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 چکیده
های تاریخی ه ادبی تمثیرگذار در متون ادبی است كه بیشتر شخصیت اسکندر مقدونی از چهره

های زندگی وی مورد توجه ات پیرامون وی در میان متون منظوم و با تکیه بر یکی از جنبهمطالع
رو هدف بررسی چندجانبه و تطبیقی انعکاس داستان زندگی قرار گرفته است. در پژوهش پیش 

اسکندر در میان متون منظوم و منثور برجستۀ ادبیات فارسی است؛ ازاینرو برای شناخت هرچه 
ای اسکندر و گفتار قتر این موضوع، متون برجستۀ نظم و نثر كه چهرۀ تاریخی یا افسانهبیشتر و دقی

نوع رویکرد نگارندگان  و كردار وی در آن منعکس شده است، زمینه و هدف اصلی پژوهش میباشد.
ای است كه چهار متن شاهنامۀ در این مقاله توصیفی ه تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه

 کندرنامۀ نظامی، الکامل ابن اثیر و اخبار الطوال ابن قتیبۀ دینوری انتخاب شده است.فردوسی، اس
های پژوهش حاكی از آن است كه هریک از شاعران و نویسندگان با توجه به اقتضادی زمانی و یافته

آنچه از مقایسۀ این  اند.شرایط موجود، با رویکردی خاص به داستان اسکندر مقدونی توجه نموده
نژادی آید آن است كه فردوسی با رویکردی ملّی ه میهنی قصد دارد اسکندر را ایرانیثار بدست میآ

عادل جلوه دهد تا بدین ترتیب حملۀ او به ایران و ویرانیهایش توجیه یابد. اسکندر در شعر نظامی، 
پایبندی حکیم و تا حدودی مقدس و همتای ذوالقرنین معرفی شده است و ابن اثیر و دینوری با 

 اند.بیشتری به روایت تاریخی، به انعکاس این داستان پرداخته
 

 اسکندر، روایت تاریخی ه ادبی، متون منظوم و منثور، اسکندرنامه.های كلیدی: واژه
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A review of the narration of Alexander's character in 

Persian poetry and prose texts from the third to the sixth 

century AH 
Negar Tavakoli Ojani4, Jalil Amirpourdriani1(Responsible author), 

Nasser Naseri3 
 

Abstract 
The character of Alexander the Great is one of the most influential 

historical-literary figures in literary texts. In the present study, the aim of 

a multifaceted and comparative study is to reflect the life story of 

Alexander among the prominent poetic and prose texts of Persian 

literature; Therefore, in order to know this subject more and more 

accurately, the prominent texts of poetry and prose in which the 

historical face or myth of Alexander and his words and deeds are 

reflected, is the main background and purpose of the research. The 

authors' approach in this descriptive-analytical article is based on library 

studies in which four texts of Ferdowsi's Shahnameh, Iskandarnameh 

Nezami, Al-Kamil Ibn Athir and Akhbar al-Teval Ibn Qutaybah Dinvari 

have been selected. The findings of the research indicate that each of the 

poets and writers have paid special attention to the story of Alexander 

the Great according to the temporal contingency and the existing 

conditions. What can be deduced from the comparison of these works is 

that Ferdowsi with a national-patriotic approach intends to make 

Alexander a righteous Iranian in order to justify his attack on Iran and its 

destruction. In Nezami poetry, Alexander is introduced as a sage and to 

some extent a saint and a counterpart of Dhu al-Qarnayn, and Ibn Athir 

and Dinvari have reflected this story with more adherence to the 

historical narrative. 
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 مقدمه

اعتالی چهرۀ اسکندر در حافظۀ تاریخی یا اذهان »براساس نظر بسیاری از محققان 

عامۀ ملّتها تا حدّ زیادی محصول ادعاهای وی است. او ادعا داشت كه از تبار خدایان است 

(. 45شی در اسطورۀ گیلگمش و افسانۀ اسکندر، ستاری: ص)پژوه« و پسر ژوپیتر

ق.م نخستین كسی است كه كتابی دربارۀ زندگی اسکندر نوشته  311-311كالیستنس »

پردازی از مردم مصر كه با كه در همان اوان ازمیان رفته است. در قرن دوم میالدی قصه

ربارۀ اسکندر شنیده بود، فرهنگ یونانی آشنا بوده از اخبار و اقوال و روایاتی كه د

ای یونانی فراهم آورد كه منشم همۀ روایات موجود از قصۀ اسکندر است. وی را مجموعه

(. 311تفضّلی: ص  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم،« )كالیستنس دروغین مینامند

در  میالدی این اثر را از زبان یونانی به التین برگرداند و 331الریوس در سال ژولیوس و»

اواخر حکومت ساسانیان قصۀ اسکندر از یونانی به زبان پهلوی ترجمه شد و از همین 

(. در اكثر قریب به 315)همان: ص « ترجمۀ پهلوی در تدوین خداینامه بهره گرفته شد

اتفاق متون، اسکندر، فرزند دارا )داراب( معرفی شده است و نخستین بار در شاهنامه به 

رار گرفت؛ اما پس از فردوسی در میان متون منظوم، نظامی همین صورت مورد توجه ق

ای به اسکندر و زندگی او داشته است؛ با این وجه تمایز كه در اسکندرنامۀ توجه ویژه

نظامی، وی نه فرزند دارا بلکه بر مبنای حقیقت تاریخیش، فرزند فیلیپ )فیلقو( معرفی 

انی و اسالمی چنان دستخوش شخصیت اسکندر در منابع ایر»شده است. در هر حال 

تحریف و آشفتگی شده است كه بجرئت میتوان گفت در این منابع، عنصر افسانه بر 

باک، شاه حقیقت فزونی دارد. تصویری كه در ادبیات فارسی از اسکندر در مقام جنگاور بی

ان های ایرانیان مسلماند، منحصر به دورۀ اسالمی و نوشتهدادگر، حکیم و پیامبر ساخته

 (.91)پژوهشی در اسطورۀ گیلگمش و افسانۀ اسکندر، ستاری: ص « است

آنچه از شخصیت اسکندر مقدونی در حافظۀ ایرانیان در البالی متون منظوم و منثور 

فارسی نقش بسته است از موضوعات قابل توجهی است كه پرداختن به آن میتوان 

وبی مشخص سازد. آنچه مسلّم دگردیسی این چهرۀ تاریخی را در متون مختلف ادبی بخ

های مختلفی از است اینکه اسکندر شخصیتی تاریخی است كه در ادبیات فارسی با افسانه

رو در پی آن است كه به این سّال پاسخ دهد وی یاد شده است. پژوهش و جُستار پیش 

های پردازش آن در متون برجستۀ نظم و نثر فارسی از قرن كه شخصیت اسکندر و شیوه

وم تا ششم هجری چگونه است؟ و دیگر آنکه شاعران و نویسندگان در روند مراحل س

 اند؟ توصیف و تحلیل شخصیت اسکندر، به چه صورت عمل نموده

اصلیترین فرضیۀ این پژوهش آن است كه با بررسی اوضاع زمانۀ شاعران و نویسندگان 

ت عصر آنان میتوان ها و مشکالت و مسائل سیاسی، اجتماعی و حاكمیمختلف، دغدغه
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دریافت كرد كه در یک بررسی تطبیقی چگونه شخصیت كشورگشای اسکندر گاه به 

قداست ذوالقرنین كه در قرآن شخصیتی پیامبرگونه دارد تبدیل میشود و گاه در روایت 

ایرانی شاهنامه، همتای دارا از جایگاه و ارزشی ملّی برخوردار میگردد و گاه در روایتی 

 نی مییابد. شخصیتی عرفا

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

ای دربارۀ داستان اسکندر در شرفنامۀ و اسکندرنامۀ نظامی، پژوهشهای گسترده

شاهنامه و... یا در منابع تاریخی صورت پذیرفته است اما ازآنجاكه این شخصیت تاریخی 

نون دارای گستردگی و نفوذ فراوانی در متون و آثار منظوم و منثور فارسی است، تا ك

جانبه و كامل به بررسی انعکاس سیمای اسکندر مقدونی در آثار پژوهشی كه بصورت همه

نظم و نثر فارسی پرداخته باشد، مورد توجه قرار نگرفته است و بیشتر پژوهشهای موجود 

در قالب بررسی تطبیقی در یک یا چندان محدود بویژه در آثار فردوسی و نظامی به بررسی 

اند؛ ازاینرو ضروری بنظر میرسد كه با نگاهی فراگیرتر و ع پرداختهو تحلیل این موضو

 تر به بررسی شخصیت این پادشاه تاریخی در البالی متون ادبی فارسی بپردازیم.جانبههمه

نظر به اهمیت فراوان حملۀ اسکندر مقدونی به ایران تاكنون كتابها و مقاالت و مطالب »

شده است، بطوریکه فقط به قول احمد حامی، بیشماری دربارۀ این ماجرا نوشته 

اسکندرنامه نوشته شده است، اما متمسفانه  4113اند شناسان آمریکا حساب كردهاسکندر

جا اسناد و مدارک تاریخی مهم و صحیحی از منابع كهن ایرانی باقی نمانده است و چند 

وم ه گجستک ه كه بصورت جسته و گریخته در متون پهلوی از او یاد شده، او را ش

 (.433)اسکندر، ایران ه نظامی، كرمی: ص « اندخوانده

درخصوص شخصیت اسکندر از منظر رویکرد تاریخی تا كنون پژوهشهای مختلفی 

صورت گرفته است. یکی از مهمترین آثار و كتبی كه درخصوص پیوند چهرۀ تاریخی با بُعد 

« اسکندر و ادبیات ایران»كتاب ت، ادبی و روایی شخصیت اسکندر در ادبیات انجام شده اس

داستان اسکندر  ای به بررسیاز سیدحسن صفوی است. نویسنده در این كتاب بگونه

پرداخته است اما حیطۀ موردتوجه در این اثر، تنها شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی 

ن اسکندر است. ازاینرو نمیتوان برخالف عنوان، ردّ پایی جامع و كامل از انعکاس داستا

 مقدونی در دیگر متون منثور ادبیات فارسی پیدا نمود.  

درخصوص انعکاس سیمای اسکندر در ادبیات فارسی مقاالت مختلفی بویژه در چند 

سال اخیر به رشتۀ تحریر درآمده است كه برخی از آنها با موضوع این جستار قرابت و 

وهشها بعنوان نمونه اشاره میکنیم. همخوانی بیشتری دارد، ازاینرو به تعدادی از این پژ

مقایسۀ سبکی داستان اسکندر در شاهنامۀ »( در مقالۀ 4111عباسکوهی و همکاران )
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ای اسکندر در شاهنامه و شخصیت به شخصیت اسطوره« فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی

ای ( در مقاله4344آرمانی او در اسکندرنامۀ نظامی توجه نموده است. فاطمی و همکاران )

به این « بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفّع و فردوسی»با عنوان 

شباهت دارند اما ابن مقفّع با اند كه دو روایت در ساختار اصلی بسیار به هم نتیجه رسیده

رویکرد تاریخی بیشتری به جزئیات داستان اسکندر پرداخته است. عبادی و همکاران 

های منظوم فردوسی، نظامی و متنی در اسکندرنامهروابط بینا»لۀ ( در مقا4341)

متنیت براساس نظریۀ نقد ادبی معاصر از منظر حضوری یا بینااز دیدگاه هم« امیرخسرو

( 4394پور )اند. حسامژنت به موضوع انعکاس شخصیت اسکندر در ادبیات فارسی پرداخته

به رشتۀ تحریر درآورده است. « دارهای موجآینهسیمای اسکندر در »ای با عنوان نیز مقاله

گیری از آثار نظامی و فردوسی بعنوان اصل و در این پژوهش نویسنده كوشیده با بهره

وخو و جنگها و اساس دو منبع ادبی پیرامون اسکندر به تحلیل شخصیت، خلق

در متون ادبی سازی از چهرۀ اسکندر لشکركشیهای وی بپردازد و نتیجه میگیرد كه قهرمان

( نیز در مقالۀ 4391بصورت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. كهدویی و نصر آزادانی )

های منظوم از فردوسی به مشهورترین اسکندرنامه« نگاهی به اسکندرنامۀ منظوم و منثور»

و نظامی و مقایسۀ آن با ساختار روایی اسکندرنامۀ منثور كه از عربی به فارسی ترجمه شده 

اند بین متن عربی اند و نتیجه گرفتهبن منبّه است، توجه نمودهاست و روایت آن از وهب

 قصۀ اسکندر و روایت و متن فارسی منثور مشابهتهایی وجود دارد.

 

 روش مطالعه

این جستار گزارشی است از یک پژوهش اسنادی و بنیادی كه به روش توصیفی ه 

ی داستان اسکندر در متون منظوم و منثور ادب اتحلیلی كوشیده است به بررسی مقایسه

فارسی از حیطۀ قرن سوم تا ششم هجری بپردازد و با تکیه بر اشعار فردوسی، نظامی و نثر 

ها توجه نماید. این مقاله ازطریق فعالیت قتیبۀ دینوری به تحلیل دادهابن اثیر و ابن

 مجازی صورت گرفته است. های علمی معتبر ای و مراجعه به منابع پایگاهكتابخانه

 

 بحث و بررسی

 شخصیت اسکندر در منابع روایی ایران

اسکندر و شخصیت او از گذشته تاكنون موضوع بسیاری از آثار ادبی و تاریخی بوده 

هایی به زبانهای گوناگون از جمله یونانی، التینی، پهلوی، عربی، روایتها و افسانه»است و 

(. هریک از این آثار با 49)اسکندرنامه، افشار: ص « است فارسی و... از آن صورت گرفته

شخصیت تاریخی اسکندر در »اند اما نگرش خاصی به احوال و زندگی اسکندر پرداخته
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ای كه عنصر منابع ایرانی ه اسالمی دستخوش تغییر و تبدیلهای بسیار شده است؛ بگونه

(. در ادبیات 314كیوانی: ص  )اسکندرنامه،« افسانه بر حقیقت تاریخی غلبه یافته است

ها شده است كه «اسکندرنامه»گیری نوعی از آثار ادبی با نام فارسی این روند سبب شکل

شخصیت تاریخی اسکندر در »هایی از آن در متون منظوم و منثور فارسی وجود دارد. نمونه

وگمل به ق.م به ایران حمله كرد. وی در سه نبرد بزرگ گرانیکوس، ایسوس و گ 331سال 

جنگ با داریوش سوم پرداخت كه به فرار شاه ایران منجر شد. اسکندر پس از فتح ایران با 

)تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، پیرنیا: « استاتیرا دختر داریوش ازدواج میکند

در راه برگشت به »(. اسکندر 144؛ ایران از آغاز تا اسالم، گریشمن: ص 414 -441صص 

آبی شدید و گرما مواجه میشود و بسیاری از در حوالی بلوچستان فعلی با مشکل كمیونان 

سپاهیان خود را در ناحیۀ كدرزی ازدست میدهد. پس از عبور از راه سیرجان و پاسارگاد به 

شوش میرسد و آخرین نبرد خود در ایران را در منطقۀ ایالم انجام میدهد و در بابل از دنیا 

 (.413ران از آغاز تا انقراض ساسانیان، پیرنیا: ص )تاریخ ای« میرود

شهرت اسکندر در منابع روایی اسالمی مانند شاهنامه و متون ادبی، آثار حکمی و 

تاریخی اگر بیش از شاهان ایرانی نباشد، كم از آن نیست. دلیل شهرت اسکندر را میتوان 

حکمت یونان و مقارن  ذیل چند گزینه جستجو نمود؛ نخست آشنایی ایرانیان با فلسفۀ

ای فلسفی و عالمانه میداد. بودن حکومت اسکندر با حکیمانی چون ارسطو كه به وی چهره

مطالبی بیان شده است و مفسّران « ذوالقرنین»دوم وجود آیاتی در قرآن كریم كه پیرامون 

ت اند و سومین نکته استحالۀ شخصیبسیاری به همسانی ذوالقرنین و اسکندر توجه داشته

ورزیهای شاعرانه و ادبی بسیاری از شاعران و نویسندگان ایرانی و تاریخی اسکندر با خیال

تبدیل شدن وی از شخصیتی منفور به شهریاری مقبول در عرصۀ متون ادبی زبان فارسی. 

نژاد ساختن اسکندر و دارا راهی كه شاعرانی چون فردوسی در پیش گرفتند یعنی هم

به پادشاهی مانند دارا، سبب شد از تر جلوه دادن اسکندر نسبت)داریوش سوم( و حتی بر

اسکندر شخصیتی ساخته شود كه در دورانی وسیع از تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران زمین 

مورد توجه قرار گیرد. به هر ترتیب پیوند شخصیت اسکندر با ذوالقرنین در قرآن و نیز 

ادب پارسی اسکندر بصورت نمادین از ساخت نژادی از میان شاهان ایرانی سبب شد در 

او دیگر »پادشاه آرمانی تا انسان كامل و... مورد توجه قرار گیرد. در روایات ادبی از اسکندر 

نه اسکندر مقدونی بلکه تركیبی از یک حاكم حکیم افالطونی و یک ذوالقرنین قرآنی 

 (. 411كوب: ص زرین پیر گنجه در جستجوی ناكجاآباد،« )است

تطبیقی سیمای اسکندر در شاهنامۀ فردوسی، اسکندرنامۀ نظامی، اخبار  بررسی

 الطوال دینوری و الکامل ابن اثیر

 به دنیا آمدن اسکندر
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 روایت فردوسی

دارا پادشاه ایران به یونان حمله میکند و فیلیپ كه قادر به مقابله او نبود، تصمیم 

اما عمر این ازدواج كوتاه ج او درآورد. میگیرد خراج بپردازد و دختر خود ناهید را به ازدوا

است و داراب بدون آنکه بداند ناهید از او باردار است، وی را نزد پدر میفرستد. در یونان 

مه، اسکندر یک یورشگر بیگانه آید. ازاینرو در روایت شاهناناهید به دنیا می از« اسکندر»

ایران، شایسته و سزاوار است.  نیست، بلکه پسر داراب است و برای رسیدن به تاج و تخت

بجای اسکندر بر تخت شاهی « دارا»پس از آنکه داراب ازدنیا میرود، فرزند دیگرش 

قیاس با . اما دارا برخالف مَنش نیک پدر، پادشاهی تندخو و سبکسر است و در مینشیند

تاج و تدبیر و نابخرد توصیف میگردد. ازاینرو اسکندر بر دارا شورش میکند و اسکندر بی

آید، آنکه لشکركشی آورد. آنچه از روایت فردوسی بدست میتخت ایران را بدست می

نژاد و اسکندر حملۀ یک بیگانه بر ایران نیست بلکه نبرد و درگیری بین دو برادر ایرانی

)شاهنامه: ج « دهمخون از یک پدر است كه در نهایت به پیروزی فرد الیقتر ختم میگرد

ای است كه آن هنگام نژاد اسکندر تا به اندازهو رخسار ایرانی و كیانی. صورت (5/549-514

آید و بصورت مخفیانه به دربار دارا میرود، ای ناشناس به ایران میكه در پوشش فرستاده

 آیند:نامداران و بزرگان ایرانی از دیدار او بوجد می

 ز دیههههدار و از فههههرّ و فرهنههههگ اوی 

 

 باال و از شاخ و آهنگ اوی 

 (5/531همان: )                           

 دارا پس از دیدار او از شباهتش به خود تعجب میکند:

 چهههههو دارا بدیهههههد آن دل و رایِ اوی

 تو گفتی كهه داراسهت بهر تخهت عهاج     

 بههدو گفههت نههام و نههژاد تههو چیسههت   

 از انههههههدازۀ كهتههههههران برتههههههری 

 بهههدین فهههرّ و بهههاال و گفتهههار و چههههر

 

 ویسخن گفتن و فرّ و باالی ا 

 ابا یاره و طوق و با فرّ و تاج

 كه بر فرّ و شاخت نشان كیی است

 من ایدون گمانم كه اسکندری

 مگر تخت را پروریدت سپهر

 (5/531همان: ج )                         

در شاهنامه بزرگان ایرانی از نسب و نژاد اسکندر آگاهند. مینوی درخصوص داستان 

به روایات اساطیری ایران بیگانه داستان اسکندر نسبت»اسکندر در شاهنامه مینویسد: 

است و از مآخذ خارجی آمده است، بجز یک قضیه و آن اینکه برای كم كردن ننگ این 

اند كه شاه ایران دختر شاه ای به ایرانیان رسیده است حکایت كردهشکستی كه از بیگانه

تر را به یونان پس فرستاد و از این یونان را به زنی گرفت و روز پس از همخوابگی با او دخ

دختر پسری زاد كه شاه یونان او را فرزند خویش خواند و اسکندر نامید و این اسکندر در 

)فردوسی و شعر او، « حقیقت برادر دارای آخرین بود و دارا مغلوب برادر خویش گردید
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است. این  (. نکتۀ دیگر طرح داستان ازدواج اسکندر با دختری ایرانی44مینوی: ص 

موضوع كه به روایت فردوسی، اسکندر با روشنک دختر دارا ازدواج كرده است، داستانی 

الواقع با دو شاهزاده خانم طبق روایات تاریخی اسکندر فی»ای است؛ چراكه افسانهنیمه

)اسکندر از هجوم تا « ایرانی ازدواج كرد كه یکی استاتیرا نام داشت و دیگری پروساتیس

نژاد جلوه دادن اسکندر پافشاری (. فردوسی تا به آنجا در ایرانی11دساالر: ص جذب، امی

ای كه یونانیان سپاه اسکندر از فرمان وی سرپیچی میکنند، او خود را مینماید كه در صحنه

 دلگرم سپاهیان ایرانیش معرفی میکند و چنین میگوید:

 سهههکندر غمهههی شهههد ز گفتارشهههان  

 چنههین گفههت كههز جنههگ ایرانیههان    

 دارا بهههر از بنهههدگان بهههد رسهههید بهههه

 بههر ایههن راه مههن بههی شههما بگههذرم    

 ببینیههد از آن پههس كههه دیجههور فههور  

 چهههو از او بهههازگردم بیهههایم بهههه روم  

 مهههرا یهههار یهههزدان و ایهههران سهههپاه   

 

 برآشفت و بشکست بازارشان 

 ز رومی كسی را نیامد زیان

 كسی از شما باد جُسته ندید

 دل اژدها را به پی بسپرم

 ه رزم و به سورنپردازد از بن ب

 به مردی به زیر آورم روی بوم

 نخواهم كه رومی بود نیکخواه

 (511 -1/511شاهنامه: ج )           

 روایت نظامی

كه از مثنویهای حماسی ه غنایی نظامی است مشتمل بر  اقبالنامهو  شرفنامهدو كتاب 

ند به مخاطب داستانهایی درخصوص اسکندر است. نظامی در ابتدای شرفنامه تالش میک

نشان دهد اصل و اساس داستان اسکندر را بر مبنای منابع تاریخی و آنچه در آثار 

 گذشتگان بوده و باورپذیر است، در اشعار خویش انعکاس داده است:

 چنههان گفههتم از هرچههه دیههدم شههگفت

 حسههابی كههه بههود از خههرد دوردسههت  

 ههههاز ههههر نسهههخه برداشهههتم مایهههه 

 ز یهههههادت ز تاریخهههههههای نههههههوی 

 ای نغههههز اوهههههر نامههههه  گزیههههدم ز

 

 كه دل راه باور شدش برگرفت 

 سخن را نکردم بر او پای بست

 هابر او بستم از نظم پیرایه

 یهودی و نصرانی و پهلوی

 ست پرداختم مغز اوز هر پو

 (14)شرفنامه: ص                         

نظامی نظامی درخصوص تولد اسکندر چند روایت را مطرح مینماید. نخستین روایت 

 روز دنیا آمده است:آن است كه اسکندر از زنی گمنام و سیه

 در ایههن داسههتان داوریههها بسههی اسههت 

 چنههههین آمههههد از هوشههههیاران روم  

 بهههه آبسهههتنی روز بیچهههاره گشهههت   

 مرا گوش بر گفتۀ هر كسی است 

 كه زاهد زنی بود از آن مرزوبوم

 شهر و ز شوی خود آواره گشتز 
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 چههو تنههگ آمههدش وقههت بههارافکنی    

 ای بهههار بنههههاد و مهههرد بهههه ویرانهههه 

 

 بر او سخت شد درد آبستنی

 غم طفل میخورد و جان میسپرد

 (94)همان: ص                            

ای گذرا و كوتاه به داستان دارا و اسکندر میکند اما نظامی در البالی اشعارش، اشاره

وی و كهن نیز نظر داشته این روایت را در حدّ اینکه خواننده بداند كه وی به روایت پهل

است، مورد توجه قرار داده و داستان خود را بر پایۀ این نکتۀ بنا مینهد كه در آن اسکندر 

 فرزند فیلیپ )فیلقوس( است:

 دگرگونهههههه دهقهههههان آزرپرسهههههت 

 ز تاریخهههها چهههون گهههرفتم قیهههاس  

 در آن هههر دو گفتههار چُسههتی نبههود   

 درسههت آن شههد از گفتههۀ هههر دیههار   

 

 باز بست به دارا كند نسل او 

 هم از نامۀ مرد ایزدشناس

 گزافه سخن را درستی نبود

 كه از فیلقوس آمد آن شهریار

 (19)همان: ص                            

بنظر میرسد دهقانی كه نظامی از آن یاد میکند، فردوسی است. نظامی در روزگاری 

های ر عرفان و اندیشهپرستی و تعصبات ملّی جای خود را به حضومیزیست كه عالیق میهن

-عارفانه داده بود. از این روست كه توجه چندانی به روایت فردوسی و تالش او برای ایرانی

درواقع نظامی این روایت را هم كه اسکندر فرزند داراب و »نژاد جلوه دادن اسکندر ندارد. 

ر گنجه در )پی« درحقیقت برادر دارا بوده است نقل میکند، لیکن درخور تمییدش نمییابد

پیر گنجه در جستجوی »كوب در كتاب (. زرین411كوب: ص جستجوی ناكجاآباد، زرین

تحلیل درخور توجهی از رویکرد عرفانی نظامی درمورد شخصیت اسکندر نشان « ناكجاآباد

االسرار و منظومۀ به گمان او نظامی در اواخر عمر خویش دست به سرودن مخزن میدهد.

پوی نظامی برای یافتن آرمانشهر و ینرو میتوان این دو اثر را آخرین تکااسکندرنامه زد و ازا

زیركانه از اظهار »(. ازاینرو 414شخصیت آرمانی بویژه در اسکندرنامه دانست )همان: ص 

)فلسفۀ یونان در بزم اسکندر: نظری به اسکندرنامۀ « چالشگری با فردوسی پرهیز مینماید

ی در تحلیل خود از شخصیت اسکندر هر آنچه را كه (. نظام191كوب: ص نظامی، زرین

طبق آراء خویش صحیح میداند نقل مینماید و از ذكر باقی مطالب كه به نظر خویش 

 مردود است، خودداری میکند:

 ز تهههههاریخ آن خسهههههرو تاجهههههدار  

 جههز ایههن هرچههه در خههارش آرد قلههم 

 بلههههی هرچههههه نابههههاورش یههههافتم  

 گههزارش چنههان كههردمش در ضههمیر   

 

 این است كه آمد به كاربه كار آمد  

 سبک سنگینی باشد از بیش و كم

 ز تمکین او روی برتافتم

 كه خوانندگان را بود دلپذیر

 (11)شرفنامه: ص                      
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 روایت ابن اثیر

فیلفوس، پدر اسکندر یونان ، »ای جز به زادگاه اسکندر و پدر او ندارد. ابن اثیر اشاره

  یاو بر آن شهر و شهرهاى دیگر فرمانروا .خواندندمیمقدونیه  اهل شهرى بود كه آن را

 (.311برگردان تاریخ كامل، روحانی: ص ) «کردمی

 

 روایت دینوری

دانشمندان » اسکندر اینگونه میگوید: دربارۀ  نسبدینوری در كتاب اخبار الطوال 

اسکندر پسر  ایرانیان و مردم فارس میگویند كه .اندنسب اسکندر اختالف كرده ۀدربار

دختری اوست و پدر اسکندر دارا پسر بهمن بوده است و گویند  ۀفیلفوس نیست بلکه نو

فیلفوس پادشاه روم با او به پرداخت خراج  ،چون دارا پسر بهمن با سرزمین روم جنگ كرد

صلح كرد و دارا دختر او را خواستگاری كرد و پس از اینکه او را به همسری خود درآورد به 

گویند چون دارا خواست با او درآمیزد از او بوی تند بدی استشمام كرد و از  .ود بردوطن خ

آمیختن با او منصرف شد و او را به سرپرست امور زنان خویش سپرد تا او را معالجه كند و 

بیندیشد، او آن زن را با مواد گیاهی كه سندر نام داشت معالجه  برای آن بوی تند چاره

دارا دوباره او را خواست و بوی سندر از او  .آن بوی بد ازمیان رفت كرد و مقداری از

حال با او درآمیخت و او باردار شد، درعین .احساس كرد و گفت این بوی سندر شدید است

همان بو از او خوشدل نبود و او را نزد پدرش برگرداند و اسکندر متولد  ۀولی دارا بواسط

اهی است كه مادرش را معالجه كرده است و نام آن شد و نام آن مرد مشتق از همان گی

-51 اخبار الطوال، مهدوی دامغانی: صصبرگردان ) «گیاه را مادر اسکندر از دارا شنیده بود

53.) 

 باژ خواستن دارا از اسکندر

 روایت فردوسی

ساله خراج مقدونیه را با هدایایی به دربار طبق روایت حکیم طوس، پدر اسکندر همه

فرستاد و چون اسکندر به سلطنت رسید، دارا به عادت گذشته، خراج مطالبه نمود ایران می

مرغانی كه خایۀ زرین »گونه گفت: آمیز و تعریضاما اسکندر برآشفت و در پیغامی كنایه

را « باژ پیشین»میکردند پریدند. در روایت فردوسی، دارا  فردی را نزد اسکندر فرستاد  تا 

 طلب نماید: 

 ایكهههه روزی فرسهههتاده چنهههان بُهههد

 ز نزدیههههک دارا بیامههههد بههههه روم  

 ایسخنگوی و روشندل آزاده 

 كجا باژ خواهد از آباد بوم
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 (151/  1شاهنامه: ج)                     

 ایچنهههان بُهههد كهههه روزی فرسهههتاده

 ز نزدیههههک دارا بیامههههد بههههه روم  

 به پهیش سهکندر بگفهت ایهن سهخن     

 بهههدو گفهههت: رو پهههیش دارا، بگهههوی

 ه زرین همهی خایهه كهرد   كه مرغی ك

 

 ایسخنگو و روشندل آزرده 

 كجا باژ خواهد ز آبادبوم

 غمی شد سکندر، ز باژ كهن

 كه: از باژ ما شد كنون رنگ و بوی

 بمرد و سر باژ بی مایه كرد

 (159/ 1)همان:                          

گرانبها به نزد دارا در شاهنامه اسکندر بعنوان فرستاده با شماری از رومیان و هدایایی »

میرود، اما فرستادگان به نزد دارا بازمیگردند و اسکندر را میشناسند. به این ترتیب اسکندر 

 (.45)ر. ک: شاهنامه به نثر، دبیرسیاقی: ص « و همراهانش شبانه از سپاه دارا میگریزند

 

 روایت نظامی

اند، از اسکندر طلب مدهدر روایت نظامی، مصریها كه از بیداد پادشاه زنگ به ستوه آ 

یاری میکنند. اسکندر با سپاهی بزرگ راهی مصر میشود و سپاه زنگ را شکست داده و بعد 

-از بدست آوردن غنایم، سهمی را نزد دارا میفرستد. دارا هدایای اسکندر را میپذیرد اما نه

هرساله را  و خراج آورد، رسولی نزد اسکندر فرستادهتنها مراتب سپاسگزاری را بجا نمی

 طلب مینماید اما اسکندر از خراجگزاری امتناع میکند:

 بههههرو بانههههگ زد شهههههریار دلیههههر 

 زمانههههه دگرگونههههه آیههههین نهههههاد 

 سههپهر آن بسههاط كهههن درنوشههت   

 سههاله گههوهر نخیههزد ز سههنگ  همههه

 بههه گههردش كشههی بههر میههار نفههس  

 

 كه نتوان ستد غارت از تند شیر 

 شد آن مرغ كو خایه زرین نهاد

 را تازه گشتبساطی دگر ملک 

 گهی صلح سازد جهان گاه جنگ

 به شمشیر با من سخنگوی و بس

 (491)همان: ص                           

 روایت دینوری

چون پدر ]اسکندر[ درگذشت، از دادن باجی كه پدرش به دارا پور دارا میپرداخت »

بق تعهدی كه پدرش كرده امتناع ورزید. دارا پور دارا به اسکندر فرمان داد تا آن باج را مطا

مرغی كه آن تخم را مینهاد درگذشت و داریوش »بود بپردازد. اسکندر در پاسخ نوشت 

خشمگین شد و سوگند یاد كرد كه شخصاً به جنگ روم خواهد تا آنکه آن را ویران سازد، 

اسکندر برای چنین جنگی آماده نبود و اسکندر در آغاز سركش و شیفته به خود بود و در 
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 اخبار الطوال، مهدوی دامغانی: ص)برگردان « تدای كار سخت ستمگری و سركشی میکرداب

55.) 

 روایت ابن اثیر

چون فیلقوس نابود شد، پس از وی پسرش اسکندر به پادشاهی رسید و بر همۀ »

شهرهای روم چیره گردید. نیروی او از دارا افزونتر شد و او چیزی از باژ به دربار وی گسیل 

ژی كه فرستاده میشد بسان تخمهای زرین میبود. دارا بر وی خشم گرفت و برای او نکرد. با

نامه نوشت و او را نکوهش كرد كه بدرفتاری در پیش گرفته و از فرستادن باژ ساالنه 

خودداری ورزیده است. دارا برای وی چوگان، گوی و كویزی ]قفیزی یا واحد وزن[ فرستاد 

ن چنین بود: اسکندر كودكی بیش نیست و او را میسزد كه اش از این سه ارمغاو خواسته

را رها یازد و اگر نکند و نافرمانی پیشه سازد، اكنون گوی و چوگان بازی كند و پادشاهی 

كسی روانه گرداند كه او را بند برنهد؛ شمار سپاهیان وی )دارا( به اندارۀ كنجدهایی است 

ای وی نامه نوشت كه خواستۀ وی را دریافته كه به نزد وی روانه ساخته است. اسکندر بر

است و آنچه را در نامۀ وی بوده، نیک نگریسته است و میداند كه چوگان و گوی به معنی 

افکند و گیرنده از آن پرهیز باز، چوگان را برمیچیست. او از آن فال نیکو گرفته زیرا چوگان

ا همانند گوی میشمارد و كشور دارا میکند و آن را به افکننده برمیگرداند. اسکندر زمین ر

انگارد. فال نیک زدن وی به كنجد مانند نیک انگاشتن گوی و را پیوست كشور خویش می

چوگان است چه كنجد چرب است و از تندی و سوزندگی به دور است. اسکندر برای وی 

فرستاده است، ای پر از خردل فرستاد و با این كار، او را آگاهانید كه آنچه به نزد وی كیسه

اندک است ولی تند و سوزان است و لشکریان وی )اسکندر( همچنین تند و سوزانند. چون 

روحانی: صص  برگردان تاریخ كامل،نامۀ او به دارا رسید، خود را آمادۀ كارزار با او ساخت )

319-311.) 

 نبرد اسکندر و دارا 

 روایت فردوسی

ر نبرد اول كه در نزدیکی فرات بود و به بین اسکندر و دارا، چهار جنگ روی داد. د

اما پیروزی با اسکندر  هشت روز انجامید، سپاه دارا شکست خورده و دارا از میدان گریخت؛

  بود: 

 بهههه پهههیش سهههپاه آوریدنهههد پیهههل 

 سهواران جنهگ از پهس و پیهل پهیش     

 

 جهان شد به كردار دریای نیل 

 همه برگرفته دل از جان خویش

 (1/114شاهنامه: ج)                     
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در نبرد دوم اسکندر پیروز شد و دارا به استخر گریخت و سپاهی فراهم كرد اما باز هم 

 شکست خورد و این بار به كرمان رفت:

 سههکندر چههو بشههنید لشههکر برانههد   

 سههپه را چههو روی انههدر آمههد بههه روی

 سه روز اندر آن رزمشهان شهد درنهگ   

 

 پذیره شد و سازش آنجا بماند 

 ن گشت پرخاشجویزمان و زمی

 چنان گشت كز كشته شد جای تنگ

 (113/ 1همان، ج)                        

 سههکندر چههو از كههارش آگههاه شههد   

 سهههپه برگرفهههت از عهههراق و برانهههد 

 

 كه دارا بر تخت افسر ماه شد 

 به رومی همی نام یزدان بخواند

 (115/ 1)همان،                           

 ای از اسکندر میخواهد كه راه صلح در پیش بگیرد:ا طی  نامهدارو در نبرد چهارم، 

 نههه مههردی بههد ایههن رزم مهها بهها سههپاه

 كنههون گههر بسههازی و پیمههان كنههی  

 همههه گههنج گشتاسههپ و اسههفندیار   

 فرستم بهه گهنج تهو از گهنج خهویش     

 

 مگر بخشش و گردش هور و ماه 

 دل از جنگ ایران پشیمان كنی

 همان یاره و تاج با گوشوار

 ورزیدۀ رنج خویش همان نیز

 (111/ 1)همان،                           

 روایت نظامی

ای اسکندر را به طفلی تشبیه در این روایت، پادشاه ایران پیش از شروع نبرد، در نامه

 میکند كه قصد نبرد با شیر را دارد:

 رایتهههو ای طفهههل ناپختهههۀ خهههام   

 

 آزمایمزن پنجه در شیر جنگ 

 (491)شرفنامه: ص                      

و سوگند میخورد كه رومیان را نابود سازد. اسکندر در پاسخ دارا، خود را از نسل 

 پیامبران پیشین معرفی میکند:

 بههههه راه  نیاگههههان پیشههههین مهههها  

 شهههناسبهههه صهههحف بهههراهیم ایهههزد

 كههه گههر دسههت یههابم بههر ایرانیههان    

 

 كه بودند پیغمبر دین ما 

 كز آن دین كنم پیش یزدان سپاس

 دین زرتشت را از میان برم

 (499)همان: ص                          

 ای بر اسکندر وارد ساخت اما  اسکندر،در این نبرد یکی از سرداران ایرانی ضربه

سرسختانه مقاومت نمود. از سوی دیگر دو تن از فرماندهان دارا با اسکندر هم پیمان شدند 

 تا شاه ایران را به قتل برسانند:
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 رهنگ غهدار چهون پیهل مسهت    دو س

 زدنهههدش یکهههی تیهههغ پهلوگهههذار   

 درافتههههاد دارا بههههدان زخههههم تیههههز

 درخههت كیههانی درآمههد بههه خههاک    

 

 بر آن پیلتن برگشادند دست 

 زاركه از خون زمین گشت چون الله

 ز گیتی برآمد یکی رستخیز

 بغلتید در خون تن زخمناک

 (113)همان: ص                          

 روایت دینوری

چون نامۀ داریوش به اسکندر رسید سپاه خود را جمع كرد و با آنان بسوی عراق »

های خود را در حركت كرد. و چون این خبر به داریوش رسید، زنان و فرزندان و گنجینه

همدان جمع كرد و در حصار آن شهر كه از بناهای خود او بود قرار داد و برای رویارویی با 

با او كرد. اسکندر امیدی برای پیروزی بر داریوش و دست  اسکندر بیرون آمد و جنگها

یافتن به بخشی از كشور او نداشت تا آنکه با دو مرد از مردم همدان كه از فرماندهان 

نظامی و ویژگان و نگهبانان داریوش بودند دسیسه ساخت و آن دو را تشویق كرد و فریفت 

یرفتند. روزی درحالیکه داریوش با تا نسبت به داریوش مکر و خیانت كنند و آن دو پذ

اسکندر مشغول جنگ بود، آن دو از پشت سر داریوش را مورد حمله قرار دادند و غافلگیر 

 اخبار الطوال، مهدوی)برگردان « كردند و كشتند و سپاهیان داریوش پراكنده شدند

 (.59-51دامغانی: صص 

 

 روایت ابن اثیر

دوستی و آشتی در پیش گیرم و اگر نخواهی،  اسکندر گفت[ اگر بخواهی، با تو راه»]

راه دشمنی و پیکارگری. سپس اسکندر از جنگ ترسید و خواستار آشتی گردید. دارا با 

یاران خود به كنکاش نشست و آنان را به جنگ برآغالیدند؛ زیرا دلهایشان از او سیاه شده 

دو تن از دربانان دارا نامه نوشت بود. در این هنگام دارا آمادۀ كارزار با او شد. اسکندر برای 

و از ایشان خواست دارا را بکشند. آن دو چیزی خواستند ولی ایمن ماندن خود را از گزند 

در آن نگنجاندند. چون جنگ درگرفت، آن دو دربان دارا را كشتند. جنگ میان آنان یک 

 (.314- 131روحانی: صص برگردان تاریخ كامل، سال به درازا كشید )

 ر و شهر زناناسکند

 روایت فردوسی

اسکندر به شهری رسید كه نامش هروم بود. شهری كه تنها زنان در آن زندگی »

ای نوشت كه از شما چیزی نمیخواهم. طالب آنم كه خردمندزنانی میکردند. در شهر نامه
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نزد من بفرستید تا از آنان آگاهیها بدست آورم. دانای شهر پاسخ نامۀ اسکندر را چنین 

پوشیده ت كه .... اگر لشکر به شهر هروم بیاوری، ده هزار زن همگی دوشیزگانی خفتاننوش

ه با تو مبارزه خواهند نمود ه تو مردی بزرگ هستی اگر با زنان جنگ كنی، ننگی جاودانه 

بر دامانت خوهد نشست، اما اگر به صلح میل كنی میتوانی به شهر ما درآیی. زنان شهر 

گه شدند، انجمن كردند و گفتند دوهزار زن دانا و سخنگو چون از نیت اسکندر آ

)شاهنامۀ فردوسی به نثر، « برمیگزینیم و چون بیاید او را استقبال میکنیم و نثار مینماییم

(. اسکندر پس از آنکه قصد نمود عازم شهر زنان شود، با تندباد، برف، 111دبیرسیاقی: ص 

 گرما و... مواجه گردید:

 اران رومهمههههی رفههههت بهههها نامههههد 

 كههه آن شهههر یکسههر زنههان داشههتند   

 سههوی راسههت پسههتان چُههن آنِ زنههان 

 سههوی چههپ بههه كههردار پوینههده مههرد  

 چُههن آمههد بههه نزدیههک شهههر هههروم   

 یکههی نامههه بنبشههت بهها رسههم و داد    

 بعنهههوان بهههر از شهههاه ایهههران و روم   

 

 بدان شارستان كه خوانی هروم 

 كسی بر در شهر نگذاشتند

 چو گشتی دوان نار بر برزنان

 جوشن بپوشد به روز نبردكه 

 سرافراز با نامداران روم

 نژادچنان چون بود مرد فرّخ

 سوی آنکه دارند مرز هروم

 (1/95شاهنامه: ج)                       

دربارۀ اینکه ممخذ فردوسی در این داستان چه بوده است چیز زیادی نمیدانیم؛ اما نکتۀ 

ط نظامی از فردوسی وام گرفته میشود و نظامی اصلی آن است كه ایدۀ این شهر بعدها توس

در اسکندرنامۀ خود با جزئیات بیشتر به طرح آن میپردازد. شاید این احتمال وجود داشته 

باشد كه فردوسی با طرح این داستان تمایل داشته آگاهی خویش از اساطیر یونان و روم را 

 نیز به خواننده نشان دهد.

 

 روایت نظامی

کندر به اندلس یا قیروان و سَمَره و مغرب و دیدارش با زنی پادشاه كه ماجرای سفر اس»

از او به نامهای قیدافه، فیذافه، قنداقه یاده شده است در سرزمینهای اسالمی رایج و مشهور 

التواریخ، اشعار خاقانی، اسکندرنامۀ بوده و در آثاری چون اخبار الطوّال، شاهنامه، مجمل

این ماجرا اشاره شده است. اما نظامی آگاهانه و اندیشیده نام قیدافه  منثور و منابع دیگر به

بدل كرده و ماجرای او را به جای سرزمین اندلس به بردع وطن خود مربوط « نوشابه»را به 

(. نوشابه در اسکندرنامۀ نظامی با صفات 44)تحلیل آثار نظامی، احمدنژاد: ص « كرده است

 و عزم استوار و قوی معرفی میشود:نیکویی چون نغزگویی، فرزانگی 

 همه ساله با عشرت و نوش جام  زنهههی حاكمهههه بهههود نوشهههابه نهههام   
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 رای و روشههههندل و نغزگههههویقههههوی

 

 خویمنش بلکه فرزانهفرشته

 (111)شرفنامه: ص                      

كس بر نوشابه هزاران زن زیبا و سی هزار غالم را به خدمت دارد اما از مردان هیچ

اه او راهی ندارد و با هیچ مردی دیدار نمیسازد. غالمان دربار وی نیز در اطراف و اكناف درگ

شهر هستند و مشاوران وی تنها زنان خردمند میباشند. آن هنگام كه اسکندر به شهر زنان 

زده میشود و بدنبال حاكم آن والیت میگردد. اسکندر میرسد، از زیبایی و طراوت آن حیرت

كه این شهر را زنی پاكدامن و خردمندتر از مردان اداره میکند كه دختران و متوجه میشود 

 زنان زیبا در خدمت اویند و به نیایش پروردگار و طرب و شادی مشغول هستند:

 گذشههههت از پرسههههتیدن كردگههههار  

 زن كههاروان بههها همهههه كهههاخ و گهههنج 

 ز پرهیزگههههاری كههههه دارد سرشههههت

 دگهههر خانهههه دارد ز سهههنگ رخهههام  

 فهههروزع گیتهههیدر آن خانهههه آن شهههم

 

 بجز خواب و خوردن ندارند كار 

 ز طاعت نهد بر تن خویش رنج

 نخسبد در آن خانۀ چون بهشت

 شب آنجا رود ماه تنها خرام

 خدا را پرستش كند تا به روز

 (191)همان: ص                          

ند كه به اسکندر شیفتۀ دیدار این شهر و نوشابه میگردد. نوشابه از اسکندر دعوت میک

آید و از كاخ نوشابه دیدن میکند شهر بیاید اما اسکندر در هیمت پیک و رسولی به شهر می

اما راز او افشا میشود و هویتش را درمییابد. سرانجام اسکندر خود را معرفی میکند و نوشابه 

 هم در توصیف خویش میگوید:

 سههههیر نیسههههتماگرچههههه زنههههم زن

 مههنم شههیرزن گههر تههویی شههیرمرد     

 

 ل جهان بیخبر نیستمز حا 

 چه ماده چه نر شیر وقت نبرد

 (194)همان: ص                          

و مخصوص « خورشیدتاب»نوشابه از اسکندر بخوبی پذیرایی میکند و سفره و خوانی 

 افکند:برای او می

 در ایههن صههحن یههاقوت و خههوان زرم  

 

 همه سنگ شد سنگ را چون خورم 

 )همانجا(                                     

 نوشابه ضمن گفتگویی با اسکندر، به او در قناعت و دل نبستن به دنیا نصایحی میکند:

 چههههرا از پههههی سههههنگ نههههاخوردنی

 بههه چیههزی چههه بایههد سههر افههراختن   

 چو نهاخوردنی آمهد ایهن سهفله سهنگ     

 در ایههن ره كههه از سههنگ بایههد گشههاد 

 كسههانی كههه ایههن سههنگ برداشههتند   

 كنی داوریهای ناكردنی 

 ای ساختنكه نتوان از او طعمه

 درو سفلگان چه آریم چنگ

 چرا سنگ بر سنگ باید نهاد

 نخوردند و چون سنگ بگذاشتند



 314/ روری بر روایت شخصیت اسکندر در متون نظم و نثر فارسی از قرن سوم تا ششم هجریم

 آزمههایسههنگ ای مههردتههو نیههز ار نههه 

 

 سنک سنگ شو ز آنچه مانی بپای 

 (141)همان: ص                          

به نوشابه و همراهان وی، او را  پس از این دیدار اسکندر با بخشیدن زر و گوهر فراوان

 ترک میکند.

 

 روایت دینوری

چون اسکندر از ساختن سد میان مردم و ایشان آسوده شد، از سرزمین ایشان كوچ »

خرد بودند. زنهای ایشان و مردان پوست و آشفتهكرد و میان گروهی از مردم رسید كه سرخ

روز با یکدیگر جمع میشدند. هر مردی از یکدیگر كناره گرفته بودند و در هر سال فقط سه 

كه میخواست ازدواج كند در همان سه روز ازدواج میکرد. اگر زن پسر میزایید، پس از 

اینکه او را از شیر میگرفت، در همان سه روز او را به پدر تسلیم میکرد و اگر دختر میزایید، 

 (.11-13ی: صصمهدوی دامغان اخبار الطوال،)برگردان « پیش خود نگهداری میکرد

 

 سدّ اسکندر 

 روایت فردوسی

اسکندر بعد از خروج از ظلمات بسوی باختر رفت و در آنجا به مکانی رسید كه 

 مردمانش از بیداد قوم یمجوج و ممجوج به وی شکایت كردند:

 زبههههان برگشههههادند بههههر شهههههریار 

 كه ما را یکی كار پیش اسهت سهخت  

 از ایههن كوهسههر تهها بههه ابههر انههدرون  

 

 ن از گردش روزگاربه نالید 

 بگوییم با شاه پیروزبخت

 دل ما پر از درد و رنج است و خون

 (14-11/ 1شاهنامه: ج)                 

به دستور اسکندر، استادان و صنعتگران، سدی از آهن، مس و سنگ در مقابل آنان 

 برآوردند:

 بهههه رش، پانصهههد بهههود بهههاالی اوی 

 

 چو نزدیک صد باز نیز پهنای اوی 

 (13/ 1)همان:                            

 روایت نظامی

رسیده و از آنجا « خرخیز»اسکندر هنگام بازگشت از چین به شهری از تركستان به نام 

عازم شمال شد. در راه به بیابانی رسید كه ریگش از نقره بود و بخشی از لشکر خود را در 
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ستم قوم یمجوج و ممجوج به وی شکایت آنجا ازدست داد. او در ادامه به قومی رسید كه از 

 كرده و اسکندر بنا به خواست آنان سدی آهنین در مقابلشان ساخت:

 بههدان گونههه سههدی ز پههوالد بسههت   

 چهههو طهههالع نمهههود آن بلنهههداختری

 از آن مرحلههه سههوی شهههری شههتافت

 

 كه تا رستخیزش نباشد شکست 

 كه شد ساخته سد اسکندری

 كه بسیار كس جست و آن را نیافت

 (111شرفنامه: ص)                       

 روایت دینوری

پس اسکندر به اردوی خود بازگشت و كشور چین را پشت سرگذاشت و بسوی »

مردمی كه خداوند متعال داستان آنان را در كتاب مجید خود بیان فرموده است روی آورد. 

و ممجوج در زمین  ای ذوالقرنین، همانا كه یمجوج»بیان الهی از این قرار است گفتند: 

كنندگانند. چگونگی داستان و ساختن سد را هم خداوند بیان فرموده است. اسکندر تباهی

از آنان دربارۀ آن ملتها پرسید. گفتند ما فقط كسانی را كه نزدیک ما هستند میشناسیم 

ولی دیگران را نمیشناسیم، آنانی كه میشناسیم یمجوج و ممجوج و تاویل و تاریس و منسک 

و كماری هستند. چون اسکندر از ساختن سد میان مردم و ایشان آسوده شد، از سرزمین 

 (.11مهدوی دامغانی: ص  اخبار الطوال،)برگردان « ایشان كوچ كرد

 

 روایت ابن اثیر

چون میان دو اوراز )دو كوه بلند( رسید، مردمی دید كه به دشواری میتوانستند سخن »

تند: ای دو شاخدار، همانا یمجوج و ممجوج در زمین تباهکارانند. دیگران را دریابند. اینان گف

ای فراز آوریم تا میان ما با ایشان دیواری برآوری؟ گفت: آن آیا میخواهی برای تو هزینه

دسترس و توان كه پروردگارم به من بخشیده است، بهتر است. شما مرا با مردان یاری 

های پوالد و آهن رم بسی بلند و استوار. مرا پارهدهید تا میان شما با ایشان دیوار بر آو

دهید. تا چون از روی زمین تا سر كوه را هموار ساخت، گفت: بدمید. تا آنگه كه آن را 

آتشی كرد و آهن تافتۀ سرخ گردانید، گفت: مرا مس گداخته دهید تا بر زیر این بریزم. از 

روحانی: صص  رگردان تاریخ كامل،ب« )آن پس آنان هیچ نتوانستند كه بر سر دیوار آیند

331-333.) 

 اسکندر و ذوالقرنین 

 روایت نظامی

در اقبالنامه، اسکندر در سکوت و هیمت حاكی فیلسوف و خردمند تصویر میشود و 



 313/ روری بر روایت شخصیت اسکندر در متون نظم و نثر فارسی از قرن سوم تا ششم هجریم

نظامی او را همان ذوالقرنین قرآن و عارفی پیامبرگونه میخواند )پیر گنجه در جستجوی 

نه  تصویری كه نظامی از اسکندر میسازد»ازاینرو (. 494-111كوب: صصناكجاآباد، زرین

ست تا جهان فرتوت را سقف بشکافد و طرحی جهانخواری ویرانگر بلکه معماری جهانساز ا

نو دراندازد. اسکندر نظامی دیگر اسکندر مقدونی نیست بلکه تركیبی از یک حکیم 

 (. 414 -411)همان: صص« افالطونی و یک ذوالقرنین قرآنی است

اهلل صفا معتقد است تطبیق شخصیت اسکندر مقدونی با ذوالقرنین قرآنی ابتدا ذبیح

گویا مطالب آن »بوسیلۀ اعراب انجام شد و سپس در نزد ایرانیان پذیرفته و مقبول گردید. 

بوسیلۀ سُریانیان با بعضی اضافات به ادبیات عربی راه جُست و با روایات منسوب به 

« ازیان به همۀ مسلمانان و از آن جمله ایرانیان رسیدالقرنین آمیخته شد و از تذی

(. كامل احمدنژاد درخصوص روایت اسکندر در آثار 41سرایی در ایران، صفا: ص )حماسه

های مربوط به اسکندر برجستگی خاص نیز در زادگاه نظامی، افسانه»نظامی مینویسد: 

از، ارتباط نام او با سدّ دربند و های اسکندر در میان مردم قفقداشت. انتشار وسیع افسانه

بخصوص ارمنیها بر جذابیت آن االبواب و آشنایی شاعر با روایت مسیحیان مجاور و باب

(. آنچه نظامی از او به تصویر 51)تحلیل آثار نظامی، احمدنژاد: ص« افزودافسانه نزد او می

ی و بیداد حاكمان میکشد، حاكمی دادگر و عادل است كه سبب آمدنش به ایران، نارضایت

ایران بر مردم بود؛ چراكه در نتیجۀ ظلم شاهان ایرانی بر مردم، اسکندر به ایران حمله نمود 

 و آن هنگام كه خبر حملۀ اسکندر به ایران رسید:

 جهههان را بههدین مههژده نههوروز بههود    

 از او بهههوم و كشهههور بهههه یکبهههارگی  

 ز داراپرسهههههتی مهههههنش كاسهههههته 

 

 كه بیداد دارا جهانسوز بود 

 وه آمدند از ستمکارگیست

 به مهر سکندر بیاراسته

 (411)شرفنامه: ص                      

روی مخاطب قرار با این اوصاف نظامی تصویر حاكمی شایسته را از اسکندر پیش 

 میدهد، حاكمی كه از دیدگاه نظامی باید سرلوحه و الگوی دیگر پادشاهان قرار گیرد:

 جههههان بایهههدت كهههار آن شهههاه كهههن

 

 همان كن كه او كرد و كوتاه كن 

 (411)همان: ص                          

نظامی اسکندر را شاهی بادانش و خردمند میداند؛ تا جایی كه دستور داد بسیاری از 

 كتب در علوم مختلف را  به یونانی ترجمه نمایند:

 ز رامههههش سههههوی دانههههش آورد رای

 سههخن را نشههان جسههت بههر رهبههری  

 وفان همهههههبفرمههههود تهههها فیلسهههه  

 

 پژوهشگری كرد با رهنمای 

 ز یونان و پهلوی و دری

 كنند آنچه دانش بود ترجمه

 (11)اقبالنامه: ص                         
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اسکندر در اقبالنامۀ نظامی، عارفی درویش و وارسته است كه در عبادتگاهی پنهانی و 

، اوقات بسیاری را به شده از شاخ و برگ درختان، بی هیچ فرش و زیب و زیوریساخته

 عبادت پروردگار میگذراند:

 ای داشهههههتی از عهههههدیمنهانخانهههههه

 یکههی خرگههه از شوشههۀ سههرخ بیههد    

 نهههههادی كههههاله كیههههانی ز سههههر   

 

 بر او هیچ بندی نه از زرّ و سیم 

 در آن خرگه افشانده خاک سپید

 به خدمتگزاری چست بستی كمر

 (34)همان،: ص                         

 یروایت دینور

گفتند ای ذوالقرنین، همانا »دینوری در اشاره به داستان یمجوج و ممجوج اشاراتی دارد: 

 (. 11)اخبار الطوال، مهدوی دامغانی: ص «كنندگانندكه یمجوج و ممجوج در زمین تباهی

 

 روایت ابن اثیر

تند اینان گف»در بیان وجه تسمیۀ ذوالقرنین، وی را دوشاخ میخواند:  الکاملابن اثیر در 

روحانی: ص  برگردان تاریخ كامل،) «ای دوشاخ، همانا یمجوج و ممجوج در زمین تباهکارنند

331). 

 پایان روزگار اسکندر

 روایت فردوسی

بنا به روایت فردوسی، اسکندر در آخرین اقدام زندگی خود در فکر آن بود كه نژاد »

یارای حمله به روم نباشد. او  همۀ پادشاهان ایران را از زمین بردارد تا پس از او، كسی را

این تصمیم خود را با ارسطالیس در میان میگذارد اما او سخت آشفته میشود و با یادآوری 

 (.411)شاهنامه به نثر، دبیرسیاقی: ص « مرگ، او را از چنین كرداری پرهیز میدهد

 بپرهیههز و جههان را بههه یههزدان سههپار  

 ایههمهمههه مههرگ رایههیم تهها زنههده    

 رگهههان مریهههز بپرهیهههز و خهههون بز 

 

 به گیتی جز از تخم نیکی مکار 

 ایم...به بیچارگی در سر افگنده

 كه نفرین بود بر تو تا رستخیز

 (91/ 1)شاهنامه:                          

 روایت نظامی

كه اسکندر كار بستن سد یمجوج و ممجوج را به پایان در اقبالنامه آمده است هنگامی

یش هاتفی غیبی او را مورد خطاب قرار میدهد و با اعالم نزدیک میرساند، در ادامۀ سفر خو

 بودن زمان مرگ وی، از  او میخواهد دست از جهانگشایی و ماجراجویی بردارد:
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 چنههانش آمههد آواز هههاتف بههه گههوش 

 رسههاندی زمههین را بههه آخههر نههورد   

 ز كهههار جههههان پنجهههه كوتهههاه كهههن

 مگر جان بهه یونهان بهری زیهن دیهار     

 

 شی مکوشكزین بیشتر سوی بی 

 سوی منزل اولین بازگرد

 سوی خانه تا پنج مه راه كن

 نیوشندۀ مست شد هوشیار

 (131)اقبالنامه: ص                      

 امگههرم بازپرسههی كههه چههون بههوده   

 بههدان طفههل یکههروزه مههانم كههه مههرد 

 جهههان جملههه دیههدم ز بههاال و زیههر   

 

 امنمایم كه یک دم نه پیموده 

 ردندیده جهان را همی جان سپ

 هنوزم نشد دیده از دیده سیر

 (115)همان: ص                           

 روایت دینوری

المقدس درگذشت. بیست و چهار آنگاه اسکندر پس از سی سال پادشاهی در بیت»

سال را در لشکركشی بر روی زمین گذراند، سه سال در آغاز كار خود در اسکندریه اقامت 

ازگشت در شام مقیم بود، و چون درگذشت، جسدش را در داشت و سه سال هم پس از ب

دامغانی: ص  اخبار الطوال، مهدوی)برگردان « تابوتی زرین نهادند و به اسکندریه بردند

11.) 

 روایت ابن اثیر

آور درگذشت. روزگار او به عراق برگشت و در راه شهر زور به بیماری گلودرد خفگی

گفتۀ برخی گزارشگران است. او را در تابوتی زرین  زندگی او سی و شش سال بود و این به

و آراسته به گوهرها گذاشتند و تابوت با صبر بیندودند )تا تباه نشود( و به نزد مادرش 

 (.335روحانی: ص  برگردان تاریخ كامل،بردند )

 

 گیرینتیجه

ات تاریخی ها و یا حکایات و روایبخشی از تاریخ ادبیات ایران وامدار داستانها و افسانه

است كه از سرزمین یونان نشئت گرفته است. اسکندر مقدونی در سیر تاریخی خود از 

های مختلفی در ادبیات ایران به تصویر كشیده شده است. در حقیقت تا افسانه به گونه

كتب تاریخی ایرانی در اكثر قریب به اتفاق متون، اسکندر، فرزند دارا )داراب( معرفی شده 

ن بار در شاهنامه به همین صورت مورد توجه قرار گرفت؛ اما پس از است و نخستی

ای به اسکندر و زندگی او داشته است. در فردوسی در میان متون منظوم، نظامی توجه ویژه

گذاری رویدادها و اشخاص روایت فردوسی از داستان اسکندر، معیارهای قومی برای ارزش

آید آن است كه فردوسی با ین آثار بدست میبدقت رعایت شده است. آنچه از مقایسۀ ا
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نژادی عادل جلوه دهد تا بدین ترتیب رویکردی ملّی ه میهنی قصد دارد اسکندر را ایرانی

حملۀ او به ایران و ویرانیهایش توجیه یابد. اسکندر در شعر نظامی، حکیم و تا حدودی 

با پایبندی بیشتری به  مقدس و همتای ذوالقرنین معرفی شده است و ابن اثیر و دینوری

 اند.روایت تاریخی به انعکاس این داستان پرداخته
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 فارسیمنابع فهرست 

، 411(، جستارهای ادبی، شمارۀ 4341الر، محمود )اسکندر از هجوم تا جذب، امیدسا

 .34-13صص 

(، ، نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم 4393اسکندر ایران ه نظامی كرمی، محمدحسین )

 .434-413، صص 43، پیاپی 41انسانی دانشگاه شهید باهنر، دورۀ جدید، شمارۀ 

 (، تهران: چشمه.4391اسکندرنامه، افشار، ایرج )

المعارف بزرگ فارسی، زیر نظر كاظم (، دایره4311كیوانی، مجدالدین )اسکندرنامه، 

 موسوی بجنوردی، جلد هشتم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

(، تصحیح حسن وحید 4399بن یوسف )اقبالنامه )خردنامه(، نظامی، حکیم الیاس

 دستگردی، به كوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.

(، ترجمۀ محمد معین، تهران: بنگاه ترجمه و 4331سالم، گریشمن، رمن )ایران از آغاز تا ا

 نشر كتاب.

(، ترجمۀ محمود مهدوی دامغانی، تهران: 4391برگردان اخبار الطوال، دینوری، ابوحنیفه )

 نی.



 4344مرداد / 54یاپی / شماره پسبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(/ 319

(، به كوشش سیدحسین روحانی، چاپ سوم، 4393برگردان تاریخ كامل، عزالدین ابن اثیر )

 تهران: اساطیر.

 (، تهران: نشر مركز.4391شی در اسطورۀ گیلگمش و افسانۀ اسکندر، ستاری، جالل )پژوه

 (، تهران: سخن.4391كوب، عبدالحسین )پیر گنجه در جستجوی ناكجاآباد، زرین

(، به كوشش ژاله آموزگار، تهران: 4393تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم، تفضلّی، احمد )

 سخن.

 (، تهران: خیام.4311نقراض ساسانیان، پیرنیا، حسن )تاریخ ایران از آغاز تا ا

 (، تهران: علمی.4314تحلیل آثار نظامی، احمدنژاد، كامل )

 (، چاپ چهارم، تهران: امیركبیر.4313اهلل )سرایی در ایران، صفا، ذبیححماسه

(، ویرایش و گزارش 4399شاهنامۀ فردوسی )نامۀ باستان(، فردوسی، حکیم ابوالقاسم )

 تهران: سمت.الدین كزازی، اللمیرج

 (، تهران: قطره.4391شاهنامۀ فردوسی به نثر، دبیرسیاقی، سیدمحمد )

(، تصحیح حسن وحیددستگردی، به 4343بن یوسف )شرفنامه، نظامی، حکیم الیاس

 كوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.

 (، ، تهران: توس.4391فردوسی و شعر او، مینوی، مجتبی )

(، 4311كوب، عبدالحسین )در بزم اسکندر: نظری به اسکندرنامۀ نظامی، زرین فلسفۀ یونان

 .191-149، صص 44ایرانشناسی، شمارۀ 


