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عبدالرفیع حقیقت

بر این بوم و بر زنده یک تن مباد     تن من مبادنباشدایرانچو
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مقدونی با چھل ھزار سپاھی از راه اسکندرپیش از زادروز مسیح، ٣٣۴بھار سال در
، »دارا»ھخامنشیداریوش سومدر این زمان. رھسپار ایران گردید» ھلس پنت«ی  تنگھ

روز بھ وی پس از گذشتن از دجلھ کھ با سختی انجام شد، مدت دو. فرمانروای ایران بود
.داد) استراحت(سپاه خود آسودن 

در شب نخست ماه گرفت . نوشتھ است» کنت کورث«ویژه  مورخان یونانی بھبھ طوری کھ
ه کشیده و از نور آن کاستھ ای خونین رنگ روی ما ھا چنین آمد کھ پرده مقدونینظر و بھ

سپاھیان . این حادثھ احساسات مذھبی آنان را تحریک کرد و باعث وحشت گردید .شده است
معلوم است کھ خدایان مایل نیستند ما اینقدر دور «: کردند خود چنین صحبت میمقدونی بین

م، آذوقھ و شوی بھ ھر جا وارد می. العبور شده؛ از نور ستارگان کاستھ رودھا صعب .رویم
ریزی برای اینقدر خون. کنیم یزرع مشاھده می ھای لم جا زمینھ اند و ھمھ را سوزانیدهعلیق

این جاه طلب بھ وطن خود با نظر. خواھد چیست؟ برای اینکھ یک نفر جاه طلب چنین می
دریای ی خیاالت خود و غرق قدری فریفتھ داند و بھ فلیپ را پدر خود نمی. نگرد حقارت می

بود ھا نزدیک این زمزمھ» .خواھد در میان خدایان قرار گیرد خوت و تکبر است کھ مین
باعث شورش گردد کھ اسکندر اھمیت موقع را دریافتھ سرداران و رؤسای قسمتھای مھم

آنان را ی ی را خواستھ عقیدهمصرسپاه را بھ چادر خود دعوت کرد و در ھمان وقت کاھنان
راجع بھ مورخ مذکور. ھای نجومی آنان عقیده داشت بھ خسوف پرسید، زیرا بھ آگاھی راجع

:مصری چنین نوشتھ استکاھناناطالعات نجومی
از این جھت . گیرد ماه میدھد و تند کھ تحوالتی در زمان روی میدانس کاھنان مصری می »

آنچھ از این حساب معلوم ولی. دارد شود یا آفتاب آن را پنھان می کھ زیرزمین واقع می
. ی آنھا را متابعت کنیم عقیدهاگر. دارند شود ّسری است کھ کاھنان از مردم پنھان می می

گیرد، این  دفعھ کھ ماه میبنابراین ھر .پارسی ستارهی یونان است و ماه  آفتاب ستاره
کاھنان مصری . در پیش استھا حادثھ حاکی است از اینکھ بلیھ یا انھدامی برای پارسی

این . گرفتھ ت ماه میکھ ھروقکنند و گویند ی خود بھ سوابق استناد می برای اثبات عقیده
اند  کھ برضد آنھا بودهکرده بر اینکھ پادشاھان پارس با خدایی حادثھ داللت می

انتشار یافت یأس سربازان کھ جواب کاھنان مصری در اردو اند ھمین نوشتھ» .اند جنگیده می
از  کرد کھ ایران را با بابلدر اینجا باید اضافھ. (مبّدل بھ امیدواری و اطمینان گردید

اگر روایت کنت کورث . بود نھ ماهدانستند کھ کوکب آن آفتاب زمانھای کھن جزو اقلیمی می
ی خصومتی کھ با ایرانیان  واسطھآمد اسکندر بھ صحیح باشد، کاھنان مصری برای خوش

نوشتھ کھ  ٢بند  ۴فصل  ٣کتاب درآریانولی.) اند ی ایران گفتھ اند، ماه را ستاره داشتھ
ی سپاھیان  کرد و چون روحیھخسوف کلی شد و اسکندر برای آفتاب و ماه و زمین قربانی
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در . داد قشون او بھ راه افتدی صبح ندمیده بود کھ فرمانخود را مساعد دید ھنوز سپیده
.چپ داشتندُگردیان را از طرفھا دجلھ را کوھھای این ھنگام مقدونی

سردار ایرانی » نونمم»یھای مورخان پیداست کھ دربار ایران در این موقع نقشھاز نوشتھ
کرده و فقدان آذوقھ اثر یزرعی عمل گذارده و زمینھای مسیر اسکندر را لمرا بھ مرحلھ

ی بھ قول حسن پیرنیا ول. داردھا کرده و نزدیک بود آنان را بھ شورش واغریبی در مقدونی
بایست اجرا گردد موقعش وقتی بود میاین نقشھ اگر« : مورخ تیزبین ایرانی) مشیرالدولھ(

داریوش سوم تصمیم گرفت کھ با قشون یا در صورتی کھ. النھرین بودکھ اسکندر در بین
عبور این زمان ھمانا عدم مخالفت از خبط بزرگ ایرانیان. خود بھ درون ایران عقب نشیند

مند شدند، بھرهاسکندر در اینجا مانع میاگر آنھا از عبور قشون. اسکندر از دجلھ است
اند و چرا با این موقع مناسب استفاده نکردهبنابراین جای حیرت است کھ چرا از. بودندمی

. اندالنھرین کند و مختل نساختھرا در بیننظام زبده حرکت قشون اسکندرداشتن سوراه
ھا با سواره نظامی کھ بھ جنگ و کھ در این جلگھچند قرن بعد نمودند) اشکانیان(ھا پارتی

ھا و اشتباھات از زمان تمامی خبط. بود انجام دادگریز معتاد بود، چھ کارھای مفید ممکن
: کنداینجا و آنچھ کھ بعد انجام شد فقط بر یک چیز داللت میتا» دار دانل«عبور اسکندر از 

پرستبسیار سردار قھرمان و میھن(» آریوبرزن«کوتوال غزه و  «بھ تیس«جز بھنھ کسی 
ھای این پارسی. ای درکارفداکاری حاضر بوده و نھ نقشھبرای) حساس مّلی این زمان

بزرگ نبودند و حکومتشان بر دنیا آن زمان در مّدت دو ھای زمان کوروشزمان، پارسی
این است کھ . داشتھ روحًا و جسمًا سست کرده بودنعمت ی ناز وقرن آنھا را پرورده

درجای . رندیک جا دیر می: یابندزحمات و مشقات میای برای احتراز ازدرھرجا بھانھ
آن ھم وقتی کھ موقع گذشتھ، در اکثر جاھا . گمارندمیجای ده ھزار نفر ھزار نفردیگر بھ

این … و… و… گذارندحفاظ میبھ بیھا تنگھا و گردنھ. کنندمیشھرھا را بھ دشمن تسلیم
کھ در مورد آسور و بابل و غیره دیده شد و در این مورد ھم اوضاع نظیر اوضاعی است

پیرنیاحسنتألیفباستانتاریخ ایران(» . خود را تکرار کرددرستاریخدفعھ دیگریک
چنانچھ ساسانیان در مقابلھ با اعراب در قرن ھفتم ) ١٣٧۶کتاب دوم برگ  (مشیرالدولھ)

ی در این مورد بھ تاریخ نھضتھای ملی ایران از حملھ(امد وضع را داشتھمیالدی ھمین
(مراجعھ شود) رفیع(ظھور صفاریان تألیف عبدالرفیع تازیان تا

گوگملجنگ
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شاطرھای او از راه رسیده خبر ی صبح پس از حرکت اسکندر بھ سوی ایران در طلیعھ
اسکندر قشون خود را بھ ترتیب جنگی براثر این خبر. رسد دادند کھ داریوش سوم از راه می

معلوم شد کھ شاطرھا اشتباه زودی ولی بھ. آورد و خود در رأس قشون قرار گرفتدر
ی ھزارنفر دور از قشون  بھ عدهاند سپاه تفتیشی ایران بوده کھ اند و سپاھی کھ دیده کرده

ای را اسیر کرد و  را کشت و عدهکرده اسکندر بر اینھا حملھ برده یک عده اصلی حرکت می
در ھمین ھنگام ) ٣، بند ۴فصل ٣آریان، کتاب (صلی عقب نشستند طرف قشون ا مابقی بھ

ی و مواقع دشمن را معلوم  عدهنظام مقدونی را مأمور کرد بروند اسکندر قسمتی از سواره
اند، خاموش کنند تا قسمت  ھای بین راه زده بھ دھکدهانایرانیھایی را کھ نموده و آتش

ھا را آتش  درموقع حرکت، آذوقھ و خانھایرانیانزیرا. دھندبزرگ آذوقھ را از حریق نجات
.آذوقھ آتش نگرفتھ بودزده و آنجا را ترک کرده بودند و ھنوز تمام

» جدال اَربیل  »مقدونیاسکندررا باسومداریوشبیشتر مورخان قدیم جنگ سوم و آخری
گوید » پلوتارک«. نامند می «جدال گوگمل« را  طرف آن نامند ولی از چندی بھ این می

آنچھ بیشتر مورخان جنگ بزرگ اسکندر با داریوش، برخالف«) : ۴٣اسکندر، بند (
ی شتر  بھ معنی خانھھ زبان پارسیاند در گوگمل روی داد نھ در اربیل و این اسم ب نوشتھ

در پنج فرسنگی اربیل از طرف غرب و ١٩در » بومادوس«این محل بر رود . است
وقایع فرسنگی موصل از طرف شمال شرق واقع بود و جنگی کھ در اینجا روی داد، یکی از

«.کرد میشدند، جریان تاریخ تغییر رود زیرا اگر ایرانیان فاتح می شمار می مھم تاریخ بھ
و ھمین کھ دو ھر حال قشون داریوش و اسکندر در این محل بھ استقبال یکدیگر شتافتند بھ

دمیدند و از ھر دو ھای طرفین شیپور حملھ را لشکر درمقابل یکدیگر واقع شدند، شیپورچی
ور شدند و باعث  شدت حملھ بھدار ایرانی ھای داس در ابتدا ارابھ. ی جنگی برآمد سپاه نعره

نظام ایران نیز بھ  سوارهدر رأس» مازه«ویژه کھ  بھ. ھا گردید شت درصفوف مقدونیوح
ھا چنانکھ اسکندر سپرده  مقدونیولی. ھا را تقویت کرد ھا حملھ برده عملیات ارابھ مقدونی

بر اثر آن . ھاشان را بھ سپرھا زدند نیزهبود، سپرھای خود را تنگ بھ یکدیگر چسبانده
ھا بھ وحشت افتاده برگشتند و در صفوف  ارابھھای ا پیچید و اسبصدای مھیبی در فض

.ایرانیان باعث اختالل شدند
ھا بھ صفوف مقدونی رسیدند و سربازان صفوف خود را گشودند تا  این بغض ارابھبا وجود

ھا با صفوف ای از ارابھ ولی عده. ھا خراب کردند ای را با ضربت بگذرند و بعد عدهھا ارابھ
ھای سربازان یا سر توضیح اینکھ دست. نی تصادم کردند و تلفاتی بھ دشمن رسانیدندمقدو

کھ ھا چنان سریع بود برش این داس. کرد ھا را از کمر بھ دو نیم می آنھا را قطع و پیاده
ھای افتاد چشم وقتی کھ سرھای سپاھیان مقدونی بھ زمین می«: نوشتھ است» دیو دور«
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 («)(۵٨، بند١٧کتاب (شد  ی اولی دیده نمی آنان باز بود و تغییری در وجنات آنان در وھلھ
ی خود را  اسلحھداران ھم نزدیک شدند کھ تیراندازان و فالخن پس از آن دو سپاه بھ قدری بھ

جدالی مھیب بین در این مرحلھ. رفت کھ درگیرد تن می بھ کار برده بودند و جنگ تن بھ
تحت فرماندھی نظام جناح چپ ایرانی کھ در ام جناح راست مقدونی با سوارهنظ سواره

تمامی آنان از ھمراه او ھزار نفر سوار رشید و ممتاز بود کھ. داریوش سوم بود شروع شد
تیر کھ بھ سوی ھا را درجلو تگرگ ی ممتاز سینھ این دستھ. رفتند شمار می اقربای او بھ
سپاھی کھ (ملوفور ای زیاد از سپاھیان دلیر جنگید و عده یبارید سپر کرده م داریوش می

) گاردجاوید(پارسی نظام ممتاز شد و از سواره ھایشان بھ سیب طالئی منتھی می نوک نیزه
.کردند ی مزبور کمک می بھ دستھ.) رفت شمار می بھ

ی آنھا جالب جنگیدند و بلندی قامت و دالور ھا می ھا َمردھا و کوّسی نظام سوارهنزدیک این
تمام . ھای ھندی بھ کمک اینھا آمدند ی قراوالن شاھی و بھترین جنگی دستھ. بودتوجھ

ھا  ھا حملھ کردند و از جھت فزونی عّده مقدونی فریاد جنگی برآورده بھ مقدونیسپاھیان
.گذاردنددرفشار

ف باران تیر ھدھا را نظام ایرانی مقدونی در ابتدای جنگ با سواره» مازه«از طرف دیگر 
نظام ممتاز، کھ مرکب از  سوارهای از دستھ. آنھا وارد کرده بود قرار داد و تلفات زیاد بھ 

بھ آنھا دستور داده از جناح چپ دوازده ھزار نفر کادوسی و ھزارنفر سکائی بود، جداکرده
فرمان . ی آنھا را تصرف کنند بنھھا برده بار و دشمن دور زده، حملھ بھ اردوگاه مقدونی

این واقعھ باعث . ھا را غارت کردند مقدونیی مذکور در حال اجرا شد و سکاھا بار و بنھ
کھ در آنجا بودند جرأت یافتھ بھ کمک ایرانیان اختالل در اردوی مقدونیھ گردید و اسیرانی

 ھا را غارت کرده نزد مازه شتافتند تا او را از مقدونیی سکاھا قسمتی از بار و بنھ. آمدند
نظام ایران کھ در اطراف  از طرف دیگر در این احوال سوارهمندی خود آگاه نمایند و بھره

مندی  این بھره. سخت در فشار گذارده مجبور کردند فرار کنندھا را داریوش بود، مقدونی
اسکندر چون وضع را چنین دید، خواست دراینجا ھمان کار کند کھ در دوم ایرانیان بود و

نظام  ھای سواره نظام پادشاھی کھ بر سایر قسمت ی سواره در رأس دستھبود وایسّوس کرده 
داریوش شاه این حملھ را تحّمل کرد و از باالی . داریوش حملھ بردامتیاز داشت بھ

جنگیھای زیادی نیز در اطراف او . کنندگان انداخت ھایی بھ طرف حملھ زوبینی خود گردونھ
طرف  اسکندر زوبینی بھ. ندر بھ استقبال یکدیگر شتافتندبعد داریوش و اسک .جنگیدند می

ولی این ضربت بھ او اصابت نکرد و بھ گردونھ ران او فرود آمده وی را . انداختداریوش
از افتادن او درمیان قراوالن داریوش ھمھمھ پیچید و از بعضی صدای شیون . کردسرنگون
اشتند کھ این ضربت بھ خود داریوش ھا پند ھا و مقدونی زیرا برخی از پارسی .برخاست
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. و سربازانی یقین حاصل کردند کھ داریوش کشتھ شده و روبھ ھزیمت گذاشتنداصابت کرده
. یک صف بھ صف دیگر سرایت کرد و درنتیجھ صفوف جنگی درھم شکستفرار آنھا از

تاده طرف او از مدافعین بھ کلی خالی است، خودش ھم در وحشت افبعد کھ داریوش دید یک
نظام اسکندر  این حال از ھزیمت سپاھیان پارسی و تعقیبی کھ سوارهدر. رو بھ فرار گذاشت

این ابر تاریک بھ . گردوخاک زیاد برخاست و فضا را تیره و تاریک ساختکرد از آنان می
در این احوال سردار . کند شد دید داریوش بھ کدام طرف فرار می کھ نمیقدری غلیظ بود

داد و از فرار داریوش خبر نداشت با  جناح راست ایرانیان را فرمان میایرانی کھمازه 
در رأس » پارِمْن ُین«ةا حملھ کرد و ھرچند  بھ جناح چپ مقدونینظام خود سوراه
لی با وجود شجاعتی کھ . .رفیقان خود در مقابل مازه پافشردنظام تّسالی و سواره
. ھا را سخت در فشار گذارد و کشتاری مھیب درگرفت ونیمازه مقد .نظام او بروز داد سواره

آید و چیزی نمانده کھ شکست بخورد کس  برنمی» مازه«ی  عھدهچون دید از» پارمن ین«
این . داد کھ اگر اسکندر بھ کمک نیاید، شکست او حتمی استنزد اسکندر فرستاد و پیغام

. ی نبرد خیلی دور شده بود صحنھاو در تعقیب داریوش از خبر وقتی بھ اسکندر رسید کھ
اند، در این موقع  نظامش بایستد و چنانکھ نوشتھ داد سوارهباوجود این، او فوری دستور

ولی . دھد دید فتحی را کھ بھ چنگ آورده از دست می میخشم و غضب او حدی نداشت چھ
خبر رسید کھ ایرانیسردار «مازه«اسکندر آمد زیرا بھ طرف در این احوال باز اقبال بھ

مندی او در جنگ باعث  بھرهاین خبر با وجود. داریوش شکست خورده و فرار کرده است
تالل و پریشان حالی درحال اخھایی کھ سستی وی گردید و براثر آن از فشارش بھ مقدونی

ولی بعد فوری موقع را مغتنم  .از این سستی درآغاز تعّجب کرد» ین پارمن«. بودند کاست
ببینید این «: خود طلبیده بھ آنھا گفتنظام تسالی را نزد شمرد کھ از آن استفاده کند و سواره

. اند یخ کردهگویی کھ . نشینند چگونھ عقب میمردان کھ ما را سخت درفشار گذارده بودند،
خواھند فرار کنند  ی اشخاصی کھ می اید؟ آیا از عھده ایستادهچرا. این از اقبال پادشاه ما است

«آیید؟ برنمی
ی  این سخن را عین حقیقت تصور کرده و جرأت یافتھ حمالت سخت بھ دستھتسالیان

ولی چون . نشینی این سردار ایرانی مبّدل بھ فرار شد پس از آن عقبکردند و» مازه«
بنابراین . کوشید جھت این سستی اطالع نداشت، برای تعقیب فراریان نمیسردار مقدونی از

یافت کھ از دجلھ گذشتھ و با بقیھ سربازان خود بھ طرف بابل رانده بھ شھر فرصت» مازه«
.برسندمزبور

ده و کرھا آنان را تعقیب سرانجام تمام سپاھیان پارس روبھ ھزیمت گذاردند و مقدونی
دیودورای زیاد از فراریان عقب مانده کشتھ شده عده کشتھ شدگاه ایرانی را عده
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ی ی کشتگان مقدونی را پانصد نفر نوشتھ ، مورخ مذکور گوید کھ عده نودھزارنفر و عده
ازطرف دیگر داریوش شاه در گردونھ بھ قدری حرکت . یاد بودمجروحان مقدونی خیلی ز

اند گرد و غبار مانع کھ اسکندر نتوانست بھ او برسد و چنانکھ مورخان اسکندر نوشتھکرد
رود فقط گاھی صدای شالق ھا بدانند داریوش از کدام طرف می بود از اینکھ مقدونی

 «لیکوس«بدین منوال داریوش بھ رود . داد کھ داریوش نزدیک است ران آگاھی می گردونھ
رسید و پس از عبور از آن خواست پل بھ روی رود ) کند کھ با زھاب سفلی تطبیق می)

اگر ولی بعد از قدری تأمل دید کھ. ھا نتوانند از آن عبور کنند را براندازد تا مقدونیمذکور
قربانی د بگذرند وی زیادی از فراریان سپاه او نخواھند توانست از رو چنین کند عده

است کھ راه ھا را باز گذارم بھ از آن راه مقدونی«: این بود کھ گفت. ھا خواھند شد مقدونی
اربیل شتافت سوی نظر کرد و بھ بدین ترتیب از خراب کردن پل صرف» .ھا را بربندم پارسی

.و شبانھ وارد این محل شد
اره بھ تعقیب داریوش پرداخت و در شد دوباسکندر پس از اینکھ از فتح قشون خود مطمئن

نصف شب روانھ شد و روز دیگر بھ بھ قشون خود استراحت داده» لیکوس«کنار رود 
بنابراین پس از طی  .حرکت کرده استاربیل رسیده دانست کھ داریوش در این محل نمانده و

.غارت اردوی داریوش بودمشغول» پارمن ین«در این احوال . فرسنگ برگشت ٢٠
را کھ در اینجا جمع شده ریوش شاه پس از ورود بھ اربیل، سرداران و سپاھیان خوددا

شھرھای نامی ایران و یا شکی نیست کھ اسکندر حاال بھ: بودند، نزد خویش خواند و گفت
برگیرد، ولی من باید با قشون کم و بھ ایالتھایی کھ حاصلخیز است خواھد رفت تا غنائم زیاد

آنجا سپاھی تھیھ کرده و بار دیگر با ھای دور دست ایران روم و درسبک بار خود بھ جا
ی خزائن  از دیرگاھی تشنھکھ) ییونانمقدونی و(بگذار این ملت حریص . اسکندر بجنگم

ی  زیرا ھمین ملت در آتیھ طعمھ .باکی نیستاز این پیشامد . من است، در طال تا گلو فرو رود
کرد کھ  زیرا تصور می. گردیدسپس از اربیل بھ سرزمین ماد رھسپار. من خواھد بود

.اسکندر بھ بابل و شوش خواه رفت
.اند اسکندر از اربیل بھ بابل و از بابل بھ طرف شوش رھسپار شد نوشتھبھ طوری کھ

ھای  ایران نشیند و چون قامت او کوتاه و پلھاسکندر خواست بر تخت شاھان در شوش
ی آخری نرسید و یکی از غالم پیشخدمتان اسکندر دویده  بود، پاھایش بھ پلھتخت بلند

سرایان داریوش چون این وضع  یکی از خواجھ. تا پاھای او روی آن قرار گیردمیزی آورد
روی این میز « : کھاو جواب داد . بگریست و اسکندر جھت آن را پرسیدرا دید، زار

من وقتی دیدم کھ این میز مقدس بازیچھ شده، نتوانستم . کردند صرف میداریوش شاه غذا
.اسکندر از این سخن خجل شد و گفت میز را برگیرند» .کنماز گریھ خودداری
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بھ طرف پارسحرکت اسکندر

اند  نوشتھکھ مورخان یونانی بھ طوری. اسکندر از شوش بھ سوی پارس رھسپار گردید
ی این رود در  سرچشمھ .رسید» پاسی تیگریس«پس از چھار روز راھپیمایی بھ رود 

 ٩٢۵٠(پنجاه استاد واقع و طرفین این رود بھ مسافت) ھا خوزی(» اوکسیان«کوھستان 
 ۵٠شاید اینکھ . استمتر ٢متر و ھر زرع  ١٨۵ھای من ھر استاد  براساس دانستھ) [ذرع

ھا بھ  از بلندیاین رود چون. پر از جنگل است.] اشتباه باشدزرع است،  ٩٢۵٠استاد 
. کند مالیم حرکت میآورد و بعد داخل جلگھ شده ریزد، آبشارھایی بھ وجود می ھا می پستی

استاد طی  ۶٠کھ رانی است و پس از آن در اینجا عمق آن بھ قدری است کھ قابل کشتی
از «: نویسد میحسن پیرنیا در این موردشادروان . ریزد مسافت کرد، بھ خلیج فارس می

این اطالع بھ دست اند معلوم است کھ این رود ھمان رود کارون است و نیز توصیفی کھ کرده
زیرا . نامیدند می (یعنی پس دجلھ(» پس تیگر«ھای قدیم این رود را  آید کھ پارسی می

گفتند  قدیم تیگر میھای ی بیستون داریوش معلوم است دجلھ را پارسی چنانکھ از کتیبھ
(١٨، بند ١بریتانیایی ستون ی ھای بیستون چاپ موزه کتیبھ(

پارس دربند در آریوبرزندالوریھای
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قشون خود را بھ دو بخش تقسیم ،(ھا خوز(اسکندر مقدونی پس از مطیع کردن اوکسیان 
بھ طرف ) رامھرمز و بھبھان کنونییعنی از راه(را از راه جلگھ » پارمن ین« -١. کرد

کوھستانی را کھ بھ درون پارس خود با سپاھیان سبک اسلحھ راه -٢پارس فرستاد و 
ھا در این راه تدارک کرده  کھ پارسیخواست قوایی را زیرا می. یابد، در پیش گرفت امتداد می

م وارد پارس شد کنان پیش رفت تا روز سو غارتوی. ھا سالم نماند بودند در پشت مقدونی
» دروازه پارس«مورخان یونانی این جایگاه را برخی از. و روز پنجم بھ دربند پارس رسید

» ی پارس دروازه«نویسندگان اروپایی بیشتر آند و نوشتھ» ی شوش دروازه«و برخی 
این محل معبری است تنگ کھ پارس را بھ نماید، بھ ھر روی چنانچھ اسم آن می. گویند

جغرافیای تاریخی این منطقھ باید کھگیلویھ بدین ترتیب با توجھ بھ. کند می شوش ھدایت
.شود نامیده می» تنگ تک آب»این معبر سخت در حال حاضر. کنونی باشد

واپسین دوره افتخارآمیز قھرمان ملی ایران در» آریوبرزن«در این ھنگام خطیر 
سپاه این تنگھ یا دربند مھم را اشغال کرده و منتظر  ٢۵٫٠٠٠با ھخامنشیانفرمانروایی

با قشونش وارد آن معبر شود تا او و سپاھیانش با رشادت خاص بھ بود کھ اسکندر مقدونی
.بپردازندمقابلھ و جنگ با وی

اینجا باید استنباط از. دار مزبور در این تنگھ دیواره ساختھ بودآریان نوشتھ است کھ سر
: رفیع[ای داشتھ است  دروازهکرد کھ این دربند ھم مانند سایر دربندھا دیواری محکم و

در سرحد غربی ) کومش و ری)خوار در سرحد پارت و ماد ھمانند دربند خزر یا سر دره
آثار تاریخی کومش، تألیف خ قومس و شناسنامھدر این باره بھ تاری. استان سمانا کنونی
بدین ترتیب ھنگامی کھ  .[از انتشارات کومش مراجعھ شود) رفیع(عبدالرفیع حقیقت 

سردار وطن پرست ھا پیش آمدند بھ جایی رسیدند کھ موافق مقصود آریوبرزن مقدونی
ھا با  این سنگ .غلطانیدندھای بزرگ را از باالی کوه بھ زیر ھا سنگ پارسی. مزبور بود

افتاد یا در راه بھ برآمدگی یا  میھا قوتی ھرچھ تمامتر بھ پایین پرتاب شده و بر سر مقدونی
گردید و  ھا پراکنده می میان مقدونیآور در شد و با قوتی حیرت سنگی بخورده خرد می

.افکند میگروھانی را پس از دیگری بھ خالک
. باریدند ھا می مقدونیباران تیر و سنگ فالخن برعالوه بر آن مدافعان معبر از ھر طرف 

اند و تلفات زیاد  افتادهدیدند کھ در دام چھ می. ھا در این احوال حدی نبود خشم مقدونی
کوشیدند کھ زودتر  بنابراین می .اینکھ بتوانند از دشمنان خود انتقام بکشند بی. دھند می

این مقصود بھ سنگھا چسبیده و با. کنندھا رسانیده جنگ تن بھ تن  خودشان را بھ پارسی
ھر دفعھ سنگ بر اثر فشار از جا ولی. کردند کھ باال روند یکدیگر را کمک کرده تالش می

افتاد و آنھا را پرت و خرد  میشد و برگشتھ روی کسانی کھ بدان چسبیده بودند کنده می
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. ند توقف کنند و نھ پیش روندتوانست میھا چنان بود کھ نھ در این حال موقع مقدونی. کرد می
ھای  زیرا چنین سنگری در مقابل سنگ .توانستند از سپرھای خود بسازند سنگری ھم نمی

اسکندر از . ممکن نبود دوام بیاورد. افتاد میآور بھ زیر عظیم کھ از باال با آن قوت حیرت
متھورانھ قشون  انفعال از این جا بود کھ. گردیدی این احوال غرق اندوه و خجلت مشاھده

پنداشتھ بود کھ چون از دربندھای کیلیکیھ و سوریھ بھ خود را وارد این معبر تنگ کرده و
اینکھ یک نفر ھم قربانی بدھد، از این دربند ھم  گذشتھ، بیمباالتی دربار ایران ی بی واسطھ

ست چنین خوا دھید کھ باید عقب بنشیند و حال آنکھ نمی اکنون میبھ آسانی خواھد گذشت و
نشینی ندارد حکم آن را صادر کرد و  ای جز عقب چون دید کھ چارهسرانجام اسکندر. کند

سپرھایشان را تنگ بھ ھم چسبانیده و روی سرگرفتھ بھ قدر سی استاد سپاھیان مقدونی دم
متر و ھر فرسنگ  ١٨۵ھای من ھر استاد  براساس دانستھ. [نشستندعقب) یک فرسنگ( 

پس از .] فرسنگ است، اشتباه باشد ١استاد  ٣٠شاید اینکھ  .تر استم ۶٠٠٠نزدیک بھ 
» آریستاندر«سپس . بھ شور پرداخت کھ چھ باید بکنداینکھ اسکندر بھ جلگھ برگشت،

وی پرسید کھ عاقبت کار چھ خواھد بود؟ آریستاندر گوی خود را خواست و از مھمترین پیش
پس از آن اسکندر . توان قربانی کرد موقع نمیدر غیر  :توانست جوابی بدھد، گفت چون نتمی

خطر و مطمئنی  آنھا گفتند راه بی. ھا تحقیقاتی کرد راهمطلعین محل را خواستھ و در باب
اسکندر دید کھ اگر این راه را اختیار کند، کشتگان . رود میھست کھ از ماد بھ پارس

موقع جنگ اینست کھ کشتگان  ترین وظیفھ در حال آنکھ مقدس. مانددفن خواھند مقدونی بی
بنابراین اسکندر اشخاصی راکھ در گذشتھ اسیر شده بودند را خواست  .را بھ خاک بسپارند

یکی از آنھا کھ بھ زبان پارسی و یونانی . ای در این زمینھ گشت دوبارهو خواستار تحقیقات
زیرا از . است این خیال کھ قشون را از کوھستان بھ پارس ببرند بیھوده :زد گفت حرف می

گذردة راھی نخواھید یافت و حال آنکھ این کوره  راھی کھ از جنگلھا میاین سمت جز کوره
ی درختان برومند کھ  اشکال نیست و راھھای دیگر بھ واسطھ یک نفر ھم بیراه برای عبور
پس از آن . کلی مسدود است داده و شاخ و برگھای آن بھ ھم پیچیده است، بھسر بھ یکدیگر
من چوپانم و : ای؟ او پاسخ داد ای یا خود دیده گویی شنیده آیا آنچھ می: پرسیداسکندر از او

ھا و دست پارسی ای در لیکیھ بھ دفعھ. ام این صفحھ را دیده و دو دفعھ اسیر گشتھتمام
در اند، اسکندر چون اسم لیکیھ را شنید، چنانکھ نوشتھ. دست سپاھیان تو ی دیگر بھ دفعھ

خواھد نفر از اھل لیکیھ او را وارد پارسی گویی بھ او گفتھ، یک خاطرش آمد کھ پیش حال بھ
.کرد

پیدا کن کھ ما را بھ ھای زیاد داده و گفت راھی بنابراین امیدوار شد و بھ اسیر لیکانی وعده
ز راه را بیان کرد و گفت کھ ابرده در ابتدا امتناع ورزید و اشکاالت اسیر نام. مقصود برساند
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شد کھ از کوره راھی قشون ولی بعد راضی. توانند بگذرند این راه اشخاص مسلح نمی
را با » کراتر«از آن اسکندر پس. اسکندر را بھ جایی برساند کھ پشت ایرانیان را بگیرند

داد و ھزار نفر  فرمان می» آگرِمل«نظامی کھ در تحت فرماندھی او بود و سپاھی کھ  پیاده
وسعت اردو را بھ ھمین حال کھ  :بھ حفاظت اردو گماشتھ چنین دستور دادسوار تیرانداز 

. تصور کنند، کھ من در اردو ھستمھا ھا را شب زیاد کنید تا خارجی ھست حفظ و عده آتش
روم و برای جلوگیری، قسمتی  میاگر آریوبرزن خبر یافت کھ من از بیراھھ بھ طرف مقصد

باید او را بترسانی تا خطر بزرگتری بر من سد کنند، تواز قشون خود را مأمور کرد راه را 
کھ  آگاه نشد و من او را فریب دادم، ھمینھرگاه از حرکت من. را حس کند و بھ تو بپردازد

. ایم برو طرف معبری کھ ما تخلیھ کردهدرنگ بھ ھا را شنیدی، بی صدای اضطراب خارجی
.پرداختدآریوبرزن بھ من خواھراه باز خواھد بود، زیرا

را اینکھ شیپور حرکت در پاس سوم شب در میان سکوت و خاموشی کامل، اسکندر بی
سپاه او تمام. طرف کوره راه باریک کھ شخص لیکیانی نشان داده بود، رفت دمیده باشد، بھ

باد برفی عالوه بر اشکاالت راه. ی سھ روز راه را با خود داشت سبک اسلحھ بود و آذوقھ
. رفتند میھا در برف فرو نھای ھمجوار در اینجا جمع کرده بود و مقدونیزیاد کوھستا

کھ شب است و دیدند ھا دچار وحشتی شدید شدند، زیرا می مقدونی. چنانکھ کسی در چاه افتد
معلوم نیست و شناسند و راھنمایی دارند کھ صداقتش در جاھایی ھستند کھ آن را ھیچ نمی

مانند حیوانات فلت انداختھ، فرار کند؛ تمام قشون مقدونیاگر او مستحفظین خود را در غ
بنابراین در این . پسکھ بھ دامی افتند، نھ راه پیش خواھند داشت و نھ راه وحشی در زمانی

.رھنما آویختھ بودموقع حیات اسکندر و تمام قشون او بھ مویی یعنی بھ دست قولی
از اینجا از سوی راست  .وک کوه رسیدندةا بھ ن سرانجام پس از مجاھدات بسیار، مقدونی

و » فیلوتاس«اسکندر در این محل. کرد راھی بود کھ بھ اردوی آریوبرزن ھدایت می
سبک اسلحھ گذاشت و نظام ای از پیاده و عده» پرخن پولی«و » تاس آمین«را با » سنوس«

ھای خوب  اگاهجستجوی چربعد بھ سواران امر کرد کھ از بین اسیران بلدھایی برداشتھ در
نام داشت، راھی را » آژما«کھ ای دارھا و دستھ خود اسکندر با اسلحھ. قدم بھ قدم پیش روند

تا روز دیگر . قراوالن دشمن بودبانان و در پیش گرفت کھ خیلی سخت و دورتر از دیده
ی راه آنقدر دشوار و سخت  بقیھولی. حوالی ظھر سپاه اسکندر فقط نصف راه را پیمود

داد توقف کرده غذایی صرف و چون سپاھیان خستھ و فرسوده بودند، اسکندر فرمان. دنبو
ولی . اشکال راه خود را پیمود بیبعد در پاس دوم شب قشون بھ راه افتاد. رفع خستگی کنند

ھا  بھ دره عمیقی رسیدند کھ از سیلھا شد، مقدونی در جایی کھ سراشیبی کوه خردخرد کم می
ةای درختان چنان در ھم  اشکال شاخ و برگعالوه بر این. ا جمع شده بودآبی زیاد در آنج
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ةا  در این ھنگام یأس شدید بر مقدونی. رسید مینظر دویده بود کھ عبور از آنجا محال بھ
حد اطراف آنھا را فرو گرفتھ و  تاریکی بی. کنندچنانکھ نزدیک بود گریھ. مستولی گشت

در . رسید کھ روشنایی ستارگان ھم بھ این محل نمیبودند درختان چنان سدی از باال ساختھ
زد و صداھای موحش در اطراف  را بھ ھم میھمین احوال بادھای شدید سر درختان

چنانکھ . ھا کاست رسید و از وحشت مقدونیسرانجام روز در. انداخت ھا طنین می مقدونی
ةا باال رفتھ و بھ قلھ کوه رسیدند  مقدونیبعد  .توانستند قسمتی را از دره دور زده و بگذرند

درنگ اسلحھ برگرفتھ حملھ  ھا بی پارسی. برخوردندو در آنجا بھ قراوالنی از سپاه پارسی
برخی فرار کردند و بر اثر چکاچک اسلحھ ضجھ و نالھ بعد بعضی از آنھا مقاومت و. کردند

اصلی ملحق شود، صدای خواست بھ اردوی  کھ میافتادگان و مجروحین و فرار قسمتی
. طرف معبر تنگ شتافت صداھا را شنید بھچون این» کراتر«ھمھمھ و غوغا برخاست و 

ی  ھا دیدند کھ از ھر طرف اسلحھ پارسیبدین ترتیب بھ سبب راھنمایی یک اسیر لیکیانی
معلوم بود کھ محصور . افزاید مخاطرات میدرخشد و ھر آن در اطراف آنھا بر ةا می مقدونی

ھا تسلیم نشدند و جدالی کردند  وجود این پارسیبا. نھ راه پیش دارند و نھ راه پس. آند شده
.ماندی آن در تاریخ جاوید کھ خاطره

بھ نبرد دلیران بسیار سخت بود و پافشاری پارسیان بھ حدی بود کھ مردان غیرمسلح
با تیرھای کشیدند و بعد می گرفتند و با سنگینی خود بھ زیر ھا حملھ کرده آنھا را می مقدونی

داشتھ باشد، اگر قرار باشد مردان غیرمسلحی وجود. [کشتند ھا آنھا را می خود مقدونی
این احوال در.] مردانی ھستند کھ از سوی اسکندر بدون سالح از کوه باال آمده بودند

ی  زد و عده مقدونیپروا بھ سپاه آریوبرزن با چھل نفر سوار و پنج ھزار پیاده، خود را بی
کھ از میان سپاه متأسفانھ موفق نشد. زیادی از دشمن را بکشت و تلفات زیادی ھم داد

کمک پایتخت بشتابد او چنین کرد تا بھ. [!] یعنی از محاصره بیرون جست. مقدونی بگذرد
.ھا اشغال کند و آن را پیش از رسیدن مقدونی

طرف  از راه جلگھ بھ» سنوس«و » فیلوتاس«و » تاس آمین«اسکندر با ولی قشونی کھ
از اجرای ھدف او مانع گردید این قسمت مأمور بود، بر رودی کھ از پارس فرستاده بود،

.مانع است پلی بسازدشدن بھ پارس داخل
قرار گرفتھ بود از طرفی در این ھنگام آریوبرزن رشید در موقعیتی بسیار پر مخاطره

با . کرد سخت تعقیب میدیگر قشون مقدونی او را توانست بھ شھر وارد شود از طرف نمی
شود و بھ طرز آور، این قھرمان ملی ایران راضی نشد تسلیم وجود این وضع یأس

جنگید تا ] چنان]انگیزی خود را بھ صفوف سپاه مقدونیان زد و از جان گذشتھ چندان حیرت
را در راه دفاع از خودسرانجام خود و یارانش شرافتمندانھ بھ خاک افتادند و جان مقدس 
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.ایران و ایرانی ایثار کردند
دیودور، (، )۴، بند ۶، فصل ٣آریان، کتاب (اند  نوشتھاین بود شرحی کھ مورخان عھد قدیم

.(۴ین، کتاب  پولی(و ) ۴-٣، بند ٣، کتاب کورثکنت)، (۶٨، بند ١٧کتاب 
بطور . دھد ھای آنھا ھست کھ تغییری در اصل واقعھ نمی نوشتھبرخی اختالفی جزئی بین

اند و دیگر اینکھ  ھزار نفر نوشتھ۴٠ھزار و برخی ٢۵را برخی ی سپاه آریوبزن مثال عده
ناگھان از پس  کھ اسکندر از پشت سر او درآید و از این جھتآریوبرزن ھیچ منتظر نبوده

خصوص کھ آریان گوید، اسکندر قراوالن اول و دوم را  و بھو پیش مورد حملھ واقع شده
اینکھ محصور گشتھ کھ سنگرھایش را بطلمیوس گرفتھ کشت و دشمن وقتی خبر یافت از

ی  اند کھ عده اند، ولی مکرر نوشتھ معین نکردهھا را مورخین عده تلفات مقدونی. بود
خواست از  نیز نوشتھ در دفعھ اول کھ اسکندر میدیودور. روحان زیاد بودکشتگان و مج

الزم بھ تذکر است کھ . ھا کشتھ یا مجروح شدند مقدونیای زیاد از دربند پارس بگذرد، عده
ای کھ خشایارشا و اسکندر بدان  وسیلھ. جدال ترموپیل داردجدال درند پارس شباھت زیاد بھ

بروز داد » لئونیداس اسپارتی» «ترموپیل«رشادتی ھم کھ در  .دمتوسل شدند، نیز ھمان بو
ولی در یک چیز تفاوت آشکار دیده . نیز مشابھ یکدیگر استو در اینجا آریوبرزن پارسی

ھا نویساندند  دلیران ثبت شد و در تاریخ ماند، روی قبر آنان کتیبھدر یونان اسامی. شود می
ایران اگر مورخان یونانی ذکری از این واقعھ نکرده ولی در . تجلیل کردندو نام آنان را
. رسید شناسی افتخارانگیز ملی بھ ما نمی خبری ھم از این فداکاری و وظیفھبودند، اصال

چنانکھ در . انقراض دولت ھخامنشی و نابود شدن اسناد مربوط بھ این دوره استجھت آن
ز از ذکری کھ ھرودت در چند مورد شود و نی ی بیستون دیده می کتیبھ ١٨چھارم بند ستون
کردند و  ، شاھان ھخامنشی اشخاص فداکار را تشویق می)٨١۵و  ٧۴٧برگ (است کرده

را نھ تنھا شاه معاصر بلکھ شاھان دیگر ھم در نظر داشتند و این خود داللت کارھای آنھا
ن چھارم، بند ی بیستون، ستو کتیبھ(شده است  اینکھ اسامی آناه در جایی ثبت میکند بر می
.(۶کتاب استر، باب  – ٩٠، بند ٨ھرودت، کتاب –١٨

کوتوال غزه دو سرداری » بھ تیس«دالور دربند پارس و مدافع) آریوبرزن(برزن  برای آری
نثاری کردند و در حقیقت نام  میھن عزیز خود ادای وظیفھ جانطور کامل در راه بودند کھ بھ

ثبت و ضبط کرد و یاد و خاطره آنان را برای ھمیشھ  شھیدان وطنآنان را باید در ردیف
.تقدیس نمود
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عبدالرفیع حقیقت، حکومت جھانی ایرانیان از کوروش تا این نوشتارھا از کتاب
گرفتھ شده  ٣٢٨تا  ٣١٣، برگ ١٣٨۴نخست، سال آریوبرزن، انتشارات کومش، چاپ

. است
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