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 دفاع از حقوق فرهنگی
 بخش سوم

 نگاهی به گذشته های تاریخی:
 
ند اپژوهشگران معاصر ایران از همه بیشتر وارد   نگاران و چنانچه اسناد تاریخی گواهی میدهد و بر این اصل تاریخ 

جغرافیای  ایران کنونی دیگر از اقتدار دولت  تسخیر مکمل میالدی و ۶۴2سال  فروپاشی دولت ساسانی در پس از
در دورهٔ خلفای ای کنونی ایران جزئی از مستملکات اعراب یساسانی فارس اثری بجا نماند و بخشهای عمدهٔ از جغراف

سپس  تا حملهٔ  میالدی تا دورهٔ سلجوقیان و ۶۴2سپس عباسیان محسوب میشد. یعنی از سال  خلفای اموی و ن ،یدراش
 میالدی بخشی از مستملکات خلفای بغداد بود.  متعاقب آن  تیمور کورگانی و اخالفش بر 122۵سال  چنگیزیان در

عصر  ایران کنونی شامل آن بود. پس درین هر وبخشهای بزرگی از قارهٔ آسیا حکومت کردند که افغانستان ماوراءالن
شمول ه ب کشور مستقلی بنام امپراتوری فارس یا ایران بزرگ وجود نداشت تا تمام حوزهٔ های ثقافتی قرون وسطی

  همه ایرانی االصل باشند. وبوده  از مصر تا مرزهای غربی چین شامل این امپراتوری خیالی شخصیتهای فرهنگی آن 
یابیم که اقوام مختلف انسانی شالودهٔ دولتهای ی در م رای به گذشته های دور این سرزمین باستانی بیاندازیم نظری گذ اگر

ساکه ها، پارتها  ،اسناد تاریخی بنا بر منطقه و افغانستان پیش از اسالم بنا نهاده اند. تمدن های شگوفایی را در مقتدر و
، هوساله دری زبانان کنونی و ها ا، داردیکها و داربیکان اجداد تاجیکینس پکتاس ها اسالف پشتونه و پهلواها، پکتی

گمان اغلب اجداد ایماق ه )ب ، سیتیهاتورانیان، اجداد ترک زبانان  ها یا هزاره های امروز، تورک ها یاهزره ها سلف 
ترکی شاهان( ، سلسلهٔ  )برهمن شاهان ، و کابلشاهان ( ، یونانیان مقیم کاپیسا و باختر، کوشانیها، یفتلیها، کیدارها وها

گوفایی ش خود  در کدام به نوبهٔ خود نقشی  از شنسبانیه و آرین شاهان غور باشندگان باستانی این سرزمین بودند که هر
نند، سانی ماعشایر ان نیز اقوام و ست در کشوریکه امروز بنام ایران یاد میشود،ا بدیهی این تمدن باستانی بجا مانده اند.

چغتایی  ،اعراب ،کلدانی ها، ترکان اوغوز، ترکان آذری  فارس ها، ،پارتها،  مادها ، آثوری ها، عیالمی ها، کلیمی ها
و بلوچ ها  از ازمنهٔ باستان تا اعصار اسالمی سکنی داشته  چون کردها، لُرها  ُمکرانی هاها، ارمنی ها و ده ها قوم دیگ

 مناطق جهان است. این یک واقعیت تاریخی در اکثر نبوده اند  یی یا بقولی  ایرانیو همه فارسی زبان و از نژاد آریا
  Airyana Vaēǰahاوستایی  عصر ،  در ورته آریا Āryāvarta  عهد ویدی بنام ساحهٔ تاریخی ایکه در گذشته های دور در

کنونی، بخشهای از  خاک افغانستان یاد میشد، کشور مشخصی به معنی امروز نبود. این ساحه تمام ساحهٔ   ویجه آریانا
شرق بحیرهٔ کسپین امتداد  جنوب در شما لشرق ایران امروزی ایالت پرتوه در شمال رود سند واراضی شمال رود آمو، 

هشت قرن بعد   ایرانویز که حد اقل Ērānwēz. اصطالح های کرمان میرسید غربی آن تا دشت بخشهای جنوب .داشت
دیده میشود همانا نام باستانی   در پارسی میانه  Encyclopædia Iranicaبنا بر تعریف دائرة المعارف ایرانیکا 

یورستی داکتر ویلین وگولسنگ، استاد یونویجه است که به تلفظ ایرانویج یا ایرانویز در متون پهلوی نگاشته شده.  آریانا
را شمال سرزمین باستانی ُسغد، در شمال رود سیحون  پنداشته، اما ویتِسل،  بنا بر تحقیقات دامنه  Ērānwēz  هالندلیدین 

را ارتفاعات مرکزی افغانستان  ویجه آریانا  Airyana Vaēǰahیعنی  داری که در متون اوستایی نموده جایگاه ایرانویج
    )Pēš-،(پیشداداز خاندان  )dāta)-Para پََرداتَ اخالف او یا جمشید و  جمه ،یما یمه،  حوالهٔ ریگویداه ب 1میداند. 

dādکی شاهان)کی قباد( یا  کواکواتاو همچنان دودمان  ()پیشدادیاندر فارسی دری  پیشگام دراوستا به معنی مقدم و 
بنا بر  )  یشتاسپ و ند و فرمانروای بلخ ا نیز مشهور (Aśvakan)  درسانسیکریتاسپه گان یا  اسپهبلخ که به سلسلهٔ 

 که قدامت آن به پنج تا شش هزار سال پیش میرسید. کوه هره برزتی  ( اساس مدنیت کهنی را بنا نهاده بودند متون اوستا

                                                           
  1 (ص 9 و10 )  رضایی باغبیدی ، تاریخ زبانهای ایرانی

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_na_boodi_qowai_hawayi
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_na_boodi_qowai_hawayi


  

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

Harā Bərəzaitī  )پیشتانوبه حوالهٔ یشت اوستا مقر زندگانی  )پامیر و البرز بلخ Pəšōtanū پسر گشتاسپ بود ،. 
 Oxus یا آکسوس خشو اخشیس شمال با رود آمو و ، در هریوا ,Harahvatīبا دریای غرب  گستردهٔ فرهنگی ایکه در

هیلمند( و در شرق  )و Haētumant و ایتومنت  )ارغنداب( aitīvHaraxغرب با هره اسکتی  جنوب جنوب و در
 سرزمین رودهای مقدس)دریای کابل و معاونینش( محاط بود در اوستا بنام   Kobaha شرق با حوزهٔ رود کوبها وجنوب

) بخشهای ازکوه بابا و هندوکش(  پاروپامیزدا )پامیر و البرز بلخ( و سلسله جبال هره برزتیشده که از کهسارن  یاد 
یا   Yazata   تا یزه« یشت آبان»به اساس اسطوره های اوستایی  هیتا-انه اردوی سورآناهیتا سرچشمه میگرفت.

تربرف به  چهار اسپ مقدس باد ، باران ، ابر و را  گردونهٔ او را نگهداری میکرد و فرشته ای بود که این آبهای روان
 2پیش میراند.

رآتیست: سغدیا = سغدستان، بخدی= بلخ = راغا=  بخش وندیداد کتاب اوستا ذکر یافته قرا شهرهای آریانا ویجه که در 
تا مرو، هریوا= هرات ، درنگیانه= زرنج ،  بدخشان . نیسایا= منطقه فاریاب و تاشکند، مرجیانه= ساحه مرغاب

و میدان، ورانا  هتومند= هیلمند، هره اسکتی ء اراکوزیا= ارغنداب ، اُروا = غزنه ، کوبها = کابل، کخر= ناحیه لوگر
 = درهٔ خیبر وگنده هارا.

هرکان)گرگان( و  ، وت اند، سغدیا در تاجکستان امروزیست عبارا که خارج از خاک افغانستان کنونی شهری چهار
 ایران امروزی و هپاته هندو که درپاکستان واقع است. راگه )ری( در

 

 
Map of Eratosthenes, circa 192 BCE from Geographica by Strabo 

 جهان کهن از کتاب جیوگرافیکا اثر سترابو
ق.م192سال  ارستوس تینیس  نقشهٔ       

 
 علم تاریخ میالد، است. چون در قرن پنجم پیش ازتر موثق همه کهن متون یونانی از میان اسناد جهان در

قید زمان و مکان شرح میداد آغاز گردیده و جغرافیا  که برخالف اسطوره ها وقایع را در  historiographyنگاری
، Ptolemy، بطلموس     Herodotusرو نوشته های هرودوت نگاری به یک دانش مسلکی مبدل گشته بود. ازین

نگاران  دان اوایل قرن دوم ق.م. یونان  و تاریخ جغرافیا Eratosthenes ارستوس تینیس نقشهٔ   Straboسترابو

                                                           
2Early Aryans of India, 3100-1400 B.C. by S. B. Roy, Page 76 
 Yazataدر متون اوستایی معنی فرشته رامیدهد
“Avesta, The Religious Book of the Parses” From Prof. Spiegel German text, translation of original script, Author Henry 
Bleeck, University of Michigan Libraries, 1817  
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در مورد موقعیت جغرافیایی  نوشته های شان  یاد کرده و حوزهٔ تمدنی آریانا را در که دیگر یونانی و رومن سقه ترینند
فرضی ایکه بنا بر احساسات ملی  نقشه های مدارک تاریخی روی این اصل با استناد به آن مطالبی را ارائه نموده اند.

سیاسی ترسیم گردیده  پان ایرانیستها در زمان اقتدار رژیم پهلوی روی پالیسی های مشخص گرایی به تأسی از افکار
ازهم میهنان  تعداد میان یک که این مسأله باعث ایجاد ابهاماتی در آنجای از حقیقت تاریخی. دارند تا  بیشتر جنبهٔ تبلیغاتی

.البته باید متذکر شد که  پس منظر موضوع بمنظور رفع ابهامات تاریخی بیاندازیم گردیده، ناگزیریم تا نگاهی به نیز ما
 بارور ملت ایران نیست، بلکه شرح نیت درمورد فرهنگ غنی و سوء  مراد ازین بررسی هیچگونه کوچک نگری و

و با ترجمه های نادرست  طی زمانه ها تعابیر متفاوتی را بخود اختیار نموده ه درمیباشد ک اصطالحاتی حقایق تاریخی و
  اکادمیک دوام دارد. غیر وهای عمومیت گرایانه  بخورد جهانیان داده شده و هنوز هم این برخورد یکجانبه با استدالل

 

 
 

 
 نقشهٔ فرضی "ایران بزرگ" یا "ایران زمین" چاپ تهران

 
طوریکه هویداست این نقشهٔ فرضی ، )مزین با نشان ملی دورهٔ زمامداری رژیم پهلوی( در زمان پادشاهی محمد رضا 
شاه ترسیم گردیده تا مردم ایران را قانع بسازد که زمانی کشور شان مالک تمام  اراضی کشور های همجوار بوده و 

از بغداد تا  سخنوری که از فرغانه تا سوریه و هر دانشمند و، پس 3بس خطهٔ "ایرانزمین" ملکیت ایرانیان بوده است و
، الدین محمد بلخی، ابوریحان بیرونی ، موالنا جاللبلخی سینای حوزه سند برخاسته از رودکی سمرقندی، حکیم بوعلی

                                                           
3 Miron Rezun, “The Soviet Union & Iran” Page 319 

Further Readings: 
Ali Kabar Razmjoo ( Hezbe Pan Iranist) 
Engheta, Naser (50 year’s history with the Pan-Iranists) Los Ángeles, CA: Ketab Corp. (2001).  

Reza Zia-Ebrahimi Professor of history and politics at the University of Oxford and the London School of 
Economics "Self-Orientalisation and Dislocation: The Uses and Abuses of the Aryan Discourse in Iran,” 
International Journal of Iranian Studies” 2008 and 2011. 
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اقبال  و ، عنی کشمیریجه عبدهللا انصاری گرفته تا جامی، بیدلهرات خوا ، پیریم سنایی غزنوی، مسعود سعد سلمانحک
 به اصطالح خودشان "مال ایران است." هنرمند دیگر همه مربوط به مدنیت ایران و ، شاعر وصدها متفکر الهوری

شامل فالت   فالت فارسهم نظری بیاندازیم متوجه میگردیم که  باز به نقشهٔ جغرافیایی منطقه درین رابطه لیکن اگر
عده ای از خاورشناسان طرفدار  و، که بزعم پژوهشگران معاصر ایران آریانا و یا ایران نمیگردد. بلکه فالت فارس

باریک  این ساحهٔ  .موقعیت دارد های زاگروس و شرق رود دجلهه خاستگاه ایران بزرگ است  در غرب کو ،شان
که از شمال به جنوب تا خلیج فارس امتداد یافته، 

فالت هموار  از نگاه جغرافیای فزیکی بخشی از
 که بین النهرین نیز محسوب میشود عربسیان

شامل آنست. از نگاه تاریخی مدنیت عیالمی 
درین ساحه تسلط  های  باستان در ازمنه قدیم 
 بین النهرین بود  داشت که در واقع امتداد تمدن

 ق.م ۵۵0حوالی سال  و میراث فرهنگی آن در
به هخامنشیان رسید. بدین معنی که تمدن 

( و بعد ها پس  ق.م. 330تا  ۵۵0هخامنشیان ) 
تا  22۴ از گذشت چندین سده دولت ساسانیان ) 

م ( باالی این فرهنگ کهن استواری می  ۶۴2
یافت. ازینروست که خصایل هنری بابلی ها ، 

اکادها در پدیده های فرهنگی  سومری ها و
اکثر سنگ نبشته های آنها  پارسیان هویداست و

با رسم الخط میخی آرامی و الفبای بابل و سومر 
به  قدیم نگاشته شده است. این مردمان از نگاه عقاید چنانچه در منشور کوروش یا استوانهٔ کوروش هویداست نخست

ای دجله و فرات را فرشتهٔ نگهبان روده اشتار  Ishtarاز ایزدان بین النهرین اعتقاد داشتند و  یرموک یا یرموخ
فرشته  .را گرفت اشتارعهد ساسانیان انه هیتا فرشتهٔ نگهبان آبان جای  گرامی میداشتند. در سده های ما بعدی در

مورد  Inanna  انانه  شادبیت زمین و نگهبان رود دجله و فرات در فرهنگ کهن  سومری بنام که مظهر ای
در نزد باختریان   انه هیتهست که ازینرو .یاد میشد اشتارآسوری ها بنام  اکادها و پرستش بود و در تمدن  بابلی ها و

البته  رنزد پارسیان فرشتهٔ محافظ رودهای دجله و فرات. فرشتهٔ نگهبان رود های اخشیس و هره اسکتی بود و د
 دیده گرفت،نمیتوان نقش دولت ساسانی پارس را در اتصال فرهنگهای موجود در قارهٔ آسیا در طی قرون وسطی نا

ها از عقاید پیروان آئین اوستایی باختر وسغدیانه  عقاید مذهبی پارس شاخصه های فرهنگی و اما بنا بر اسناد تاریخی
دانشمند سویدنی در هنگام  Henrik Samuel Nyberg نیبرگ ساموئیل قول هنریک ه ب تفاوتهای کلی داشت.

طبقهٔ  که درآن شاهان، موبدان، اهل دربار و زردشتی پدید آمددر آئین  زیادی  راتیتغی  اقتدار ساسانیان پارس
آنچه زراتشترا  و از پارسیان به آیین زرتشتی نوع خویش معتقد  بودند   حصری بودند. اشراف دارای قدرت بی حد و

نگاشته پوست گاو  12000مندی جامعه پیشنهاد نموده بود و به امر ویشتاسپ شاه بلخ بر نبلخ برای قانو سپیتما در
عقاید مذهبی ریشه داشت باعث بروز جنگهای   شد تفاوت های زیادی پیدا نمود. ازینرو مشخصات فرهنگی که در

 مؤرخ و باستانشناس فرانسوی طبقهٔ ضخیم خاکستر در حوالهٔ ژنین ابویره ب  ها گردید. کوشانیها وساسانی میان
نتیجهٔ حمالت ساسانی  میباشد که در چهارم میالدیقرن  آتش سوزی عظیمی در آتشکدهٔ بزرگ سرخ کوتل بیانگر

این امر گواه بر آنست که اختالفات زیادی میان پیروان آئین زردشتی مروج  به وقوع پیوسته؛  و بغالن آتشکدهٔ  ها بر
 باختر موجود بوده است. پارس و در
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