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 اسکندري امير خسرو ة اسکندر در آيينةبررسي چهر
   منثور فارسيةترين اسکندرنام کهن و

  ∗پور سعيد حسام

  مقدمه
الدين محمود دهلوي يکي از پرکارترين  امير ناصرالدين ابوالحسن خسرو بن امير سيف

رود که در نيمة دوم قرن هفتم و  شمار مي گوي هندي به ترين شاعران پارسي و بزرگ
گمان اين شاعر در گسترش و نفوذ زبان و  زيست و بي ايل قرن هشتم هجري مياو

الدين  پدرش، سيف. ادبيات فارسي در سرزمين هندوستان نقشي ويژه داشته است
محمود، از اميران بنام دربار پادشاهان هند بود و اين ارتباط باعث شد امير خسرو نيز 

هاي  از سرودهرو بسياري   داشته باشد و از اينآن دربار آشنا شود و رابطة مناسبي با با
 بخشي از توان  را ميالسعدين قرانو راني و خضر خان  دول، منظومة نامه تغلقاو مانند 

از . نگاران گنجانيد تاريخ منظوم آن عصر برشمرد و از اين نظر نام او را در زمرة تاريخ
، از بزرگان )ق ه ٧٢٥: م(يا الدين اول نظام سوي ديگر پيوند مستحکم امير خسرو با

مشايخ چشتيه، شخصيتي معنوي از او ساخت که بازتاب اين پيوند و اين تأثير را 
گفتني است اين ارتباط تا پايان عمر . هاي امير خسرو ديد توان در تک تک سروده مي
و نيز فرزانه، امير خسر الدين اوليا ادامه داشته و ظاهراً اندکي پس از مرگ اين پير نظام

  .ديار باقي شتافت تاب جدايي و تنهايي را نياورد و به
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خوبي توانسته ميان  توان دريافت که او به از درنگ و تأمل در آثار امير خسرو مي
دربار پادشاهان هند و اشرافيت و تجمالت آن از يک سو و رابطة  رابطة خود با

. سوي ديگر تعادلي مناسب برقرار سازدالدين اوليا و عرفان و لوازم و ابزار آن از  نظام با
شايد . اي که اين رابطة دو سويه هيچ گاه خللي در ديگري پديد نياورده است گونه به

 نتيجة رابطة او ـ آن اشاره شد که در باال به بتوان گفت آثار تاريخي امير خسرو ـ
، ون و ليليمجن، شيرين و خسرو، االنوار مطلع، غزلياتدربار بوده و آثاري مانند  با

چنين  چون سرودن با. الدين اوليا نظام  نتيجة ارتباط او بااسکندري آيينة و بهشت هشت
 امير خُرد كرماني دهلوي در کتاب. الدين اوليا بود اي خواست مراد و مرشدش نظام شيوه

  :نويسد  ميسيراالوليا
خ المشاي شرف ارادت سلطان حد بالغت رسيد و به که چون امير خسرو به”

 امير خسرو در آن ايام در آغاز …نظر خاص ملحوظ شد  و به…مشرف گشت
المشايخ گذرانيدي تا روزي  خدمت سلطان شعر گفتن بود، هر نظمي که گفتي به

. آميز انگيز و زلف و خال المشايخ فرمود طرز صفاهانيان بگوي يعني عشق سلطان
آن صفات دالويز را از آن روز باز امير خسرو در زلف و خال بتان پيچيد و 

  .١“…نهايت رسانيد به
 امير خسرو دهلوي بررسي اسکندري آيينةدر اين پژوهش کوشش شده منظومة 

اين که نقش و جايگاه اسکندر در اين منظومه بسيار برجسته است و  توجه به شود و با
چرخد، بر آنيم تا ضمن برشمردن برخي از  حوادث و رويدادهاي آن حول محور او مي

ترين  کهن  بااسکندري آيينةهاي داستاني اين منظومه، چهرة اسکندر را در  ژگيوي
ها اسکندرنامهديگر  البتّه هنگام بررسي به.  موجود فارسي واکاويممنثور اسکندرنامة

افکنيم و   طرسوسي نيز نظر مينامة داراب نظامي و داستان اسکندر در اسکندرنامةمانند 
  .کنيم ر شخصيت اسکندر و داليل آن اشاره ميبه برخي از تضادهاي موجود د
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  آيينة اسکندري
تصحيح و مقدمة جمال مير سيدوف،   سرودة امير خسرو بااسکندري آيينةمنظومة 

 بيت ٦٤٨ بيت دارد و از اين تعداد ٤٤١٦ مسکو، م، ١٩٧٧انتشارات دانش، سال چاپ 
 و )ص(يش حضرت محمداو و ستا ستايش خداوند و مناجات با در آغاز اين منظومه به
الدوله محمد جهانگير و خطاب السالطين عالء الدين اوليا و شمس معراج او، مدح نظام

مانده   پرداخته شده است و از ابيات باقي…بوس و داليل سرايش اين منظومه و زمين
بيت حکايات و اندرزهاي  ٧٤٩ماجراهاي اسکندر و  به%) ٦٢ حدود( بيت ٢٧٣٢
 است نامه ساقي بيت نيز ٤٠ميان ماجراهاي داستان نقل شده و   که درخسرو است امير
بيت پاياني کتاب  ٢١١کدام از ماجراهاي اسکندر سروده شده است و  پايان هر که در
خسرو و پندهاي گوناگون پرداخته شده  چگونگي سرايش و حديث نفس امير نيز به
خسرو از شيوه و سبک  اميرشود، پيروي  آنچه در آغاز اين منظومه ديده مي. است

خسرو افزون بر مدح پادشاه زمان خود و ممدوحي که کتاب را  البتّه امير. نظامي است
الدين اوليا گفته است و اين بخش را پيش  نام او سروده، ابياتي را نيز در وصف نظام به

ميتي داده که اين کار نشانگر ارزش و اه الدوله محمد جهانگير قراراز ستايش عالء
  .خسرو براي پير و مرشد خود قايل است است كه امير

شود اين است که   نظامي ديده مياسکندرنامةتفاوت ديگري که ميان اين منظومه و 
دليل روايات گوناگوني که دربارة پادشاهي و پيامبري اسکندر وجود داشته،  نظامي به

شاهي است و سفر دومش گرفته، سفر نخست او هنگام پاد سفر براي اسکندر درنظر دو
 را اسکندرنامههمين دليل  پيامبري است و چه بسا نظامي به پس از برگزيده شدنش به

حوادث و  (اقبالنامهو ) پادشاهي حوادث و وقايع سفر نخست ـ(در دو بخش شرفنامه 
اما امير خسرو ضمن تأکيد بر نظرات مختلف . سروده است)  پيامبريـ وقايع سفر دوم
  :پذيرد ندر پيغمبري او را نميدربارة اسک

  م درســخنراوان بــود بــيش و کــفــ  هـــاي کهـــن  در آيـــين تـــاريخ 
ــ  ســکندر کــه فــرخ جهــان شــاه بــود ــف هب ــدگي خ ــرخن ــاه ب   وداص درگ

ــگ ــروهـ ــي زدنـ ــگ  ت درشد از واليـ ــي نروهــ ــغمد پينتشبــ   رشبــ



  ٧٢  قند پارسي

  

ـ    درستي ش   تحقيق چون کرده شد باز جـست       به   ١تت درسـ  دش بـر والي
اتفاقاً چون اين شاعر پيامبري اسکندر را نپذيرفته، هيچ گاه در سرودة خود و 
سروش  توانسته با کارنبرده؛ هرچند پذيرفته كه او مي پيامبر را براي اسکندر به واژة

  .گاه مشکل از او ياري جويد غيبي ارتباط برقرار کند و به
 را در دو بخش اسکندري آيينةهمين باور، امير خسرو  توجه به رسد با نظر مي به

جداگانه نسروده و کل ماجراهاي اسکندر را در يک اثر گنجانيده است و در اين مورد 
 اسکندرنامهگفتني ديگر اين که نظامي در دو بخش . از نظامي پيروي نكرده است

دگرگوني در شيوة  تفاوتي در مسير دو سفر اسکندر نديده و بيشتر در سفر دوم به
هاي گوناگون  دف او از فتح کشورها و فراخواندن مردمان سرزميننگرش اسکندر و ه

سفر خشکي و  دين حق پرداخته، در حالي که امير خسرو سفرهاي اسکندر را به به
هاي درياست اسکندر جز  کند و در سفر دوم که ديدن شگفتي سفر آبي تقسيم مي

  .کند کسي ديدار نمي نگهبان آب با با
  امجهان قاف تـا قـاف بـستد تمـ           بدين گونه يک ره زشمشير و جام      
  نــوعي دگرگــرد آفــاق تاخــت بــه  دگر بـاره کـز روم رايـت فراخـت         

ــري   خشکي چو بنمود جوالن گـري      به ــو آب روان درت ــد چ   روان ش
ـ  ه  عجب ــب  ردظّـاره کـ   ا چـو ن   اي دري ــرآم ــد ره م ــرگ را چ   ٢رداره ک

دن گشتن جهان در طوالني بودن سفر دريايي اسکندر و غيرممکن بو توجه به و با
  :مدت زمان بسيار کوتاه بر اين باور است که

  نيوشنده سي سال گويـد حيـات        ذات دروغ است کان پادشه را به     
  دو ره فــتح آفــاق در شــک بــود  ز عمري کزين گونه انـدک بـود       

ـ    أن او ة شـ  وانـدم از قـصّ    چنين خ    ٣ود جـوالن او كه پانصد فزون ب
داند و در هيچ  در را افزون بر پانصد سال ميهرچند در اينجا امير خسرو عمر اسکن

چنين موردي اشاره نشده است و در همة آنها  هاي اسكندر به يك از ديگر داستان
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 ٣٣چنين، بر پاية اسناد و مدارک تاريخي، اسکندر در  اسكندر عمر كوتاهي دارد و هم
از نظامي پيروي  كار ديگري که در آغاز داستان، سراينده با. سالگي درگذشته است

در مسير حرکت اسکندر ميان . اي بسيار فشرده است گونه داده، نقل داستان به انجام
اين که  توجه به شود که با  نظامي تفاوت ديده مياسکندرنامة و اسکندري آيينة
آنچه  نمايد، اما نظامي به خسرو هر دو داستان نظامي را درهم آميخته طبيعي مي امير
از گفته، پايبند بوده است و تفاوتي در مسير حرکت اسکندر در صورت ايج آغاز به در

ها   گاه پريشانياسکندري آيينةشود، اما در  بخش فشردة داستان ديده نمي متن داستان با
براي نمونه در بخش فشردة داستان، اسکندر پس از حمله . خورد چشم مي به
هاشان   از زرتشتيان و آتشکدهکشد و ايران لشکر مي سرزمين زنگيان و تسخير آن، به به

  .١رود هند و چين، سرزمين يأجوج و مأجوج، مي آورد و در ادامه به دود برمي
هند، چين و سرزمين يأجوج و  اما در متن داستان، پس از اين که اسکندر به

يادش  گردد، برخي از نزديکان او به روم باز مي فتح اين مناطق به رود و با مأجوج مي
اين خواسته جامة عمل  درنگ به ه بايد دمار از زرتشتيان برآورد و او نيز بيآورند ک مي
  .٢پوشاند مي

، چنان که پيشتر اشاره شد، بدون درنظر گرفتن اسکندري آيينةمتن داستان 
.  بيت است٢٧٣٢هاي مستقل و اندرزها و پندهاي شاعر و مطالب پاياني  حکايت

ميان مسير  ي متنوع و نبود انسجام کافي درهاي گوناگون و پندها حکايت توجه به با
خسرو سرودن داستان اسکندر  رسد هدف اصلي امير نظر مي حوادث و وقايع داستان، به

گرفتن شخصيت و روحيات معنوي و مذهبي او بيشتر هدفش  درنظر نبوده است و با
اين موارد اي که گاه در بيان  گونه بيان موارد و نکات اخالقي و معنوي بوده است، به

تکرار گراييده و نتيجة اين تکرار و اصرار بر ذکر مطالب اخالقي، سردرگمي خواننده  به
خوبي مسير حوادث و ماجراهاي داستان اسکندر را  تواند به است و خواننده نمي

  .گيرد پي
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 اش دنيا آمدن اسکندر و نژاد او و لشکرکشي همچنين در اين داستان، از چگونگي به
ميان نيامده و دليل  هند سخني به کشته شدن داراب و سپس رفتن اسکندر بهايران و  به

  :اين ماجراها از نظر شاعر اين است که نپرداختن به
ــه   دوران خـويش   هر آنچ از وي آمـد بـه        ــا ب ــست دان ــويش  نبشت ــوان خ   دي

ــه  ودن کــار بــو در بنــد ايــم چــم هــدلــ ــود   ب ــار ب ــه ناچ ــت آنچ ــاز گف   ايج
ــدگــر هرچــه ناگ   يک گفت خواهم درست    کنون يک به    د از نخــستفتــه مان

ــه   نخـــست آرم از رزم خاقـــان ســـخن ــدم ب ــه دي ــاريخ ک ــن  ت ــاي که   ه
ــاه   ــده نگ ــرد آن جري ــه ک ــامي ک   در آشـــــتي زد ميـــــان دو شـــــاه  نظ
   البــد ايــن ســاز را  دگرگــون زنــم   دگرگونــه خوانــدم مــن ايــن راز را   

ــ  يس بــــداردت نــــطافــــه لرنــــوگ ــر گفه هــک ــه را ب ــاز گت ــسوي   ١يد ک
چين  اين ديدگاه در اين منظومه متن داستان از لشکرکشي اسکندر به توجه به و با

اين ماجرا،   بيت به٩٠٠برجسته کردن اين نبرد و اختصاص نزديک به  شروع شده و با
  :بيان اين بيت شاعر کوشيده تا سخن ديگران را تکرار نکند و پس از پايان اين داستان با

ــ ــيم ديگــر فزل در اقتزل ــدل   ٢ گه سـرفکند گهي تاج بربود و    کن
تاراج رفتن سر روسيان و رفتن اسکندر  اي بسيار گذرا از تسخير شرق و به گونه به
  .راند ظلمات و دست خالي برگشتن او سخن مي به

شوند و  پس از اين ماجرا اسکندر و سپاهيانش ميان صحرا از گرسنگي درمانده مي
دادن يک خوشة انگور معجزه آسا، تمام  آيد و با شان ميياري سرانجام سروش غيبي به

 نظامي هرچند بسياري از اقبالنامةرهاند ولي در  لشکريان اسکندر را از درماندگي مي
شوند، اما سخني از ياري سروش  آب و علف تلف مي لشکريان براي گذر از بياباني بي

سختي  نشده است و اسکندر باآن اشاره كرده گفته  اي كه امير خسرو به شيوه غيبي به
  .٣رسد سرزمين يأجوج و مأجوج مي به
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سرزمين يأجوج و مأجوج برود و آنان را  خواهد تا به سروش غيبي از اسکندر مي
رود و پس از کشتن تعداد زيادي از آنان، سدي  آنجا مي از ميان بردارد و اسکندر به

 آن سامان را از شرشان سازد و مردم پوالدين درگذرگاه قوم يأجوج و مأجوج مي
نظامي اندکي متفاوت است  توصيفاتي که امير خسرو از اين قوم داده است با. رهاند مي

ها  هاي بزرگ اين قوم و استفاده از اين گوش  دربارة گوشاسکندري آيينةو در 
عنوان زيرانداز و روانداز سخن گفته شده و اين قوم مردمان و حيوانات آن سرزمين  به

هاي اين  دربارة گوش) اقبالنامهبخش ( نظامي اسکندرنامةخورند، در حالي که در  را مي
رسانند و کاري  حيوانات و گوسفندان ساکنان آسيب مي قوم سخني گفته نشده و تنها به

  .١مردمان آن ندارند به
 در داستان اسکندر نام اين موجودات گوش شاهنامة فردوسيگفتني است در 
 و در ٣گوشان  نام اين موجودات گليمعيار سمک در داستان و. ٢بستران آمده است

زکرياي  نظر. ٤کار رفته است گوشان به اسکندر واژة گليم  بخش مربوط بهنامه داراب
ميان بردن   دربارة اين قوم و نقش اسکندر در ازالمخلوقات عجايبقزويني در کتاب 

  :آنان درخور توجه است
ها دراز  ک است از نسل يافث بن نوح، که گوشيأجوج و مأجوج نام دو قبيلة تر”

عنوان لحاف  دارند، بر آن گونه که چون شب فرازآيد، يکي در زير افکنند و يکي به
ديار آنها رسيد مردم  ذوالقرنين چون به. کردند اين قوم در دنيا فساد مي. روي کشند بر

که اينان ديار ما را بردند و از او ياري خواستند  او پناه از ظلم يأجوج و مأجوج به
ذوالقرنين تعداد و . دزدند خورند و چار پايان ما را مي کنند و ِکشت ما را مي منهدم مي

اندام و  اند کوتاه شمار است و موجوداتي تعدادشان بي: گفتند. مشخّصات آنها را پرسيد
 هاي آنان مانند درندگان است و جاي ناخن منقار دارند و بر پشت پهن صورت که نيش
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خوانند و  باشند و مثل کبوتر يکديگر را فرا مي آنها موست و داراي دو تا دم بزرگ مي
  .١“کنند همانند سگ عوعو مي

گردد و پس از  روم باز مي اسكندر پس از بستن سد در برابر يأجوج و مأجوج، به
 هاي زردتشتيان و ابتدا آتشکده: کند اين منظومه، او سه کار مي توجه به بازگشت، با

کند و پس از چند شکست از  يونانيان حمله مي برد و سپس به ميان مي کيش آنان را از
 کند شکستن سدي بزرگ در زير آب غرق مي ياري سروش غيبي سرزمينشان را با آنان به

اصرار فراوان و شنيدن پندهايش،  يابد و با و پس از اين پيروزي افالطون يوناني را مي
انگيزي از دريا  رود و عجايب شگفت دريا مي برد و در ادامه به روم مي او را با خود به

  .ميرد بيند و پس از بازگشت مي را مي
گوينده هرگاه خواسته حکايت و  اين که در اين داستان توجه به طور کلّي با به

اندرزي گفته است و حتّي براي ماجراهاي اسکندر نيز آن گونه که بايد نظم و ترتيب 
رفته، طرح داستان بسيار ضعيف است و شايد بتوان گفت طرح خاصّي خاصّي درنظر نگ
 نامة اقبال و شرفنامههاي همعرض مانند  داستان شود و حتّي نسبت به در آن يافت نمي

 خود سرايندة اثر، مجنون و ليلي، خسرو و شيرين گرگاني، ويس و راميننظامي، 
شي که ممکن است خواننده را اي براي خواننده ندارد و شايد تنها بخ جذابيت ويژه
پادشاه چين است که البتّه چارچوبي  دنبال خود بکشاند جدال اسکندر با قدري به

ميدان جنگ  تکراري دارد که در آن دختري دالور در لباس مردان از سپاه خاقان به
نبرد  کشد و سرانجام اسکندر خشمگين به آيد و بسياري از دالوران اسکندر را مي مي
داده بود،  شتابد و دالوري راکه سراينده تاکنون او را بسيار بسيار قوي نشان ياو م با

هاي آن  توان يکي از کاستي همين مورد را نيز مي کند ـ مانند آب خوردن اسير خود مي
  .بندد او پيمان زناشويي مي شدن از رازش با آگاه  و باـ شمار آورد به

ه شد، هدف امير خسرو بيشتر بيان مسايل در موارد ديگر، همان گونه که پيشتر اشار
اي  گونه پادشاه زمان خود عالءالدوله محمد جهانگير است، به اخالقي و پند و اندرز به

فرستادن  کند و افالطون حتّي با که وقتي اسکندر براي يافتن افالطون کوشش فراوان مي
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اين  راي مالقات باپذيرد، اسکندر خود ب پيکي ويژه از جانب اسکندر، دعوتش را نمي
نهد و  يک سو مي رود و جاه و جالل پادشاهي را به غاري متروکه مي فيلسوف به

  :گويد مي
  تو بـر آرم نفـس   ک چند با  که ي   و ليکن مراد من آن بود و بـس        

*  
  تواضع زتـو نيـست مـا را دريـغ           از ما دريغ  چو تو داشتي صحبت     

  کنــون پنجــة مــا و دامــان کــوه  گــر از زحمــت مــا نيــابي ســتوه
ــ  نه آن پادشاهم من از کبر و جـاه    ــظــيه تعک ــم دان ــاهدارم نا ن   ١گ

پذيرد و پس از اصرار زياد،  هايي افالطون نمي وجود چنين رفتار و خواهش با
  :دهد اسکندر را اين گونه اندرز مي

  د که ز ايزد بـود ترسـکار       مان ش ه  نخست آنچه فرض است بر شهريار     
* 

   راشويايي خـــوانـــد تنـــنبي  چو تيري زند جان بدکيش را     
*  

  خدا را پرست و مشو خـود پرسـت        دست چو دادت خدا آنچه داري به     
  گنــداري ز درويــش نا نــگــر تــن  اهنشه روم و زنـگ    تويي گرچه ش  

*  
  نـان رت ع عـش  ا تـواني بـه    ده ت م  جهان گرچه خالي شد از دشمنان     

*  
  اي معـده خرسـند کـن        نان پاره  به  نگــويم کــه خمخانــه رابنــدکن   

  ٢خورد تو را مي  خوري ني     که تو مي    وردرت درخـ  يکن چنان خـور گـ     و ل 
گمان  اسکندر بي افالطون و اندرزهاي افالطون به اين شيوة رفتار اسکندر با

پادشاه زمان خود باشد که بدين  صورت غيرمستقيم حرف دل امير خسرو به تواند به مي
مطلب . آموزاند لم و اخالق و عرفان را مياهل ع گونه، شيوة مطلوب رفتار پادشاهان با
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بيني امير خسرو است که در سخن افالطون بازتابانيده شده  ديگر در اين سخنان واقع
جاي تحذير و  شراب خواهد رفت، از اين رو به داند که پادشاه حتماً در پي او مي. است
نوشي  ا در شرابخواهد دست کم ميانه روي ر دارندگي و منع يکبارة وي، از او مي باز

  .پيشة خود سازد
شود تناقضي است  افالطون ديده مي گفتني ديگري که در ماجراي رفتار اسکندر با

که در سخنان امير خسرو است و براي خواننده پرسش برانگيز است که چرا وقتي 
پراکنده  برد و آنجا را تسخير کند، با يونان حمله خواهند به نزديکان اسکندر از او مي

غاري در يک کوه، نزديکان اسکندر از او  ها و فرار افالطون به  يونانيان در کوهشدن
  :نزد خود بياورد خواهند که افالطون را به مي

  همزانـويي دسـتگاهش دهـد      به  همدستي خويش راهش دهـد   به
  برهــان عقلــيش ملــزم کنــد بــه  خياالت خام از سرش کـم کنـد       

  ١رودمش آرد فـ   ش بـراهي  کـي  به  رود بـود  ر نمـ   تيـ  واز هـ  ش کـ  دل
شود که اسکندر بر آن  که ديديم، گفته مي نکته اينجاست که در اين بخش، چنان

کيش ابراهيم دعوتش  برحذرداشتن او از کيش نمرود، به شود تا افالطون را بيابد و با مي
دين حق فراخواند،  اما درست چند بيت بعد بدون اين که اسکندر، افالطون را به. کند

طون است که نخستين درخواستش از اسکندر خداترس بودن او در پادشاهي اين افال
  .٢است

اين تناقض و يا تناقضي که در آغاز داستان در مسير حرکت اسکندر در حمله 
شود و همچنين روشن نبودن نام مادر اسکندروس، پسر اسکندر و  زردشتيان ديده مي به

ادشاهي پس از مرگ اسکندر و آمدن و بزرگ شدنش و رهاکردن پ دنيا چگونگي به
کند و انسجام و  روشن نبودن پايان زندگي اين پسر، ابهامات داستان را بيشتر مي

  .کند تر مي گسستة داستان را پريشان بافت
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هرچند گاه  ناگفته نماند پندها و اندرزهاي متنوع و همه جانبة امير خسرو ـ
کمک آنها منشور  توان به ـ در اين کتاب بسيار شنيدني است که مي تکراري است
  .خسرو را نگاشت اخالقي امير

هاي ديگر اسکندر است،  اسکندرنامهاز آنجا که شخصيت محوري در اين منظومه و 
شخصيت تاريخي او، چهره و موقعيتش را در  کوشيم تا پس از نگاهي به مي
  : منثور موجود فارسي بررسي کنيماسکندرنامةترين   و کهناسکندري آيينة
  خصيت تاريخي اسکندرش
ولي مادر فيليپ زني ايلورناني . پدر اسکندر فيليپ پسر آمونتاس مقدوني بود”

پدر اسکندر از طرف مادر بربر بود، اما مادر اسکندر که . نام اريديس بود به
عقد رسمي فيليپ درآمد، دختر  به. م .ق ٣٥٧المپياس نام داشت و در سال 

رسيد، بنابراين يوناني  پسر آشيل مي که نسلش بهها بود  نئوپتولموس شاه ملسي
  .١“رفت شمار مي به
وار  ارسطو عشق ديوانه. اسکندر در نوجواني براي کسب دانش نزد ارسطو رفت”
فرهنگ يوناني را در او پديدآورد و ذهنيت او را يکسره يوناني ساخت و اين  به

  .٢“در زندگي اسکندر عميقاً تأثير گذاشت
نويسد خ نامدار جهان، دربارة خلق و خوي اسکندر ميويل دورانت مور:  

طلبي پدر و  احتمال زياد، اسکندر قوت و اراده و تصميم را از حس جاه به”
  .٣“ارث برده بود تندخويي را از خون مادر به

درنگ مخالفان  اسکندر پس از مرگ پدر در بيست سالگي پادشاه روم شد و بي
هاي مناطق  اي توانست شورش زيرکي ويژه شت و بارا در روم از پيش رو بردا خود

دليل احترام  مصر لشکر کشيد و به پس از آن به. گوناگون يونان را در نطفه خفه کند
ستايش خود در حد يک خدا  معبد مصريان و خدايان آنان، مصريان را به بسيار به

                                                   
  .٩٠، ص ر مقدونياسکند: ويلكن، اولريش و يوجين برزا  .1
  .٩٣همان، ص   .2
  .٦٠٠، ص ٢، ج تاريخ تمدن: دورانت، ويل  .3



  ٨٠  قند پارسي

  

 پادشاه رومي، شايد دليل ديگر مصريان براي ستايش اسکندر اين بود که اين. داشت وا
ايران و هند  اسکندر پس از مصر به. ساخت آنان را از آزارهاي داريوش سوم رها

دادن تلفات فراوان، برق آسا همة اين مناطق را تسخيرکرد و پس از  لشکرکشيد و با
عربستان برود که تب شديدي در بستر خواباندش و  خواست به بازگشت از هند مي

در سي و سه . م .ق ٣٢٣در برد و در سال  ن سالم بهديگر نتوانست از اين تب جا
  .سالگي درگذشت

  ها ها و افسانه شخصيت اسکندر در داستان
هول و هراسي  هاي پي در پي هاي برق آسا و پيروزي دليل کشورگشايي اسکندر به

اي که  گونه شگرف در دل مردم جهان انداخت و در همان عصر خود مشهور شد، به
اين . جادو و معجزه رواج يافت انگيز و آميخته با هاي شگفت  و افسانهاش اخبار درباره
هاي گوناگون، رنگ و بوي محلّي و بومي  ميان ملّت ها در ها پس از گذشت قرن افسانه

سليقة گويندگان و  اي متناسب با گرفت و اسکندر در هر زبان و کشوري چهره
  .ها تضاد بسيار زيادي دارد انهنويسندگان آن زمان پيدا کرد، که اين چهره در افس
اند دربارة اسکندر روايات گوناگوني  همان گونه که نظامي و امير خسرو تأکيد کرده

 منثور فارسي اسکندرنامة امير خسرو و اسکندري آيينةميان . است وجود داشته
ها در ماجراها و چگونگي  بخشي از اين تفاوت. شود هاي زيادي ديده مي تفاوت
نها براي اسکندر است و بخشي ديگر در تصوير و چهرة اسکندر ديده آمدن آ پيش
دنيا آمدن اسکندر شروع شده و در   منثور داستان پيش از بهاسکندرنامةدر . شود  مي

اکراه  خواستة داراب و با جنگ ميان داراب و فيلقوس رومي، ناهيد دختر فيلقوس به
روم   از يک شب ناهيد را بهشود، ولي داراب پس ايران فرستاده مي فيلقوس به

برد اين راز را پنهان  مي آبستني دخترش از داراب پي گرداند و فيلقوس وقتي به مي باز
نامد و بدين ترتيب  آمدن فرزند ناهيد، کودک را پسر خود مي دنيا دارد و پس از به مي
 فقط هاسکندرنامنظامي در . ، اسکندر پدري ايراني دارداسکندرنامهمتن  توجه به با
کند که  هاي گوناگون دربارة اصل و نسب اسکندر اشاره دارد اما تأييد مي روايت به

سرايندة . اسناد تاريخي نيز همخواني دارد اسکندر فرزند فيليپ رومي است که البتّه با
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پردازد،  ها نمي اين تفاوت دهد و اصالً به  دربارة اين موارد نظري نمياسکندري آيينة
  .داند  که اسکندر را رومي ميروشن است اما

سوي ايران و جنگ  تفصيل از حرکت اسکندر به  منثور بهاسکندرنامةهمچنين در 
اش سخن گفته  اسکندر براي حفظ حرمت خانواده داراب و سپس سفارش داراب به با
آيد، در حالي  ميان نمي دختر داراب سخني به شود و در اينجا از ازدواج اسکندر با مي

روشنک دختر داراب پيمان   نظامي اسکندر پس از مرگ داراب باکندرنامةاسکه در 
 منثور، اسکندر پس از پيروزي اسکندرنامةمطالب داستان  توجه به با. بندد زناشويي مي

ميان بردن زرتشتيان  ها و از آزارد و سخني از ويران کردن آتشکده در ايران، کسي را نمي
 طرسوسي، اسکندر نامة دارابنام  داستاني ديگر بهنکتة جالب اين است که در . نيست
نام  کند و دختري دالور به تواند ايران را تسخير آساني نمي مرگ داراب، به با

اي تحقيرآميز سپاه  گونه لشکري از ايرانيان چند بار به دخت، دختر داراب، با پوران
 پيش از حملة که گفتيم،  هم، چناناسکندري آيينةدهد و در  اسکندر را شکست مي

ايران نشده است و پس از بازگشت  حملة او به اي به چين، هيچ اشاره اسکندر به
هاي پي در پي و فتح بيشتر مناطق دنيا، يک روز در جمع يارانش  اسکندر از جنگ

هنگام پرسش،  پرسد كه ماهيت آتش چيست و خود او، به ديدن آتش از دانايان مي با
ميان بردن آنان  که چرا زرتشتيان آتش پرستند و وظيفة من ازافتد  ياد کيش مغان مي به

  :است
  چرا ماند اين رسم مغ زادگان       ادگـان م کـه در آذر آب     انجـ  به

*  
  ١انم بر آن دود ديرينـه آب      فش  بر آنم کز آن جانب آرم شتاب      

كند، در حالي  اي نمي واژة ايران و ايراني اشاره بينيم در اينجا شاعر به چنان که مي
  :کند تأکيد مي) شرفنامهبخش  (اسکندرنامهکه نظامي در 

ــان  ــود کايرانيـ ــکندر بفرمـ ــانپ ايند ز آتــششگــ  سـ   رســتي مي
ـ    ن ديري همان دي    ٢گرايش سوي دين خسرو کنند      و کننـد  نـه را ن
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روشن نيست كه چرا امير خسرو اين بخش از ماجراهاي اسکندر را بعد از 
نين از نظر طرح داستاني اين که اسکندر بازگشت اسکندر از جنگ قرارداده و همچ

هايشان  ميان بردن مغان و آتشکده يکباره سوداي از ديدن آتش در هنگام بزم، به با
براي . پاشد مي کند و انسجام داستان را فرو سرش بزند، چندان خواننده را قانع نمي به

ني نداشته و توجيه چنين امري بايد بپذيريم كه سراينده براي داستان خود طرح روش
هايي از ماجراهاي زندگي اسکندر را که در  بدون درنظر داشتن چنين مواردي قسمت

فکر نظم و انسجام آن و حتّي  داده و چندان به اختيار داشته است، کنار هم قرار
  .هاي موجود در گفتار خود نيز توجهي نکرده است برخي از تناقض به

ميان خاقان و اسکندر بسيار برجسته  جنگ اسکندري آيينةهمچنين، هرچند در 
شده است و امير خسرو تأکيد کرده که نظامي راه صلح را در ماجراي خاقان و اسکندر 

جنگند،  يکديگر مي برگزيده و او روايتي ديگر را برگزيده که بر پاية آن اين دو پادشاه با
ه ماندن خاقان و  نظامي زنداسکندرنامة و در اسکندري آيينةاما نتيجة اين ماجرا در 
 منثور، اسکندر اسکندرنامةاما در . وسيلة اسکندر است پادشاهي به گزينش دوبارة او به

تفاوت ديگري . کند آنان رحم نمي کشد و به اش را مي طرز فجيعي خاقان و خانواده با
شود اين است که در  که در ماجراي زندگي اسکندر در اين دو داستان ديده مي

مصر نيز لشکر  مکّه و زيارت خانة خدا به هنگام رفتن به ثور اسکندر به مناسکندرنامة
هاي فراواني  حکايت نام رئيس مصر با کند و اتفاقاً فردي به کشد و آنجا را فتح مي مي

هاي مهم در اين داستان است و اسکندر  کند يکي از شخصيت که براي اسکندر نقل مي
برد و او را  مي نيرنگ اين دختر پي ه مصر، بهيکي از دختران پادشا پس از ازدواج با

رنگ دارند   منثور مصريان حضوري پراسکندرنامةهرچند در . کشد اي فجيع مي گونه به
رفتن اسکندر  ترين اشاره حتّي در بخش خالصة داستان به  کوچکاسکندري آيينةاما در 
  .شود مصر نمي به

 منثور، اسکندر اسکندرنامة گفتني ديگر دربارة اين دو کتاب اين است که در
دختري  ، اسکندر بااسکندري آيينةکند، اما در  دختر پادشاه خاقان چين ازدواج مي با
نام کنيفو که فرزند يکي از دالوران چيني بوده و حتّي خاقان چين نيز خواستگار او  به

دارد و اسکندر  تني که کنيفوي چيني با کند، آن هم پس از جنگ تن به بوده ازدواج مي
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گفتن داستان زندگي خود، اسکندر عاشقش  آيد و با اسارت اسکندر درمي سرانجام به
دو داستان  شباهت اين دو داستان در اين است که در هر. کند او ازدواج مي شود و با مي

کند،  او ازدواج مي شود و سرانجام با رو مي اسکندر رو به دختري در ميدان نبرد با
 منثور، اين دختر، اسکندرنامة اين دختر، چيني است و در درياسکن آيينةدر  اما

در داستان امير خسرو کنيفو پس از . پري است که پادشاه واليات پريان است اراقيِت
 منثور اتفاقاً بيشتر زحمات اسکندرنامةشود و در  ازدواج ديگر در ميدان نبرد حاضر نمي

در در ميدان جنگ چندان پري است و اسکن هاي جنگ بردوش اراقيِت و سختي
  .هنرنمايي ندارد

ها  اسکندرنامهمطلبي اشاره شده که در هيچ يک از   بهاسکندري آيينةهمچنين در 
نام اسکندروس دارد که اندکي  در اين منظومه اسکندر پسري به: آن اشاره نشده است به

ديگران  نهد و تخت و تاج پادشاهي را به صحرا و بيابان مي پس از مرگ پدر، سر به
  :گذارد مي وا

ــکندروس  ــکندر، اس ــور اس ــان پ   رهـا کـرد مـلـکي چـو زيبا عـروس        هم
  ١يکي سوي صحرا يکي سوي خاک       اکنــــابر تتــــت دو اخشروان گـــ 

صحرا پناه برده  جالب است كه در اين داستان روشن نيست براي اين پسر که به
تيجة ازدواج اسکندر آيد و همچنين روشن نيست که کي و درن است، چه پيش مي

دنيا آمده و چگونه بزرگ شده است، چون در طول داستان  کدام زن، اسکندروس به با
خواهد براي ديدن عجايب درياها برود و مسؤليت پادشاهي  جز هنگامي که اسکندر مي

 اسکندرنامةشود و اين در حالي است که در  او نمي اي به سپارد، هيچ اشاره او مي را به
آيد و در کودکي  دنيا مي پري به اراقيِت سکندروس در نتيجة ازدواج اسکندر بامنثور، ا
  .ميرد مي

 منثور اسکندرنامةهايي بود که براي آشنايي بيشتر ميان متن داستان  اين موارد نمونه
دليل حجم زياد از يادکرد آن   گفته شد و موارد ديگري نيز بود که بهاسکندري آيينةو 

  .پردازيم شخصيت اسکندر مي پوشيم و به چشم مي
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 شخصيتي تقريباً ثابت و کامالً مثبت دارد، اسکندري آيينةدر حالي که اسکندر در 
 منثور اين چهره شخصيتي بسيار متغير، متناقض، گاه مثبت و بيشتر اسکندرنامةدر 
  .دارد منفي

ه که اي بسيار مثبت از اسکندر تصويرکرد امير خسرو در آغاز داستان خود چهره
  :همة لوازم و ابزار حکومت بر جهانيان را داراست

ـ  هب  خشکي رهش را خضر پاس داشت      به ـ  ري گـراي  ت   تاليـاس داشـ    هش ب
ــ ــر شــدگ ــ هد ب ــدري   مـــايندش رهط آمـــيحـــل ميـــوک  رايا درون ره گ

*  
  حلش کرد ارسـطوي فرزانـه کـيش         اي مــشکل افتــاد پــيش ورش پــاره
ــده بخــت   اي ز اختران گشت سخت      وگر عقده    گــشاد از فالطــون فرخن

  ١يرگـ   ونردش افـس  ناس نـو کـ    بلي  ريو و پــديــ هد بــت آمــر حاجــوگــ
شود،  اسکندر در جنگ آمده اما وقتي خاقان اسير اسکندر مي هرچند خاقان چين با

دارد، چون فرمان  مي شگفت وا رفتار بسيار نيک و کامالً انساني اسکندر خاقان را به
ام غنايم چينيان بازگردانده شود و خود اسکندر نيز افزون بر آنها چيزي دهد كه تم مي
افالطون و تواضعش در برابر اين عالم  رفتار اسکندر با. ٢دهد خاقان و لشکرش مي به

  .٣نيز بسيار درخور توجه است
کند،  همچنين هنگامي که اسکندر چند تن از قوم يأجوج و مأجوج را اسير مي

  :کند نه او را توصيف ميخسرو اين گو امير
  ٤در آن تنگ چشمان نظر دوخته       تـه دوخدلـي حکمـت ان    لک بـا  م
پايان رسيدن سد پوالدين در برابر يأجوج و مأجوج، اسکندر خداوند  و پس از به

  :ستايد را مي
ــخ  دو روز و دو شب روي بر خاک سود    ــداون ــد خ ــتش نود را پرس   ٥ودم
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هاي   در هيچ يک از رفتارها و انديشهکندرياس آيينةطور کلّي در داستان  به
مردم  کند، به شود؛ او در پادشاهي خردمندانه رفتار مي اي يافت نمي اسکندر، کاستي ويژه

شمارد،  دارد، حکيمان و انديشمندان را بزرگ مي نمي کشورهاي مغلوب ظلم و ستم روا
هاي  ي از سروشاي که خداوند بارها و بارها يک گونه خداترس و متواضع است، به

هرچند امير خسرو . فرستد، قدرت طلب و خونخوار نيست ياريش مي غيبي را به
دهد،  ميان مطالب کتاب ارائه مي پذيرد، اما تصويري که از اسکندر در پيامبري او را نمي

  .کمتر از يک پيامبر نيست
 بتوان شايد.  منثور خبري نيستاسکندرنامةاز اين تصوير روشن و کامالً مثبت در 

جهان گشايي،  هاي اسکندر را در اين داستان شهوت بارگي، حرص به بارزترين ويژگي
وجود داشتن چنين  البتّه با. چپاولگري و زراندوزي و تالش براي جاودانگي برشمرد

شود که اسکندر ادعاي پاکدامني دارد، وقتي مشکلي برايش  هايي، گاه ديده مي ويژگي
او . داند آورد و هدف خود را گسترش دين حق مي روي ميدرگاه خدا  آيد به مي پيش

دور جهان چنين بيان کرده  ايران هدف خود را براي گشتن به هنگام لشکر کشي به
  :است
رعيت و  راستي بنشانم و با هاي نيک بنهم و ملوک را به هرجا که برسم رسم”

 بگذارم و هر موضع يادگار زير دستان رفق نمودن تحريض کنم و نام نيک را به
از جور و قهر خود رعيت و زيردستان را ايمن دارم که بهترين سيرتي و طريقتي 

  .١“مند گردانند پادشاهان اين است كه از عدل و انصاف خود همگنان را بهره
چپاولگري و غارت مال و جان و  اين سخنان بسيار زيبا و انساني در عمل به
ر، هند، چين، شهرترکان، يمن و واليت ناموس بسياري از مردم کشورهايي چون کشمي

 گذراند براي نمونه در واليت دوالپايان تمام مردان را از دم تيغ مي. شود مي دوالپايان بدل
  :و در کشمير چنين رفتاري دارد

  .٢“هفت روز کشمير را غارت کرد”
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 زنان دوالپا دهد به لشکريانش فرمان مي کشد و به و در شهر دوالپايان مردان را مي
اسکندر چهار ماه در آنجا بنشست ”در شهرترکان . ١که توان راه رفتن ندارند تجاوز کنند

و در . ٢“و چندان زنان و دختران را برده کردند که اسکندر و لشکر از آن سيرگشتند
لشکرگاهي عظيم بزد و ديگر بار طمع در مال و زنان آن ”واليت ديوس، اسکندر 

اي که  گونه شود به راني سير نمي گاه از شهوت کندر هيچدر اين داستان اس. ٣“واليت کرد
کند، در جستجوي زنان و دختران زيباي آن شهر  شهر و دياري را که تسخير مي هر

رو، در اين داستان اوقات زيادي از اسکندر صرف چنين  اين از. آنان درآميزد است تا با
تر از پادشاهي  او امور زنان مهمپندارد براي  اي که خواننده مي گونه شود، به مواردي مي
  .داري است و مملکت

در يکي از ماجراها . زنان گاه بسيار وحشيانه و غيرانساني است رفتار اسکندر با
برد و  دليل خطاي ناکرده، در حالي که آبستن است، مي اسکندر سر يکي از زنانش را به

 و نزد پدرش گذارد براي تمسخر پدر آن زن، سر و اندامش را در صندوقي مي
  .٤کند آميز پيدا مي ديدن چنين وضعي حالتي جنون پدر بيچاره با. فرستد مي
هايي، راوي در موارد زيادي از کرامات پيامبر گونة اسکندر  وجود چنين ويژگي با

  :گويد جا در اين باره مي يک! سخن رانده است
دانست و  يها هم فراست پوشيده پس شاه اسکندر مردي دانا و عاقل بود و به”

  .٥“خواب ديدي قومي علما خود بر آنند که او پيغامبر بود، اما وحي به
اسکندر در اين داستان هرچند داراي قدرت و زور بازوي زياد است، اما بيشتر از 

گيرد و در بيشتر شهرها در هيأت  مکر و حيله براي تسخير شهرها و کشورها بهره مي
آساني شهر مورد نظرش را  شود به اي موفق مي نهگو رود و به رسوالن نزد شاهان مي

اسکندر،  اما در اواسط داستان پس از پيوستن اراقيت و لشکر پريان به. کند تسخير
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هنرنمايي و دالوري اراقيت و لشکر او در ميدان جنگ يکي از عوامل مهم پيروزي 
 مبارزه شود و بدون حضور او، اسکندر مشکالت زيادي براي اسکندر بر زنگيان مي

  .کند مي پيدا
 حضور چشمگير ايرانيان در لشکر اسکندر و اسكندرنامهمطلب ديگر در داستان 

، ١زنگيان در موارد زيادي از جمله جنگ با. نقش ويژة آنان در کشورگشايي اوست
. ٢هندوان ، همچنين در جنگ اسکندر با)همان(نام زنبور زر  ميان بردن حيواناتي به از

تر است و حتّي  هاي ديگر پررنگ  نقش ايرانيان از تمامي گروه٣پريان در جنگ با
گيرد و  اسکندر براي امور مهمي چون رسالت و فرماندهي جنگ از ايرانيان بهره مي

ترين سردار لشکر  نام پيروز طوس نوذر، شجاع براي نمونه يکي از اميران ايراني به
اسکندر  ندين بار او را باشود که چ اسکندر است و زيبايي و شجاعت او باعث مي

  .٤اشتباه بگيرند
 منثور  اسکندرنامةآيد اين است که چرا در مي پرسشي که پس از اين مقايسه پيش

شود و   اين همه تفاوت ميان چهرة اسکندر و ماجراهاي او ديده مياسکندري آيينةو 
ارد و در  طرسوسي نيز اسکندر چهرة کامالً مثبتي ندنامة دارابجالب اينجاست که در 

 نظامي چهرة اسکندرنامةتنها در .  فردوسي نيز اين چهره چندان دلچسب نيستشاهنامة
اي  دو نقش و چهره تصوير کشيده شده که در هر پادشاهانه و پيامبرانة اسکندر به

  .مطلوب دارد
توجه  نخست اين که با. کرد توان ارائه اين پرسش چند تحليل مي براي پاسخ به

آن اشاره  مطالبي بپردازد که ديگران به خواسته به ه امير خسرو مياين مطلب ک به
اند در منظومة خود  کرده ديگران نگفته مطلبي که گمان مي رو هر اند، از اين نکرده
ها و  مکان البتّه اين بدان معنا نيست که امير خسرو به. کرده است تفصيل بيان به

اند، بلکه گاه در جزئيات  آن نپرداخته  بههيچ وجه ماجراهايي اشاره کرده که ديگران به
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ديگر آثار فرق دارد و در  و ترتيب قرارگرفتن مطالب و يا حذف بسياري از جزئيات، با
گونه مطالب  مطالب و روايات در دسترس اين توجه به  هم راوي يا راويان بااسکندرنامه

  .بسيار ساده و سطحي استالبتّه اين تحليل . اند دلخواه خود در يک اثر گنجانيده را به
منثور، داستان  اسکندرنامةترينشان  ميان اين آثار که مطرح اما اگر خواننده در

 نظامي است، اسکندرنامة طرسوسي و نامة داراب، داستان اسکندر در شاهنامهاسکندر در 
 و در شاهنامههايي از  يابد که چهرة اسکندر در بخش کند درمي اندکي درنگ
 و اسکندري آيينة مثبت نيست و اين چهره در نامه دارابنثور و در  ماسکندرنامة
  . نظامي مثبت استاسکندرنامة

توان گفت كه روايت امير خسرو و نظامي چندان  ها مي دربارة اين اختالف روايت
پيامبري   نظامي اسکندر بهاسکندرنامةروايات ايراني درنياميخته است و اگر در  با
پيامبري برگزيده   هرچند بهاسکندري آيينةمکّه دارد و در  بهرسد و توجهي ويژه  مي

رسد بيشتر تحت تأثير منابع عربي و  نظر مي اي کامالً مثبت دارد، به نشده، اما چهره
 ريشه و منشئي پيش از شاهنامهاسالمي است تا ايراني و از آنجا که داستان اسکندر در 

اين که  توجه به  نيز بانامه دارابسکندر در  و داستان ااسکندرنامة منثوراسالم دارد و 
هاي عاميانة ايرانيان هستند و برآمده از درون مردم ايران و احساسات و  داستانجزو 
هاي آنان است، بنابراين در سه اثر يادشده اسکندر چهرة  ها و آرمان  حقارتها و نگراني

سروشان غيبي ارتباط دارد و  ابينيم در اين آثار اسکندر ب چندان مطلوبي ندارد و اگر مي
نامند و هدف لشکرکشي او گسترش دين حق است اما رفتار و  گاه او را پيامبر مي حتّي

اين دليل است که پس از اسالم روايات  اين ادعا تناقض دارد، شايد به کردار او با
هاي گوناگون يک شخصيت  يکديگر درهم آميخته و جنبه پهلوي و عربي و اسالمي با
توان  اي که در هر بخشي از اين آثار مي گونه داده است، به متناقض را در خود جاي
ها را  هاي متنوع و متعدد سازندگان اين داستان ها و بيم آرزوها و حتّي شکست

  .کرد مشاهده
اند که  پيروي از او امير خسرو بيشتر از متوني بهره گرفته رسد نظامي و به نظر مي به

توان  دربارة امير خسرو مي. ايراني در آنها تأثير چنداني نداشته استروايات پهلوي و 
رو در داستان  اي دربارة ايران و ايراني نداشته است، از اين گفت چون تعصّب ويژه
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حضور ايرانيان در لشکر  اي به  اشارهاسکندرنامة منثورخود برخالف راوي نامعلوم 
هاي اسکندر نداشته است و  ر پيروزياسکندر و برجسته کردن نقش و جايگاه آنان د
برخي از   منثور بهاسکندرنامةهايي که در  همچنين اگر احياناً مواردي مانند نارواکاري

آمده،  دليل تناقضي که در داستان پيش مي اختيار داشته است، به آنها اشاره شد، در
وشيده است كه ک مطلب ديگر اين که احتماالً امير خسرو مي. آنها اشاره نکرده است به

معروف،  که نامي ايهام گونه دارد و افزون بر معناي آيينة  ـاسکندري آيينةدر کتاب 
ـ پادشاه آرماني ذهن خود را  بيانگر آيينة رفتار و کردار اسکندر و کشورگشايي اوست

ممدوح خود  تابانَد، تا بدين گونه کتابي را که به در رفتار و انديشه و گفتار اسکندر باز
ممدوح  طور غيرمستقيم در آن به ءالدوله محمد جهانگير پيشکش کرده است، بهعال

که بيشتر اشاره کرديم، امير خسرو  چون، چنان. شيوة درست پادشاهي را آموخته باشد
ميان ماجراهاي اسکندر بياورد، حتّي  آموز در بيشتر کوشيده حکايات و پندهاي عبرت

  .زنده استماجراها نيز براي حاکمان بسيار آمو
اي مطلوب ساخته  وجود ايراني بودن از اسکندر چهره دربارة اين که چرا نظامي با

داد، اما شايد بتوان گفت نظامي در اين اثر مانند  توان پاسخ روشني است نمي
اي آرمان شهر خود را  گونه کوشيده است كه پادشاه آرماني خود و به خسرو مي امير
  .مخاطب باز شناساند به
  گيري جهنتي

نگرش و   يکي ديگر از آثاري است که در آن چهرة اسکندر متناسب بااسکندري آيينة
ديدگاه سراينده تصوير شده است؛ تصويري که در آن از زشتي و آلودگي بسياري از 

از اين . توان اسکندر را پادشاه آرماني امير خسرو دانست شاهان خبري نيست و مي
 طرسوسي و نامة داراب و داستان اسکندر در منثوراسکندرنامة تصوير آرماني در 

پاية  اند و راوي يا راويان بر دست ايرانيان گردآوري شده  فردوسي که بهشاهنامة
اند و آن گونه که خود  ها و باورهاي خود در اين داستان دخل و تصرف کرده آرمان
ين که امير خسرو در گفتني ديگر ا. اند، خبري نيست اند اين داستان را پرداخته خواسته
خوبي اين داستان را پردازش کند، چون پيوند و   نتوانسته بهاسکندري آيينةداستان 
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شود و  هاي زيادي در داستان ديده مي شود و تناقض انسجام در ماجراها ديده نمي
ميان ماجراهاي داستان  خوبي در هاي زياد و پندها و اندرزهاي گوناگون به حکايت

  .است و امير خسرو در اين اثر نتوانسته پيرو خوبي براي نظامي باشدگنجانيده نشده 
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