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 دفاع از حقوق فرهنگی افغانستان

 

 )بخش دوم(
 

خویش در برابر پیشروی روسیهٔ  نظر به پالیسی جهانی دولت برتانیاکه  حالی طی سدهٔ نزدهم و آغاز قرن بیست در
زمامداری شاهان قاجار تأکید ساحهٔ  دفاعی شامل افغانستان با سرحدات محدود تر و  زون  Zoneتزاری باالی یک 

ه قتدر ببود، ظهور آلمان منحیث یک دولت متالش دولت روسیهٔ تزاری گسترش ساحهٔ نفوذش بسوی جنوب  و میکرد،
 درین .داد تهدید قرار  مورد ) رایش اول( اقتدار روز افزون برتانیا و روسیهٔ تزاری را1۸۷1سال  ویلیم اول در رهبری

عدۀ زیادی از زبان شناسان مانند جوزف آرتوردو  .بود کار نژاد پرستانه آرین گرایی در اوج آنگاه در قارهٔ اروپا اف
دیگر یک امر طبیعی می پنداشت و کارل  طایفه های  سفید را بر فرانسوی برتری نژاد  Arthur de Gobineau گوبینو
ح نیز با مطر خاستگاه نژاد سفید آریایی را شمال اروپا می خواند، انگلیس ها زیست شناس اطریشی Karl Penkaپنکا 

 درین دوره مطرح نمودن دو اصطالح سیستم طبقاتی هند تأکید میکردند. برتر هندو ایرانی بر مفکورهٔ نژاد نمودن 
Arab World   جهان عرب" و"Iranian World  "یی پخش شده از نژاد سفید اروپاطرح اصطالح  و"جهان ایرانی

دول  توسط خاورشناسان اروپایی بر مخالفت های  سیاسی میان Caucasian raceهای قفقاز تا شاخ افریقا ه کو
استفادهٔ ابزاری از شاهنامهٔ فردوسی که از جنگهای اسطوره ئی   گونه همینه ب .  "روشنفکران" آن دامن زد اسالمی و

  ، درآغاز سدهٔ بیستم بیشتر افسانوی تا تاریخی داشت و جنبهٔ  میکرد باستان صحبت ایرانیان در ازمنهٔ  میان تورانیان و
را به میان آورد که متأسفانه Pan Turkism و پان ترکیزیم  Pan Iranism حادثه برانگیز پان ایرانیزیم  دو اصطالح

 عهد گفتهٔ ملک الشعرا محمد تقی بهار دره ب گریبان اند. تاکنون عدهٔ زیادی از "روشنفکران" منطقه بدان دست و
که درینجا توجه خواننده را بدانچه  شاهنامه صورت گرفته تحریف های زیادی در زمامداری رژیم پهلوی تصرفات و

 نمایم: خود نگاشته جلب می بهار
چهارم مجله  این اواخر باز هم تصرفاتی در اشعار فردوسی شده و می شود. از قضاء در نسخه ی شماره ی سوم و» 

شش بیت از شاهنامه دیدم که هر کدام را از یک جای شاهنامه برداشته اند و تصحیفی در  1۸2ی آینده در صفحه ی 
آن ها شده، یک مصراع زیادی به آن افزوده و یک مصراع کاسته اند و در جراید و مدارس آن ها را می خوانند و یاد 

 می دهند: 
 

 مرگ یا وطن: یا 
 ایــرانیــان است و بس      نــدارنــد شــیر ژیــان را بــه کسهنــر نــزد 

 هــمــه یــکــدالنــند یــزدان شناس      بــه گــیتی نــدارند در دل هــراس
 چــو ایران نبــاشــد تــن مــن مباد      بر این بوم و بر زنده یک تن مباد

 ه کشور به دشمن دهیمهمه سر به سر تن به کشتن دهیم      از آن به کــ
 اگر کشت خــواهی همی روزگار

 کارزار چــه نیکـوتــر از مرگ در
 

اوالً این اشعار هر یک از یک جای شاهنامه است، ثانیاً بعضی از آنها قطعه است. ثالثاً برخی را مسخ کرده اند و رابعاً 
 و در ردیف اشعار باال نبوده است. شعر آخر جزء قطعه ای از اشعار دقیقی است که به نام فردوسی نقل شده 
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مسخ گردیده و از داستان  هنر نزد ایرانیان است و بس    ندارند شیرژیان را به کسملک الشعرا بهار مینگارد: بیت 
ای دیگری ج مربوط به دیدار بهرام گور که با تغییر هویت اصلی با فغفور شاه چین گفتگو ای داشته انتخاب شده و در

 مورد استفاده قرار گرفته است، در حالیکه اصل گفتار فردوسی چنین است: 
 همــان اختــر شــاه بــهـرام بود
 که با فر و اورنگ و با نام بود
 هنر نیز ز ایرانیان است و بس
 نــدارند گرگ ژیــان را بـه کس

 
 همین گونه بیت:ه ب

 «بر زنده یکتن مباد گر ایران نباشد تن من مباد     درین بوم»
 گزاران برتری نژاد ایرانی در عهد سلطنت شاه رضا، دست خورده و نظر به اعتراف محبتی مینویی  یکی از بنیان

عین گفتار فردوسی نیست زیرا در داستان حماسهٔ رستم و سهراب این 
 ابیات چنین آمده :

 نچو گودرز و هفتاد پور گزین     همــه نـام داران ایـران زمی
 نبــاشد به ایـران تـن مـن مباد      چنـین دارم از مـوبـد پاک یاد

راستی مصراع دوم "بدین بوم و بر زنده یک تن مباد" از کجا پیدا »
شده؟ چه کسی این مصراع را بر این قطعه افزوده؟ عجیب است که این 
شعر طوری در تهران شایع شده که در قائمه ی مجسمه ی فردوسی هم 

)فردوسی نامهٔ، ملک الشعرا  «دیده و بر هر زبانی روان است!نقاری گر
 .(1۳۴۵مرکز نشر سپهر، تهران،  166بهار،  ص 

استاد کرسی زبانشناسی شرق Dick Davis گونه دک دویس  همینه ب
که شاهنامه  کسی  Ohio Universityیونیورستی اوهایو نزدیک در

فردوسی در نگارش منابع  مورد را بزبان انگلیسی ترجمه نموده، در
 : چنین نظر میدهد شاهنامه

چه اندازه منابع ایکه  فردوسی و تا افکار شخص "ما نمیدانیم که چقدر
ساختار  عالوهٔ بازنویسی ابیات شعرای پیشین در اختیارش بوده بر در

ادبی شاهنامه نقش داشته، اما این را میدانیم که  تمام ابیات شاهنامه 
جاست که چرا لحن گفتار و صالبت بخشهای نخستین شاهنامه که شرح حماسه های  درینیکدست نیست؛ سوال عمده 

م نگاه سبک و پختگی کال بخشهای اخیر آن که حوادث تاریخی عهد ساسانیان را بیان میکند، از پهلوانان کهن است، از
ت و همان شکوهمندی متفاوت میباشد؟ زیرا بخشهای تاریخی شاهنامه نظر به قسمت های حماسی آن ضعیف تر اس

  1نخستین را ندارد."
رات،  ه منطقهٔ گسترده از بیشتر« ایران»حالیکه مراد  ابوالقاسم فردوسی شاعر دربار غزنه، از ساحهٔ  از جانب دیگر در

ست که تدریس چنین مسایلی دست خورده باعث ایجاد غرور ملی ا زرنج و نیمروز تا زابل و کابلستان پیشین بود، بدیهی
 میان  طبقهٔ درس خواندهٔ ایران گردید و فردوسی به شاعر ملی ایران ملقب شد، کاذب در

نویسندهٔ ارستوکرات فرانسوی   Arthur de Gobineau دو گوبینو  گسترش افکار قابل مناقشهٔ  آرتورهمین آوان  در 
مشهور و شخصیت  قابل احترام  دوگوبینوبنام کنت  میان ایرانیان طرفدار برتری جویی های نژادی و زبانی و که در
 .افزود ت،اس دیگر های بر قدامت یک زبان ممثل برتری یک نسل انسانی بر نژادمبنی بر بلند پروازی های  ،است

سبب ایجاد تضادهای  شد  و داغتر مقابل برتری عربی بر فارسی  در همان بود که بحث برتری زبان فارسی بر عربی و
زبان پشتو  یا برعکس آن برتری فارسی بر پشتو و برتری زبان طوریکه بحث نافرجام   منطقه گردید؛ فکری در جدی 

که بیشتر عامل دامن زده  میان قشر درس خواندهٔ میهن ما را درنژاد پرستانه ای مدتیست مخالفت های  دری از بر فارسی
افهام و تفهیم نیست و هر زبانی نظر به روند تاریخ جز وسیلهٔ  حالیکه زبان از نگاه تعریف چیزی بیرونی دارد ، در

     را دارد.   سیر ارتقایی و نزولی  خود
کشور به ممالک شرق میانه دو  صورت در آغاز قرن بیست ظهور آلمان منحیث یک قدرت بزرگ و توجه آن هره ب 

و روسیهٔ را بدان واداشت تا باالی کشور های مورد توجه شان به توافقاتی  قدرت بزرگ استعماری بزرگ یعنی برتانیا
به اساس قرداد سن پتسبورگ که نام پیشین لیننگراد بود، در مورد تبت، افغانستان  190۷سال  همان بود که در .برسند

                                                           
1 Dick Davis “A Study of Ferdowsi's 'Shahnameh' (1992); translations of medieval Persian epigrams, 

Borrowed Ware(1996): 
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ورهای تحت حمایهٔ برتانیا تبت و افغانستان به حیث کش  ، و ایران به فیصله هایی رسیدند. به اساس این توافق نامه
امروزی  به سه منطقهٔ تحت  فارس یا  ایران کشور های آسیای مرکزی ممالک تحت حمایهٔ روسیه، و اما شناخته شد و

پذیرش این قرار داد ننگین که تمامیت ارضی و حاکمیت  .سلطهٔ برتانیا تقسیم گردید بخش زیر نفوذ روسیه، منطقهٔ آزاد و
را فراهم آورد  کشور ا تهدید مینمود، زمینهٔ خشم استقالل طلبان، ملی گرایان و مشروطه خواهان آنملی ایران آنزمان ر

میالدی توسط مجلس نمایندگان 192۳سال  نتیجه باعث خلع احمد شاه قاجار آخرین پادشاه این سلسله از سلطنت در و در
مجلس مؤسسان رضا خان پهلوی را  1299سلطنت پس از کودتای سوم اسفند  به تعقیب خلع احمد شاه قاجار از گردید. 

 .به حیث پادشاه اعالم کرد و بدین ترتیب رژیم پهلوی رویکار آمد
سوال میبرد، مورد اعتراض شدید  را زیر  کشور این قرارداد غیر عادالنه که استقالل سیاسی نیز در افغانستان

نهضت استقالل  عهد پادشاهی امیرحبیب هللا خان قرار گرفت که  ستان درمشروطه خواهان افغان آزادی طلبان و
انگلیس منتج به  جنگ سوم افغان و درپی داشت و  با رویکار آمدن شاه امان هللا و شکست قوای برتانیا در را طلبی

 در اثر شورش های ده سالهٔ شاه امان هللا دورهٔ اقتدار میالدی شد. 1919سال  استرداد استقالل سیاسی افغانستان در
در مورد دورهٔ  پایان یافت. 1929سال  خارج از موضوع این بحث است در و عوامل عدیده ایکه شرح آن داخلی

زبانهای مختلف به نشر رسیده، از ه تألیفات زیادی ب عوامل سقوط آن رساالت مستقل و زمامداری شاه امان هللا و
 2توجه نمایید.که در پاورقی ذکر است  کتابی زمره به دو

 

 
 

تحت رهبری   حزب نازی آلمان  ،یا رایش دوم Weimar Republic وایمار  پس از جمهوری 19۳۳سال  در  
در اوج قدرت سیاسی و نظامی  قلب قارهٔ اروپا ظهور کرد. آدلوف هیتلر رایش سوم با قدرت عظیم تخنیکی و نظامی در

کشور بخاطر رهایی از استعمار روسیه و  روشنفکران و ملی گریان آن، رضا شاه پهلوی و یکتعداد زیادی از  هیتلر
 دولت برتانیا با آلمانها طرح دوستی افگندند که مورد استقبال هیتلر قرار گرفت و کمک های تخنیکی و اقتصادی آلمان

مفکورهٔ ایران  وهمین آوان بود که طرز دید برتری نژاد ایرانی بر نسل های دیگر  در د.سرازیر ش به ایران آنوقت
در دورهٔ  .اسم کشورش را از فارس به ایران تبدیل نمود 19۳۵سال  متعاقب آن رضا شاه در  به میان آمد.بزرگ 

آغاز سدهٔ بیستم بطور جدی مطرح  زمامداری هتلر نظریات جوزف مارکورات مورخ و زبانشناس آلمانی قرن  نزدهم و
میالدی با رویکار 19۳۳سال  میالدی چشم از جهان پوشید، اما در  19۳0سال  هرچند  جوزف مارکوارت در .گردید

                                                           
4

Dr.SENZIL K. NAWID, Religious Response to Social Change in Afghanistan, 1919–1929: King Aman-Allah and 

the Afghan Ulama (Mazda Publishers, 1999).  

یمجدد یفضل غن 1929تا  1919اماناهلل خان از  حضرتیافغانستان در عهد اعل    
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آمدن آدلوف هیتلر کتاب ایرانشهر مارکوارت چاپ، و بطور گسترده ای توزیع شد. مارکوارت در اواخر سدهٔ نزدهم پس 
ای بود بر استناد بر یاد داشتهای موسی خورنی که بزبان ارمنی نگارش یافته از تحقیق در متون قرون اوسطایی و

پژوهشگران  این اصطالح توسط عده ای از نویسندگان و و را مطرح کرد Ērānšahrنخستین بار اصطالح ایرانشهر 
تبلیغ شد. موسی خورنی  " در درآغاز رویکار آمدن رژیم پهلوی تعبیر ومعنی "ایران بزرگ عهد ساسانی ه ایرانی ب

زیست و در رابطه به ورود مسیحیان به قلمرو ساسانیان  الدی میفیلسوف و تاریخنگار ارمنی بود که در قرن پنجم می
ی اما مارکوارت در مقدمهٔ کتابش به استناد بطلموس جغرافیا دان یونانی اعتراف م  این اصطالح را ذکر کرده است.

 دیگر وجود ندارد. و ایاالت مربوط آن از بین رفته و نماید که متن اصلی پهلوی در ارتباط به ایرانشهر
قوای  با قارهٔ هند از طریق خلیج فارس  بر نیم  خود گاه هیتلر تالش داشت تا برای شکست برتانیا رقیب سرسخت درین 

، تنگهٔ هرمز و بحیرهٔ عمان  بحری نیرومندش حمله نماید. اتحاد آلمان نازی با دولت ایران برای حضور در شرق میانه
ژادی ایرانیان را با اقوام ژرمانیک آریایی اروپا یکی از اهداف مهم سیاست رو ارتباط ن دارای اهمیت فراوانی بود. ازین

رسمیت شناخت و ه همان بود که آدلوف هیتلر با اشتیاق تمام نام جدید فارس یعنی ایران را ب .خارجی خویش قرار داد
م برلین تقدی ر ایران دربه محتشم السلطنه حسن اسفندیاری سفی اش یک قطعه عکس امضا شدهٔ  با تمنیات نیک خود را

 ۳باشد. ای در ازای هدایای گرانبهای شاه رضا به وی کرد تا تحفه
 

 
 

اوران ، یتصویر هیتلر در موزیم قصر ن محتشم السلطنه حسن اسفندیاری  نمایندٔه خاص رضاشاه  پهلوی با آدلوف هیتلر و
 ایران

 
بلوچستان موقعیت  را که در پهره ایران اسم قدیمی شهرسازی تاریخ  به اساس پالیسی بزرگ 19۳۷سال  رضا شاه در

تا برای اثبات مفکورهٔ امپراتوری "ایران بزرگ" سندی به میان  گذاشت  ایرانشهربنا بر تیوری ژوزف مارکورات  دارد
کشور  آن شهر باستانی پهره یا ایرانشهر کنونی در ایالت سیستان و بلوچستان ایران یکی از جنوبی ترین شهرهای  .آید

 خورد که هنوز هم بنام قلعهٔ بارکزایی ها یاد میگردد. دژ بزرگی بچشم می ،عالوهٔ قلعه بمپور است و در نزدیکی آن بر
خاستگاه شاهان پارس در پاسارگاد  و عراق امروزی از آنجایکه پایتخت پادشاهی ساسانی ها در شهر تیسفون واقع در  

ایالت سیستان و بلوچستان درآن مقطع خاص زمانی یعنی اوج  در زاری ایرانشهرگ در نزدیکی شیراز موقعیت دارد، نام
ساحل بحیرٔه  جریان جنگ جهانی دوم بندرگاه چاه بهار در در اقتدار آلمان نازی بیشتر جنبهٔ سیاسی تا تاریخی داشت.

امی آلمان میتوانست با هند برای آدلوف هیتلر از اهمیت  ستراتیژیک خاصی برخوردار بود؛ قوای نظ مکران و بحر
 گاه حزب پان ایرانیست به درین هند  شریان اقتصادی انگلستان را قطع کند. حمله بر مستقر شدن در جنوب ایران و

درس خوانده های  تعدادی از و پژوهشگران معاصر ایران عده ای از نویسندگان و سرکردگی محمود افشار فعال بود.
کعبهٔ  کتیبهٔ شاهپور ساسانی در شدند. ازینرو برای اثبات کشوری بنام ایران بزرگجستجوی سند دیگری  آنکشور در

                                                           
   اداره انتشار اسناد دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی  )جلد سوم)، گزیده اسناد روابط ایران و آلمان  مینا ظهیرنژاد ارشادی  ۳
(1۳۷۶) منوچهر محمدی خارجی ایران در طول دوره پهلوی، انتشارات دانشگاه تهرانمروری بر سیاست   
 

The Flourishing of Racist Ideology: From Pahlavi Monarchism to the Islamic Republic 
Alireza Asgharzadeh, Pages 85-117 
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ین" "ایران زم نقش رستم را منحیث سند معتبری برای اثبات فرضیهٔ ایرانشهر به معنی "ایران بزرگ" و زردتشت در
 پور رهای یاد آوری شده که شاهشه از پار بنا بر رسم معمول شاهان کعبٔه زرتشت  سنگ نبشتهٔ  کردند ، اما در ارائه 

  و یا در نبردهای دیگر فتح نموده است. ستانده جنگ با رومن ها از آنها باز در
    MLKYN«نه یران ملکن ملک یران و»نگاران معاصر ایران اساس امپراتوری فارس را بر دو اصطالح  تاریخ اکثر 
  ʾMLKʾ ʾryʾn W ʾn(y)ʾryʾn آریانشاه شاهان آریان و نا یعنی šāhān šāh aryān ud anaryān  در زبان پهلوی  یا پارتی

مدار اعتبار  به معنی شاه شاهان و که ریشٔه سامی دارد،  ملکن ملک  MLKYN MLKاصطالح ولی  میکنند ، تعبیر
است. زیرا  هم نا معین و ابهام آمیز هنوز  .قرار گرفته تا دلیلی برای موجودیت کشوری بنام شاهنشاهی ایران باشد

ثغور این  دیگری  مانند نقشه تاریخی ایکه حدود و محکم دلیل مبهم بودن این اصطالحات، عالوهٔ  دیده میشود بر طوریکه 

نگاران معاصر ایران به اساس  تاریخ بنشیند، اما با آنهم این ادعا به کرسی  تا وجود ندارد تعین کند  امپراتوری " بزرگ"را
غرب(، اپاختر،  شرق (، خوربران )در بخش خراسان )در را  به چهار ساسانی عصر فرضیه ایرانشهر، امپراتوری 

که این توجیه از نگاه موقعیت ایرانشهر، بازهم مغشوش  میکنند جنوب( تقسیم  )در شمال ( و نیمروز کپکوه یا باختر )در
شمال  در سیستان موقعیت داشته باشد، نیمروز جنوب ایالت بلوچستان و ر ایرانشهر در پهره درمعین است، زیرا اگ و نا

داشته باشد، باید موقعیت  شمال "ایرانشهر" قرار اگر به قرار این فرضیه اپاختر، یا باختر در جنوب آن و آنست نه در
پژوهشگران  ازینرو  فارس قدیم خاستگاه ساسانیان. افغانستان باشد نه در جنوب کوه بابا در مرکز منطقی آن جایی در

عراق، عده ای در نواحی  در  فرضیهٔ ایرانشهر در بارهٔ موقعیت آن به نیتیجهٔ نهایی نرسیده، برخی موقعیت آنرا طرفدار
ل مناقشه روی این دالیل اصطالح " ایرانشهر"  از نگاه علمی یک فرضیهٔ قاب. هم سیستان خوانده اند تنگهٔ هرمز و برخی

ارائه  ای  دلیل قانع کنندهاز جمله تورج دریایی طرفدار این فرضیه پژوهشگر  تا حال هیچ محقق و سوی دیگر از است.
عظیمی  را بدهد که وسعت آن از ایالت سیکیانگ چین تا بین النهرین و از  آسیای  نکرده که چرا کلمهٔ شهر معنی کشور

دری معنی یک قلمرو  زبان فارسی واژهٔ شهر در طوریکه واضح است  با شد؟ قارهٔ هند گسترده تا  شمال نیم صغیر
لغت نامهٔ دهخدا چنین آمده: " در دوره ٔ ساسانیان تقسیم  بزرگ را نمیدهد. در ارتباط  به این موضوع معنی شهر در

. )از ایران در زمان گفته اند می ایاالت به بخش ها بوده و هر یک از بخشهای کوچک را شهر و کرسی آنرا شهرستان
 یا ودر بند پانزدهم اصطالح ایرانشهر به مفهوم شهر یا یک شهرستان  کتیبهٔ زرتشت نیز (. در1۶0ساسانیان ص

 :آمده نه به معنی یک امپراتوریآستان  
 ن" آورده شده )=به عنوان اسیر آورده شد( اندر ایرانشهر، اندر پارس، پارت، خوزستان، آسورستان و دیگر سرزمی

)=استان( به سرزمینی که از آِن ما و پدر و نیاکان و پیشینیان ]ما[ بود، آنجا برقرار کردیم )=در آن جاها سکنی 
 دادیم( "

 آستان فارس  ، نقش رستم، کتیبٔه کعبه زرتشت از زبان شاهپور یکم

ه اصطالح "ایرانشهر" باتکا باالی Greater Iran  گزاران مفکورهٔ "ایران بزرگ"  نیاتمسک بن روی این اصل  
معنی امپراتوری ایران و ادغام دو اصطالح مجزای فارس و ایران دریک مفهوم از نگاه بررسی های علمی ابهاماتی 

  را ببار آورده است.
برلین با  سیاسی حزب نازی آلمان در تبلیغات تحت نظارت مستقیم دفتر« نامهٔ ایران باستان»در همین آوان نشریهٔ 

شرق میانه، و بطور  عبد الرحمن سیف به نشر می رسید که مراد آن تقویهٔ مفکورهٔ " ایران بزرگ" در مدیریت شیخ
هنگامیکه جوزف ستالین برای  19۴0تا  19۳۵درسالهای  .فارس بود در آذربایجانترکان   نفوذ مقابله در برابر اخص 

 ای ایرانشهر به مدیریت مجله 4ترکیزیم را تقویه میکردشمال ایران مفکورهٔ پان  و آذربایجاندر  پیشروی بسوی جنوب
و مفکورهٔ ایران بزرگ که به اساس آن  شمسی در برلین به چاپ میرسید 1۳0۶تا  1۳01زاده در سالهای  حسین کاظم

  تبلیغ میگردید. ،بود افغانستان نیز شامل آن
 

                                                           
4 Iran and the Challenge of Diversity: Islamic Fundamentalism, Aryanist Racism. 

By Ailreza Asgharzadeh, (Blucher. 1949, p. 137) 
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 در زمان اقتدار حزب نازی در برلین "ایرانشهر" و "نامهٔ ایران باستان" جراید تصاویر تاریخی 
 سرخط نشریهٔ "نامهٔ ایران باستان" عالمت رسمی آن حزب )صلیب شکسته( در با

گاه در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه حکومت محافظه کار وقت تحت صدارت عمش محمد هاشم خان هیچگونه  درین
 فرهنگی افغانستان دفاع الزم بعمل آید. گزاری نشان نداد تا از حقوق تاریخی و واکنشی در مورد این نام

کشور بنام خراسان اعالم  آستان نهم آن ،قانون  تقسیمات کشوری ایران هنگامیکه بنا بر 1۳1۶در سال بهمین گونه 
ثغور واقعی  مورد حدود ودرمستندی را  گردید ، مرحوم غالم محمد غبار مورخ مشهور افغانستان رسالهٔ علمی و

از  قسمتی ، ساحات شمالی حوزهٔ سند ونهر، تمام ساحهٔ افغانستان کنونیشامل بخشهای ماوراءال خراسان تاریخی که
 ممیزات فرهنگی این ساحهٔ بزرگ را توضیح نماید. نگاشت تا حقایق تاریخی و ،بخشهای شمالشرقی ایران میگردید

تمدنی خراسان را بخشی از ایران بزرگ قلمداد  ست که این رسالهٔ علمی به مذاق رژیم پهلوی که گستردهٔ ا بدیهی
اثر اعتراض سفیر وقت ایران به وزارت خارجهٔ افغانستان این رسالهٔ تحقیقی مصادره گردید  نبود. اینرو درخوشایند  ،میکرد

 5از نشر باز ماند. و
سود کشورشان ه ایرانی بمترجمین "پژوهشگران"  اغراق آمیز ترجمه های نادرست و آنجایکه  از جانب دیگر از
و  شمول افغانستان  افزودهه یک بخش مهمی از قارهٔ آسیا ب مغشوش ساختن معلومات درمورد تاریخ فرهنگ بر

 سوابق تاریخی منطقه بیاندازیم. رای برذهم میافزاید باید نظر گ هنوز
 

 نگاهی به گذشته های تاریخی:
 را در بخش سوم تقدیم میداریم
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