اكنون درچه حال    
 در آنجا نيز معلوم شد كه مقدونيها به آرامگاههاي شاهنشاهان دستبرد زده و اماكن مقدس             .است

سوزي بزرگ به دور بوده است ويران ساخته اند و هرچه درآنها بوده است      ايرانيان را كه از آتش
شاهنشاهانِ تخريب آرامگاههاي    او عاملين هرچند كه كونت كورت نوشته كه.  به غارت برده اند  

هخامنشي در استخر كه اجسادِ پاك داريوش بزرگ و خشيارشا و اردشير اول را بيرون ريخته      
.   ولي بعيد بنظر ميرسد كه اين جنايتها بدون اشارة او صورت گرفته باشد      ؛را مجازات كرد  بودند 

ده بود   در استخر تمام آرامگاههاي شاهنشاهان بزرگ تاريخ به دست مقدونيهاي بي خرد تخريب ش      
 .و هرچه در آنها بود به تاراج رفته بود   

 در  كم و بيش  هنوز و سند بود، چون ايرانيانهنددرسالهائي كه اسكندر در شرق ايران و   
 تا  نشان ميدادند، سرداران مقدوني دست به انواع جنايتها زدند     ي  برابر تجاوزات مقدونيها مقاومت     
از آباديها را به آتش كشيدند، هركس از بزرگان         بسياري  آنها.  تمامي مقاومتها را درهم كوبند   

، و تنها   ، و چنان كردند كه هيچ سري در ايران باقي نماند   كشتندداشتند   ايراني را در جائي سراغ 
 . مقدوني ها و يونانيان باشند   ايران دهندگان در جوالن

 يازدواج افسران مقدوني با دوشيزگان ايران
او بسياري از   .  نماند و به طرف شوش حركت كرد  اسكندر چندان در استخر و پاسارگاد     
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در ميان اين دوشيزگان     . بانوان و دوشيزگان خاندانهاي سرشناس پارسي را به اسارت گرفته بود      

 كه مثل هزاران  اين دوشيزه . نام داشت رخشانك بود و افتاده يكي بود كه در باختر به اسارت   
ايراني در  ة  همراه ديگر دوشيزگانِ كنيزشد  مجبور بود كه  ة ديگر ايراني كنيز شده بود   دوشيز

او ازچنان زيبايي مسحوركننده ئي برخوردار بود كه وقتي چشم       .سربازان اسكندر برقصد     بزمهاي 
او به زودي فهميد كه وي دختر   .  براي خود نگاه داشت دلباخته اش شد و وي رااسكندر به او افتاد   

 برآن شد  اسكندر .  شكست يافته و متواري استشهريار باختر و ازخاندان هخامنشي است و پدرش  
او در  . ايران مشروعيت بخشد اورا به  همسري خودش درآورد     كه براي آنكه به سلطنت خويش بر    

 را به نحوي به خود جلب كرد و  دوشيزه اين   وقتي در باختر بود، وسائلي انگيخته پدر    327سال 
اماد خاندان سلطنتي ايران ميشد و ميتوانست   با اين ازدواج د  او.رسما از دخترش خواستگاري كرد  

به خودش حق بدهد كه خويشتن را شاهنشاه ايران بنامد و فرزندي كه از اين بانو بزايد را بعنوان          
 . وليعهد خودش معرفي كند

 . دختركهتر اردشير سوم نيز ازدواج كرد     پريزاتيش   دخترداريوش سوم و   استاتيرا  او با 
 برادرزادة داريوش    آماسترين . داد هفستيون رفيقش   محبوبترين    دختر ديگر داريوش سوم را به  

 و     خواهران ارته بادبرسين و اپاما   دختر ارته باد، كاما ارتهدختر آتورپات شهريار ماد،     يك سوم، 
 در مجموع به هشتاد تن ميرسيد       شمارشانچندين دوشيزة اسير ديگر از خاندان هخامنشي را كه      

هزار دوشيزه     اسكندر با ده   بزرگان سپاه  هزارتن از   اينها دهجز. درآورد  به ازدواج بهترين سردارانش    
همة ازدواجها در  .   ازدواج كردند- كه همگي در اسارت بودند   -از خاندانهاي سرشناس ايراني   

 1. شوش در يك مراسم خاصي بطور دسته جمعي و برطبق رسوم ايرانيان برگزار شد    

 بانوان يكي آنكه ميخواست با اين ازدواجها    :هدف اسكندر از اين ازدواجها دوچيز بود  
 تا آن وقت  تعلق خاطر بيابند و به مرور زمان ثروتهاي خانوادگيشان را كه   يونانيها ايراني نسبت به 

 انتقال دهند، تا در آينده همة ثروتهاي ايران به يونانيها       شان به خانواده هاي جديد بودنهان مانده  
 تاجائي كه لباس ايراني  - ايراني بود اشرافيتِراه و رسم      ةشيفت ديگر آنكه چون   . منتقل شود 

، ميخواست كه اوالد يونانيها را بانوان ايراني      -مي پوشيد وآموختن زبان ايراني را تشويق ميكرد   
تربيت كنند، و آنها خود و فرزندانشان با راه و رسم و تمدن ايراني آشنا شوند، و درآينده كه او   

، تعلق خاطري كه اين بانوان بعالوه  . ش نيز مثل افراد شاهنشاهان باشندشاهنشاه ايران شود افراد
  كند و   نزديك  يونانيان  ماندگان خاندانهاي اين بانوان را به       مي يافتند ميتوانست زنده    شانبه شوهران

                                                           
 .، به نقل از آريان1885 -1883 پيرنيا،  . 1 پلوتارك، كتاب ايومين، -1
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 در ايران  يونانيها   را در ايران استوار سازد، و بدين وسيله امكان استمرار حاكميت          يونانيها  ريشه هاي 

 . زايش يابداف

 كه خود و  و آرزو داشت  بود،اسكندر به شدت تحت تأثير شكوه شاهنشاهي ايران     
 ايراني شوند و جاي شاهنشاهان و دولتمردان تاريخ را بگيرند، و همان عزت و     ي همراهش يونانيها

 .كسب كرده بودي كسب كنند كه دستگاه سلطنت هخامنش     در جهان و در ميان انسانها    احترامي را 
س از تخريب شهرهاي كشور و قتل عام بزرگان ايران و اسير و برده  كردن بازماندگان خاندان            پاو 

 را  بزرگانهزار تن از نوجوانان اسيرشده از خاندانهاي    سيسلطنتي و خاندانهاي حكومتگر ايراني،  
تا با را برآنها گماشت يوناني ة براي خودش جدا كرده در پادگاني نهاد و شماري ازافسرانِ برجست 

بود، و » بازماندگان « نهاد كه به معناي »اپيگوني« صفت او براين جوانها. زبان يوناني آشنايشان كنند 
حتما هدف وي از اين كار آن بود كه اين تعداد عظيم    . منظور ازآن بازماندگان بزرگان ايران است  

خلق و خوي ايراني آشنا  با فرهنگ و    اثر بگذارند و آنان را  يونانيها  از جوانان ايراني بر روحية 
انضباط ناپذير دارند،       ة سركش و مطيع نشدني و  و چون به تجربه ميدانست كه يونانيها روحي .سازند 

ري از رفتارهاي اين جوانان كه حاصل دوقرن و نيم سلطنت منضبط  ذيأثيرپبا تاميدوار بود كه 
 . انضباطشان اميدوار شد  نظم وبودند، درميان يونانيها نيز كساني پرورده شوند كه بشود به      

 با اطمينان از اينكه ديگر در ايران هيچ سري باقي نمانده تا براي او خطري ايجاد كند،    او
وقتي از شوش حركت  او .  كند  كه از افراد يونانيش بكاهد و جاي آنها را با ايرانيان پر    برآن شد

 و خسته شده اند و       ند پير كرد در شهر اوپيس به سپاهيانش پيشنهاد كرد كه كساني كه فكر ميكن         
 و بقية عمر را  به ميهنشان برگردند ثروتهاي كافي هم اندوخته اند اجازه دارند كه وي را رها كرده 

او با پيش كشيدن اين موضوع در نظر داشت بخش بزرگي از     . در شهرهايشان به آرامش بگذرانند    
 افسرانش كه منظور اصلي اورا  سربازان و . افراد يوناني سپاهش را مرخص كرده به اروپا بفرستد   

درك كرده بودند و ميل نداشتند از آنهمه نعمت كه در ايران هست دل بركنند، به دنبال اين             
ما ميخواهيم كه اسكندر همه مان را  «: پيشنهاد سر به مخالفت برداشتند وكساني به اعتراض گفتند   

اسكندر    . » است برايش بجنگد   به شهرهايمان برگرديم؛ بگذارآن خدائي كه پدر او  تامرخص كند 
از ابراز مخالفت افرادش چندان به خشم شد كه دستور داد سيزده تن از كساني كه پنداشته ميشد            

 1.بيشترين مخالفت را ميورزند دستگير و اعدام شوند      

پلوتارك نيز اين گزارش را آورده مينويسد كه اسكندر وقتي ديد كه جوانان ايراني        

                                                           
 11 -1  /8،  آريان-1
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يونانيها با     . ند، خواست كه بخشي از يونانيها را مرخص كرده به اروپا بفرستد        كارآمدتر از يونانيهاي  

ما ميرويم؛ بگذار اين سي هزار جوان كه هنري جز  «: فرمان او مخالفت كردند و به طعنه گفتند  
اسكندر از يونانيها درخشم شد و سه روز ازآنها      . »رقصيدن ندارند براي اسكندر جهانگشايي كنند   

سرانجام دراثر   . با جوانان ايراني گذراند و آنها را به عنوان گارد ويژه اش تعيين كرد   كناره گرفته  
التماسها و زاريهاي يونانيها برخي ازآنها را بخشود و بخشي را نيز مرخص كرده با احترام و با اموال            

 1.بسيار به اروپا فرستاد   
 

 مرگ اسكندر
بود كه روزي چون كوروش و   او آرزومند   . اسكندرآرزوهاي دورودرازي درسرداشت     
او در شوش آرزوي خودش را برآورده ميديد،       . داريوش و خشيارشا سرور كل جهان متمدن شود  

 تا ازآنجا   خوزستان به سوي همدان حركت كرد    او از. استغافل از آنكه اجل در كمينش نشسته      
فرادش به مال و ناموس    در بين راه به هر شهري ميرسيد چندي به عشرت مي پرداخت و ا    .به بابل برود 

 وقتي دركنار همدان اردو زد، رفيق محبوبش    .مردم بي دفاع شدة ايران تجاوزهاي بسيار ميكردند   
دراثر افراط در  )  كه شايع بود از كودكي با اسكندر روابط عاشقانه داشته است        (هفستيون

عادت داشت كه   -رك  ة پلوتا به نوشت -اسكندر  . ميگساري بيمار شد و اسكندر را در اندوه فرو برد       
چون ديگر هيچ دشمني نمانده بود كه با او بجنگد، در  . غمهايش را با جنگ و آدمكشي فرونشانَد 

، و با كشتارِ كساني كه دنداز را به راه ا »انسان كار  و شتعقيب «تصميم گرفت كه بازي اينجا 
بدين منظور او  .درآباديهاي نزديك سكونت داشتند و دراطاعتِ او بودند از بار غمش بكاهد     

 نوشته است   »كوسايي  «گروهي مسلح را با خود برداشته به مردم يك روستا كه پلوتارك نامش را        
 پلوتارك درتوجيه اين  .، ودرپي آن آرام گرفت  »را ازدم شمشير گذراندقوم ة هم«حمله ور شد و 

براي شفاي هفستيون  مينويسد كه اسكندر اين كار را كرد تا    روستائيان بي پناه  جمعي از كشتار دسته
دستور رسيده بود كه روح هفستيون را        ) خداي مصر و پدرِ آسمانيش       (»آمون«؛ زيرا از  قرباني بدهد  

، كه   ترين اقدام نزد اسكندر    و شايسته2با يك كار شايسته و دوستانه از خودش خشنود بدارد؛    
 . تعقيب و شكار و كشتار انسانها بود   ميتوانست خدايش را خشنود سازد، 

قرباني دادن به اين طريق نزد يونانيها يك رسم       آيد، انكه از گزارشهاي يونانيان برمي   چن

                                                           
 .114 پلوتارك، كتاب اسكندر، -1
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كسان ديگري از افسران او نيز بدينگونه مردم تحت سلطه را قرباني          . معمولي و تكراري بود 

 فرماندار مقدونيِ شهر بابل نيز         ة ورود اسكندر به بابل،      چنانكه در همين زمان و درآستان      . ميكردند 
هي از مردم شهر را بدين خاطر قرباني كرد تا خدايش به او بگويد كه آينده اش چه سان خواهد        گرو
پلوتارك كه اين داستان را نوشته است توضيح ميدهد كه وقتي اسكندر از همدان حركت   . بود

كرده به بابل رسيد فرماندار شهر مشغول قرباني دادن بود، و شمار بسيار زيادي الشه درپاي ديوار       
شهر برخاك وخون افتاده بود، و اسكندر به چشم خود ديد كه خيل عظيمي از مردم همراه با    

 1.خروش و فريادهاي تند كشتار ميشوند 

 اندازد و همة شهرياراني     تاجگذاري به راه  مراسم باشكوهِ اسكندر تصميم داشت كه دربابل   
اهان هخامنشي در برابرش      در اين مراسم حضور يابند و همچون شاهنش      بودند كه در اطاعت او  

كرنش كنند و سياهه هاي باجهاي كشورهايشان را به او تقديم دارند، و او خودش را رسما شاهنشاه            
اسكندر دربارة كوروش و         .  بسازدشاهنشاهان ايران جهان اعالم كند و ازخودش نسخة دوم     

نون خودش را داريوش و خشيارشا گزارشها و داستانهاي بسياري خوانده و شنيده بود و اك  
يك غيبگوي كلداني كه مورد اعتماد اسكندر بود،     ولي  .شاهنشاهي همطراز آنها تصور ميكرد   

ظاهرا براي آنكه از وارد شدن اسكندر و سپاهش به درون بابل جلوگيري كند و و مصيبتهائي بيش        
 به بابل خودداري    ، به اسكندر پيام داد كه از وارد شدن     ها نيايداز آنچه تا كنون آمده بود بر بابلي    

اسكندر كه پابند خرافات بود اين پيام         . ورزد وگرنه ممكن است حادثة ناگواري برايش پيش آيد      
را گرفت و دركنار بابل اردو زد، و هرچند روزي اردويش را به نقطه ئي منتقل ميكرد و همواره در     

ند، پيش ازآنكه بتواند      بابل به عشرت گذرا  اطراف  بعد از يكي دوماه كه در  .چادر به سر مي برد 
 . ) پ م323خردادماه  (  شاهنشاه جهان شود بيمار شد و درگذشت  رسما

 20 شود، و از سن  ساله32اسكندر مقدوني روزي كه درگذشت چند ماهي مانده بود تا    
 نزديك به دوازده سال و نيم فرمانروايي كرده بود، و همة اين سالها را در جنگ مدام     به بعد سالگي
 و بر پشت اسبان گذرانده بود كه يازده سالش را در جنگ با ايران بود، و هيچ خوشي از              و مستمر

 درست زماني كه ميخواست ثمرة جهانگشاييها و ويرانگريهايش را بچيند چشم از    .دنيا نديده بود 
گزارشها ميگويند كه به اسكندر زهري كشنده چشانده بودند و همين سبب     . جهان فروبست

 بود كه نيابت سلطنت او در اروپا را      پاتر آنتي بنام   افسرانش يكي از   قتل او محرك  . مرگش شد
 كه هواي پادشاهي اروپا را براي خودش درسر داشت  مادر اسكندر گويا  .برعهده داشت 

                                                           
 . همان-1
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 مرتبا نسبت به او سخنان ناشايسته براي اسكندر      توطئه هائي ميچيد تا آنتي پاتر را ازميان بردارد، و     

ر دراثر سعايت مادرش از آنتي پاتر بدگمان شده بود و يكبار گفته بود كه         اسكند  . ميفرستاد 
سرانجام     . آنتي پاتر و پسرش را به سختي مجازات خواهد كرد، وآنها را تهديد به مرگ كرده بود          

هم مادر و خواهر اسكندر بخشي از نيروهاي مقدونيه را با خودشان همنوا ساخته برضد اين افسر     
پس    . ه را گرفته ميان خودشان تقسيم كردند، و آنتي پاتر در يونان مستقر شد      شوريدند و مقدوني   

ازآن مادر اسكندر همواره براي ازميان برداشتن آنتي پاتر توطئه ميكرد و با فرستادن پيامهائي           
به اسكندر وي را تحريك ميكرد كه آنتي پاتر خطرناك است و بايد هرچه زودتر اورا به قتل       

اسكندر پس     . زهر فرستاد  كه ساقي اسكندر بود  توسط پسرش براي پسر ديگرشاين مرد 1. برساند 
من   ه  بيمار شد و چندين روز بطوري درد كشيد كه همواره فرياد ميزد خنجري ب       از نوشيدن زهر 

مادر اسكندر كه در مقدونيه بود پس از        2.دهيد تا خودم را بكشم و از اين درد نجات يابم  
ري ازكساني كه متهم به توطئه درقتل اسكندر بودند را به حيله هاي          درگذشتِ اسكندر شمار بسيا    

پسر آنتي پاتر كه متهم اصلي بود را زنده زنده در    . گوناگون دستگير كرده فجيعانه به قتل رساند    
 3.آتش سوزاند و خاكسترش را برباد داد   

تا مرگ  قضاي روزگار چنين ميخواست كه مادر داغديدة داريوش سوم آنقدر زنده بماند        
او منتظر بود كه مرگ اسكندر       انگار   .اسكندر را كه جهاني را به عزا نشانده بود به چشم خود ببيند        

با  . را ببيند و از جهان برود تا بيش از آن شاهد بيچارگيهاي ملت بزرگ و بزرگمنش خودش نباشد 
رفتة   ازدست مرگ اسكندر بود كه او توانست در داغ فرزندش شاهنشاه داريوش و در داغ شكوه       

 نژاد كه به دست اين سردار جبار قتل عام شده بودند،      ايران عزيزش و در داغ دهها هزار ايراني پاك
ة   و درداغِ شهرهاي زيبائي كه به دست اسكندر ويران شده بودند، و درغم دهها هزار بانو و دوشيز  

 وسپي مبدل گشته بودند،    ة ايراني كه گرفتار دستهاي جنايتكار مقدنيها و يونانيها شده به ر    آزاد
مرگ اسكندر به او تسلي ميداد و ميديد كه اكنون      . زارزار بگريد و مرگ اسكندر را بهانه سازد       

اين بانوي بزرگوار درست پنج روز بعد از مرگ اسكندر و پس از آنكه             . ميتواند از اين جهان برود 
ملت وكشورش زاريها كرد ازدار   اين پنج روز را به بهانة مرگ اسكندر و درواقع بخاطر فرزندان و      

فاني رخت بربست و به ديار بقا شتافت تا در كنار فرزند رشيدش و در كنار نياكان بزرگش           

                                                           
 .119 و 116 ، 112 همان، -1
 .، به نقل از كنت كورث1937 پيرنيا، -2
 .119 پيشين،  -3
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 .به زندگي جاويد ادامه دهد 

 خوشبختي و   . چه اندازه خوشبخت و چه اندازه بدبخت است      ديگري هيچكس نميداند كه     
كه    نامداران و ثروتمندان   چه بسا . جيد بدبختي را نميتوان با ميزان مقام و ثروت و شهرت سن         

.  اندوهاني به سنگيني همة كوهها را با خود ميكشند و ديگران آنان را خوشبختان روزگار مي پندارند           
 بود عمري را در اندوه و غم به سر     و ازخاندانِ حكومتگر هخامنش  اين بانوكه مادر داريوش سوم

 برادرزادگان اورا گرفته سر بريده بود و دستور داده          اردشير سوم هشتاد تن از برادران و      . آورده بود  
بود كه پدر اين خانوادة بزرگ يعني پدر اين زن را بگيرند و برروي نعشها بنشانند و درآنجا سرش         

قدرتي كه اززمان اردشير سوم    او هفت پسر به دنيا آورده بود كه همه شان در نزاعهاي      . را بزنند 
داريوش بود كه از روزي كه به سلطنت       اين  دند و تنها بازماندة آنها       كشته شده بو  به راه افتاده بود  

رسيد با بالي اسكندري مواجه گرديد و روزگار چنين ميخواست كه اين زن شاهد شكست و              
دربدري و مرگ دردناك او و شاهد اسارت و بدبختي خود و عروسانش و فرزندان پسرش، و       

 باشد و درد بكشد و در اين درد تاب بياورد، و از            فراتر از همه شاهد دوران اسارت ملت بزرگش      
خدا بخواهد كه اگر به او اينهمه درد و مصيبت داده است، وي را آنقدر زنده نگاه دارد تا مرگ      

 .  ببيند پيشه را به چشم خويشتن   اسكندر سياهدل و ستم    

 د شد بهاسكندر به حدي شيفتة الوهيتش بود كه وقتي بربستر بيماري افتاد و ازجانش نومي    
محرمانش دستور داد كه چون بميرد مرگش را از همگان نهان دارند و جسدش را در فرات افكنند         

 به آسمان رفته و مدتي به عنوان مهمان در   خدا و شايع كنند كه اسكندر براي ديدار  ،تا آبش ببرد
وار   بيان ديوانهاين يك .  بازخواهد گشت تا به الوهيتش برجهان ادامه دهد  بعد آسمان خواهد ماند و  

 هزار انسان را نابود ساخته بود و جهاني را  دههااو سالها تيغ زده بود و   . بود كه از اسكندر سر ميزد 
ولي اينك كه وقت چيدن ثمرات  . به ويراني كشانده بود تا براي خودش سلطنتي ابدي بسازد   

و كه اين را ميديد عقلش را جنايتهايش بود مرگ به او مهلت نداد و اورا از همه سو احاطه كرد؛ و ا
او .  ميكرد كه او مردني نيست بلكه بايد به آسمان برود و به زودي برگردد    گمانباخته بود و

نميتوانست باور كند كه اكنون وقت آنست كه از جهان رخت بربندد و همه آنچه را كه براي  
د كه بتواند ميراث او را و وقتي ميديد كه فرزند شايسته ئي ندار. خودش گرد آورده است رها كند

 . افتاد  خاطر ميشد و به هذيان گفتن مي  تحويل بگيرد بيشتر پريشان  

ناگفته نگذرم كه ارتقاي يك انسان به مقام خدايي در فرهنگ يوناني موضوعي باوركردني              
حتي . پيش از اسكندر نيز بسياري از قهرمانان يوناني به مقام خدايي رسيده بودند     .  و قابل قبول بود 
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 و  ئي كه از اين خدا بازمانده در مجسمه . زئوس كه بزرگترين خداي يونانيان بود نيز چنين بود   

 دار نشان داده شده است، اورا در حالي كه كودكي را در بغل گرفته و  بصورت يك جوان ريش 
احتماال براي (خروسي را دردست دارد كه به اين كودك پاداش بدهد، در حال حركت به جائي 

 اسكندر در ايران بود و    ها چنين عقايدي را باور داشتند،    اگر يوناني.است) با اين كودكهمخوابي 
 را ناشي از خرافات و جهالت     بر ايرانياني حكومت ميراند كه فكر خدا شدنِ انسان در اين دنيا      

وقتي اسكندر به مشاوران     . و براي هيچ انساني فضيلتي جز انسان بودن قائل نبودند ،مي پنداشتند 
يونانيش دستور داد كه جسدش را به آب افكنند و شايع كنند كه او به مهماني پدرش به آسمان رفته            

مورد   است و به زودي بازخواهد گشت، رخشانك كه ميدانست اين عمل جاهالنة يوناني در آينده     
اسكندر     . مردم جهان خواهد شد، به محرمان اسكندر توصيه كرد كه چنين كاري نكنند          استهزاي 

 و دانست كه گفته هاي رخشانك بر افسران    شدن متوجه مخالفت رخشانك با خدايي خودش  چو
سخنان تو «:  كشيده گفتفرياد ، ازاو در خشم شد و با چشمان اشكباري برسرش  ، او تأثير ميگذارد

 نصيبم شده   خدا شدنمچه معنائي دارد؟ آيا جز اينست كه تو از اينهمه افتخارات كه در نتيجة  
 1. » رشك ميورزي؟ است بر من

 در او هيچ نقطه ئي كه درخور ستايش باشد وجود   ما نميتوانيم اسكندر را بستاييم؛ زيرا كه  
اسكندر غرب را از        . غربيها اگر اسكندر را ميستايند براي خودشان دليل قانع كننده دارند     . نداشت

روپا گشود، و دراروپا    خاورميانه را برروي ا   درهاي ثروتهاي ايران و انزواي تاريخي بيرون آورد،    
تحول چشمگيري را ايجاد كرد كه باعث شد اروپا قدرت بگيرد و در آينده نيز درخاورميانه           

كسي كه باعث شد    . برقدرت اقتصاديش بيفزايد     خاورميانه    و با تاراج كردن خيرات  ماندگار شود  
سلط داشته باشد،  ت) آسياي صغير و شام و مصر   ( قرن ديگر بربخش غربي خاورميانه      9كه اروپا تا 

 .همين اسكندر بود   

اما به خاطر  . اسكندر مقدوني نه باتدبير بود و نه تمدنساز؛ و نه يك شخصيت باعظمت بود         
خدمتي كه به اروپا كرد، اروپا بعدها براي او شخصيتي بيش ازآنچه بود درست كرد و برايش                

زيست بيرون آورد و به درون جهان   زيرا اسكندر اروپا را از انزوائي كه در آن مي . به تبليغ پرداخت 
يورش اسكندر مقدوني به همان اندازه كه به تمدن خاورميانه و كليت تمدن بشري    . متمدن كشاند

 به سوي  خاورميانه با يورش اسكندر به ايران ثروتهاي   . لطمه زد، به همان اندازه به اروپا خدمت كرد    
ازاين رو مردم اروپا حق داشتند كه   . جاد كرداروپا سرازير شد و تحولي غيرمنتظره را در اروپا اي     

                                                           
 .، به نقل از آريان1927 پيرنيا، -1
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 - به ناحق -اورا به رغم همة مفاسد و رذايلي كه در وي بود بستايند و از او يك شخصيت برجسته و  

ولي حقيقت آنست كه اسكندر مقدوني جز يك فرمانده          . همپاية كوروش و داريوش ترسيم كنند   
او سرباز خشن و متهوري بود  . يگري نبود هيچ چيز د و هوالكوخانجسور نظامي شبيه چنگيزخان 

 شايسته نبود كه آرزوهاي  - چنانكه ديديم -كه آرزوهاي دور و درازي را در سر داشت ولي  
 تنها هنري كه اسكندر داشت آن بود كه توانسته بود يوناني ها را براي       .خويش را برآورده سازد    

قرنها بود درآرزوي دستيابي به ثروتهاي      يوناني ها نيز كه  . حمله به كشورهاي خاورميانه بسيج كند 
هنگفت و افسانه ئي شاهنشاهي ايران مي سوختند، و نمونه هائي از آرزوهايشان در رسيدن به اين     
ثروتها را در پاره هائي از نوشته هاي گزينوفون درجاي خود ديديم، وي را دراين لشكركشي ها و    

بارة اسكندر بنويسند؛ ما با آنها كاري نداريم؛          غربي ها هرچه بخواهند در    . تاراجها همراهي كردند 
ولي حقيقت آنست كه آنچه اسكندر درخاورميانه كرد از حد يورشهاي قبايليِ دنياي باستان به         

تخريب و انهدام مؤسسات بزرگ    . قبيله هاي بيگانه به قصد تاراج اموال و دارائي هاي آنها نبود  
 بزرگترين كاخ شاهنشاهي در استخر نمونة همين       تمدني شاهنشاهي ايران، از جمله تخريب كامل 

شايد برخي از ايراني ها در آن اواخر به اسكندر فرمانده          . نگرش او به لشكركشيها و فتوحاتش بود  
باشند كه تو ميتواني سرزمينهاي مفتوحه را ملك خودت بداني و جانشين شاهنشاهان بشوي، ولي   

 در جريان فتوحاتش اصال چنين انديشه ئي را درسر  همة نشانه ها حكايت ازآن ميكنند كه اسكندر  
 . نداشته است

 
 

   www.irantarikh.com    اميرحسين خنجي
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