از خشايارشاه تا خامنهای
ابراھيم فرشی
انديشە ،فکر و فلسفە اگر در ايران تاريخی داشتە باشد ،بە بعداز تھاجم اعراب و گسترش اسالم مربوط می شود .ايدە
ھای ذھنی ،آسمانی ،تخيلی ،غيرعقالنی ،اسطورە ای و غريزی ،جھان غالب و ايدە ھای مادەگرا بر بستر منطق و فلسفە
جھان مغلوب در اين سرزمين بودە .از تاريخ پيشين فکر و انديشە در اين سرزمين قبل از اسالم اطالعی در دست
نيست و اين درست نقطە مقابل تاريخ يونان سرزمين ھم عصر پارس را نشان می دھد.

"زمانيکه فرھنگ جوان و پيشرو يونان رو به رشد داشت ،فرھنگ ديگری در شرق در حال گسترش بود .در اين دوره،
آزاديھای فردی در کشور يونان امکان گسترش پيدا کرده بود ،ليکن ھمزمان با آن ،پارسھا درصدد استحکام بخشيدن به
حکومت تواليتر خود بودند .حاکميت آتوکرات و نظامی پارس ،خيلی زود به دشمن جدی يونان و فرھنگ نوين آن
1
سرزمين که گام در راه دمکراسی می گذاشت ،بدل شد ")
" بعداز اينکه شھر ميلس توسط پارس ھا بە ويرانە مبدل شد ،شاعری از اھل آتن به نام  Phrynichosنمايشنامهای
درباره آن تراژدی و ويرانی شھر ميلس نوشت و نام آنرا 'سقوط ميلس' ناميد .بە ھنگام اجرای اين نمايش در شھر آتن
مردم کە بشدت تحت تاثير قرار گرفتە بودند ،ھمه به گريه کردن افتادند .در ھمين رابطه ،مسئولين شھر درام نويس را
که موجب ايجاد اين حالت تاثرھمگانی شده بود ،به پرداخت  1000دراخما محکوم کردند."2
)

درحاليکە در ھمين زمان ھيچ سراغی از متفکر ،فيلسوف ،انديشمند ،شاعر ،اديب ،مورخ پارس و ماد و ديگران در
سرزمين " ايرانيان" نمی توان داشت ،در کتاب يونان کالسيک می خوانيم" :در ھمان زمانيکه پارس ھا مشغول جنگ و
ويرانکردن شھرھای يونان بودند ،کنفوسيوس در سال  492قبل از ميالد کتاب خانواده ،اخالق و فلسفه را منتشر کرد".
آن زمان که يونانی ھا مشغول پياده کردن قانون  ،گسترش پارلمان و آزادی فردی و عمق بخشيدن به دمکراسی  ،فلسفه
و اخالق بودند ،پارس ھا تمام توان انسانی و نظامی خود را در خدمت جنگ و گسترش ديکتاتوری خويش ،به کار گرفتە
بودند.
تاريخ نويسان يک سويە نگر ايرانی ،اسکندر مقدونی را "گجسته" يعنی "ملعون" نفرين شدە ،می نامند .اسکندر ضمن
اينکه شاگرد ارسطو بود ،خود نيز دارای فکر و انديشه و جھان بينی بود ،او سربازی خشک انديش و شاه برگزيدە
آسمانھا نبود ،او زمينی بود و تفکرات دنيوی داشت! اسکندر با تھاجمی که به سرزمين پارس نمود ،برای ھميشه به
تھاجمات يک صد ساله پارسيان به خاک يونان خاتمە داد .او به سرزمين ھای پارس ،مصر و ھند لشکرکشی کرد ،اما
اھداف او فراتراز تسخير نظامی و به زير سلطه درآوردن مردمان اين سرزمين ھا بود.
اسکندر از سرزمينی به طرف پارس آمدە بود ،که دارای پارلمان  ،آزاديھای فردی  ،اجتماعی و دمکراسی بود  ،در
سرزمين او قانون زمينی دست باال را داشت .اما در ھمان دوران ،داريوش و خشايارشاه حاکمانی ديکتاتور و جبار بر
سرزمين خود و تھديدی برای جھان آن روزگاربودند .امپراتوری پارس بر بستر افسانه ،آيين و خرافات اداره ميشد و
شاه خود را سايه خدا بر روی زمين می دانست .در اين سرزمين حقوق فردی ھيچ ارزشی نداشت ،شاھان و روحانيون
بودند که ارزش و ضد ارزش را تعيين و تبيين می کردند ،کاری که امروز واليت فقيه به تنھايی انجام می دھد.
کسانی که جمع مشاورين اسکندر در سفر به سرزمين پارس و ماد را تشکيل می دادند ،فيلسوف ،تاريخ نويس ،ستاره
شناس ،فيزيکدان ،رياضی دان و متخصصين رشتهھای جغرافيا وبيولوژی عصر خود بودند .اين مجموعه حاملين علوم
عصر خود به سرزمين پارس و به سخن ديگر حاملين مدرنيته ،دمکراسی به اين سرزمين بودند .اطالعات تاريخی از
ھمان دوران در باره پارسھا و مادھا توسط ھمين افراد به نسلھای آينده منتقل شده است ،از خود پارسھا تنھا کتيبهھا
برجای ماندە است کە سخنان شاھان پارس را بازگو می کند و مرجعی برای تاريخ اين سرزمين نە تنھا نيست ،بلکە
اسنادی بر افشای جنايتھا و ويرانی ھاست.
برخالف نظرات و گفتەھای مورخان ايرانی در مورد اسکندر در کتاب يونان کالسيک چنين آمده است:

" ھدف اصلی اسکندر حفظ امپراتوری خويش بود ،لذا سياست مدارا کردن با اقوام و طوايف را در پيش گرفت ،به
ھمين دليل خودمختاری و حفظ قدرت منطقهای توسط آنھا)پارس ،ماد و ديگران(را پذيرفت  ،به بيان ديگر اين حق را به
آنھا بخشيد .در ضمن اسکندر اينرا حق خود می دانست که ايدهھای "ھلنی"خود را تبليغ کند ،ايدهھائيکه بستر آن
دولتمداری به شيوه يونان بود ،که پارسھا با آن بيگانه بودند".
" در جريان گسترش امپراتوری يونان ،اسکندر اين مسئله را درک کرد که در آسيا نمی توان ھمچون يونان حکومت
کرد .ھدف او تلفيق يونانی ھا و پارسھا بود)در اصطالح امروزين ھدف او انتگراسيون مردمان دو سرزمين بود( .به

دنبال ھمين ھدف در سال  327قبل از ميالد از طرفی بخاطر عشق و از طرف ديگر به خاطر تحقق اھداف سياسی با
رکسانا شازاده  Sogdianicheعروسی کرد .از قرار معلوم اسکندر تمايلی نسبت به زنان نداشت ،پلوتارخ مورخ يونانی
در اين باره چنين می نويسد >>:اسکندر مکرر گفته است که خوابيدن و عشق ورزيدن با زنان ،ھر دو مرگ زا و کشنده
ھستند و ميل به خمودگی و سکون در انسان را افزايش می دھند .اين دو حالت نماينگر ضعيف ترين بخش بدن
انسانھاست<<.
اسکندر بعداز سه سال زندگی با رکسانا ،اينبار به دنبال اھداف سياسی ،با دختر بزرگ داريوش ازدواج کرد .اين
ازدواج در تاريخ "،عروسی دولتی و رسمی" نام گرفتە است  .ھمزمان با عروسی اسکندر با رکسانا  80نفر ديگر از
سرکردگان سپاه يونان در يک روز با  80شاھزاده از دختران شاھان سراسر سرزمين پارس ازدواج کردند.
به دنبال ھمين ھدف و در جھت تقويت ھرچه بيشتر ميان دو سرزمين پارس و يونان و مردمان آن ،اسکندر دستور داد
) 30000سی ھزار( جوان پارسی به عضويت سپاه اسکندر دربيايند و آموزشھای نظامی و راه و رسم سپاھيگری را از
يونانيھا بياموزند .اسکندر برای اينکه ھرچه بيشتر خود را به مردم سرزمين پارس نزديکتر کند ،لباس و جامه پارسيان
را به تن می کرد .او حتی به ارکان لشکر خود امر کرد بود تا به شيوه پارسيان به ھنگام روبرو شدن با شاه ،تعظيم
کردن را پيشه کنند .فرماندهھان و سران لشکر يونان به اين امر گردن ننھادند .چراکە آنھا چنين می انديشيدند که اين،
حالت آيينی و مذھبی پارسيان است و نبايد از طرف سپاه يونان)که غير مذھبی و غير ايدئولوژيک بود( پيروی شود".3
يکبار اسکندر خطاب به سران اصلی پارس و مقدونی چنين گفته است ":شما می بايست تمام جھان را وطن خود بدانيد و
تمام انسانھای خوب را برداران خود بدانيد .او با گفتن اين کالم در صدد القا کردن برادری ھمه انسانھا نبود .او می
خواست به پارس ھا اينرا گفته باشد ،که آنھا ھم سطح و ھمطراز يونانی ھا ھستند و دارای حقوق مساوی می باشند.
ايدهھای اسکندر بعدھا برای برخی از فالسفه يونان به زيربنای فکری و فلسفی تبديل شد .ھرچند جنبه سياسی مسئله مد
نظر اسکندر بود نه فکری و فلسفی آن .او می دانست حفظ اميراتوری يونان در گرو رعايت حقوق مردم از طرف او
می باشد .اما بسياری از ايدهھای اسکندر در جھت وحدت يونان و پارس در ميان سربازان مقدونی نيز بازتاب مورد
نظر اسکندر را پيدا نکرد ،زيرا آنھا سرباز بودند ،نه سياستمدار.انديشه و ايدهھای عميق اسکندر با کوشش ھای او
ھمخوانی و ھمسويی پيدا نکردند .اسکندر آرزو داشت مسئوالنه حکومت کند ،ليکن افکارو انديشهھايش طرفدار زيادی
پيدا نکرد".4
اسکندر با تکيە بە فکر و انديشه و بنيادھای فلسفی خود  ،که ھمانا "پذيرش مسئوليت" باشد ،در صدد حکومت کردن
بود .اما او در سرزمين پارس که بنياد فکری و حکومتی آن نه زمينی بلکه آسمانی بود و مردم آن بر اساس غريزه،
عادت و فرھنگ رايج عمل می کردند ،توفيقی حاصل ننمود .بر خالف سرزمين پارس ،فرھنگ ،ھنر و فلسفه يونانی با
حضور اسکندر و سپاھيانش در ھندوستان ،مورد قبول مردم آن سرزمين قرار گرفت و ھنديان به نيکی از فرھنگ
ھلنی اسقبال کردند ،که ھنوز نشانهھای آن در عرصهھای سياسی ،فرھنگی و اجتماعی در ھندوستان بزرگ و پھناور
مشھود است.
آنچه حائز اھميت است و بايد بر روی آن تکيه کرد و تامل نمود ،دفع تفکرات زمينی ،فلسفی و نپذيرفتن آزاديھای فردی
و اجتماعی از طرف سردمداران پارس و غريزی انديشيدن مردمان اين سرزمين بود .اسکندر مقدونی با مشخصاتی که
داشت ،از طرف تاريخ نويسان ايرانی ملعون مورد خطاب قرار گرفتە است ،چرا که او حامل تفکرات زمينی،
پايبندبودن به قانون و پارلمان و اداره حکومت و جامعه به شکل نوين و خواھان دورشدن از خرافات ،اسطورهھا و
آيهھای آسمانی بود.
مردمان پارس  ،ماد و ديگران يک ھزار سال بعداز آمدن اسکندر ،تفکرات ،فرھنگ و آيين ذھنيگرايانه و آسمانی اسالم
عربی را کە زائدە فکر و تخيالت بازرگانی خوشگوزران از ديار عربستان بود را از طريق تحميل جنگ و خونريزی
پذيرفتند ،امروز ھويت اصلی ايرانيان ،حکومت و مردمان آن بر اساس پايبندی به اين آيين ،فرھنگ و تاريخ اسالم
تعريف می شود .پذيرش اين جھان روحانی ،ذھنی ،تخيلی و آسمانی از طرف ساکنان آن زمان اين سرزمين در راستای
جھان روحانی  ،ذھنی ،آسمانی و غريزی آنان و منطبق بر تاريخ حکومتی آن امپراتوری بود .ضديت و دشمنی اين
مردم با تفکرات غيرروحانی و زمينی و مادی نيز ريشه در فرھنگ و غريزی نگريستن مردمان اين سرزمين داشته و
دارد.
امروز دين رسمی و غير رسمی اکثريت مردمان ايران عليرغم تفاوت ھای اتنيکی و قومی ،اسالم و فرقەھای آن می
باشد.تقابل با مظاھر زمينی  ،انسانی از طرفی و نبود ھرگونە آزادی و عدم پذيرش حقوق انسان در اين سرزمين مختص
حاکمان نيست بلکە بازتابی از فرھنگ ،عادات و جھان ذھنی و غريزی محکومين نيز ھست.
در اين سرزمين از ديرباز تاکنون فرھنگ غريزی ،تفکرات افسانهای و خرافات ،جلوهھای اصلی ذھنی گرايی مردمان
را تشکيل می دادە .بدون شک تحقق دمکراسی و احقاق حقوق فرد و جمع در چنين جامعهای امکان ناپذير نيست ،آنجا
که انسان مرکز تفکر و عقل نيست ،آزادی ھم ميسر نخواھد شد.

اينک در آغازدومين دھه ھزاره سوم ،ما با ايجاد شکاف در ميان تفکرات زمينی و آسمانی ،انسانی و خدايی برخی از
مردم در ايران روبرو ھستيم ،اگر در اين مصاف تفکرات زمينی بر آسمانی پيروز شود ،راه آزادی و دمکراسی در
ايران باز خواھد شد ،در غير اينصورت ،اوھام در شکل و قالب نو و حتی مدرن گونە بر بستر فرھنگ غريزی،
سرنوشت سياسی ناھنجار انسانھارا رقم خواھد زد .ايرانيان می توانستند  2500سال پيش پايهھای دمکراسی را در
سرزمين خود برقرار کنند ،ليکن خشايارشاه ھا که سايه خدا بر روی زمين بودند ،در يک پروسه بسيار دردآور تاريخی
به خمينی و خامنهای ھا تبديل شدند ،در حقيقت خمينی و خامنهای وارثان روحی ،فکری  ،فرھنگی و منش ھای
خشايارشاھی ھستند ،که ھمانا سايه خدا بر روی زمين فرض ميشوند ،که نطفه ديکتاتوری بر روی زمين نيز از آن
گرفتە شدە است ،اسالم نيز بر ھمان بستر در ايران گسترش يافت ،در حاليکە فرھنگ ،فلسفە،تفکر دمکراسی و دکترين
حکومت مردمی يونان مدرن ،در زمان اسکندر فرصتی بود برای اين سرزمين کە از دست رفت.
بھمن  )١٣٨٨فوريە (٢٠١٠
-1
2
Seite 71-

(Klassisches Griechenland C.M.BOWRA und der Redaktion der TIME –LIFE Bücher. Seite 69

(Klassisches Griechenland C.M.BOWRA und der Redaktion der TIME –LIFE Bücher.
Klassisches Griechenland ] - 3صفحات  160و[161

Klassisches Griechenland ) - 4ص (161

