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 الخالصة

ليس هناك شخص في التاريخ سلطت عليه االضواء منذ والدته كمثل هذا الملك الشاب فقد الهمنا اسطورة 

 .قرن 32استمرت لفترة تقرب من 

ان االسكندر من القالئل الذين رسم لنفسه وألمته مصيراً جديداً بكفاحه الدائم نحو الحياة المثلى وحب يبدو 

لوقت الذي ويعرف ما يتوجب فعله في ا يهاب المخاطر ويحترم اآللهةالمنافسة في سني شبابه االولى لم يكن ل

ً  .خرون في إتخاذ القراريتردد فيه اآل ً من  هذه السيرة انتهت به شخصا ذا قدسية. ففي خالل الثالثة عشر عاما

حكمه و اإلمتداد من ايجيا الى الهند اي من السيادة الى القدسية من الحياة الى االسطورة، فإن شخصية االسكندر 

خضعت للتغيير المضطرد وقد ذكرته االساطير بعدة صفات منها االسطورة المصرية التي جعلت منه الهاً 

 الفارسية إليه نظرة البطل القدسي.و بية ونظرت التقاليد العر

ويظهر للمتتبع انه بعد موت االسكندر تظهر انجازات مادية حققها اإلغريق وهي نشر مبادئ الهلنستية في الشرق 

االدنى وهي من عمليات التوسع الثقافي حيث نرى بقايا المسارح االغريقية ومدارسهم في كل مكان شيدوه 

 وصوالً الى بابل.

القول أنه توفي شاباً فاقداً لألمل، فلم يكن لديه خطط لخالفته إذ انه ترك اخاً فاقداُ لألهلية وطفالً لم يلد بعد  خالصة

وهو محط أنظار الطامعين. مات اإلسكندر في قصر نبوخذ نصر في بابل بعد أن نجا من معارك طاحنة ربما 

 .العقلأوهنت جسده و تركته عرضة آلفات المرض الذي اوهن جسده و 
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Prophecy of the Diviner and the Death 

of Alexander 

 

 
ABSTRACT 

There is no person in history that brought the spotlight from birth as such this young 

King who inspired us a legend lasted for a period of almost 23 centuries. 

It seems that Alexander from the few who drawn himself and his nation a new destiny 

by his  constant struggle towards a perfect life and the love of competition at the age 

of the first youth when he never feared to risk and urged respect for the gods and 

knows what to do while others frequented in the decision making. This biography is 

over with a person of sanctity. During the thirteen years of his reign and the extension 

from Aegean to India from sovereignty to the sacredness or from life to legend, the 

Alexander character underwent steady change, several myths have referred to him in 

many attributes; such as the Egyptian legend, which made him a God and the Arabic 

and Persian traditions that considered him a divine hero. 

A researcher may realize that after Alexander's death, the material achievements of 

the Greeks represented by the dissemination of the principles of the Hellenism in the 

Near East which is a sort of cultural expansion operations where we see remnants of 

Greek theatres and schools everywhere they built down to Babylon. 

The bottom line that he died young, unconscious, he had no plans of a successor, as 

he left an unconscious competence brother and a child that is not born yet in the midst 

of aspirants. Alexander died in Babylon at Nebuchadnezzar's Palace after he survived 

the heavy fighting that may have debilitated his body and left him susceptible to 

diseases that sapped his body and mind. 
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 المقدمة

ق.م.، هو إبن فيليب الثاني من زوجته  91/91/253اإلسكندر الكبير )الثالث(: ولد في بيال في مقدونيا بتاريخ 

أوليمياس التي تعود بنسبها إلى أخيل فاتح اإلمبراطورية الفارسية، واحد من أعظم القادة في التاريخ، وقد حكم 

ق.م.، و عد واحداً من اعظم رجال الحرب في التاريخ. 232حتى  223مقدونيا من 
(1)

 

وضع أسس العالم  و يبدو ان فترة حكمه القصيرة تمثل نقطة حاسمة في التاريخ األوروبي و اآلسيوي، حيث

الهلنستي عندما أسس ممالك محلية و أصبح بطالً ال يضاهى من خالل أعماله الكثيرة.
(2)

 

و عند محاولة تتبع سلوك هذه الشخصية التاريخية التي لم يفارقها الجدل رغم اآلالف من المؤلفات التي تناولت 

ً أن اإلسكندر أخذ سماته  البارزة عن والدته، كما أخذ مهاراته الدبلوماسية و تفاصيل حياته و مماته يبدو جليا

العسكرية عن أبيه و المزاج الخالق المتقد عن أمه.
(3) 

وعن فترة شباب االسكندر هناك قصة رواها االسكندر نفسه لعدة مرات، تقول القصة هذه؛ عندما كان االسكندر 

الجواد بقعة سوداء في جبهته وهي عالمة او اشارة في التاسعة من عمره كان ابوه يتفقد جواد ليشتريه ولهذا 

جعلت منه يحمل االسم )رأس الثور( وتطابقت من صفته كجواد جامح فوجه فيليب أمره بأخذه بعيداً و قال 

االسكندر )ياله من جواد سيفقدونه وعلل ذلك بجهلهم بطريقة التعامل معه او لخشيتهم من ركوبه(. 
(4)

وقد سأل  

ً بإمكانيته التعامل معه بشكل أفضل و أبدى فيليب اإلسكندر  بإمكانية التعامل مع هذا الجواد فأجاب مسرعا

اإلستعداد لدفع ثمن الجواد إذا ثبت عدم قدرته على ترويضه وفعالً تمكن من ركوبه والتباهي بذلك فقال له والده 

تتسع لذلك( )يا بني يجب عليك ان تجد مملكة كبيرة بما يكفي لتناسب طموحك فمقدونيا ال
(5)

ولتخليد جواده قام  

اإلسكندر ببناء مدينة )بوسيفاال( تيمناً باسمه.
(6) 

تتلمذ على يد الفيلسوف أرسطو طاليس واخذ منه العلوم الطبيعية واالداب الفلسفية واألخالقية  93-92وفي عمر 

ام بالقضاء على مناوئيه ق.م حيث ق 223وبرع في كل المجاالت بما يناسب الطبقة و ارتقى العرش المقدوني 

وتثبيت سلطانه في اليونان والقيام بالعديد من الحمالت العسكرية منها حملته إلى بالد فارس ومصر وبالد 

الرافدين والهند وعمل على فتح منطقة شاسعة أمام الحركة اإلستعمارية اإلغريقية.
(7) 

ً النظام المقدوني، إضافة إلى استيعابه قام اإلسكندر بفصل النواحي المدنية عن العسكرية واالدارة ال مالية متبعا

الديانة التأملية لبالد النيل و فارس فلم يقم بحماية هذه الديانات فقط بل انه كحاكم منفرد اخذ دوراً شبه متقدم كحاكم 

مطلق آسيوي مرتدياً المالبس الفارسية في االحتفاالت متقبالً السجود من شعبه الجديد بحضوره.
(8)

 

ك مقولة تنص على أن الرجال األفذاذ نادراً ما يحظون بأبناء أفذاذ، فكان اإلسكندر رجالً ذا شخصية فيها هنا

شيء من الوجل في مطلع حياته،إذ طغت شخصية والده فيليب على طموحاته ولم يتمكن من مشاركة أبيه المجد 

ان.الذي تمتع به وهو ما أعاق جهوده في ترك بصمته على الحياة في اليون
(9)

 

ومن خالل اعماله و فتوحاته يتضح لنا انه كان شخصاً وسيماً شجاعاً جذاباً ومخلصاً سريع الغضب واالمتعاض، 

أما كاتبه المفضل فهو هومر.  تصور األسكندر نفسه على انه أخيل الثاني و قد حاول أن يظهر حبه للشهرة 

تمر وهو األر الذي حوله لنفسه عبادة مقدسة تقام والبحث المنفرد والتميز عن االخرين وشعوره بالتفوق المس

الجله وارتبطت افكاره ارتباطاً وثيقاً بالقرابين والصوم والعبادة المقدسة.
(10)

 

ويبدو ان االسكندر من القالئل الذين رسم لنفسه وألمته مصيراً جديداً بكفاحه الدائم نحو الحياة المثلى
(11)

وحب  

المنافسة في سني شبابه االولى 
(12 )

لم يكن ليهاب المخاطر ويحترم االلهه ويعرف ما يتوجب فعله في الوقت الذي 

ً من  ً ذا قدسية. ففي خالل الثالثة عشر عاما يتردد فيه االخرون في إتخاذ القرار وهذه السيرة انتهت به شخصا

، فإن شخصية االسكندر حكمه و اإلمتداد من ايجيا الى الهند اي من السيادة الى القدسية من الحياة الى االسطورة

خضعت للتغيير المضطرد
(13)

وقد ذكرته االساطير بعدة صفات منها االسطورة المصرية التي جعلت منه الهاً  

ونظرت التقاليد العربية الفارسية إليه نظرة البطل القدسي كما تربطه المعارف االسرائيلية التقليدية )بيت داوود ( 

كبشير أو نذير للمسيح.
(14)
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ً جداً في استخالص الحقائق التي على وشك الحصول وماهراً وصادق في قيادة الجيوش والمعارك وكان نا جحا

ويعرف كيف يرفع معنويات جنوده حيث يمألهم باالمل والنجاح ويدفع عنهم الخوف في خضم المعراك وكان 

عقد االتفاقات وهو مدرك تمام ماهراً الى ابعد الحدود في اخذ زمام المبادرة امام اعدائه و عما كان يعرف كيف ي

االدراك لتأمين نفسه من الخونة والمؤامرات وكان مدبراً جداً في انفاق النقود على ملذاته الشخصية لكنه في ذات 

الوقت اغدق الكثير من االموال على رفاقه واصحابه.
(15( 

ما لو أنها عملية انتقال من حانة كان االسكندر شخصاً محباً للكحول )سكيراً( وقد شبه البعض حملته نحو الشرق ك

الى اخرى.
(16)

 

ليس هناك شخص في التاريخ سلطت عليه االضواء منذ والدته كمثل هذا الملك الشاب فقد الهمنا اسطورة 

.قرن( 32استمرت لفترة تقرب من )
(17)

 

ً في البلدان التي يغزوها و هدفه هو تغليب  فضالً عما تقدميشار إلى أنه كان مستعداً الستيعاب كل ما يجده نافعا

الطابع الهيليني على بلدان الشرق.
(18) 

( من قادة جيشه و 81وهو اول من نجح في ربط الشرق بالغرب من خالل زواجه من امرأة فارسية و حذا حذوه )

مهماً المبراطوريته. ( من جنوده و جعل من بابل مركزاً 91111)
(19)

 

 لنبوءة ا

في احدى الليالي طلب اإلسكندر من احد المنجمين أن يستطلع له طالعه من خالل التكهن عن طريق قراءة أحشاء 

الحيوانات و كان المنجم أو العراف 
(20)

على طلب االسكندر بالتضحية  ( الذي قام و بناءاً PeithAgorasهو )

( و عندما سأل ماذا يعني هذا اجاب Lobelبحيوان ثم رؤية الكبد فقال: إن كبد الضحية كان بال فص او فلقة )

المنجم أو العراف: ان هذا يعني عالمة كارثية لمن يخصه االمر. كان هذا العراف قرأ طالع )بيرديكاس و 

ق.م ضد سلوقس و  219المستقبل حيث قتل األخير في معركة ايبسوس في انتيتوكنس( من قبل و تنبأ لهما بنفس 

ق.م. األمر  239كان بيرديكاس قد فقد زوجته اثناء قيادته المعركة ضد بطليموس و قتل من قبل جنوده في منفس 

عاد  نفسه يكاد ينطبق على الفأل الذي أخذ قبل مقتل قيصر. إال أن واقع الحال و على الرغم من هذه النبوءة

 231ق.م )رغم أن بعض المصادر تذكر عودته لبابل و دخولها أواخر العام  232االسكندر الى بابل في ربيع 

ق.م. التي كان ينوي جعلها عاصمة له و مركزاً للعالم وسط بعض المظاهر المقلقة و نذر النحس، إذ حذره بعض 

بعد الميالد( كاتب  935 -م13رك( حوالي )الكهنة من الذهاب و ادخول إلى بابل، و يوضح مقطع من )بلوتا

مقاالت عن حياة و سير االغريق و بخاصة المشاهير منهم و من الرومان و التي اوضح فيها المواجهة بين الفكر 

اإلغريقي و الشرقي التي تعتبر من أهم نتائج فتوحات اإلسكندر إذ قال :" في ذات يوم بعد ان خلع مالبسه لمسح 

ن يلعب بكرة و قبل ان يجلبوا مالبسه شاهد الشبان الذين كانوا هناك رجالُ مرتدياً اردية الملك جسده بالزيت و كا

ً على كرسي العرش. و سألوه من يكون ؟ فلم يرد، و اخيراً ابلغهم ان  ً على رأسه يجلس صامتا ً تاجا و واضعا

بسبب جريمة إتهم بإرتكابها و  اسمه )ديونيسيوس( و انه من )مسينيا( و انه جلبه الى هناك من شاطئ البحر

وضع في السجن زمناً طويالً ، وان )سيرابيس( ظهر له و حرره من قيوده و قاده الى ذلك المكان و امره ان 

يرتدي رداء الملك و تاجه و يجلس حيث وجدوه و ال يقل شيئاً، و عندما سمع اإلسكندر ذلك أمر بقتل الرجل وفقاً 

ندر في تلك الظروف كان قد فقد حيويته و حتى ثقته بحماية اآللهة و مساعدتهم له لمشورة العراف، غير ان اإلسك

و أصبح يشك بأصدقائه". يبدو ان ذلك التصرف كان من طقوس سكان بالد ما بين الرافدين بتنصيب ملك بديل 

عندما يتنبأ بخطر يحيق بالملك الحقيقي.
(21)

 



 
 

 
982 

 

منه، و بداية  99أيار حتى  29لآللهة في بابل و اعتباراً من  وبعد ايام من الشراب واإلغتسال و تقديم األضاحي

من الثاني من أيار شعر بالحمى تدب في جسده، ربما بسبب المالريا أو وساءت حالته الصحية بسبب إصابته 

هذه، وتأكيداً لهذه المعطيات أشارت )اليوميات الملكية( إلى هذه الحمى الشديدة التي ألمت بالقائد و كيف هرع 

الضباط و الكثير من أتباعه لإلطمئنان على قائدهم و التأكد من رؤياه للمرة األخيرة سواء أكان حياً ام ميتاً. دخل 

الجنود عليه و رأوه لم يزل على قيد الحياة وقد بادلهم النظرات بحسرة دون أن يتمكن من مخاطبتهم و غكتفى 

في أن يقبل اإلله سيرابيس أن ينقل القائد إلى المعبد لتأدية بالتعبير عن حبه لهم بنظراته. كان لهؤالء أمل أخير 

اإلبتهاالت و الصلوات أمالً بشفائه، إال أن اإلله رفض الطلب وأكد على أن بقائه في مكانه هو خير له، قضت 

أيام عندما كان يستعد لحملة على الجزيرة العربية، وفي اليوم الحادي عشر من  91الحمى و المرض عليه بعد 

أيار قام بعض قادته و رفاقه بسؤاله لمن يترك الحكم و تذكر الروايات انه قال:" لألفضل )و تشير بعض 

المصادر و بخاصة أرسطوبولس و بطليموس انه قال عند سؤاله أن الملك يؤول لألقوى( ألنني أتوقع أن 

أنه مات مسموماً بدس السم له  أصدقائي سيشنون معارك كبرى فوق القبور". فضالً عما تقدم، هناك روايات تذكر

من قبل )انتيجاتر( الذي تشير روايات أنه تسلمه من ارسطوطاليس بسبب النزاع الذي نشب بينه و كاليستان و 

ً في وفاة األخير، و منهم من يرجع السبب إلى أيوالس الساقي أخ كاسندروس الذي يعتقد أنه دس السم  كان سببا

سكندر في واحدة من نوبات غضبه و ربما يكون هو ميديوس خليل أيوالس الذي كان للقائد إثر إهانة وجهها له اإل

طلب من القائد مواصلة اإلحتفال و الشراب في منزله و دس له السم. و في روايات أخرى تذكر المعطيات أن 

أثراً ليكون موته  أراد اإلنتحار بإلقاء نفسه في الفرات سراً لإللتحاق بركب اآللهة الخالدة و أن ال يترك لموته

مخلداً إال أن روكسانا زوجته لمحته و منعته من تنفيذ فكرته الجنونية هذه. اصبح كساندر ملك مقدونيا و هو 

(.Aegusالمسؤول عن موت اولمبياس و روكسانا و ابنها )
(22)

فضالً عما تقدم تذكر روايات أخرى انه توفي  

و االنفعال، و جراح الحروب، إذ تشير الروايات التاريخية إلى  نتيجة اإلفراط في الشراب و المغاالة في الغضب

إصابات و جراح أصيب بها في غير معركة و منها الحمى التي أصابته إبان معركة إيسوس و شفي منها و 

األخطار التي تعرض لها و تلك اإلصابة الخطيرة التي وصلت إلى رئته و خبر مقتله  إذ تشير األخبار إلى انه 

ق.م. وهي اإلصابة التي أبقته طريح الفراش لفترة طويلة من  233يفقد حياته في حملته على الهند العام  كاد ان

الزمن. كان اإلسكندر يقضي معظم الليل و هو يستمع لتقارير ضباطه الذين أسرفوا في السكر و بعد يستلقي على 

الضباط و الحرس. الطاولة لتناول الفاكهة و الخمر ثم يروح في غيبوبة و يسهر عليه
(23)

 

ق.م مات اعز صديق لالسكندر و هو هيفايستيون و كان حزنه عليه شديداً  231او  232و قبل ذلك وفي خريف 

بحيث دفنه في بابل في مقبرة عظيمة و لكنه لم يستطيع انجاز القبر اذا مات هو ايضاً بعد فترة قصيرة و عندئذ 

توقف العمل بالقبر
(24)

 ن الشراب و االغتسال.حيث توفي بعد أيام م

( فإن Aristobulusق.م وحسبما يذكر المؤرخ ) 231أو  232من التقويم االولمبي  991مات االسكندر في سنة 

سنة و ثمانية أشهر 93سنة و ثمانية اشهر و حكم  23االسكندر عاش 
(25)

أيام في العاشر من  91أي أنه مات بعد  

ل . نقل جثمانه الى مصر و وضع في تابوت ذهبي في االسكندرية حزيران و بعد حضوره لوليمة و شراب في باب
)26(

ن الصراع الذي نشب بين ضباطه و رجال بالطه أدى الى تأخر دفنه أو Hو بقيت جثته جاهزة للدفن غير  

والفرس المرتزقة  نقل جثته الى واحة سيوه كما كان مقرراً او حرقها، و كان سكان بابل انذاك خليط من البابلين

الذين جلبهم االسكندر من ايران والمقدونين و االغريق وحدثت اضطرابات جرت في قصر نبوخذنصر حيث 

يسكن االسكندر اما البابليون فلم يشاركوا في االحداث و اغلقوا ابواب بيوتهم أما الجنود فقد احتموا بخزائن 

فرس شعار الحداد على ملكهم وقطعوا جدائلهم و اطفأوا نارهم االموال وخالفة االسكندر بينما ارتدى المرتزقة ال

المقدسة ثم احرق جثمانه و ذر رماده في النهر.
)27(

ويعتقد ان قادة االسكندر استشاروا االلهة سيرابيس بشأن  
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مرض االسكندر، وما إذا كان يجب نقله الى معبد االله مردوخ الذي يقع الى الغرب ويدخل اليه من خالل واجهة 

مدرجة ضخمة.
)28(

 

خسر الشرقيون كثيراً بموت االسكندر إذ عده البعض والدهم و حاميهم ضد ظلم و طغيان المقدونيين و 

االغريق.
(29)

 

ً غير  ً لكنه مع ذلك فشل في دمج الشرق مع الغرب حيث لم يكن له وريث وترك اخا لقد كان االسكندر عبقريا

ً اسمه هيراكليس ابن شرعي مشتت الذهن اسمه فيليب اريكايوس، وابن  راقصة وله ابن اخر غير شرعي ايضا

بارسين ارملة داريوس اضافة الى وجود شاتيرا إبنة آخر ملوك بالد فارس التي كان قد تزوجها االسكندر، كل 

هؤالء المطالبين بالعرش لم يؤيدوا البيت الملكي بل مصالحهم الخاصة اضافة للملكة االم اولمبيس الملكة 

تي احبها المقدونيين النها والدة بطلهم و كليوبترا ) ملكة ايبيروس( االخت الشقيقة لالسكندر وقد كان الطموحة ال

ً لعرشه، و غير ذلك الكثير من الصراعات  من سوء طالع االسكندر موته المبكر الذي جاء دون ان يترك وريثا

التي كانتتدور في القصور والملك على فراش الموت.
(30)

 

كه الشاسعة التي وصلت الهند من قبل قادته الذين ادركوا ان عليهم حف  الدولة االوربية االسيوية وقد اديرت امال

لنسل فيليب واالسكندر وهم:
(31) 

   كرا تيروسCraterus   في مقدونيا وبالد االغريق 

   بطليموسPtolemus  في مصر 

    سلوقسSeleucus  اخذ محمور دجلة المتوسط 

(.  سرعان ما دخلت هذه (Perdicasو على الرغم من أن البعض يذكر ان االسكندر سلم عرشه لنائبه بيرديكاس

االرجاء التي خلفها اإلسكندرفي صراعات دموية إلقليمية تطورت لتكون امبراطوريات؛ االنتيوخيه 

(Antiyocqوالبطليمية  )(Ptolemic).
)32(

 

قام خلفاء االسكندر بتشييد مدن جديدة استخدمت كأدوات لعمليات التوسع، إذ أضحينا نرى منطقة الشرق االوسط 

مليئه بمدن تحمل اسماء مثل االسكندرية وانطيوخ وسلوقية وهي شاهد على نشاطات الملوك الهلنستيين.
)33(

 

إلغريق وهي نشر مبادئ الهلنستية في الشرق ويظهر للمتتبع انه بعد موت االسكندر تظهر انجازات مادية حققها ا

االدنى وهي من عمليات التوسع الثقافي حيث نرى بقايا المسارح االغريقية ومدارسهم في كل مكان شيدوه 

وصوالً الى بابل.
)34( 

وعلقت مسكوكات اإلسكندر كتمائم في رقاب األطفال في القرن الرابع الميالدي وهذا يعكس مدى احترام الناس 

لعالم البيزنطي لهذا الرجل بعد حوالي سبعة قرون من موته وال تزال األمهات اليونانيات يقمن بهذه الممارسة في ا

حتى بعد مضي ما يقرب من ألف عام. 
)35( 

خالصة القول أنه توفي شاباً فاقداً لألمل، فلم يكن لديه خطط لخالفته إذ انه ترك اخاً فاقداُ لألهلية وطفالً لم يلد بعد 

محط أنظار الطامعين. مات اإلسكندر في قصر نبوخذ نصر في بابل بعد أن نجا من معارك طاحنة ربما وهو 

أوهنت جسده و تركته عرضة آلفات المرض الذي اوهن جسده و العقل. و بعد هذا الطرح الذي أرجو أن أكون 

وايات كثيرة ال تخلو من جدل فيه قد قدمت للقارئ و المتتبع معلومات تم جمعها من مصادر متعدد إستندت إلى ر

و مواضع للنقاش لم أقصد من وراءها توجيه الضوء نحو نقطة معينة تسببت بموت هذا القائد العظيم، بقدر ما 
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كانت هناك رغبة في عرضها و ترك الرأي للمطلع أن يأخذ منها أو يزيد عليها عند محاولة التعرف على موت 

 اإلسكندر و هو في ريعان شبابه.

 مشالهوا

                                                           
1
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