دارﯾﻮش ﺳﻮم
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد
از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ،
ٔ

( ،ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﻤﯽ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
دارﯾﻮش ﺳﻮم ﯾﺎ دارا )ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن:
)ﻧﻮه دارﯾﻮش دوم( ،و ﺳﯽﺳﯽﮔﺎﻣﺒﯿﺲ )دﺧﺘﺮ اردﺷﯿﺮ دوم( ﺑﻮد.
از  ۳۳۶ﺗﺎ  ۳۳۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮد .او ﻓﺮزﻧﺪ آرﺷﺎم
ٔ

دارﯾﻮش ﺳﻮم
𐏁𐎢𐎺𐎹𐎼𐎠𐎭

او در ﺳﺎل  ۳۸۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﭘﺎرﺳﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۳۳۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در داﻣﻐﺎن ﺑﺪﺳﺖ اردﺷﯿﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .در
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﺎ ﻧﺎم دارا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺪر او داراب ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ[۲].
ٔ

ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن
ﺷﺎه ﺑﺰرگ
ﺷﺎه ﭘﺎرس
ﻓﺮﻋﻮن ﻣﺼﺮ
ﺷﺎه ﮐﺸﻮرﻫﺎ

در ﺳﺎل  ۳۳۳ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﻧﺒﺮد اﯾﺴﻮس ارﺗﺶ اﺳﮑﻨﺪر ،ﻗﻮای ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ دارﯾﻮش ﺳﻮم را

ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽدﻫﺪ[۳].

در ﺳﺎل  ۳۳۱ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻗﻮای دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ در ﺟﻨﮓ ﮔﻮﮔﻤﻞ در ﺷﺮق ﻣﻮﺻﻞ اﻣﺮوزی ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ[۴].
در ﺳﺎل  ۳۳۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد دارﯾﻮش ﺳﻮم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ
وﯾﺮان ﺷﺪه و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد[۵].

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻣﻨﺒﻊﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دارﯾﻮش ﺳﻮم
ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ دارﯾﻮش ﺳﻮم
وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﺳﻮم

دارﻳﻮش ﺳﻮم در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮزاﺋﯿﮑﯽ ﻧﺒﺮد اﯾﺴﻮس
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن اول ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد

ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺠﺪد در ﻣﺼﺮ

ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ آﺗﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر
اﺳﮑﻨﺪر و ﻋﺒﻮر از دروازهﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﺳﮑﻨﺪر و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﮔﺮاﻧﯿﮏ
دوﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﺳﮑﻨﺪر و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺒﺮد اﯾﺴﻮس
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ و ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر

ﺳﻠﻄﻨﺖ

 ۳۳۶ﺗﺎ  ۳۳۰پ.م ۶) .ﺳﺎل(

ﺗﺎجﮔﺬاری

 ۳۳۶پ.م[۱] .

ﭘﯿﺸﯿﻦ

اردﺷﯿﺮ ﭼﻬﺎرم
ﮐﯽداراب )در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ(

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ

اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ )ﺷﺎه در ﺑﺎﺑﻞ(

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﺳﮑﻨﺪر و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﮔﻮﮔﻤﻞ
زاده

آﺗﺶ در ﮐﺎخ

اردﺷﯿﺮ ﭘﻨﺠﻢ )ﺷﺎه در اﯾﺮان(

 ۳۸۰پ.م.
اﯾﺮان ،ﭘﺎرﺳﻪ

ﻣﺮگ دارﯾﻮش ﺳﻮم

درﮔﺬﺷﺘﻪ

 ۳۳۰پ.م ۵۰) .ﺳﺎﻟﮕﯽ(

ﻋﻠﺖ ﺳﻘﻮط ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن

ﻫﻤﺴﺮ)ان(

اﺳﺘﺎﺗﯿﺮای

ﻓﺮزﻧﺪ)ان(

آرﯾﻮ ﺑﺮزن
اﺳﺘﺎﺗﯿﺮا
دریﭘﻪﺗﯿﺲ
اوﺧﻮس

دارﯾﻮش ﺳﻮم در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎﻃﯿﺮی اﯾﺮان
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دارﯾﻮش ﺳﻮم
ﺗﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ دارﯾﻮش ﺳﻮم

ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ

دارﯾﻮش ﺳﻮم ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺎﻧﺪان

ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

ﭘﺪر

آرﺷﺎم

ﻣﺎدر

ﺳﯽﺳﯽﮔﺎﻣﺒﯿﺲ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ

ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ

ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ

ﻣﻨﺒﻊﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دارﯾﻮش ﺳﻮم
ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮای ﺳﺪه ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ دارﯾﻮش ﺳﻮم اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻦ
ﯾﺎ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺶ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎران ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوره زﻧﺪﮔﯽ اش را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ دوران آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺷﺮح دادهاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی اﺳﻨﺎد در ﺑﺎﺑﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎه اوروک ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ؛
دﻓﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﺠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ ﮔﻮﮔﺎﻣﻼ و ﺗﺎرﯾﺦ ورود اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ؛ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺮاﻫﺎم ﺳﺎش )ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (Abraham Sachs :ﮐﻪ در آن ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ دارﯾﻮش ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ،در دو
روﻧﻮﺷﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﮐﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪ از دوران دارﯾﻮش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ درآﻣﺪهاﻧﺪ ،ﮔﺰارش
ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺳﮑﻨﺪر و ﻣﺸﺘﻘﺎت آنﻫﺎ اﺳﺖ :ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﺪوروس ﺳﯿﮑﻮﻟﻮس )ﻗﺮن ﯾﮏ ﻣﯿﻼدی( .آﻧﺎﺑﺎﺳﯿﺲ آرﯾﺎن )ﻗﺮن دوم
ﻣﯿﻼدی( و در زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻦ ،ﮐﻮرﺗﯿﺲ روﻓﻮس )اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی( ﻫﺮ دو ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻨﺸﺎن ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺘﺎرﺧﻮس ،اﺳﮑﻨﺪر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻠﻮﺗﺎرخ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻮراﻟﯿﺎ )ﺳﺎل ﺳﺪم ﻣﯿﻼدی( و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﺗﺮوگ ﭘﻤﭙﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ژوﺳﺘﯿﻦ در ﻗﺮن ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﻮزاﺋﯿﮏ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ در
ﭘﻤﭙﺌﯽ اﺳﺖ [۶].ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ-روﻣﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪ ﺳﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
آ

ﻣﻮزاﺋﯿﮏ اﺳﮑﻨﺪر در ﭘﻤﭙﺌﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ آﺛﺎر
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد

آ

آ

در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﺳﻠﻮب ،ﺑﺎﻓﺖ و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی راﯾﺞ در آنﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﻣﺼﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﺟﺪای از آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آراﻣﯽزﺑﺎن
ﮐﻪ از ﺑﻠﺦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻧﻮع ﻣﺪارک ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﻧﺎم دارﯾﻮش آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻫﻤﺎن دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﻮدهاﺳﺖ[۷].

ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ دارﯾﻮش ﺳﻮم
درﺑﺎره ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﺎم دارﯾﻮش ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ و اردﺷﯿﺮ ﺳﻮم
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اردﺷﯿﺮ ﺳﻮم
ٔ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻣﺰاﺣﻢ را ﺑﺮاﻧﺪازد ،او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ در آن دوره
ﻋﻨﻮان ﻣﻤﺘﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ .دارﯾﻮش در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﺎدوﺳﯿﺎن در روزﮔﺎر اردﺷﯿﺮ ﺳﻮم رﺷﺎدﺗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اردﺷﯿﺮ او را »دﻟﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺎرﺳﯿﺎن« ﻧﺎﻣﯿﺪ و او را ﺳﺎﺗﺮاپ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﺮد.
درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ او ﭼﺮا ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ ،ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﮔﻮاس ﺧﻮاﺟﻪ
ٔ
وزﯾﺮ ﺑﺰرگ درﺑﺎر اردﺷﯿﺮ ﺳﻮم او را ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﯿﻠﻪای ﺑﻮد ،ﺑﻪ روی ﮐﺎر آورد ﺗﺎ ﻋﻤﻼً ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺎﮔﻮاس ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺷﺎﻫﺰاده زرﻧﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دارﯾﻮش ﺳﻮم در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻠﻮس ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ دارﯾﻮش
ٔ
ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺮم واﻗﻊ ﺷﻮد [۹].دارﯾﻮش ﺑﻪ اﺷﺎرات و ﻧﻈﺮات ﺑﺎﮔﻮاس ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و وزﯾﺮ ﺑﺰرگ
ﺑﺎزﯾﭽﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﻦ و ﺳﺎل
ٔ
ٔ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮآن ﺷﺪ ﮐﻪ دارﯾﻮش را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد .دارﯾﻮش از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪ و او را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﺎم زﻫﺮی
ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

دارﯾﻮش][۸

ﺑﻪ ﺧﻂ ﻫﯿﺮوﮔﻠﯿﻒ

nomen or birth name

وﻗﺎﯾﻊ دوران ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﯾﻮش ﺳﻮم
آﻏﺎز ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺴﺮ ﻓﯿﻠﯿﭗ در ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻘﺎرن اﺳﺖ و در ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ،او ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮای اﺳﮑﻨﺪر ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﺳﺖ.
دارﯾﻮش ﺳﻮم در ﺳﺎل  ۳۳۶ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ دوران ﮐﻮﺗﺎه آن ﭘﺮ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ او در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻮد.

ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺠﺪد در ﻣﺼﺮ
ﻗﺘﻞ ﺑﺎﮔﻮاس ﺧﻮاﺟﻪ دارﯾﻮش را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺠﺪد در ﻣﺼﺮ ﻣﻮاﺟﻪﮐﺮد .درﺳﺖ در ﻫﻤﺎن اوﻗﺎت اﺳﮑﻨﺪر ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ﺑﻪ آرام ﮐﺮدن ﻃﻮاﯾﻒ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺮﮔﺮم
ﺑﻮد ،دارﯾﻮش در ﺻﺪد ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﻣﺼﺮ ﺑﺮآﻣﺪ .در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۳۳۴ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد دارﯾﻮش ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺼﺮ را ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرس ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزد و
ﺣﺘﯽ در آﺳﺎﯾﺶ و ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺑﻨﺎی ﻣﻘﺒﺮهای را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﺣﻮادث آن را ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ[۱۰].

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ آﺗﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺼﺮ دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﻪ آﺗﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از وی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ ،از روی ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺟﻮاب رد داد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮش
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻣﻘﺪوﻧﯽ از آن دم ﻣﯽزد ،دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻄﺮ را درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﻢ ازﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ،دﯾﮕﺮ
ﺳﻠﻄﻪ اﺳﮑﻨﺪر درآﯾﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪهﺑﻮد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺗﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﻧﺎن از زﯾﺮ
ٔ

اﺳﮑﻨﺪر و ﻋﺒﻮر از دروازهﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﮕﻬﺒﺎن
ﻋﺎﻣﻪ رﻋﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻌﺪی و ﻓﺸﺎر
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اردﺷﯿﺮ دوم و اردﺷﯿﺮ ﺳﻮم ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺴﺎد را ﻫﻤﭽﻮن وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﻧﺰد
ٔ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .ﺗﺴﺎﻣﺢ ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﺠﺎوز داده ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ
در ﻧﺰد اﻗﻮام ﺗﺎﺑﻊ ﮐﻪ ﺳﺮراه ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﺳﮑﻨﺪر در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۳۳۴ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﺎ ﺣﺪود ﺳﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺟﻨﮕﺠﻮی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و
ﻣﻘﺪوﻧﯽ ،ﻗﺼﺪ ﮔﺬر از دروازهﻫﺎی آﺳﯿﺎ را ﮐﺮد ،دروازهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺒﺎن واﻗﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ[۱۱].
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﺳﮑﻨﺪر و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﮔﺮاﻧﯿﮏ
ﺗﻨﮕﻪ دارداﻧﻞ
در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۳۳۴ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،در ﺣﻮاﻟﯽ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ،در ﮐﻨﺎر رود ﮔﺮاﻧﯿﮑﻮس ﮐﻪ آﻧﺴﻮی
ٔ
ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﻣﯽرﯾﺰد ،اوﻟﯿﻦ ﺗﻼﻗﯽ ﺟﺪی ﺑﯿﻦ دو ﺳﭙﺎه اﯾﺮان و اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻨﺎم ﻧﺒﺮد ﮔﺮاﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯿﮑﻮس
رخ داد .در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺒﺮد و ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﻮد اﺳﮑﻨﺪر ،ﺑﻪ زﺣﻤﺖ از آﺳﯿﺐ زوﺑﯿﻦ ﻣﻬﺮداد ،داﻣﺎد
دارﯾﻮش ،ﺟﺎن ﺑﺪر ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﻬﺮداد ،ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮگ ﺑﺮادرش ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﻠﯿﺘﻮس دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﮑﻨﺪر ،درﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖ ﺿﺎرب را از ﺷﺎﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ اﺳﮑﻨﺪر در
ﺧﻄﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد .ﺟﻨﮓ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی اﺳﮑﻨﺪر ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ،ﺳﭙﺎه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ در
ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺪم ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ آنﻫﺎ ﻧﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺳﭙﺎه اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ،در ﻗﺴﻤﺖ ذﺧﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎﺧﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دو ﻫﺰار
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﭙﺎه اﺳﮑﻨﺪر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ[۱۲].
ٔ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ،آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﺳﮑﻨﺪر درآﻣﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً وی را
ﻫﻤﭽﻮن رﻫﺎﻧﻨﺪهای ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ دروازهﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮ روی او ﮔﺸﻮدﻧﺪ[۱۳].

ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺳﻪ ﻧﺒﺮد ﮔﺮاﻧﯿﮏ ،اﯾﺴﻮس ،و ﮔﻮﮔﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮای
ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

دوﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﺳﮑﻨﺪر و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺒﺮد اﯾﺴﻮس
ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﯾﺮان در ﻧﺒﺮد ﮔﺮاﻧﯿﮏ ،اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﯾﺮ وﻻﯾﺎت آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﻓﻘﻂ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺷﻬﺮ
ﮐﻮﭼﮏ اﯾﺴﻮس در ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮ وی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎزهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ۳۳۳ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،دوﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﺳﮑﻨﺪر و ﺳﭙﺎﻫﯽ ﮐﻪ دارﯾﻮش ﺳﻮم
در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ و آﻣﺎده ﮐﺮدهﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺒﺮد اﯾﺴﻮس درﮔﺮﻓﺖ.
دارﯾﻮش ﺳﻮم ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎه را ﻫﻢ ﺧﻮد ،ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪﺑﻮد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺜﺮت و ﺗﻨﻮع ﺳﭙﺎه او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﭙﺎه ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺤﺪود
و در ﺗﻨﮕﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﻮه و درﯾﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﺟﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻧﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاره ﻧﻈﺎم اﯾﺮان ،ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد دارﯾﻮش
ﺳﻮم در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺒﺮد اﺳﯿﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮده ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ،اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﺷﺎه ﺑﺮﺳﺪ و او ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران اﺳﮑﻨﺪر ،ﭼﺎدرﻫﺎی
دارﯾﻮش ﺳﻮم را ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دارﯾﻮش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎدر و زن و دﺧﺘﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ او در آن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺮاوان ﺗﺼﺮف ﮐﺮد[۱۴].
ٔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﯾﺮان و واﮔﺬاری آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪر
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻠﺢ داد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻠﺢ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ از ﻃﺮف اﯾﺮان و ازدواج ﺑﺎ
ٔ
ﺑﻮد و در ازای اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺖﻫﺎ از اﺳﮑﻨﺪر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده دارﯾﻮش ﺳﻮم را ﻣﺴﺘﺮد دارد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را اﺳﮑﻨﺪر ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ[۱۵].
ٔ

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ و ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر
اﺳﮑﻨﺪر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اول ﻓﻨﯿﻘﯿﻪ )ﻟﺒﻨﺎن( را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دارﯾﻮش ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎ ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد و
ً
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﭙﺮدازد .ﺷﻬﺮ ﺻﯿﺪا ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً
ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ اﻣﺎ
در ﺻﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎوﮔﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﻨﯿﻘﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و اﺳﮑﻨﺪر را ﭼﻨﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻫﺸﺖ
دروازه آﺳﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ آﻧﻘﺪر
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮد و ﺳﯽ ﻫﺰار ﺗﻦ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻓﺮوﺧﺖ .ﻏﺰه ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ٔ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮداﻧﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺎﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﯿﺰ
ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۳۳۲ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺳﺎﺗﺮاپ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪی ﻣﺼﺮیﻫﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺎرﺳﯽﻫﺎ واﻗﻒ ﺑﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺪون
دره ﻧﯿﻞ از اﺳﮑﻨﺪر ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﻨﺠﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪ .در ﻣﺼﺮ ﮐﺎﻫﻦ آﻣﻮن
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و در ﺗﻤﺎم ٔ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﻤﺎم روی زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ وی وﻋﺪه داد و ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﻮن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد ،ﺗﺎ او را ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻘﻮل ﯾﻮﺳﺘﻦ در اﺛﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺎﻫﻦ ،دﭼﺎر ﭼﻨﺎن ﻧﺨﻮﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻋﻤﺪه دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺑﺎﺑﻞ و ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت ﮐﺎﻫﻦ
ﻗﺴﻤﺖ
ٔ
آﻣﻮن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ[۱۶].

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه از ﺑﻪ اﺳﺎرت اﻓﺘﺎدن ﺧﺎﻧﻮاد ٔه دارﯾﻮش ﺳﻮم،
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﻨﺪر در ﺟﻨﮓ اﯾﺴﻮس.

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺒﺮد اﺳﮑﻨﺪر و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﺒﺮد ﮔﻮﮔﻤﻞ
در ﺳﺎل  ۳۳۲ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻫﻤﺴﺮ دارﯾﻮش ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﺮای دوم ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ زن ﺟﻬﺎن ،ﯾﺎد
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻃﯽ اﺳﺎرت و در اﺛﺮ زاﯾﻤﺎن درﮔﺬﺷﺖ [۱۷].و دارﯾﻮش ﺳﻮم در اﯾﻦ زﻣﺎن در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺄس و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺟﺪی در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﺳﺒﺐ اﺳﺎرت ﺧﺎﻧﻮادهاش در درﺳﺖ اﺳﮑﻨﺪر ﻓﺮورﻓﺘﻪ ﺑﻮد .دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﻪﺟﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ٔ
از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ ،در ﺑﯿﻦاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ آﻧﺴﻮی دﺟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﮑﻨﺪر ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
داﺧﻞ اﯾﺮان ﮐﺸﺎﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۳۳۱ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،در ﻧﺒﺮد ﮔﻮﮔﻤﻞ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺮای ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﭙﺎه دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﺮﺧﻮرد .وﻗﺘﯽ ﺟﻨﮓ درﮔﺮﻓﺖ
دﻏﺪﻏﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺳﭙﺎه دارﯾﻮش ﺳﻮم ﻓﺎﺗﺢ
ﮐﺜﺮت ﺳﭙﺎه اﯾﺮان در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺸﺖ و
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﺳﮑﻨﺪر ﮐﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری اﯾﺮاﻧﯿﺎن را دﯾﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ را ﺑﺮ ﺷﺨﺺ دارﯾﻮش ﺳﻮم ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد و ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮ وی وارد
آﻣﺪ .دارﯾﻮش ﺳﻮم ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻓﺮار او ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﺸﻮن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺳﮑﻨﺪر اﻓﺘﺎد .ورود
دوره ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺎﺑﻞ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺰد ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ
اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻄﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
ٔ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪ[۱۸].

ﻧﮕﺎرهای از ﺟﻨﮓ دارﯾﻮش ﺳﻮم و اﺳﮑﻨﺪر.

آﺗﺶ در ﮐﺎخ
اﺳﮑﻨﺪر در ﺑﺎﺑﻞ ﻓﻘﻂ آن اﻧﺪازه ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﺸﮑﺮش از ﺧﺴﺘﮕﯽ راه ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﻤﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺘﺢ ﺷﻮش و
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را اﻟﺰام ﮐﺮد .ﻓﺘﺢ ﺷﻮش ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﺑﯿﺴﺖ روز ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ .اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ دﯾﮕﺮ دارﯾﻮش ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻘﻮل دﯾﻮدور ﻣﻮرخ ،در زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﺷﻬﺮی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ از آن ﻧﺒﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﺎرس را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ از ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ دارﯾﻮش و ﺳﻘﻮط ﺷﻮش ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﯿﻔﺎﯾﺪه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺮدار
ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آرﯾﻮﺑﺮزن در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺟﺴﻮراﻧﻪ و ﺷﺪﯾﺪ ،در ﺗﻨﮕﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ درﺑﻨﺪ ﭘﺎرس اﺳﺖ ،از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
داد .او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻧﺘﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻪ ﺑﮕﺬرد .ﺳﭙﺎه اﺳﮑﻨﺪر ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﺟﻨﮓ
ﺗﺮﻣﻮﭘﯿﻞ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮕﻪ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و راه را ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ دﻓﺎع آرﯾﻮﺑﺮزن ،ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻪ ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﺮان در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد[۱۹].
ٔ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ.

اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﭼﻮن وی ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ از ﭘﺎرﺳﯽﻫﺎ در داﺳﺘﺎن ﺑﻪ
آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن آﺗﻦ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺘﮕﺎه ﯾﮏ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف آﺗﻦ ﺗﻤﺎم
ﻋﺮﺿﻪ اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ اﺷﺎره او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آﺗﺶ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺴﻮزد ﺧﻮد را
دﻧﯿﺎی ﯾﻮﻧﺎن را
ٔ
ﻃﻌﻤﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﯾﻖ ﻋﻤﺪی ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻐﺮور و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺎرﻣﻨﺘﻮن ﮐﻪ او را از آﺗﺶ زدن ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺼﺮ را
ٔ
ﭼﻮن از اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﻠﻮﺗﺎرک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ﯾﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﻮرﺗﯿﻮس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ
ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺖ ،ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﺪﻧﺪ و واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاب و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﮏ روﺳﭙﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﺳﺖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد و رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻈﯿﻢ
ﺿﺪ ﺑﺮﺑﺮ اﺳﮑﻨﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺎرت و ﺗﺠﺎوز ﮔﺸﺖ[۲۰].
ٔ

ﻣﺮگ دارﯾﻮش ﺳﻮم
در ﺳﺎل  ۳۳۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،دارﯾﻮش ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺄﯾﻮس ﻧﺸﺪه و درﺻﺪد ﺑﻮد ﻗﺸﻮن ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺎد ﺗﺠﻬﯿﺰ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺠﻨﮕﺪ در اﮐﺒﺎﺗﺎن )ﻫﻤﺪان( ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اﺳﮑﻨﺪر در ﺗﻌﻘﯿﺐ دارﯾﻮش از ﭘﺎرس راه ﻣﺎد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و دارﯾﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺳﭙﺎه ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺑﺴﻮس ﺳﺎﺗﺮاپ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ دارﯾﻮش ﺳﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﺪهای از ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﺎرس ،از
ﺟﺎﻧﺐ ری ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود داﻣﻐﺎن ﺑﺴﻮس ،ﮐﻪ از آﻣﺪن اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺎه را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ،زﺧﻢ
ﻣﻬﻠﮑﯽ زد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﺧﺘﺮ ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺧﻮد را اردﺷﯿﺮ ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﺎه اﯾﺮان ﺧﻮاﻧﺪ .اﺳﮑﻨﺪر وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ دارﯾﻮش ﺳﻮم رﺳﯿﺪ او از آن
زﺧﻢﻫﺎ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻓﺎﺗﺢ ﺟﺴﺪ او را ﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﭘﺎرس ﻓﺮﺳﺘﺎد[۲۱].
ﺑﺴﻮس در ﺑﺎﺧﺘﺮ و آﻧﺴﻮی ﺟﯿﺤﻮن ﯾﮏﭼﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻋﻮی ﺧﻮد اداﻣﻪ داد .اﺳﮑﻨﺪر او را ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻗﺪام
اﺳﮑﻨﺪر در واﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻗﺎﺗﻞ دارﯾﻮش ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎی او ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در وﻻﯾﺎت ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﭼﻬﺮه
ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺑﺴﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ و ﻏﺎﺻﺐ
ٔ
دارﯾﻮش ﺳﻮم در ﻫﺎﻟﻪای از ﻗﺪس ﻓﺮورﻓﺖ .ﺑﺎ ﻣﺮگ دارﯾﻮش و ﭘﯿﺮوزی اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺮ ﺑﺴﻮس اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﻌﺪ از  ۲۲۰ﺳﺎل
ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ[۲۲].
ﻧﺎم دﺧﺘﺮ دارﯾﻮش ﺳﻮم اﺳﺘﺎﺗﯿﺮای ﺳﻮم ﺑﻮد .او ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درآورد .روﺷﻨﮏ ﯾﺎ رﮐﺴﺎﻧﺎ
دﺧﺘﺮ واﻟﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ و ﭘﺮوﺷﺎت دوم ،دﺧﺘﺮ اردﺷﯿﺮ ﺳﻮم دو ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ[۲۳].

ﻋﻠﺖ ﺳﻘﻮط ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن
آ

ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه از رﺳﯿﺪن اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ
دارﯾﻮش ﺳﻮم ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی.

داﻧﺪاﻣﺎﯾﻒ اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ اﺳﮑﻨﺪر را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،ﺻﻔﻮف ﻣﻨﻈﻢ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺰدور ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎرﺳﯿﺎن در ﻧﺎوﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪوﻧﯽﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ[۲۴].
از ﻧﮕﺎه داﻧﺪاﻣﺎﯾﻒ ،اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ:
ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ[۲۵].

ﺷﻮرشﻫﺎی داﺋﻤﯽ در

اﯾﺎﻻت[۲۶].

وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ اﺗﺒﺎع اﻣﭙﺮاﺗﻮری.
ﺑﯽﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺮای دﻓﺎع از

اﻣﭙﺮاﺗﻮری[۲۷].

آﺧﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ داﻧﺪاﻣﺎﯾﻒ ﻣﯽآورد ،ﻋﻼﻗﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ دوش آنﻫﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .داﻧﺪاﻣﺎﯾﻒ ﺳﻘﻮط ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را
ﺑﺎ ﺻﻌﻮد آن )در زﻣﺎن ﮐﻮروش ﺑﺰرگ( ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻠﯽﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻣﺤﮑﻢ و ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺠﻬﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﺶ ﮐﻮروش ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن اراﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
و ﻓﯿﻞﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﭘﺎرسﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ اﺳﮑﻨﺪر ﻧﺸﺪ[۲۸].

دارﯾﻮش ﺳﻮم در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎﻃﯿﺮی اﯾﺮان
در ﻣﺘﻮن اﺳﺎﻃﯿﺮی ،دارﯾﻮش ﺳﻮم ،ﻫﻤﺎن دارای دوم ،ﭘﺴﺮ دارای اول و آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺴﺎﻧﻪای ﺧﺎﻧﺪان ﮐﯿﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ .ﻧﺎم او در ادﺑﯿﺎت ﭘﻬﻠﻮی و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دارا
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه وﻟﯽ در داراﻧﺎﻣﻪ اﺑﻮﻃﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ و ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺜﻮر ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داراب درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎم ﻣﺎدرش ﻣﺎهﻧﺎﻫﯿﺪ دﺧﺘﺮ ﻫﺰار ﻣﺮد آﻣﺪه اﺳﺖ][۲۹
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻬﺮ دارا ﯾﺎ دارﯾﺎ ،ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ ﻧﺼﯿﺒﯿﻦ ،ﺑﻪ دارای دوم ﻣﻨﺼﻮب اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ داراﺑﮕﺮد را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ دو
ﻧﺴﺨﻪ از ﮐﻞ ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ و زﻧﺪ را ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و در ﺧﺰاﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮔﻨﺞ ﺷﺎﻫﯿﮕﺎن و ﻗﻠﻌﻪ آرﺷﯿﻮ دژ ﻧﺒﺸﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺴﺎﻧﻪ دارا و ﺑﺖ زرﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ
آن را ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دارای دوم ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪای داراب ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر
دارﯾﻮش ﻣﯽ ﭘﺮدازد[۳۰].
در ﯾﮑﯽ از رﻣﺎنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ،اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺴﺮ دارای ﯾﮑﻢ و ﺑﺮادر ﻧﺎﺗﻨﯽ دارای دوم اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﯾﺖ ،دو اﻓﺴﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ دارای دوم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و او را زﺧﻤﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دارا از
اﺳﮑﻨﺪر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮﻧﺶ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ،روﺷﻨﮏ ،ازدواج ﮐﻨﺪ [۳۱].در ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺴﺮ داراب و دﺧﺘﺮ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻣﻘﺪوﻧﯽ اﺳﺖ.
][۳۲

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده دارﯾﻮش ﺳﻮم
اﺳﺘﺎﺗﯿﺮای دوم ،دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮ دارﯾﻮش ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺳﺎرت ﻣﺮد .اﺳﺘﯿﺮای ﺳﻮم ،دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ دارﯾﻮش ﺳﻮم اﺳﺖ .اﺳﮑﻨﺪر ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻮش رﻓﺖ و
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای آﻣﯿﺨﺘﻦ ﺧﻮن اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﻘﺪوﻧﯽ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﺮداران ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .ﺧﻮد او ﺑﺎ روﮐﺴﺎﻧﺎ ،دﺧﺘﺮ اﮐﺴﺎرﺗﺲ ﺑﻠﺨﯽ و ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
دارﯾﻮش ﺳﻮم ازدواج ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﮑﻨﺪر ،ﭼﻮن رﮐﺴﺎﻧﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﺮا رﺷﮏ ﻣﯽﺑﺮد ،او را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻌﻠﯽ از اﺳﮑﻨﺪر ،ﻧﺰد ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮدﯾﮑﺎس ،او و ﺧﻮاﻫﺮش را ﮐﺸﺖ و ﺑﻪ
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