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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٣ نومبر ١٢
  

  حکايت اسکندر و آتش زدن تخت جمشيد
  

به " گ تھاجمیتھاجم فرھنگی و فرھن" در گشت و گذار معمول امروز از يک سايت به سايت ديگری چشمم به مقالۀ 

  . افتاد" پرس ايران"، يکی از نويسندگان کشور ھمسايۀ ما، ايران، مندرج در سايت "جواد پارسای"قلم 

توان   افتادم که میه ایی به دليلی که در جای خودش بيان خواھد شد به ياد خاطرئبعد از خواندن اين مقالۀ ھشت صفحه 

 آموزنده بود و شرح آن در ارتباط با مقالۀ باال به نظر من بيمورد نخواھد گفت چندان مھم نبود، اما به حد کافی دلچسپ و

  .بود

وقتی به . در حدود چھل و ھشت سال قبل، در يکی از روز ھای نسبتاً گرم تابستان به منزل يکی از دوستان دعوت بودم

اکی در يک کنج حويلی جمع شده ھمه زير چيلۀ ت.  خانۀ اين دوست رسيدم، ديدم سه ـ چھار دوست ديگر ھم آنجا ھستند

  . بودند؛ گرم گفت و گو و مصروف نوشيدن چای

کرد و ھر از  مھماندار، کمی دورتر از ما مصروف تازه کردن آتش منقل کباب بود، ولی صحبت ھای ما را دنبال می

  . گرفت دست میه داد يا رشتۀ سخن را ب نمود، نظری می گاھی پرسشی را مطرح می

غاز گرم بود و بعضی از دوستان بدون می مست، که دخترک پنج سالۀ صاحب خانه دوان، دوان، با مجلس از ھمان آ

: دخترک گفت" چرا؟: "پدرش پرسيد!" پدر جان، رشيد مره کتی سيلی زد: "چشمان اشک آلود، نزد پدرش آمد و گفت

دخترک حرف پدر را قطع ..." ی؟ وشايد زياد آزارش داد! حتماً کاری کدی که رشيد قار شده: "پدر گفت!" نميفامم"

  "  مره ناق زد! به خدا مه ايچ چيزی نه گديم: " که بازھم به گريه افتاده بود، گفت کرده، در حالی

بری ازی که ناق امرای : "پسر با خونسردی جواب داد" او بچه چرا نفيسه ره زدی؟: "پدر رشيد را صدا کرده گفت

دخترک  بازھم ھمان جمله " شنيدی رشيد چه گفت؟: " رو به دخترک کرد و گفتپدر!" بوتای سختش ده استغان پايم زد

وقتی ِممانا رفتن : "چرا؟ پدر برای اين که دخترک را آرام ساخته باشد، کفت. را تکرار کرد که رشيد مره گتی سيلی زد

ر به پا ھای پدر چسپاند اما، دخترک خودش را بيشت." امرايش کمک کو. آلی برو پيش مادرت. گوشايشه برت کش ميکنم

گفت،  و ھر باری که پدر چيزی می" مه ميخايُم بفاُمم که چرا رشيد مره زده؟"و باز ھم ھمان سؤالش را تکرار کرد که 

  .که مادرش آمد و او را با ناز و دل آسا با خود برد کرد تا اين او ھمين يک جمله را تکرار می

ھزاران : "گويد  چه نويسنده در آنجائی که به حملۀ اسکندر اشاره کرده میھم،"  تھاجم فرھنگی و فرھنگ تھاجمیۀنوشت

 تخت جمشيد، چه در ۀزدن مجموع ھا، او را برای آتش  ولی اين نوشته. تفسير و توجيه برای بيگناھی اسکندر نوشته اند

از دوران ماد، ھخامنشی، ما : "گويد که می  و چه در آنجائی."کند عالم مستی و چه در عالم خودشيفتگی، تبرئه نمی

ھا، اين ھمسايگان بودند  درھمۀ اين جنگ. پارت و ساسانی جنگی سراغ نداريم که به سبب تجاوز ايرانيان آغاز شده باشد
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، مانند سؤال مکرری است که ."جنگيدند کردند و ايرانيان برای دفاع و دفع شّر دشمن می که به مرزھای ايران تجاوز می

توانست دليلی برای سيلی خوردن خود از برادرش بيابد، با آنکه برادرش را به لگد زده   نمیآن دخترک معصوم که

  . کنند بود، بعضی از ايرانيان بار بار آن را به اشکالی گوناگونی مطرح می

ک رو نيستيم، بلکه با يه منتھا در اينجا با يک کودک پنج ساله ای که ذھنش ھنوز به قدر کافی رشد نکرده است روب

دارد، مواجه  کند و نصف آن را پنھان می شخص سالخوردۀ جھانديدۀ تقريباً رندی که دانسته نصف قضيه را بيان می

پردازد، اما از تعليل آن به اصطالح  دست اسکندر میه با کسی که به شرح آتش زدن تخت به اصطالح جمشيد ب. ھستيم

  .رود خود شان طفره می

در اينجا اين . دھم  ايران حمله کرد و چرا تخت جمشيد را به آتش کشيد، بعداً توضيح میدر اين مورد که چرا اسکندر به

دھم که آيا واقعاً جنگ ھای ماد ھا و ھخامنشی ھا و پارت ھا و  سخن نويسندۀ مقالۀ باال را مورد بررسی قرار می

ه خالف آن چيز است که آقای پارسای لأحقيقت مسساسانی ھا برای دفع حمالت ھمسايگان ايران به ايران بوده است؟ يا 

  کنند؟ آن را بيان می

برای دريافت جواب قانع کننده در اين خصوص، بايد ببينيم که جنگ ھائی که ايرانيان در آن زمان با به اصطالح 

وقوع پيوسته است؟ در ه دشمنان متجاوز شان نموده اند در کدامين جا ھا و در سرزمين کدام يک از دو طرف جنگ ب

  يران يا خارج از ايران؟ ا

کند که کدام کشور متجاوز است و کدام کشور مورد تجاوز قرار گرفته  محل يا مکان جنگ ـ در آغاز جنگ ـ تعيين می(

  !!) است

کنم که شرحی به روند به پادشاھی رسيدن ماد ھا و  خواھش می... اول و قبل از ھمه از نويسندۀ تھاجم فرھنگی و 

  . بنويسد) ماد ھا و ھخامنشی خالف ادعای ايرانيان ايرانی نبودند(در سر زمين ھای بيگانه ھخامنشی ھای مھاجر 

که اين دو قوم بعد از مھاجرت بدان جا ھا اجازۀ اسکان  يافته بودند، خود تاج پادشاھی  اگر پادشاھان سرزمين ھائی

در غير آن چگونه اين ھا، .  من حرفی ندارمخويش را بر سر اين ھا گذاشته بود ـ که چنين چيزی ھرگز امکان ندارد ـ،

بدون جنگ و خونريزی و بدون  جبر و تحميل و حمله به پادشاھانی که در حق اين ھا احسان کرده بودند و به ايشان 

  اجازۀ زندگی در خاک خود را داده بودند، به پادشاھی رسيده اند؟ 

سرزمينی که ماد ھا در آن مستقر .  کشور ھای مستقلی بودندايالم و آشور و بابل و سائر شھر ـ دولت ھای منطقه، ھمه

شدند، جزئی از قلمرو آشور بود و سرزمينی که ھخامنشی ھا در آن اجازۀ سکونت يافتند، جزئی از خاک ايالم به شمار 

  . رفت می

  ! آغاز يافتتمام تاخت و تاز ھای بعدی به شمال و جنوب و شرق و غرب ماد و فارس از ھمين جا و از ھمين زمان

در قرن ششم پيش از ميالد، يکی از پرمايه ترين شھر ھای دنيای يونان بود؛ " ايونی "،دوم، قرار برخی از نوشته ھا

  . در جنوب آسيای صغير و دور از ايران و ايرانيان" ليدی"آزاد و شاد در جنوب غرب 

اما، ايران اين کشور را با آزمندی . موده باشد گاھی به کشور ماد يا فارس حمله ن»ايونی«ھيچ سندی وجود ندارد که 

در اين زمان شھر ـ دولت ھای متعدد دنيای يونان، .  مورد تجاوز قرار داده آن را اشغال کرد۵۴٧جھانخوارانه در سال 

که دشمن، يعنی ايران، دارای نيروی نظامی بسيار  درحالی. چندان متحدی قرار داشتند ناز نگاه سياسی در وضعيت

  .   مغلوب بين النھرين تشکيل شده بودی بود که عمدتاً از اسرای جنگی کشور ھاقويی

 را مالحظه کنيم، به کمال وضاحت در خواھيم يافت که کشور مذکور ـ و »ايونی«دوھزار و ششصد سال قبل ۀ اگر نقش

 خودی خود بيان میه کته باين ن. نيم ـ دو ھزار کيلو متر از سرزمين ھای فارس و ايالم و ماد دور بود و جنگ ـ يک

  ! کند که متجاوز کدام يک از اين دو کشوراست
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آيا ليدی و ايونی و آتن، زمانی که ماد ھا و ھخامنشی ھا به پادشاھی رسيدند، در ھمسايگی ايران قرار داشتند؟ يا مصر 

  ؟  ...و ھند و

دفاع و دفع شَر " تجاوز کنند و ايرانيان برای ھيچ کدام از اين کشورھا با ايران ھم سرحد و ھم مرز نبودند که به ايران

  ! کنم در تاريخ بشر وجود نخواھد داشت دروغی دروغتر از اين دروغ  فکر می. مجبور به جنگ با آن ھا شوند" دشمن

دولت ـ شھر ايونی باوجودی که يکی از معمورترين کشورھای دنيای يونان بود، از لحاظ جمعيت و ارتش، کشوری 

  . ن حمله به کشورھای جوان و نيرومند ماد و فارس را داشته باشدنبود که توا

کند که به يک کشور قوی تر از خود،   از زمان داشت، ھيچ منطقی قبول نمیه ایبا چنان توانائی که ايونی در آن برھ

  . مانند ايران حمله يا تجاوز کند

ساخت   به ايران، ايونی بايد آن ھا را مقھور خود میبين ايران و ايونی کشور ھای متعدد وجود داشتند که پيش از حمله

  . رسيد و بعد به ايران می

تمام دولت ھای سر راھش را با جنگ و وحشی گری . اما، ايران اين کار را کرد. اين کار برای ايونی اصالً مقدور نبود

  . رسيد... تمام اشغال کرد تا به ليدی و ايونی و بعداً به آتن و 

 حقيقت اينست که جنگ اھالی ايونی يک جنگ دفاعی، يعنی عملی برای جلوگيری از آسيب خطر ھای به حکم تاريخ،

  . حاکميت مستبد ايران بيگانه به آن کشور بود

 اين سخن است که ايونی ھا بيشتر اھل تفکر و انديشه و فلسفه بودند، تا اھل جنگ و حمله و تجاوز به ، باالتر از ھمه

  .     ديگران

 و بعد از شورش اھالی ايونی عيله ۴٩٩آغاز جنگ ھای اصلی ميان ايرانيان و يونانيان، جمعاً نه جنگ، اما، سال 

متجاوزين سلطه گر ايران، و ھمه در دنيای يونان، بود که تقريباً يکصد سال ادامه پيدا کرد و قرار نوشتۀ برخی از 

  .ان رسيدمؤرخين غربی با متارکه ای ميان اين دو کشور به پاي

يونانيان آن زمان به اين باور بودند که مردمان شھر ـ کشور ھای ايونی و ليدی که کشورھای شان توسط ايرانيان اشغال 

ن جدا از دو صد سال اول قرون  دنيای يونان بودند که در قرون تاريک ـ قرون تاريک يونان باستاۀشده بود، از جمل

شود ـ از يونان به آسيای صغير مھاجرت   ھای قرون وسطی پنداشته می است که به عنوان تاريک ترين قرنیوسط

نموده بودند و به ھمين دليل آن ھا را از خود می پنداشتند و خود را مکلف به دفاع از آن ھا در برابر ايرانيان بيگانه و 

  .دانستند متجاوز می

ود که آغازگر جنگ ھا ميان ايرانيان منظور اصلی اين است که ديده ش. مقصد من شرح و چگونگی جنگ ھا نيست

 ايران بوده ۀنويسد، واقعاً کشورھای ھمساي می... باستان و ھمسايه ھای شان، آنگونه که نويسندۀ مقالۀ تھاجم فرھنگی و 

  .اند؛ يا خالف ادعای وی جنگ ھا را ايرانی ھا شروع کرده بودند

بينيم که در آغاز  کنيم، می با ديگران داشتند نگاه می...  وی که کوروش و داريوش و خشايارشائوقتی به ميادين جنگ ھا

دورۀ پادشاھی اين سلسله، اين ايرانيان بودند که از سرزمين فارس که جزئی از قلمرو کشور ايالم وقت بود و توطن 

رداخت خاطر جا گرفتن فارس ھا بدان جا فارس ناميده شد ـ  مشروط به په ھخامنش و قومش در آن جا ـ که بعداً ب

شد، برخاست و بعد از اشغال کشور ايالم و کشور ماد، با حيله و نيرنگ، اول جنگ ھا را با شھر ـ  ماليات ارضی می

راه انداختند و بعد از آن  از يک طرف سر از بلخ و تاشقرغان و کشور ه ب) بابل، سومر، آشور(کشور ھای بين النھرين 

 کشورھای آسيای صغير و شرق مديترانه و شمال - ر با لشکرعظيم شھرھای ماوراء النھر در آوردند و از طرف ديگ

  . افريقا را در نورديدند
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 می" جنگ ھای پارسی"اين نکته را نبايد فراموش کرد که به ھمين دليل است که جنگ ھای يونان و ايران را غربی ھا 

  ! !نامند، زيرا جنگ ھای مزبور را پارس ھا شروع نموده بودند، نه يونانی ھا

اگر به تاريخ ماد ھا و ھخامنشی ھا به درستی نگاه شود، اين دو قوم که يکی در فارس و ديگری در ھمگتان ـ ھمدان 

کدام از  کدام از باشندگان اصلی اين مناطق نبودند و ھيچ فعلی ايران ـ به عنوان مھاجر توطن اختيار کرده بودند، ھيچ

ھر دو . س و ھمگتان نه دولت و نظام سياسی و نظاميی داشتند و نه کشوریاين دو قوم مھاجر در واقع با رسيدن به فار

يکی از شرق و ديگری از شمال از مکان ھای نامعلوم به . جوی مکانی برای زيستن بھتر و مردمانی بودند در جست

  !!   ھامھمان ھای ناخوانده در آن جا : دنيای نوی که بعد ھا پارس و ايران ناميده شدند، سرازير گرديدند

ما از دوران ماد، ھخامنشی، پارت و ساسانی جنگی سراغ : "نويسد از نويسندۀ تھاجم فرھنگی و فرھنگ تھاجمی که می

خواھم که برای تثبيت اين ادعايش تنھا يک مثال بياورند و  می." نداريم که به سبب تجاوز ايرانيان آغاز شده باشد

که ايرانيان به  ن افغانستان، ماوراء النھر، ھند، مصر يا يونان ـ قبل از اينبنويسند که کدام يک از اين مردمان ـ مردما

  کشور ھای آن ھا تاخت و تاز کنند، به ايران حمله کرده بودند؟ چه وقت و چگونه؟ 

ھمينطور اقدامات پيشگيرانۀ يونانيان، عليه ايرانيان مھاجم که ليدی را اشغال کرده به مرزھای يونان  شورش ايونی،

اقداماتی بود که يکی برای دفع اشغال و ديگری از ترس حمله و /يده بودند و قصد حمله به يونان را داشتند، شورشرس

  .  تجاوز ايرانيان به خاک شان بدان توسل جسته بود

وجود می آيند که مردم معترض به امری باشند، مانند شورش مردم ھرات يا شورش مردم چنداول و ه شورش ھا وقتی ب

  !! عليه کوشش اشغال افغانستان توسط شوروی وقت...  مردم نورستان و ھزاره جات و شورش

، ... تھاجم فرھنگی ۀو اما در مورد حملۀ اسکندر به ايران، و وحشی گری او به زعم برخی از ايرانيان، از جمله نويسند

ويسندگان ديگر ايرانی، به اصطالح خود در ايران، اگر نيک بنگريم، دالئلی وجود دارد که نويسندۀ مقاله و خيلی از ن

  . روند شان از آن طفره می

آره، او اين کار را کرد، . اين که اسکندر بعد از فتح ايران تخت به اصطالح جمشيد را به آتش کشيد، سخن درستی است

درست و پسنديده و اين کار . کنند اما چرا او اين کار را کرد؟ در اين مورد بيشتر ايرانيان قصداً سکوت اختيار می

  !محققانه نيست

دھد برای اين کارش دليلی داشته است که از ديد خيلی ھا،  که تاريخ جنگ ھای ايران ـ يونان نشان می اسکندر، قراری

  .باوجود نامعقول بودن آن، از نظر اسکندر موجه بوده است

آکروپوليس و ارگ شھر آتن به امر خشايارشا قصه از اين قرار است که اسکندر تخت جمشيد را به انتقام آتش زدن معبد 

  . به آتش کشيد

ساختمان معبد بر روی تپه ای مشرف بر شھر آتن، از لحاط زيبائی و ھنر در آن زمان يکی از شاھکار ھای بی مانند، 

  ! توان گفت، يکی از عجايب جھان بوده است يا می

، اما کاری را که ايرانيان بعد از پيروزی بر آتن نمودند، ھم توان مورد تأئيد قرار داد وجه نمی کار اسکندر را به ھيچ

شکايت ايرانيان از ! با چنين کاری تنھا اسکندر را وحشی خواندن، انصاف نيست. توان کار افراد متمدن خواند نمی

  !اسکندر، با آن کاری که خود شان در آتن نمودند، به ھيچ وجه موردی ندارد

مرکز ليدی را به آتش " سارد"يده ھستند که ايرانيان برای گرفتن انتقام از يونانيان، که شھر برخی از ايرانيان به اين عق

  . کشيدند، معبد و ارگ شھر آتن را سوختاندند

اين استدالل، اگر درست ھم باشد، به ھيچ وجه قابل قبول نيست، زيرا ليدی کشوری بود در دنيای يونان و مربوط به 

  . اوزکارانۀ ايران مسخر ايرانيان شد بوديونانيان که در حمالت تج
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 يونانيان حق داشتند برای دفاع از خود و دفاع از خاک شان به ھر کاری که در رابطه با خود و خاک شان الزم می

آتش زدن شھر مسکو در زمان جنگ عمومی دوم و . اين کار در تاريخ بار ھا اتفاق افتيده است. دانستند، متوسل شوند

ھا به روسيه و زير آب نمودن تقريباً کل ھالند توسط ھالندی ھا در زمان تھاجم اسپانيوی ھا به ھالند، تنھا دو لمان احملۀ 

  . نمونۀ مشابه با کاری است که يونانيان در سارد بدان دست زدند

ان ھا، حتی  انسۀکه من مطالعه دارم عملی که روس ھا و ھالندی ھا در دفاع از خاک شان کردند، از طرف ھم تا جائی

اما عمل يونانيانی که سارد را با عين منطق و منظور به آتش . بيشتر ايرانيان، مورد تحسين و تمجيد قرار گرفته است

که در اينجا پای منافع و نام و شرافت  چرا؟ برای اين. شود کشيدند، از طرف ايرانيان يک عمل تجاوزکارانه پنداشته می

انسان ھای داری : " شود به چنين انسان ھا با چنين ديد و قضاوتی گفته می. يان استايرانيان و دفاع از ايران در م

  ." اخالق دوگانه

 کوروش به ۀ، بعد از حمل۵۴۶و  ايران از سال . ليدی و ايونی از قرن ھفتم پيش از ميالد بخشی از متصرفات يونان بود

وز و آمدن از مناطق بسيار بسيار دور و گذشتن و آن کشور، آن را به تصرف خود درآورد، آنھم از راه زور و تجا

  .اشغال چندين کشور آزاد به اين سرزمين

يکی اين که تاريخ زمانی تاريخ است که آنچه : خواھم دو موضوع را به طور اخص يادآور شوم در پايان اين نوشته می

 اين که يک اتفاق و يا حادثه را بيان کنيم و در گذشته اتفاق افتاده است با ذکر علل و درستی و نادرستی آن بيان شود، نه

 چنين کاری را من غرض ورزی می. ده ھا اتفاق و حادثۀ ديگری را که به آن حادثه مرتبط اند، مسکوت بگذاريم

و ديگر در رابطه با  ايرانيانی است که خالف پارسای ھا با تفکر روشن و انسانی و منصفانه . خوانم، نه تاريخ نگاری

 گاه شامل اين نقد نمی کنند؛ مردمان فرھيخته و قابل احترامی که ھيچ ی مختلف ايران و منطقه و جھان نگاه میبه قضايا

  !! شوند

  ١٠/١١/٢٠١٣  

  

  

   

  

 

 


