
  آریانا و آریایی میدارند آنهایی که تأکید بر

  در پی نفی تاریخ و فرهنگ هزاران سالۀ

  می باشندسرزمین ما 
  

  
  سلیمان راوش نویسنده و پژوھشگر

  

چندی پیش حرکت دانشی در جھت روشن شدن گوشھ ھای تاریک تاریخ باستانی کشور ما بھ راه  

خوشبختانھ من نیز توانستم دراین بحث . بودندکھ آغازگر آن جناب پروفسیور لعل زاد . افتاد

امیدوار بودم کھ با راه اندازی گفتمان بدون تعصب و تقلب ، قوم گرایی و . دانشگاھی سھم بگیرم

دانشی مردان  ،بحث و تفاضل درچنین می اندیشیموس محل اندیشی ،حاشیھ روی و اضافھ گویی ھا،

بھ کژراھھ  در نطفھ بحث مالحظھ کردم کھ سوگوارنھ بجای ھمۀ این امیدواری ھا. ما اشتراک نمایند

توأم  می اندیشی و تفاضل، موسندیشی ،حاشیھ روی و اضافھ گویی محل ا قوم گرایی ،. کشانیده شد

ات عفت کالم و قلم مراع حقایق، ، جایی خردورزی، صداقت، مستند گویی، تحملبا توھین و تحقیر

ِ بحث اکادمیک و دانشگاھی در رابطھ بھ موضوع مشخص و  و اصل. را گرفت مطرح شده  معین

  .کنار زده شد

سدۀ اخیرنتوانستھ کھ در طول چند  عوامل معین اجتماعی و سیاسی جامعۀ ماما آگاھیم کھ در اثر 

باختر، خراسان و فلسفی سرزمین اقوام، ادیان،ادبیات، جنبش ھای فکری و  تاریخ واقعی و جغرافیای



آنچھ از بزرگان چون احمد علی کھزاد، مرحوم غالم . ان امروزی را، تبیین وتألیف نمایندافغانست

کھ تای دیگر را و چند ، میر محمد صدیق فرھنگمحمد غبار، مرحوم عبدالحی حبیبی ، کاتب ھزاره

ما در ھیچیک از . تاریخ بھ شمار می آیدرایی از مسیر تاریخ کشورما در درازنای سیر گذ .داریم

پیشدادی ، کیانیان، بگونۀ مفصل ومستند از دوره ھای باستان و شاھان  کھ ایشان نوشتھ اند، تواریخی

 اما با تأسف. رندتنھا شاد روان احمد علی کھزاد و عبدالحی حبیبی یاد کرد ھای دا. ذکری نمی یابیم

دچارھمان اشتباھات شده اند کھ تاریخنگاران سنتی خراسان  ،بر خی از دوره ھا یزمان کھ در تعیین

در تعین ھویت مردمان این دوره خود دچار لغزشھایی گردیده  ، عالوه بر آنکھبعد از اسالم شده اند

کھ  آنھا سعی ننموده اند این بدان معنی نیست کھ اما باید گفت کھ .این قابل درک است البتھ کھ ،اند

کانات از ھمۀ ام مذھبی و سیاسی استبداد ی و، آنھا با وجود شرایط تنگ محیط، نھحقایق را نگویند

و مأخذ و منابع مانند امروز  پیش از امروز کتب ما میدانیم کھ تا چند دھھ اما. خویش استفاده برده اند

کھ بھترین وسیلھ کھ از طریق آن بھ بزرگترین موزه ھا و کتابخانھ ھای جھان  بھ ویژه. وجود نداشت

 ، دولتنداشت سفر ھای پژوھشی امکانسیر و  .موجود نبودمیتوان دسترسی پیدا کرد یعنی انتیرنیت 

از یک سو دولت ھا و از سوی دیگر مال ھا . بودندملی  فرھنگ اشاعۀ و ضد خانوادگی وقت ھای

ھویت ملی و فرھنگی و  بھ حقیقت مردم دانش جامعھ انکشاف پیدا نماید و وشعورنمی خواستند کھ 

تاریخ نگاران ،محققین و پژوھشگران، منتقدین تاریخ و ادبیات ھمانقدر می . آیینی خود پی برند

مکتب در یا ھمانقدر کار می توانستند بکنند کھ برای شان. توانستند کار نمایند کھ منبع و مؤخذ داشتند

ھمین سبب است کھ اکثر از آفرینش ھای ایشان دارای  بھ. شگاه ھا تعلیم داده شده بوددرسھ و دانو م

  . ھا می باشد کاستی وخال ھا 

بھ شمول شاعر، نویسنده، تاریخنگار، جامعۀ ما  از طرف دیگر ما خوب میدانیم کھ روشنفکران 

 ج و نضج جنبش ھای فکری یکبارهپژوھشگر، منتقد و غیره ھمھ و ھمھ در دورۀ آغاز تحرکات و نس

نژاد گراییھا، قوم گرایی، محل  را امروز بر عالوه سیاست زدگی، در سیاست زده شدند، کھ تداوم آن

زدگی و پی آمد در اثر این سیاست . مشاھد می نمایم نیز عمالً  ھا پرستی، دین خویی و زبان ستیزی

 .رفیت تفکر مستقالنۀ خویش را از دست دادحوزه ھای دانشی، ظ متما در ر ماھای بعدی آن روشنفک

یا  یا اگر برگی از تاریخ نوشتھ می شد، می گردید، اگر شعری سروده می شد و یا اگر داستان خلق

البتھ میتواند استثناھات در یک .و جانبدارانھ بود مانند امروز با رنگھای معین. نقدی بھ عمل می آمد

ُل استا. اجتماع چند میلیون وجو داشتھ باشد    .ینجا حرف بھ صورت ک

بحث . بحث نمی کنیم  ھا ما از دیگر عرصھ. بدبختانھ کھ امروز نیز وضعیت بھ ھمان منوال است

در این حوزه نیز ھستند کسانی کھ خالف . است تاریخی تاریخ و پژوھشھای تاریخی و نقد روی

اصول و موازین تاریخنگاری و یا پژوھشھایی متکی بھ تاریخ، برای ارضای خاطر قوم و قبیلھ و یا 



در رضای منافع قوم و قبیلھ و . تعلقیت ھای سیاسی و منطقھ یی وجدان ملی را زیر پا می گذارند

نمایند تا } شمشیر بازی{در برابر حقیقت  ارند کھسازمان و تعلقیت ھای منطقھ یی خویش باک ند

. نابود نمایند، ودهمبتوانند چندین ھزار سال از تاریخ سرزمین ما را بھ پای شبح بھ نام آریایی قربانی ن

و با وقاحت و پررویی دورۀ پیشدادی ھا ، و کیانی ھا ، را نا دیده گرفتھ از ھخامنشیان می آغازند تا 

دشمنان تاریخ سرزمین ما ریختھ باشند و سیطرۀ پارسھا را بر سرزمین  سیاببدین وسیلھ آب در آ

 ن سرزمینتاریخ مردما زیر عنوان آریایی و پارسھا،از سوی دیگر . باختر و خراسان موجھ گردانند

. پیش از میالدی برسانند سال ٣٠٠٠تا  ٢٠٠٠ ھای نزدیکمی خواھند بھ قرنرا  اوستایی شانزده شھر

  . را انکار نمایندو پیش از آن 

  : واقعیت تاریخ سرزمین ما 

این امر را شما  .ر ھخامنشیان آغاز می یابدتاریخ پارسھا از ظھوتاریخی نشان می دھد کھ حقایق    

 کھ بدن انکار، بھ وضاحت میتواند بیابید نوشتھ اند، )امروزی یانایران( پارسھا ھای کھتاریخ در تمام 

پیش . واقعیت ھم ھمین است .از دورۀ ھخامنشیان بیان میدارندفقط  تمام ھست و بود خود را

رجوع شود بھ تاریخ ده جلدی مرتضی راوندی ، جلد اول بخش . تاریخ ندارند ازھخامنشیان پارسھا

تاریخ ایران از  نوشتۀ داکتر عبدالحسین زرین کوب،" روزگاران"ھخامنشی ھا، تاریخ سھ جلدی 

. ا.آ داندامایو، گ.آ گرانتوسگی، م.ا: وھشھای از محقیقن چونزمان باستان تا امروز مجموعۀ پژ

 تاریخ ھای ایوانف، لوک بلوی، ودیگر. س.پتروشفسکی، پروفیسور م. پ.کاشلنکو، پروفیسور ای

برای " افغان نامھ"محمود افشار یزدی در کتاب سھ جلدی . نوشتھ اند) ایرانیان(کھ پارسھا  رسمی

دوره سلطنت ھخامنشیان «:می نویسد با ھخامنشیان مرتبط ساختھ باشد، را اینکھ تاریخ سرزمین ما

و پانصد سال پیش، فالت ایران یک واحد ین مرز و بوم است، یعنی دوھزار ز تاریخ مشترک اآغا

قسمت شرقی آن طبق کتب یونانی مرکب بوده از ساتراپیھایی کھ اکنون : سیاسی بزرگ بوده است

   ١»تشکیل می دھد را نبعضی از آنھا کشور افغانستا

دست  نھ پارسیان می خواھند سرزمین بزرگ و کھن باختر را کھ خودمالحظھ می فرماید کھ چگو

در  .سازندزیرکانھ آن را ساتراپھای خویش وانمود  ،می باشند خاستھ ازاین سرزمینو بر پرورده

 قومی بھ نام پارس ھا میپیش از ظھور  حالیکھ تاریخ سرزمین در جود شاھان مقتدری، ھزاران سال

در زمان ھومان « : گیرشمن می نویسد .از مسیح را دارند ال پیشس ٧٠٠پارسھا حداکثر تاریخ  .رسد

کھ برای تأیید ادعای قانونی امیر بابلی ضد آشور، ) ق م ٦٨٨ – ٦٩٢. (Huban - Immenaایمنھ 

   ٢».نخستین بار نام پارسیان پارسوماش بھ میان آمد –سپاھی قوی گرد آمد 

ھای  هاز دور معاصر آن تاریخنگاران و شما در تاریخھایی رسمی ایرانبھ ھمین منظور است کھ  

شکانیان، کوشانیان، یفتلیان و غیره چیزی را نمی توانید پشیدایان، کیانیان، اتاریخی سرزمین ما مانند 



حتا تاریخ نگاران ما نیز . امنشیان می آغازند و بھ ساسانیان ختم می نمایندآنھا فقط از ھخ. ا نمایدپید

  . شایستھ و بایستھ است بپردازند کھ تاریخی آنگونھ سعی نکرده اند کھ بر این مھم

از پیشنیھ تاریخی سرزمین ما  شما یادی و تفصیل ،یخ پارسھاھمانگونھ کھ در توار این است، بجال  

از قرن ھفت تا بھ اواسط قرن نزدۀ ( نوشتھ شده تاریخھای کھ در باختر و خراساندر . نمی یابید

نامی از کوروش و داریوش را نمی نوشتھ اند  بعد از اسالمکھ  تاریخنگاران عرب بھ شمول )میالدی

 این یکی از پرسشھای .فردوسی بزرگ نامی از شاھان ھخامنشی در شاھنامھ نمی برد حتا. یدیاب

د جایی کھ می اما روان شاد عالمھ احمد علی کھزاد پاسخی درست ارائھ می دار .استبسیار جالب 

  : نویسد

 ،تاریخ ھخامنشیان چندان روشن نیست و امرای آنھا سراسر جنبۀ محلی داشت و با کوروش ...«

تنھا شاه  ،اصل مرحلۀ تاریخی آنھا شروع می شود چون خود کوروش ھم در چند سال اول سلطنت

از میان شاھان ھخامنشی آن کھ اول بھ فکر ... و پسان تر شاه فارس خوانده می شد" شوش"عالقۀ 

ف غرب کھ بعد از یک رشتھ محاربات بھ طر است] کوروش[افتاد، سیروس (!) تھاجم خاک آریانا 

  .ماگذاشتارس رخ نموده بنای تجاوز را بر خاک یدی بھ جانب شرق فدر بابل ول

ال سیروس ھخامنشی در کاپیسا مقاومت شدیدی دیده و این مقاومت در مقابل موسس دولت بھ ھر ح

اگر چھ سیروس حاشیھ غربی و بعضی . ھخامنشی بدون اداره کدام سرکرده و پادشاه مقتدر نمی شود

تح بھ مود ولی این فرا ھم فتح ن(!) حصص صفحات شمال و حتی قسمت ھای جنوب شرقی آریانا

   ٢».مام شدقیمت جان او ت

الکت رسانده است شاه باختر بھ ھ کھ داریوش را شھادت می دھد ھا و تحقیق ھا تاریخ ھمۀ ھم چنین

خالصۀ پژوھش . استو ختم دورۀ ھخامنشیان متجاوز بھ خاک ما بھ دست باختریان دلیر اتفاق افتاده 

  : افغانستان از احمد علی کھزاد چنین می خوانیم ھا را در کتاب تاریخ

و برای اینکھ وجود این دولت را  بسوس حکمفرمای باختر از دشمنان خطرناک دولت ھخامنش بود«

دشمن می پنداشت، از میان بر دارد موقع خوب یافت و سرداران دیگر مانند بارسائینتس حکمران 

ن تفق شده داریوش را بکشتند و با ایھم مدرانجیانا و اراکوزیا و نابارزانس جنرال گارد شاھی با

   ٣».صورت خطری را کھ از دولت ھخامنشی تصور می کردند بر داشتند

   

   ٤».شش سال در برابر سپاه کورش جنگید مردم افغانستان«:مرحوم غبار می نویسد

کی بعد دیگری از ، یونانیان و عربان یدر عصر باستان ایرانیان «: سدمحمد صدیق فرھنگ می نوی

   ٥»بافغانستان لشکر کشیدند غرب افغانستان



باختر ،خراسان ھرگز از ساتراپیھایی ھخامنشیان نبوده  ،کھ خالف ادعایی پارسھا مالحظھ می فرمایید

در  برخی از مناطق این سرزمین اگر مدتی. است با آنکھ در این قلمرو تجاوزات گسترده داشتھ اند

زودگذر بوده و ھمیشھ مردم باختر در جنگ و نبرد با ایشان قرار داشتھ  اشغال ھخامنشیان در آمده ،

المھ احمد علی کھزاد، عالمھ عبدالحی حبیبی، مرحوم کھ تاریخگاران از جملھ روان شاد عچنان. اند

غالم محمد غبار ، مرحوم محمد صدیق فرھنگ ھمھ و ھمھ استیالی ھخامنشیان را تجاوز بر قلمرو 

  .ما نوشتھ اند

مردم سرزمین ما ھیچگونھ پیوندی با ھخامنشیان ندارد و ھمیشھ ھخامنشیان را متجاوز بر  لحاظین بد

  . قلمرو باختریان شناختھ اند

  : بھ نام آریایی نژادِ  

 در دو ایشان را ،و منابع و مأخذ ھای کھ ارائھ میدارند ام آریایی طبق ارشادات برخی ھانژاد بھ ن

و  در باختر کھ در اثر مھاجرت ل از میالد معرفی میدارندقب سھ ھزار سال و پیش تر تا ھزار سال

تاریخ ھند و اروپا با مھاجرت  ،این مدعیان یادعابر اساس . ن گردیده انداروپا پھ پارس و ھند و

کودکی کھ ھنوز تولد کیومرث تا بھ از  طبق ادعای ایشان در سرزمین ما. رقم می خورد آریایی ھا

  . ھمھ آریایی اندنگردیده ،

ھمین امروز کھ من این . تا موضوع گسترده تر بیان گردد. بیایید بھ تاریخی تطبیقی روی آوریم   

 ،طبق محاسبھ .نبشتھ را می نویسم آغاز ھزارۀ سوم میالدی است و فقط ده سال از آن می گذرد

سر از نا کجاآبادی بر آورد  چھارھزار و ده سال پیش یا چیزی کم و زیاد این بھ اصطالح نژاد آریایی

  .آویزۀ دامن خود ساخت را جھان و تمام

در اینجا پیش از آنکھ دیدگاه ھای . اکنون بھ بررسی تطبیقی متکی بھ اسناد تاریخی می پردازیم

نخست از فردوسی خودمان آغاز می  ،را بیان نمایم و معاصرین مورخین باستان یعنی قبل از میالد

  .نمایم

سال پیش  در این صورت دو ھزار. فردوسی بزرگ در ھزار اول بعد از میالد می زیستکھ  میدانیم 

کھ فردوسی  بعد از میالدسال  ۀھزار نمودند، جمع یک یی ھا بھ اصطالح ظھورکھ آریا از میالد

ً می شود سھ ھزار سال بزرگ می زیستھ اما مالحظھ کنید کھ فردوسی بزرگ چھ می  .مجموعا

  : فرماید

  بود از گھ باستانیکی نامھ 

  سخنھای آن بر منش راستان

  چو جامی گھر بود و منثور بود

  طبایع زپیوند او دور بود



  )٦٠٠٠(گذشتھ بر او سالیان شش ھزار

  شمارگر ایدونگ پرسش نماید 

  گرفتم بگوینده بر آفرین

  ٦.کھ پیوند را راه داد اندرین 

 شھادت می دھد کھ شاھنامھدر حالیکھ  .وده انددر نیمھ دوم ھزاره اول قبل از میالد ب نیز ھخامنشیان 

خط . ھا تاریخ نگاشتھ اندیا ظھور آریایی  سھ ھزار سال پیش از ھجوم نژاد آریایی مردم سرزمین ما

  . موجود بوده و تمدن 

با نام نژاد آریایی و با  را تمدن سرزمین ماو کھ تاریخ آنھایی، یا نمی شود گفت کھ در این صورت آ  

نفع  ویژه بھ فرھنگی و تاریخی مردم ما را بھ حداقل سھ ھزار سال از ھویت. ھا رقم میزنندآریایی 

   .کنندمی خواھند انکار  )ھخامنشیان( پارسھا

در تاریخھای کھ پارسھا نوشتھ اند و پژوھشگران غربی بھ فرمایش یا موضوع جالب دیگر،  یک  

آیین زرتشتی نداشتھ  ھخامنشیان ی شناختھ اند و، گفتھ شده کھ ھخامنشیان زرتشت را نمزیر نظر آنھا

ما میدانیم کھ آیین . بھ آیین مغان مربوط می داند را بھ دستور پارسھا آیین ھخامنشیان گیرشمن، .اند

و مدعی می شود کھ ا .و این آیین پیش از زرتشتی بوده است مغان با میترایی و زرتشتی تفاوت دارد

وی می . ھخامنشیان تازه توسعھ می یافت آن ھم در زمان داریوش آخرآیین زرتشتی در جامعھ 

شاھنشاھی شروع بھ توسعھ کرد،  آیین مزدایی، کھ زرتشت آن را تغییر داده بود، در سراسر: نویسد

ً از مردم ماد بوده و مجبور بھ . تاریخ پیامبر ھنوز مورد بحث است تصور می کنند کھ وی اصال

ده و برای موعظھ بھ ایران شرقی شتافت، و در آنجا پیروانی یافت، از ترک موطن اصلی خود گردی

بھ ھر حال آیین جدید از مشرق ایران بھ تدریج در سراسر کشور . آن جملھ امیری بود بھ نام ویشاسب

   ٧».شروع بھ انتشار کرد

 ملی تاریخی و تاریخ کشورما از سوی می فرماید کھ چگونھ توطئھ ھا برای سلب ھویت توجھ

شاھنشاھی گشتاسب یکی از دوره  در حالیکھ دورۀ. مطرح گردیده استو بھ قلم غربیان نیز پارسیان 

اما ھم ایرانیان و ھم مزدبگیران غربی شان این شاه پرقدرت . می آید رھای روشن تاریخ ما بھ شما

د کھ گویا و با جعلکاری بزرگ می خواھند وانمود سازن. امیر یک والیت می خوانند را باختر زمین

  . گشتاسب و زرتشت بعد از ھخامنشیان بوده و یا در اواخر دورۀ ھخامنشیان ظھور کرده اند

و اگر می برند  ی برندنام نم سلطنت دوره پیشدایان تا بھ کوشانیان چرا پارسھا از کھ اینستسوال  

امیران  شاھنشاھان آن را و ساتراپھایی فارس راسعی می کنند کھ ھمۀ سرزمین ھای آن دوره  مھ

پاسخ . می کنند ھخامنشیان انکارتی و زرتشت در دوران آیین زرتش از شناخت .نشان بدھند کوچک

دوره ھای تاریخی سرزمین ما را بعد از تا بدین وسیلھ  می خواستند و می خواھند. واضح است



 عکسدر حالیکھ . داد نمایندیالت ھای پارس قلمھخامنشیان وانمود سازند و این سرزمین را یکی از ا

گردیزی ، یعقوبی، مسعودی، طبری ،  چون تاریخ نویسان سرزمین ما خراسان، ، تاریخنگاران پارس

اشکانیان  و ر، از پیشدایان بلخی ، کیانیانیبناکتی، حمدهللا مستوفی، خاوند شاه بلخی ، ابن اث

مفصل وقایع دوره  نام می برند وسرزمین ما  تمدنی و تاریخی بھ مثابۀ دوره ھای و یفتلیان ،کوشانیان

  . شرح می دھند را مستند ھای حاکمیت آنھا

 کیانیان ھای پیشدایان و هسھ ھزار سال را کھ پارسیان می خواھند رویش خاک بیاندازند، ھمان دور  

 اصطالحاگر نژادی بھ . دبوده ان) اوستایی(وراییھکھ ھمھ مردمان بومی شانزده شھر ا. می باشد

حل شده  این سرزمین از نا کجا آبادی سرازیر شده باشند ، در مردمان بومی ھمو غیر آریایی  آریایی

مھاجرت ھای گسترده دیگر در این سرزمین حتا از  ،آریایی ھا بھ اصطالح زیرا پیش از ورود. اند

  : در یک گزارش علمی می خوانیم کھ. ھزار سال پیش از میالد وجود داشتھ است ٦٠

ھزار سال قبل در طول سواحل شبھ جزیره  ٦٥تحقیقات تازه حاکی است کھ مھاجران اولیھ .  . .«

 .عربستان بھ سوی ھند و اندونزی بھ حرکت درآمدند

ھزار سال قبل بھ سوی ھند و ایران بھ  ٤٠تا  ٣٠در حدود  مجموعھ ای از ھمین گروه بعداً  زیر

 .حرکت درآمد و در خاور میانھ و اروپا سکنی گزید

در بومیان مالزی و جزایر آندامان " دی ان ای"این داده ھا نتیجھ مطالعھ دو تیم از دانشمندان بھ روی 

   ٨».و نیکوبار واقع در اقیانوس ھند است

ر می آمده و این اقوام باید کھ از راه خراسان منطقۀ عبوری بھ شما=  کشور باخترکھ  ما میدانیم  

شاھان ھخامنشی را  ھا، کھ برخی ھا از جانب دیگر پیش از آریایی .ھند گذشتھ باشند بسویتان افغانس

 «: عالمھ کھزاد می نویسد. سلطنت ھای مقتدر وجود داشت در باختر .قوم می شمارند اینمظھر 

مقتدری در  ھای دونکر و گایگر چنین نظر دارند کھ پیش از ھخامنشیان و پیش از ماد ھا سلطنت

   ٩»باختر وجود داشت

اما این قوم مھاجر بود و در برخی نقاط . بھ نام آریایی شاید وجود داشتھ باشد مھاجریوجود قوم    

  . مشغول چپاوگریھا بودند در حوزۀ سند مخصوصاً 

را بھ » آریایي«این آریاییھاي چپاولگر كھ بودند؟ آنھا خودشان لغت  «: ویلی دورانت می نوسید

آید، شاید یكي  پرستي از آن مي ا این اشتقاق، كھ بوي میھنبردند، ام میمعناي نجیب و شریف بھ كار

رود  خیلي احتمال مي. زند طنز مي ۀكنند بر علم زبانشناسي رنگ بدنامھاي بعدیي باشد كھ  از آن اندیشھ

نامیدند، یعني  وئجھ مي -كھ آنھا از منطقة دریاي خزر آمده باشند، كھ اقوام ایراني آن را ایران

در حدود ھمان زمان كھ كاسیھاي آریایي بھ سرزمین بابل غلبھ یافتند، آریاییھاي . سرزمین آریاییھا



ا ھم، مثل ژرمنھایي كھ بھ ایتالیا ھجوم بردند، بیشتر این آریاییھ.ودایي ورود بھ ھند را آغاز كردند

   ١٠».مھاجر بودند تا فاتح

از دوره ھایی تاریخی و ھویتی سرزمین ما از طرف  بھ ھر روی، گفتیم از سھ تا پنج ھزار سال  

بھ نیز  شاید سوال. کھ زیر نظر آنھا می نوشتند مسکوت نگھداشتھ شده است یپارسیان و غربیان

خراسان کھ در روزگاران  را تاریخنگاران کھ دوره ھای پیشدایان و کیانیان و کوشانیانوجود آید 

ً سوال .  بھ غیر از فردوسی شش ھزار سال نمی رسانند بھ حداقلنیز زیستھ اند می فردوسی این واقعا

پس از  زمین یعنی سرزمین ما خراسانرد کھ روشنگران فقط یک نکتھ کوتاه باید عرض ک .مھم است

در غیر . تشیبھ و کنایھ بیان کنندمگر با  را نمی توانستند حقایق ،سرزمین اینسیطرۀ اعراب بر 

و یا بھ  سرمی بریدند یا آنھا را ،صورت مانند بسیاری از ھم صنفان و ھم کیشان و ھم فکران شان

اسان ان و باستان شنھزارۀ سوم پس از میالد وقتی دانشمند در یعنی ھمین اکنون. دار آویختھ می شدند

صد ھا ھزار سال پیش از  در میلیون سال پیش و یا کشف آثار تمدن بھ کشف فیسل ھای انسان از یک

خط  ،کشفزیرا ھر .میالد نایل می آیند و آن را اعالم میدارند ستون ھای واتیکان بھ لرزه در می آید

 رات ازظھوربر اساس بیان تو چونکھ. کشیده می شود حکایت آفرینش در تورات بر کھ ی استبطالن

ُھ ھزار آدم تا بھ امروز پیشتر از از  اکنون چھ توقع باید داشت کھ در سرزمین پس. نمی گذرد سال ن

باید می  و چگونھ چھ گیان سرزمین مان، فرھآنھا شمشیر و دار ، در زیر سایۀسیطرۀ خونین اعراب

تمام فن و دیگرمردانھ پای دار رفتند و عدۀ و  نوشتند رادمردان کھ د، بودنبا وجود آنولی  .نوشتند

از خود بجا  ر دارند و پیام برای نسل ھای بعدفنون بیان را بکار بردند، تا بتوانند مقاصد خود را تحری

با  را تا حد نھایی یعنی تاریخ سرزمین ماچگونھ ما  فرھیختگان فرماید کھ مالحظھ.گذاشتھ باشند

و ھا  متوجھ شود بھ کار نامھ آنگاه بدون آنگاه زاھد و شحنۀ مذھب، و دھند پیوند میپیدایش آدم 

کھ ھر صاحب تفکری ،است می پردازند مدنظر شان کھ ھمان کیومرث )آدم(کارکرد ھا و اندیشھ ھای

  .میتواند درک نماید کھ قضیھ از چھ قرار میتواند باشد

  : نی در آثار الباقیھ می نویسدابوریحان بیر

   ١١»اولین را کیومرث می گویندایرانیان انسان « 

  : ابوالحسن علی بن حسین مسعودی در مروج الذھب می نویسد 

سر پادشاھان کیومرث بود و بعضی دیگر پنداشتھ اند کھ اصل نژاد و سرچشمھ مخلوق از او  «

   ١٢»بود

گویند پارسیان گفتھ اند کھ کیومرث آدم بود، « :محمد بن جریر طبری در تاریخ طبری می نویسد

خواھرش مشیانھ تزویج کرد و سیامک پسر میشا و  اکیومرث پسری بھ نام مشی داشت و مشی ب

   ١٣».سامی دختر مشا تولد یافتند



بھ اتفاق ارباب تواریخ، اول کسی کھ پادشاھی کرد و آیین شاھی بھ « : در تاریخ بناکتی می خوانیم

   ١٤»و مغان گویند او آدم بود. جھان آورد کیومرث بود

است و او را  رمجوس دعوی می کنند کھ کیومرث ھمان آدم البش« : در روضتھ الصفا می خوانیم کھ 

   ١٥».گِل شاه نیز خوانند و گویند او نخستین پادشاه است کھ بر آدمیان حکومت کرد

  

گویند اول کسی کھ بفارسی سخن گفت کیومرث بود کھ « : در الفھرست ابن ندیم می خوانیم کھ 

لشاه خوانند، او در نزد آنان ابوالبشر باشدفارسیان     ١٦»او را گِ

بعد از اسالم در خراسان نوشتھ شده  کھ بدین گونھ اگر ھمھ تواریخ را ورق بزنیم منظور از تواریخ

  :ھمھ حرف فردوسی بزرگ را تائید می دارند کھ  است
 کھ نامی بزرگی بھ گیتی کھ جستــ  سخن گوی دھقان چھ گوید نخست

 ادـــــندارد کس آن روزگاران بھ یــ  ادـــیم بر سر نھــآنکھ دیھ کھ بود

 د ترا یک بھ یک در بھ درــــــبگویــ  رـــــــــمگر کز پدر یاد دارد پس

 رتران پایھ بیشـــــکرا بود از آن بــ  یشـــی کھ آورد پـــکھ نام بزرگ

ٔ نامـــپژوھن ٔ باســـده  تانــــد داســـلوانان زنـــھـــکھ از پــ  تانـــــــــــھ

  . و ھخامنشی ھا نھ آریایی ھا.ه اــــومرث آورد و او بود شـــــــکیــ  ت و کالهـــچنین گفت کآیین تخ

 آدم البشردر اسطوره  کیومرث. نگاشتھ شده است کھ در باختر و خراسان متکی بر اسطوره و تاریخ 

در این صورت آنھایی کھ از آریایی ھا سخن  ، پسبوده استاو اولین پادشاه  ھا،تاریخ ودر خوانده شده

و بعد  باشد فریدهباید خداوند اول نژاد آ یا. باشندآریایی ھای باید مخلوقات پیش از انسان  این. می رانند

کلھ ھای کھ با مغز خود بھ بررسی تاریخ باید گفت، . را انسان ،آریایی ھاآنھم نژاد  در تبنگ نژاد

بھ بھایی  را زبان خود حرف بزنند، ھرگز سعی نمی کنند کھ تاریخ سرزمین پر افتخار ماپردازد و با ب

می  ختھ ھا، و آیین و فرھنگ باختھ ھاوو خود فر این ازخود بیگانھ ھا. ناچیزی بھ بیگانگان بفروشند

ت ، این این توطئھ از امروزی نیس. می سازند ھا نھ ھای تاریخ ما را دامن آویز بیگانھیپیش کھ دباشن

  .از سالھا و قرنھا بدین طرف جریان دارد ،توطئھ در ابعاد مختلف آن

کھ نمی  گان بسیاری در ھر کشور و قوم ملتی بوده و می باشندتدانشمندان و فرھیخ ولی باید گفت کھ

ند دست بھ جعل تاریخ بزنند و یک ملت بزرگ را با سرزمین وسیع و تاریخ شکوھمندش دست ھخوا

 یکی از این پژوھشگران بھ نام. بینی و خود پرستی و خود بزرگ سازی ھا بسازند خوش خود بزرگ

، از نھ کاشغری و نھ تاتار است و نھ پشتون ،این فرزانھ نھ ترک. جناب دکتر فرھنگ مھر می باشد

  . صھ آیین زرتشتی و تاریخ باستان دارندکھ تألیفات زیاد در عر می باشد پارس و از قوم پارس



 داکتر فرھنگ مھر شاد روان ھ عزیزان را ھمانگونھ کھ در نخست اشاره کردم بھ پژوھشتوج اکنون

این پژوھش از البالی . جلب می کنم کھ بیان حقایق را در استناد بھ تاریخ کالسیک شرح می دھد

  :هکھ فرمود می شود کھمھر تایید زده  بیان فردوسی بزرگ وه بر اینکھ بھ درستی واقعیت گراییعال

  نامھ بود از گھ باستان یکی 

  سخنھای آن بر منش راستان

  چو جامی گھر بود و منثور بود

  طبایع زپیوند او دور بود

  )٦٠٠٠(گذشتھ بر او سالیان شش ھزار

  .گر ایدونگ پرسش نماید شمار

پیغام آور خدا بیان می  زرتشت زندگی در ارتباط بھ نیز ما خراسان تاریخ واقعی سرزمین اصل 

بھ ویژه بر تارک  ،وردفرود می آ ما روزگار بر تارک فرومایگان گرز آھنینی آن کھ ھر سند گردد،

چھار تا ده ھزار سال تاریخ ھویت ملی و  را پیغمبر آریایی نژاد می خوانند وآنھایی کھ زرتشت 

  :در این پژوھش می خوانیم کھ. ما را می خواھند نفی نمایند و تمدن سرزمین یآیین فرھنگی و

  : اریخ کالسیکت«

کالسیک تاریخی است کھ نویسندگان و مورخین یونان از قول خود شان و یا از قول دانشمندان  تاریخ

نویسان و روشن نیست، چرا غربیان کھ در ھر مورد بھ نوشتھ ھای تاریخ . نامدار دیگر نوشتھ اند

نوشتھ ھا  آید، می کوشند آنمی کنند، ھنگامی کھ پای تاریخ زرتشت بھ میان می فالسفھ یونان استناد 

  !را ندیده گرفتھ و یا مورد تردید قرار دھند

قدیم ترین . آن سخن گفتھ اند فھ زرتشت آشنا بوده اند و در بارۀدانشمندان نامدار یونان با دین و فلس

افالطون است کھ بر گردان آن بھ  Alcibiadesسند موجود، نوشتھ ای در حاشیھ کتاب الکیبیادس 

گفتھ شده است کھ زرتشت در حدود شش ھزار سال پیش از افالطون می زیستھ : "چنین استفارسی 

زرتشت دانش جھانی . است، بعضی او را یونانی و برخی از ملت ماوراء دریای بزرگ می دانند

ونانی، استروئوتس ھ نام زرتشت بھ یترجم. خود را از ورای نیکویی، یعنی از بینش واال آموخت

  ". رست استیعنی ستاره پ

ھمھ مطلب این حاشیھ نویسی، : :در تجزیھ و تحلیل این شرح گایگر از دانشمندان متأخر می نویسد 

جز آنچھ کھ مربوط بھ احتمال یونانی بودن زرتشت است، درست و مورد تائید سایر نویسندگان نیز 

ً پلینی. ھست رتشت شش ھزار باور داشتند کھ ز Eudoxus نوشتھ است کھ ارسطو و اودُخوس مثال

  ".سال پیش از افالطون می زیستھ است



مازس  جا افالطون زرتشت را یک ُ ُر وجای دیگر خدمتگذار اورمزد  Ormoazezپسر اورمزد ا

از قول سقراط، راز ھای آموزش و پرورش ایران را می ) السی بایدیز(افالطون در کتاب . میداند

ارسطو ھم مغان . ش پنھانی زرتشت آشنا می کردندسالگی بھ دان ١٤ستاید کھ فرزندان درباری را از 

. مغان بسیار قدیمی تر از مصریانند: " می نویسد را شاگردان زرتشت می دانند و در کتاب دیالوگ

مازس  آن ھا بھ دو اصل باور دارند روح خوبی و روح بدی کھ نخستین را زئوس ُ ُر دومی ) اورمزد(ا

  " می نامند )اھریمن(را اریمانوس یا ھادس 

کھ آن ھا نسخھ ای از آموزش ھای  ھمسفر سقراط یاد شدهProdicousاز شاگردان پرودیکوس " 

 ھھمھ قرائن، در آشنایی سقراط و افالطون با فلسف با بودن این "دست داشتھ اند زرتشت را در

ُگ   Menogزرتشت تردید نمی شود کرد بھ ویژه با شباھت زیادی کھ بین جھان فر و ھری من

  .جھان ایده افالطون وجود داردو  زرتشت

لمرو ایران می زیستھ و با در ق مسیحپیش از سده چھارم کھ درکلدانی  Eudoxus و اودُخوس

زمان زرتشت . زرتشت و فلسفھ او آشنایی کامل داشتھ و خود از دوستان نزدیک افالطون بوده است

   .را شش ھزار سال پیش از افالطون ذکر می کند

م کھمزمان با اردشیر ی( پنج پیش از میالد  ھم کھ در سده Zakthus Lydia خانتوس لیدیانی 

ھزار سال پیش  ٦٠٠٠می زیستھ و رسالھ ای در باره زرتشت نوشتھ، تاریخ زرتشت را ) ھخامنشی

 ٤٨٠ا بھ یونان با توجھ بھ این کھ تاریخ یورش خشایارش. از یورش خشیارشا بھ یونان ذکر می کند

  .پیش از میالد بالغ می شود ٦٤٨٠بھ  تاریخ داده شده خانتوس بھ ،استبوده  پیش از میالد

سال پیش از افالطون می داند و با توجھ بھ  ٦٠٠٠از قول ارسطو تاریخ زرتشت را  Plinusپلینوس  

مسیح در گذشتھ، تاریخ زرتشت بھ چیزی نزدیک بھ  شپیش از زای ٣٤٨اینکھ افالطون در حدود 

  .می رسدسال پیش از میالد  ٦٤١٠

م پیش از میالد زندگی می کرده، تاریخ زرتشت را بھ وس نکھ در قر Hermipus ھری می پوس   

 ٥٠٠٠  زمان زرتشت را hermodorus ھرمودوروس. از مسیح می رساند شھفت ھزار سال پی

  . سال پیش از میالد می شود ٦١٠٠ ذکر می کند Troy  سال پیش از جنگ تروی

کھ در اوایل قرن سوم پس از میالد زندگی میکرده تاریخ  Diogekes Laertiusدیوجنس الریتوس   

تا  ٤٦پلوتارک مورخ نامدار ھم کھ از   .زرتشت راھفت ھزار سال قبل از مسیح ذکر کرده است

  " پیش از میالد می داند بعد از میالد می زیستھ تاریخ زرتشت را ھفت ھزار سال ١٢٥

کھ با این ھمھ اقوال معتبر چرا عده سخن این است . ین بیشتر استھرست نوشتھ ھای کالسیک از اف

  دنبال تاریخ سنتی رفتھ اند؟  ھدی از دانشمندان متأخر،تاریخ کالسیک را کنار گذاشتھ و بازی



) عصر حجر(یکی از دالیل آنان این بوده است کھ تاریخ کالسیک زمان زرتشت را بھ دوران سنگ 

ومردمان آن زمان، بدوی و خانھ بھ دوش، از راه شکار، جمع آوری میوه جنگل و  دعقب می بر

در حالی . لھ روستا نشینی و کشاورزی وارد نشده بودندحت زندگی می کردند، و ھنوز بھ مراریشھ نب

، مردم شھر نشین بوده اند، و در آن نشان می دھد کھ در زمان زرتشت کھ گات ھای زرتشت

  . ده شده استکشاورزی فزون ستو

حفاری ھای سال ھای اخیر نشان داده است کھ نظریھ اولیھ دانشمندان در باره آغاز شھر نشینی بر  

را در باره میسر احتمالی  گو ھای قبلیلحفاری ھای پنجاه سال اخیر نادرست بودن ا! اشتباه بوده است

  .ان می دھدتمدن در جھان، پیش از اختراع خط، نش

دوران پیش از : افالطون: در کتابی کھ تحت عنوان Mary Restgast رستگاستباستانشناس مری   

 ١٩٨٦سال  تاریخ از ھزار تا ده ھزار سال پیش از مسیح در اسطوره و باستانشناسی نوشتھ و در

حفاری ھای جدید، مدل قدیمی سیر تمدن و فرھنگ را کھ بر اساس نظریھ ھای : چاپ کرده می نویسد

تا کنون گمان می رفت مردمی کھ بین . چایلدز فراھم شده بود بر ھم زده است کنت، داروین و گردن

پنج تا سی و پنج ھزار سال پیش از مسیح می زیستند، وحشی، خانھ بھ دوش و ھمیشھ از جایی بھ 

حد باالی تمدن آنان، شکار حیوانات، گردآوری میوه ھا جنگلی، و ریشھ .جایی دیگر در حرکت بودند

بھ گمان آن ھا زراعت تنھا پنج ھزار سال پیش از میالد، آغاز . وردن و زیستن بوددرختان برای خ

شده مری رستگاست می گوید کھ در قبوالندن این نظریھ در باره شروع تمدن، گردن چایلدز کھ خود 

چایلدز معتقد بود کھ تغییر روش زندگی مردم و سیر . باستانشانس است، سھمی بھ سزا داشتھ است

او . صورت گرفتھ است Liner" خطی"تمدن ھم بگونۀ  لل اقتصادی است و سیرھا مولود عتمدن، تن

مدعی بود کھ، تحول از شکارچی گری و خانھ بدوشی بھ زراعت و شھر نشینی در آخر بخش عصر 

مری رستگاست می گوید،  .حجر صورت گرفتھ است و آن انقالب آخر عصر حجر خوانده شده است

میدھد کھ، از ده ھزار سال پیش از میالد در نقاطی از جھان از جملھ منطقھ آسیا حفریات جدید نشان 

، اروپای جنوبی )عراق فلسطین و(آسیا متوسط ) ایران و افغانستان(آسیا نزدیک ) روسیھ( مرکزی

تزئینات داخل غار  .شھر نشینی وزراعت وجود داشتھ است) آسپانیا(و جنوب غرب اروپا ) ترکیھ(

وازده تا پانزده ھزار سال پیش از میالد در جنوب غربی اروپا بھ د" ماگدالس"ھ تمدن ھای مربوط ب

مربوط بھ ده ھزار ) ترکیھ(خرابھ ھای قصری در فلسطین و کتل ھویوک در آناتولی . بر می گردد

ایران، افغانستان، تاجکیستان و ( حفاری ھای آسیا مرکزی و نزدیک.سال پیش از مسیح می شود

تا ده ھزار سال  مربوط بھ یازده) آن است و زادگاه زرتشت ھم در آن محدوده است خوارزم جزو

حفاری ھای اناتولی تمدن ھفت ھزار سال پیش از مسیح را نشان می دھد و . پیش از میالد است

ھمچنین . داللت دارد کھ مردم آن دیار، عالوه بر شھر نشینی، ھنر معماری جالبی ھم داشتھ اند



قھ ایران، افغانستان و آسیا مرکزی، حکایت از شھر نشینی مردم این مناطق در یازده حفاری ھای منط

 بھ کار ایرانیان در آن دوران ، حیوانات را اھلی نموده بودند و. ھزار سال پیش از مسیح می کنده تا د

از روی شباھت ھایی بین طرح ھا و ظرف کشف شده، حدس زده می شود کھ، .تندمی پرداخ زراعت

اواخر ھزاره ششم قبل از مسیح، مھاجرت دستمعی ساکنین آسیا نزدیک بھ جنوب شرقی اروپا در 

در نتیجھ این کشفیات مری رستگاست مدعی است کھ، تحول یا انقالبی را کھ . صورت گرفتھ باشد

ً در نقاط آسیا و اروپا از پانزده ھز ار گردن چایلدرز بھ پنج ھزار سال پیش از مسیح نسبت داده، واقعا

  . سال پیش از مسیح آغاز شده بود است

با آن کھ پژوھش ھای باستانشناسی، در  :مری رستگاست در مورد ایران و زمان زرتشت می گوید 

، روشن است کھ درشرق رشتھ کوه ھای ولی از آنچھ کھ تا کنون بھ دست آمده *.ناتما م است ایران

نزدیک دریاچھ (، در تپھ گبرستان، در حاجی فیروز )گرگان(در مراغھ در سنگ چخماق  –زاگرس 

در توگلک تپھ آسیا مرکزی، دست کم بین پنج تا شش ھزار سال پیش از میالد شھر نشینی، ) ارومیھ

تدایی و وحشی بودن مردم این سرزمین ھا در بمزرعھ داری و کشاورزی معمول بوده است و گمان ا

ی خشتی، کوره ھای خشت پزی، ی از خانھ ھادر این نقاط خرابھ ھای. اشتباه محض است آن زمان،

ختلف از جملھ کاسھ و کوزه و وسایل کشاورزی مانند داس، چاقوی استخوانی، سندان ظروف م

دوطرفھ، دانھ ھای غالت و جو، کار ھای تزیینی چون دستبند، و کوزه ھای مقعر بھ رنگ قرمز، پیدا 

  * *.ھمھ نشانھ شھر نشینی، کشاورزی و تمدن استشده است کھ 

ً این ادعا کھ در شش ھزار سال قبل از میالد، مردم  مری رستگاست می خواھد نشان بدھد کھ اوال

بعضی از ظروف،  ثانیاً . خانھ بھ دوش بودند و ھنوز شھر نشینی آغاز نشده بوده است نادرست است

ً در آن زمان دینبدست آمده از زیر خاک، نشان می دھد کھ، ا . زرتشت ظھور کرده بوده است حیانا

بیدند و گرزی ھوما را می کو آن و دستھ ھاونی است کھ بھ وسیلۀجملھ آن ظروف، ھاون کوچک  از

نویسنده نتیجھ می گیرد کھ تاریخ کالسیک . انیون زرتشتی بھ کار می بردندبا سر دو آھو کھ روح

  .سانی است و تاریخ شفاھی آن را تایید می کندیونان مستند تر از تاریخ سنتی زمان سا

  : مری رستگاست می گویدکھ 

دین زرتشت یک انقالب فکری، اجتماعی و مادی در سرزمین ایران ویج بھ وجود آورد کھ بر اثر 

آن، مردم خدایان پنداری را کنار گذاشتند، زندگی خانھ بھ دوشی را ترک کردند، و بھ شھر نشینی، 

کھ دین زرتشت در عصر فلز یا برنز پدید در این . کوشش و ھمکاری روی آوردندسازندگی، کار و 

اختالف بر سر آغاز  .است زیرا در گات ھا، واژه آگا بھ معنای فلز یا برنز. آمده، تردیدی نیست

از جملھ کسانی کھ تاریخ شش ھزار سال را تأیید کرده اند، بھرام پاتا واال دانشمند . دوران برنز است

فیروز آذر . قبل از مسیح می داند ٦٣١٢ی است کھ روی محاسبات نجومی تاریخ زرتشت را پارس



شاپورکاووس جی و پروفیسور شھریارجی ،داداباھای بھارجھ، . گشسب ھم این تاریخ را تأیید می کند

  . سال پیش از میالد را بدست می دھند ٦٠٠٠و  ٤٠٠٠تاریخی بین 

  :تاریخ سنتی  
مانند مسعودی و  مورخین ایران .تاریخ سنتی در دوره ساسانیان جعل شده است آنگونھ کھ پیدا است

بنا براین، در تجزیھ و . ھم، از آن دو اقتباس کرده اندل کرده اند و نویسندگان متأخربیرونی آن را نق

  .تحلیل نھایی مآخذ، ھمان کتاب بندھشن است

دوازده گانھ، دوازده ھزار سال دانستھ  عمر جھان در سنت زرتشتی بر اساس بروج: بھ گفتۀ بندھشن

  .شده است کھ بھ چھار دوره سھ ھزار سالی بخش شده است

سھ ھزار سال نخستین، دوره روحانی مینوی بود، سھ ھزارسال دوم، بھ زندگی کیومرس و گاو  

در دوره سوم انسان آفریده . می گیرد صورت فلکی را بھ خود" جھان"در این دوره . مربوط می شود

در آغاز ھزاره ھفتم انسان . شد و اھریمن در ھمین دوره شروع بھ گسترش بدی ھا و زشتی ھا کرد

در  .در ھزاره ھفتم، تعدای پادشاھان اسطوره ای شھریاری داشتند. پدید آمد و تجدید حیات آغاز شد

 در آغاز ھزاره نھم، فریدون بر ضحاک چیره شد و سر. مروایی کردکطول ھزاره ھشتم ضحاک ح

دردوره سھ ھزاره چھارم، در آغاز ھر ھزاره یک  .در آغاز ھزاره دھم اشوزرتشت ظاھر شد انجام

می شود تا در پایان این دوره کھ جھان تازه می ھایی بشر از بدی ھا مأمورناجی یا سوشیانت برای ر

  .مردگان بھ این جھان باز می گردند تا از گناه پاک شوند) فرش کرت( شود

در دوره ھای سھ ھزار سالھ اول و دوم، جھان در حالت مینوی و بدون بدی و گناه  بھ گفتۀ دینکر

اشوزرتشت در آغاز دوره سھ ھزار سالھ دوم آفریده شد و در ازای این دوره، جھان بھ شکل . بود

باید توجھ داشت کھ . فرستاد شد "گئتا"مینوی بود و در آغاز ھزار سالھ سوم او بھ جھان مادی 

  .اواخر ساسانیان و دینکرد سھ سده پس از چیرگی تازیان نوشتھ شده استبندھشن در 

تمام داستان، از  .بھ نظر من، کسانی کھ تاریخ سنتی را پذیرفتھ اند، بر زمین سستی گام گذارده اند 

  ... رتشت در آغاز ھزاره دھم، استعاره ای بیش نیستدوازده ھزار سال عمر زمین، تا تولد ز

ھ ساسانیان مایل بودند شروع تاریخ سلطنت خود را با آغاز ھزاره یازدھم کھ گفتھ بھ نظر می رسد ک

می شد، زمان ظھور ھوشیدر، نخستین نجات دھنده بعد از زرتشت بود، برابر کنند و با این کار بر 

مگر در زمان ما، در جشن دوھزار و پانصد سالھ بنیادگذاری . اعتبار اردشیربابکان بیفزایند

ایران، در تغییر تاریخ برگونھ ای عمل نشد کھ دوھزار و پانصد سال درست با آغاز شاھنشاھی 

سال تاریخ ایران  ١٨٥در حدود  سلطنت دومین شاھنشاه دودمان پھلوی تطبیق کند و بھ این ترتیب

   !در خدمت رھبران سیاسی، پدیده نوی نیستندیده گرفتھ شد؟ جعل تاریخ، 



نوشتھ قرار دھند و ازاین رو، از  ان زرتشت را در دوران تاریخشاید ھم روحانیون می خاستند زم

چھ . ھمان ویشتاسب، پدر داریوش قلمداد کردند و ویشتاسب کیانی را،. شباھت اسمی استفاده کردند

طور ممکن است ھرودوت، مورخ معروف یونانی کھ مقارن داریوش بزرگ می زیستھ است، از ھم 

بھ این  باشد؟ و یا اگر بوده، در امری داریوش، آگاه نبوده عصر بون اشوزرتشت و ویشتاسب پدر

با تردیدی کھ در زمان خود ساسانیان نسبت بھ صحت تاریخ سنتی  ؟دمھمی بھ سکوت گذارنده باش

شده است، با توجھ بھ این کھ ھمھ مورخینی کھ تاریخ زرتشت را بین شش تا ھفت ھزار سال پیش از 

و یا در زمان اسکندر زندگی می کردند و اگر زرتشت در  ھخامنشیانکرده اند در دوران میالد ذکر 

ً از آن اطالع میداشتند حتی نوشتھ شده است کھ اودُخوس و . زمان ھخامنشی ھا بوده است باید منطقا

اصرار علمای متاخر مانند، ھنینگ، ھرتسفلد، . نسک اوستا را مطالعھ کرده بودند ٢١برخی دیگر ھم 

  ! ھم نیسته روی آن قابل فزاد ھرتل و زھنر و تقی

سال پیش از انقراض سلسلھ ھخامنشی می  ٢٥٨بندھشن، تاریخ زرتشت را طوری معین می کند کھ   

رش اسکندر مقدونی ذکر می سال پیش ازیو ٢٥٨و بیرونی آن را  مسعودی –مورخان ایرانی . شود

ھمچنان در جلد دوم و سوم کتاب نام و ننگ . ذکر کردیمما در نخست این نوشتھ مجبوریت ھای تاریخنگاران سنتی را . (کنند

بھ عبارت دیگر مطلب مندرج در ) ر.س. بھ عمل آمده است تفصیل مفصل راجع جعل کردن تاریخ ازسوی آنھا

ھم، بھ نوشتھ آنان بھ  بندھشن را، با عبارت دیگری تحویل می دھند و نویسنگان اروپایی متأخر

  . رده اندعنوان یک دلیل اضافی استناد ک

ھرتل نھ تنھا گشتاسب کیانی را ھمان ویشتاسب، پدر داریوش ھخامنشی می داند، بلکھ، مدعی است 

آیا ممکن ! کھ ، بھ تقاضای زرتشت، داریوش دست گوماتای مغ را از تاج و تخت ایران کوتاه کرد

باشد تا پس از  است، مطلب بھ این مھمی را ھرودوت کھ این اندازه بھ جزئیات پرداختھ، نقل نکرده

  .آن را کشف کند" ھرتل"دوھزار و پانصد سال 

الدن برگ، گیگر، بارتولمھ، لومل  ابراھیم پورداود، شاپور کاووس جی، ادوارد مایر، کریستن سن، 

  . سنتی را رد کرده اند مری بویس و دانشمندان بنام دیگر،تاریخ

سال پیش از مسیح، با دالیل اثباتی قابل قبول نیست، بھتر است کھ  ٦٥٠از آنجا کھ تاریخ سنتی   

یکبار و برای ھمیشھ، کنار گذارده شود تا راه را برای پژوھشگری بیشتر، برای شناسایی تاریخ 

   ١٧».راستین نبندد

سال پیش از میالدی نام  ٢٠٠٠در در تمام تواریخ از آریایی ھا فقط  باید گفت کھ اکنون بسیار کوتاه  

ھزار سال پیش  ٧٠٠٠تا  ٦٠٠٠ اسناد در حالیکھ. و زرتشت را نیز آریایی می خوانند برده می شود

و ما میدانیم کھ زرتشت در دورۀ شاھنشاھی . بھ اثبات می رساند را ظھور زرتشت تاریخمیالد،از 

اکنون آنھایی کھ . است ن بعد از پیشدایان بودهما میدانیم کھ کیانیا نیزو .است بودهدر بلخ  کی گشتاسب



کھ سھ تا چھار ھزار سال  و زرتشت را آریایی می خوانند باید پاسخ مستند ارائھ نمایندپیشدایان، کیان 

پنج  ،چھارامت کھ قرا چگونھ محاسبھ می نمایند و در کجایی تاریخ پیکر را آریایی  دیگر پیش ازقوم

باید گفت ارائھ ھا وقتی میتواند ارزشمند و قابل قبول باشد کھ در آن  .دفن می کنند دارد، ھزاره سالھ

وآنچھ ارائھ می گردد متکی بر اسناد و شواھد باشد نھ پیشداوریھای از پیش ساختھ، . جعل نشده باشد

 با آن ھم اگر عزیزان ما. غیر عقالنی ب ھای ملی گرایانھ و محلی پرستانۀو ناشی از بغض و تعص

چون جناب صاحب نظری مرادی در تأکید غیر واقعی خود می خواھند بھ نحو از انحا زادگاه شان 

می شمارند و آریایی را مشتاق از آن میداند، بسیار خوب حرفی  بدخشان را ائیرنیویجھ" شھربزرگ"

اما . از دامن شما بھ وجود آمده بشر وجود ندارد، برای رضای خاطر شما قبول می کنیم کھ ھمھ نسل

شما آدم و حوا را از کدام نژاد می . اند خود را نژاد بخواندنمی تو توجھ کنید کھ باشندگان بومی

نھ آریانای وجود داشتھ ونھ آریایی بوده است ھزاره و «من در اولین نوشتھ ام زیر عنوان. خوانید؟

ب را افاده نموده ھمین مطل» تاجیک، ازبیک و پشتون ھمھ مردمان بومیی شانزده شھر اھورایی اند

و پیغام  زیرا نشان انسان دوستی. کھ غیر از برتری طلبان ھمھ بسیار صمیمانھ پذیرفتند. بودم

   .شھروندی شدن میان اقوام مختلف افغانستان را داشت

   

  :نام سرزمین ما
نام سرزمین ما بھ نام آریانا یاد نمی گردیده پس بھ کدام نام یاد  اگر برخی از دوستان پرسیده اند کھ

  .می شده و چھ نام باالی آن بگذاریم

نام سرزمین ما از زمان  کھ بنا بر شھادت ھمۀ تواریخ، بھ پاسخ این عزیزان باید عرض کرد 

وستا آمده و بخش آن بھ ھمان نامھای یاد می شده کھ در ا ھر ،اشغال اسکندر مقدونی پیشدایان تا

. بعد از حملۀ اسکندر این سرزمین بھ نام باختر یاد می گردیده است. عبارت از شانزده شھر می باشد

میالدی سلطنت ابدالیان این سرزمین خراسان  ١٩١٩تا دھھ ھای اول قرن  از نیمۀ دوم دوره کوشانیان

  .گردانیده شد مسمی بھ افغانستانبعد از آن . نام داشتھ است

  نژادی ما کِھ ھستیم؟ از لحاظ
انسانھای کھ از . کھ از لحاظ نژادی ما بھ نژاد انسان تعلق داریم. عزیز باید عرض نمود خدمت این 

، اقوام مختلف را تشکیل بود و باش داشتھ ایم )اوستایی(دھھا ھزار سال پیش بدینسو در شانزده شھر 

 مختلف خراسان زمین ھستیم کھ در ادوارما مردم . داده ایم و تا بھ امروز ھمچنان زندگی میداریم

طرح مسالۀ نژادی در حوزۀ نژاد انسان  .از ما در شانزده شھر اوستایی ریشھ دارند یتاریخ ھر قوم

در امریکا التین  ما عواقب این چنین طرح و باور را. یک طرح مشمئز، مذموم و انسان ستیزانھ است



ه بستر ھویت تاریخی ملی و فرھنگی ما در ھزار .دیمو افریقا و رژیم فاشیستی ھیلتری در آلمان دی

در وجود پندار ھا و گفتار ھا و کردار ھا مردم شانزده شھر اھورایی و بعد از  ھای پیش از میالدی

  . آن بصورت مجموعی در وجود مردمان خراسان زمین باید جستجو شود

رد نژاد آریایی از زبان  ش واین پرساز جناب مرادی صاحب و ھمھ عزیزان کھ میخواھند در بارۀ 

بنوبھ خودم، اگر کسی از من بپرسد کھ این «:کھ می گوید دکتر رضا مرادی غیاث آبادی یک شرق شناس متبحر ایران

»  ...آیا تعریفش چیست، چھ ویژگی دارد، ظاھرش بھ چھ شکل، و از چھ فرھنگی برخوردار است، پاسخی ندارم" آریائی"

ً بھ این آدرس در اینترنت مراجعھ کنندبشنوند ل  راحرفھای بیشتر   .طفا

 http://www.youtube.com/watch?v=GW٨٥oszRnPY .  

  

  آیا نژادی خالص آریایی وجود دارد؟
  

اروپا و امریکا و کشور ھای پیشرفتھ جھان ھمانقدر در  بھ ویژه چنانکھ گفتم طرح مسالۀ نژاد اصوالً 

از نژاد را  خود یآن کسان اما .را شرم آور میدانندطرح یک چنین . حساسیت دارد کھ انکار ھلوکاست

درس ھفت پشت خود را داده میتوانند؟ آیا آ ، باید پرسید کھخالص آریایی در افغانستان قلمداد می کنند

 ما کمتر کسی ثابت کرده می تواند کھ چند پشت پیشتر آن یونانی یا عرب یا مغول نبوده در سرزمین

صد ھا قوم در طول تاریخ خویش قرار  ورد تھاجم ، مھاجرت و عبورین معزیزان این سرزم. باشد

 نژاد بھ معنی تعبیض و ھگرفتھ است کھ نمی شود حتی از قومی خاص صحبت نمود چھ رسد ب

  .آن تبغیض،برتری جویی و خود پسندی

  : آقای راوش می شود از زندگینامۀ تان مختصر چیزی بنوسید
  : خدمت این عزیز کھ حتماً بسیار جوان اند، باید گفت کھ 

را در  کابل تولد شده ام، دورۀ ابتدایی "خوابگاه"محلۀ  خورشیدی در ١٣٣٠) دلو(بھمن ماه من در 

بھ بعد لیسھ حبیبیھ  ٩و از صنف  مکتب محمود ھوتکی در کابل، متوسطھ را در جمعیت نوبھار بلخ

انس باختر وظیفھ اجرا می مکتب حبیبیھ بھ حیث خبرنگار در آژغت از بعد از فرا. را تمام نموده ام

 ١٩٨٦جھت تحصیالت عالی عازم تاشکند مرکز ازبیکستان شدم و در سال  ١٩٨٠نمودم و در سال 

  . میالدی دانشکدۀ ژورنالیزم را در دانشگاه دولتی ازبیکستان بھ سویھ ماستری تمام نمودم

ر بین المللی روزنامۀ مفس )در کابل، جوزجان و ھلمند( خبرنگار آژانس باختر، :کار ھای دیوانی من

ھیواد، رئیس دفتر مطبوعاتی صدراعظم، رئیس نشرات وزرات کار و امور اجتماعی، مفسر سیاسی 

تدریس تاریخ ادبیات  روزنامھ جمھوریت در تاجکیستان، مفسر مسایل اجتماعی تلویزیون تاجکیستان،

  .تاجکیستان و اکنون غریب در یکی از شھر ھای آلمانان بگونھ افتخاری در دانشگاه معاصر افغانست

http://www.youtube.com/watch?v=GW


سفر ھای من چھ در . بیشترین اوقات عمر من در دانشکدۀ زندگی سپری شده استاما باید گفت کھ  

ھنگام تحصیل در ازبیکستان چھ در ھنگام ھجرت در تاجکیستان بھ بخارا، سمرقند، قوقند، فرغانھ، 

در داخل افغانستان بر  یی، واروپا کشور ھایبیشترین  تقریباً  و و سغد زرفشان، خجند بدخشان،خیوه، 

مناطق تاریخی چون ھرات، غزنی، . عالوۀ بلخ کھ زادگاه و آرامگاه پدر بزرگوارم می باشد

ر می رود و ھر موزشھا من بھ شما، تخار و کندز سرچشمۀ آ جوزجان، فاریاب، قندھار، ھلمند، فراه

 .بیشترینھ ھا را از آنجا ھا آموختھ ام ھر و کشور برایم دانشکدۀ بوده کھش

این بحث را برای خود پایان یافتھ می دانم، تا بھ یاری دوام عمر و صحت فرصت یابم کھ  ،در پایان 

ً . جلد چھارم کتاب نام و ننگ یا تولد دوبارۀ خراسان کھن در ھزارۀ نو را، تکمیل نمایم مسلما

 ھایھای را کھ از موزه و کتابخانھ معتبر جھان جمع آوری نموده ام در این رابطھ و بخشاشت دیاد

نقدھا و  اما بدون شک نوشتھ،. در آنجا بھ نشر خواھیم رساند را دیگر از تاریخ سرزمین ما

  .خواھیم خواند و فیض خواھم بردعزیزی را با کمال دقت  ھرو نظرات پژوھشھای 

زاد، جناب اکادمیسن دستگیر پنجشیری، جناب داکتر صاحب نظر مرادی، از جناب پروفیسور لعل  

ً از ارشادات  در این بحث سھم گرفتند، تشکر می کنم عبدالواحد سیدیجناب  شان حرفھای ایواقعا

 کھ ھرچند ورزیدند سالم نظرھا اشتراک ھمچنان از آنعده از عزیزان کھ در اظھار. زیادی را آموختم

  . نیز ابراز تشکر می نمایم آمدند با نامھای مستعار

   خرد یار و مددگار ھمھ 

   ٢٠١٠مارچ  ١٥آلمان 

  

  :پی نوشتھا
   ٤٨ص  ١ خوشھ تھران، ج چاپ محمود افشار یزدی، افغان نامھ، - ١

  ١٢٤ص ،تھران ١٣٨٣، سال ١٥پ د معین ، چاگیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمۀ محم.ر – ٢

  ٣٣٦ – ٣٣٠ص  ١احمد علی کھزاد، تاریخ افغانستان ، جلد  - ٢

   ٣٤٢ھمانجا ، ص  - ٣

   ٤٠غالم محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ ، ص  -٤

    ١ج  ٢٠محمد صدیق فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر، ص  -٥

  ، چاپ سوم  ١٣٧٧بر اساس چاپ مسکو، تھران  شاھنامھ فردوسی، متن کامل - ٦

رجوع شود بھ جلد اول تاریخ ده جلدی مرتضی راوندی، تاریخ سھ جلدی روزگاران کھن ایران اثر داکتر عبدالحسین  -

 .سھ جلدی وندیداد، تألیف ھاشم رضی زرینکوبف و مقدمھ کتاب

  



 – ١٧١، ص  ١٣٧٤رومن گیرشمن، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمۀ محمد معین، نشر انتشارات علمی ، تھران  -  ٧

١٧٩ 

 ٢٠٠٥بی بی سی سال مھ  ١٣جمعھ  -٨

  ١٩٦ص  ١احمد علی کھزاد ، تاریخ افغانستان ج - ٩

  ٤٦٠،ص  ١مترجم، نشز انتشارات علمی، تھران فصل اول ، ج ٢٢ویل وآویل دورانت، تاریخ تمدن،، ترجمۀ  – ١٠

   ١٤٠ص  تھران ، ١٣٧٧ابوریحان بیرونی، آثار الباقیھ، ترجمۀ اکبر دانا سرشت، چاپ چھارم  - ١١

تھران  ٦ترجمۀ ابولقاسم پاینده، چاپ  علی بن حسین مسعودی، مروج الذھب و معادن الجواھر، ابو الحسن – ١٢

   ٢١٥ص  ١٣٧٨

   ٩٩ص  تھران، ص ١٣٥٧سال  ٥محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، چاپ  –١٣

   ٢٧ص  ١٣٧٨بھ کوشش جعفر شعار، انتشارات دانشگاه تھران  ٢داود بن محمد بناکتی، تاریخ بنا کتی، چاپ  – ١٤

،  ١٣٧٥،  ١روضتھ الصفا، تھذیب و تلخیص دکتر عباس زریاب، چاپ دوم،ج  محمد بن خاوند شاه بلخی، – ١٥

   ١١٠تھران ص 

   ٢٠ص  ١٣٨١تھران  ١، چاپ محمد بن اسحاق بن ندیم، الفھرست، ترجمۀ محمد رضا تجدد -

یا اگر . وبیش صورت گرفتھ بھ غارت رفتھ باید گفت کھ پژوھشھای باستان شناسی در افغانستان آغاز نشده و اگر کم{*

چیزی غیر قابل انتقال وجود داشتھ جعل نمودند، ھرگز نخواستھ اند کھ تاریخ کشور ما را پیش از کوشانیان نشان 

کھ را مجسمھ ھای بودا معرفی کرده اند، در حالیکھ یکی از این مجسمھ ھا مرد بود دیگر آن بدھند، تندیس ھای بامیان 

برای دریافت معلومات رجوع شود بھ نوشتۀ این قلم زیر عنوان . زن، چگونھ میتواند کھ بودا ھم مرد باشد و ھم زن

 }ر.در جلد سوم کتاب نام و ننگ س" بودای بامیان یا یک غلط مشھور"

است کھ من در جلد اول و دوم کتاب نام وننگ از کشفیاتی در افغانستان نام برده ام کھ بھ وسیلۀ باستان  گفتنی{**

بر عالوۀ آنکھ در جلد دوم آثاری  شناسان قدامت آن تا پیش از چھل ھزار سال در درۀ سمنگان تعیین گردیده است،

  } ر.س. خطی را بیان داشتھ ام کھ در دوره میترایی در کشور ما وجوداشتھ است

، چاپ دیبا، ثبت شده در کتابخانۀ  ١٣٧٨، چاپ سوم )فلسفۀ زرتشت( داکتر فرھنگ مھر، دیدی نو از دینی کھن – ١٧

  توأم با منابع و مأخذ ١٢٥تا  ١١٥ملی ایران ، ص 

١٨ - http://www.satavez.blogfa.com/.  

 

  :یادداشت
در این مقال  را ھااسناد زیاد وجود داشت کھ نخواستم صرف بھ دو منظور آن در زمینۀ این بحث، 

در کتاب  دو دیگر چون اکثر آن اسنادبھ دلیل آنکھ از اطالھ سخن کاستھ باشم و  یک: بازنویسی نمایم 

آن منبع می نوشتم ، بازآقای عبدالواحد سیدی را مست خشم اگر از . سھ جلدی نام و ننگ ذکر است

بھ ھرحال من از . کرده ام ار خود سرگردانمی نمودم کھ چرا باز خوانندگان را در کوچھ ھای آث

 سر دبیر روزنامۀ وزین ماندگار و جناب پریانی "اورانخ"مسوؤل سایت  جناب پوھاند رسول رھین

ی خواھم کھ اگر موافق باشند، میتوانم کتاب دوم و سوم نام مو دیگر رسانھ ھا و موسسات دانشی 

http://www.satavez.blogfa.com


ھمچنان از اکادمی علوم بھ . سپارند ننگ را در اختیارشان قرار دھم تا آنگونھ می خواھند بھ نشر

و پژوھشھایی را در  ھا آرزو برده می شود تا نوشتھ اگر وجود داشتھ باشد، بخش تاریخ آنویژه 

ر نظر بگیرند تا باشد کھ نسل امروز و فردای ما بتوانند تاریخ خصوص تاریخ کشور در رسانھ د

  . آنگونھ کھ واقعیت دارد و حقیقت بوده بنویسند و از آن آگاه شوند را سرزمین شان

  

  

 ١١:٠٧:٢٥ ٢٠١٠ می ١٨
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