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 باشد ینم نیمن آناللزوماً نظر افغان جر سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۰۹/۰۴/۲۰۱۸         دحامد نوی
 

 تحریف تأریخ قلعۀ اختیار الدین؛ 
 ضرورت تصحیح معرفی نامۀ این قلعه

 (اولقسمت )

 هرات عکس از مستند بطور را یمهم تیقابل توجه و نها مسأله گرامی از هموطن یکی ۲۰۱۴درماه سبتمبرسال 

 یعنی قلعه افغانستان، های تاریخی ابنیه مترینمه از یکی مورد در معلومات این .فرستادند نموده و برایم برداری

 بنای این معرفی منظور به معلوماتیکه رساند عرض به باید تأسف کمال با .است هرات شاهی ارگ یا الدین اختیار

 ارتباطی هیچگونه ایران سازی بزرگ تبلیغات از جز و آلود غرض تاریخی نگاه از گرفته قرار عام بدسترس تاریخی

 نفر دو توسط معلومات این قرارمعلوم .ندارد اختیارالدین معماری قلعه شیوه و ابنیه این خود اریخیت سابقه به

 نوشته این محتویات مرور با .است گردیده اند تهیه شده استخدام UNESCOیونسکو طرف از که ایرانی کارشناس

 یوفرهنگ یاسیبرسلطهٔ س یمبن انش نادرست تاریخی های ادعا و ایران سیاسی مشخص نظر نقاط میگردد که واضح

 بخورد عامه رسمی بطور ما خود کشور تا در گردیده جاگزینی درآن ماهرانهمنطقه  ی" بر افغانستان وکشورهارانی"ا

 فرهنگ و اطالعات وزارت رسمی مقامات دانمی. نمشود داده میکنند دیدن هرات ارگ از که های خارجی و افغانستان

 ملی های میراث از حراست و تاریخی آبدات از وارسی افغانستان که فرهنگ و عاتوزیراطال شخص بخصوصوقت 

آنرا اغماض نموده است.  نکهیا ایداشته و  یمسأله اطالع نیازامیباشد،  اش کاری اساسی وظایف از کشورجزئی

 یرا برا یگشاده ادر همانسال نامهٔ سر کشورم باستانی و اصیل فرهنگ به ومعتقد عالقمند افغان یک منیحث نرویاز

و همچنان  دیبه نشر رس "افغان جرمن آنالینافغانستان نگاشتم که در پورتال " یخیو تار یدفاع از حقوق فرهنگ

بود تا  نیا لینامهٔ طو نیامور کشور برسد. منظوراز نگارش ا نینامه بدست مسئوول نیتا ا دمیازطرق مختلف کوش

 یسیدوباره نو یخیدر پرتو اسناد تار، گذاشته شی)ارگ هرات( به نما نیلدارایقلعهٔ اخت یوارهایبر دکه  ینوشته ها

 ایآ دانمیآنکه هنوز نم با .باشدیم پارس یدولت هخامنش سیکهن تر از تأس اریهرات بس یشهر باستان خیتار رایز گردد.

 یسینستان دوباره نونظران و دانشمندان متعهد افغا تحت نظر صاحب ارتباط به موضوع یو ب کجانبهیمعلومات  نیا

موضوع  نیمارا به مطالعه ا یخیتار نیسرزم لیتوجه هموطنان ودوستداران فرهنگ اص گرید کباری انه؟ی دهیگرد

 خواهانم:

 یگذشته ها و نیاعمار قلعهٔ اختارالد چهٔ یتار یباال شتریرابطه ب نیدر یمعلومات اصل دیبنا بر رسم معمول با کهیدرحال

 گزیده اصطالح به و جانبه انباشته، یک بهم یدر نوشته ها ،داشتیرات تمرکز مه یشهر باستان یخیتار

نگاشته شده،  یسیو انگل یدر یبزبانها یرانیکه قرار معلوم توسط دو کارمند ا ونسکویکارشناسان  ،preferentialشده

 شاهنشاهی" تاریخ غازسرآ که شود،یشروع م بلخ و برهرات فارس هخامنشی شاهان اقتدار مورد در نخستین معلومات

ً لطف .ایرانیست است نویسندگان ذعم به" بزرگ ایرانبه اصطالح " ساله ۲۵۰۰ شده از  یعکاس یسیبه متن انگل ا

 :دیئتوجه نما ارگ هرات یرسم نیتیبول
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ر د خشایار شاه ها جزء سپاه نی. به اساس گزارش هرودوت آرشدیم ادی ایبنام آر یمیساحه در متون قد نیا" ترجمه:

و سغدستان  ورالی لیدرساحل جه ای، کروزم ایهمراه با پارت ایق.م. بودند. آر ۴۸۰ یها در حوال یونانیجنگ او با 

 ای)هرات( ، باختر، اراکوز ایآر ریاسکندر کب یها یپردازان او بودند. درهنگام لشکر کش هی)رود زرافشان( از مال

برزانس بدست  یق.م سانت ۳۳۰و باجگزار آن بودند. درسال  یشهخامن یتحت فرمان امپراتور ی)کندهار( مراکز ادار

 ". شد آغاز هٔ یاعمار اسکندر و رشدیاسکندر اس

آمدن کاریرو از پیش مگر آغاز شود؟ ونانی بر خشایار شاهافغانستان ازحملهٔ  خیکه چرا تار نجاستیسوال در

 از که بزرگی فرهنگی گستره در نمی باشد، "ناایاز "فالت آر یجزئ یایها درفالت فارس که از نگاه جغراف یهخامنش

 یاد آریانا ای جهیو انایوبنا بر مندرجات اوستا بنام آر داشت سعت و سغدیانه و باختر تا آنجا از و سند حوزه تا هریوا

 رد؟یتا مورد بحث قرار گ نداشت وجود ذکری قابل موضوع هیچ میشد،

ارگ هرات خارج از موضوع وگمراه  اعمار یخیارتباط به شرح تار در انیونانیبا  خشایار شاهمبرهن است که جنگ 

 .باشدیکننده م

 

 زاگروس وشرق رود دجله ینقشه فالت فارس درغرب کوها
 باشدیعرب م رهٔ یکه شامل فالت شبه جز

 

 یشهر تیمربوط به مدن قندهار، مندیگکبطورمثال در باستانشاسی کاوشهای و علمی تحقیقاتدر پرتو  کهیدرحال

و  Jean–Marie Casal کسال یجان مار قاتیتا زرنج( به اساس تحق کندهار )از لمندیه یوفا شده درحوزهٔ فرهنگشگ

 از ظهور شیاز پنج هزارساله دارد وقرنها پ شیب یخیقدامت تار نیمروز والیت نادعلی درناحیه Ghrishmanگریشمن

 Bactria بنام بلخ تا مروکه یدرساحهٔ فرهنگ یشهر آغازتمدن بیترت نیهمه ب .است هموجود بود فارس یدولت هخامنش

Margiana Cultural Zone)  )یانادیریسکتوریو یها افتهیشامل آنست بنابر توهرا سیبادغ تیومدن Victor 

Serianadi از  شیق.م، قرنها پ ۱۵۰۰ یدر هرات درحوال یآغاز تمدن شهر از یکه حاک گرددیعصر فلزات بر مه ب
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 یبررس نیافغانستان در نهٔ یپار یتهایاز مدن یچرا ذکر که نجاستیتعجب در هٔ ی. ما باشیم ر پارسها د یظهور هخامنش

  وجود ندارد؟

 

 ازامروز پیش سال ۵۵۰۰ در قندهار مندیگک قصر از نمای

 

 بطورقطع آریانا کلمه بردن ازبکار "بزرگ ایران" نشاندن مفکوره کرسی به بخاطر ایرانی مؤرخین که بدیهیست

دست اسکندر ه ب سوم، داریوش کامل شکست از بعد چرا پس نمیداشت وجود آریانه بنام سرزمینی اگر .رمیورزندانکا

 برزانس سانتی چون آن ملی سرداران امروزی، هرات یا آریا به اسکندر قوای ورود و م،.ق۳۳۰ درسال یمقدون

 کردند؟ مقاومت اسکندرمجهز یاقو درمقابل تمام سال پنج مدت برای باختری منش سپنتا و وبسوس هروی،

 انهیها درشرق تا بلخ وسغد یدامنهٔ فتوحات کوروش مؤسس سلسلهٔ هخامنش که ستنیا یرانیا نگاران خیتار یالبته ادعا

از  یجزئ عیساحهٔ وس نیتمام ا نرویاز .دیرسیمبریگنده هارا دردهانهٔ درهٔ خ ینواح بهدرشمال رود آمو ودر جنوبشرق 

کوروش  ونان،یاز جمله هرودوت مؤرخ بزرگ  یونانی نیمورخ یاما به گواه ،دباشیبزرگ" م رانیمستملکات"ا

( در جنگ با سیهرات و بادغ یخی)ساحهٔ تار ایدرشمال آر ایردریاطراف س یق.م در دشتها ۵۳۰سال  یدرحوال

 ،سیتهمور ای سیریتومبه  یمردمان رزمجو مسم نیها شکست خورد و به امر ملکه ا ساکهاز اقوام  رهٔ یماسگاتها عش

در بالد  یازمستملکات و یاسم یرانیا سندگانینو یکوروش، برخالف ادعا بهٔ یکت ایدراستوانه  نرویاز .شد دهیسر بر

را شاه بابل، اکاد و سومر خوانده  کوروش خود بهیکت نیمانند هرات، بلخ، کابل و گنده هارا برده نشده، بلکه در یشرق

 نیالنهر نیب یاهال یباستان زدیا Mardukبه مردوک دهیواظهارعق یمزدا به ارجگزااهوروا  شیستا یاست؛ وبجا

 مبدأ "منشور کوروش" و آنرا ایرانیان که کوروش استوانهٔ  ای کتیبه متن سراسر در برعالوه .است داختهپر

 زبان به حتی کتیبه ینا تراینکه شگفت و نگردیده، ذکر ایران کلمه یکبارهم برای میخوانند،" ایران بزرگ امپراطوری"

ودر"منشور  سطرنگاشته شده ۴۵در یا اکادی بابلی بزبان کوروش متن کتیبه تمام زیرا است نیافته نیز نگارش پارسی

کوروش  دهیسربر یونانی نی. بنا بر گزارش مورخستی" ننیرانزمیبزرگ" و "ا رانیاز اصطالحات"ا یکوروش" خبر

شدٔه  یمتالش کریچگونه پ نکهی. اابدی نیتسک شیها یعطش خون آشام پراز خون انسان گذاشته شد تا یدر مشک

مقبرهٔ کوروش  ایکه آ دینمایسوال را مطرح م نیا دهیرس رازیش یبه پاسارگاد درنواح ایدرریکوروش ازسواحل س

  ؟ انهی اوست یدفنگاه واقع

 ، کوچک بخش یک تنها و یافته گارشبابلی ن بزبان مطالب اکثر داریوش به مربوط بیستون درکتیبه ترتیب به همین 

 امرتسلط این. برخوردارنیست زیادی گویایی و شیوایی از که است کهن پارسی زبان به چهارم آن ازیک یعنی کمتر

 افتهیذکرن یسطر چی" درهرانیکلمهٔ "ا زین بهیکت نیدر .میدهد نشان پارسیان بر را النهرین بین مدنیت لسانی و فرهنگی

همانا شکل  ،زمان ومکان  یواژه ها درط یودگرگونرییتغ ای etymology یتومالوجیازنگاه علم ا نرایاست. کلمهٔ ا

و  افتهیشاعر دربارغزنه تبارز  یفردوس اتی، بخصوص دراب یقرن پنجم هجر اتیکه درادب باشدیم انایقصار واژهٔ آر

 نبوده است. ،را گرفت میفارس قد یجا یالدیم ۱۹۳۵که درسال  رانیا یهدف او کشورکنون نیقیبطور 
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 نگاران یونانی و نوشته های تاریخ اوستا،  ریگویدا تاریخی چون موجودیت مدنیت آریانای باستان دراسناد دست اول

نوشته های مبسوط ومستند، شادروان پوهاند حبیبی و مرحوم میرغالم  همچنان .ذکریافته ستاربوStrabo و Pliniپلینی

 همین ترتیبه ب .ارائه میدارد آریانا تمدن ستان، شرح بسیاردقیق ومستندی را درموردمحمد غبارمؤرخین بزرگ افغان

شهرها وحدود  صفحه درمورد ۱۴٨مستقلی در مقاله ۱٣٢۱دانشمند گرانمایه افغانستان، مرحوم احمد علی کهزاد درسال 

که  به منابع معتبر و بیطرفی لطفا  که روشنی زیادی درمورد می اندازد. برای مزید معلومات  بچاپ رساند اربعه آریانا

 :یدئنگاشته شده مراجعه نما بطورخالصه درینجا

Pliny Natural History XXXVII: 77 

'Ărĭāna', Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, Perseus Digital Library.  
Ariana antiqua: a descriptive account of the antiquities and coins of Afghanistan by Horace Hayman Wilson,         
Charles Masson 
Strabo Geography, Book XV, Chapter 2". Penelope.uchicago.edu. Retrieved 2013-05-10. 

Eratosthenes, Duane W. Roller, Strabo, 2010, 'Eratosthenes' Geography' 
 

 کلمه و زبان( م.ق ٦۰) یونانی مورخ و نگار  جغرافیه استرابو"  :میگویند شان علمی مقاله از دربخشی کهزاد جناب

 خط هند، بحر آن جنوبی حد ،(سند) اندوس رود آریانا شرقی سرحد: نویسد می چنین را آن حدود و داده تذکر را آریانا

 خطی را آن یغرب قسمت. رود می خزر بندر تا هند شمال از که کوهستاناتی سلسله یک و پارویامیزوس کوه آن شمالی

 . "سازد می جدا پادکنه و فارس از را کرمان و مدیا از را پارتیا که کند می معین

 یا ورته آریا اسم یافته ذکر وندیداد یعنی سوم حصه اول، باب دراوستا که جغرافیایی معلومات اساس به کهزاد استاد

 :میدارند شرح چنین را ویجه آریانا

 هیچ معنی و درمفهوم که است آریا کلمه همان ایریا ویجه دیگر و ایریا یکی است لمهک دو از مرکب هم ایریانا ویجه"

 یا ورته درعوض که است ای کلمه  ویجه است. شده دیارایریا این زند زبان و عصراوستایی لهجه اثر در و ندارد فرق

 ."اند برده نام آریانا از خود آثار در که بودند مردمی اولین یونانیان،. است جای و مسکن همان آن معنی و آمده ورشه

 از نامی حتی آن سر ودرسرتا نرفته آریانا اوستایی ویا ویدی تمدن از ذکری هیچگونه نوشته دراین تأسف کمال با

 به آلمانی Müller Maxمیولر ماکس چون زبانشناسان اکثر تحقیقات اساس به آره کلمه .است نشده برده افغانستان

 (۱۸۵۳ها سال  ایواژه ها ومنزلگاه آر یوگرافیب ولری)ماکس م .برتر نسل نه آمده دهقان و برزگر معنی

 در آن۱۲ ویجه آریانا شهر سرزمین۱۶ جمله پنجگانه اوستا ست، از بخشهای از قدیم وندیداد که یکی حواله نسخ به

  .میزیست منشیانهخا دورهٔ  از پیشتر قرنها بلخ کنونی افغانستان است وگشتاسپ شاه سرزمین محدوده داخل
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

 تاریخ مانند کهن کتبی اسناد اساس به هخامنشی شاهان خاستگاه ،مشعراس تاریخ و میدانیم طوریکه

بنام پارس یاد میشد نه  Strabo اثر استرابو Geographicaجیوگرافیکا کتاب و ,Herodotus Historiesهردوت

ثق ترین به اساس مو   نستان امروز را احتوا میکرد، واین امرفیای افغااساحه جغر آریانا اکثرا   زمین درحالیکه سر .ایران

مورخ قرن اول میالدی روم یک Pliny یونانی ویاداشتهای پلینی Eratosthenes تینس اسناد چون نقشه ارستاس

 نادیده گرفته شده است. واقعیت انکار نا پذیر تاریخیست، درین نوشته کامال  
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

  شده نشانی مشخص بطور ریاناآ کلمه درآن که یونانی یادانجغراف ارستاتینس توسط کهن جهان نقشه
  .است شده نگاشته آن اصلی درجایگاه نیز فارس ناحیه و

 (م.ق مربوط اول قرن استرابو اثر جیوگرافیکا کتاب از شده برگرفته)

 به مربوط مسایل تهداش امکان که هررنگی به تا اند کوشیده نوشته، این نویسندگان یا نویسندهبهرحال واضح است که 

 تا میدهد اجازه یک افغان به یک ایرانی آیا که بپرسیم ازخود بیائید حاال. سازند نوشته این داخل تاریخ ایران را

 بنویسد؟ ایران تاریخی ابنیه های از دریکی را افغانستان تاریخی موضوعات

 قلعه تاریخی سابقه درمورد مختصری حشر تا می بینم الزم شود، پرداخته موضوع جزئیات به بررسی ازآنکه قبل

 .باشد روشنتر خوانندگان برای موضوع تا نمایم تقدیم هرات، ارگ یا اختیارالدین

 قسمت اول پایان

 نظری به نوشته های معلوماتی در بارۀ "باالحصار" هرات بخش اول

 بخش دوم و اخیر -در بارۀ "باالحصار" هرات نظری به نوشته های معلوماتی 
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