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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۰۴/۰۹

حامد نوید

تحریف تأریخ قلعۀ اختیار الدین؛
ضرورت تصحیح معرفی نامۀ این قلعه
(قسمت اول)
درماه سبتمبرسال  ۲۰۱۴یکی از هموطن گرامی مسأله قابل توجه و نهایت مهمی را بطور مستند از هرات عکس
برداری نموده و برایم فرستادند .این معلومات در مورد یکی از مهمترین ابنیه های تاریخی افغانستان ،یعنی قلعه
اختیار الدین یا ارگ شاهی هرات است .با کمال تأسف باید به عرض رساند معلوماتیکه به منظور معرفی این بنای
تاریخی بدسترس عام قرار گرفته از نگاه تاریخی غرض آلود و جز از تبلیغات بزرگ سازی ایران هیچگونه ارتباطی
به سابقه تاریخی خود این ابنیه و شیوه معماری قلعه اختیارالدین ندارد .قرارمعلوم این معلومات توسط دو نفر
کارشناس ایرانی که از طرف یونسکو UNESCOاستخدام شده اند تهیه گردیده است .با مرور محتویات این نوشته
واضح میگردد که نقاط نظر مشخص سیاسی ایران و ادعا های تاریخی نادرست شان مبنی برسلطهٔ سیاسی وفرهنگی
"ایران" بر افغانستان وکشورهای منطقه ماهرانه درآن جاگزینی گردیده تا در کشور خود ما بطور رسمی بخورد عامه
افغانستان و خارجی های که از ارگ هرات دیدن میکنند داده شود .نمیدانم مقامات رسمی وزارت اطالعات و فرهنگ
وقت بخصوص شخص وزیراطالعات و فرهنگ افغانستان که وارسی از آبدات تاریخی و حراست از میراث های ملی
کشورجزئی از وظایف اساسی کاری اش میباشد ،ازاین مسأله اطالعی داشته و یا اینکه آنرا اغماض نموده است.
ازینرو منیحث یک افغان عالقمند ومعتقد به فرهنگ اصیل و باستانی کشورم در همانسال نامهٔ سرگشاده ای را برای
دفاع از حقوق فرهنگی و تاریخی افغانستان نگاشتم که در پورتال "افغان جرمن آنالین" به نشر رسید و همچنان
ازطرق مختلف کوشیدم تا این نامه بدست مسئوولین امور کشور برسد .منظوراز نگارش این نامهٔ طویل این بود تا
نوشته های که بر دیوارهای قلعهٔ اختیارالدین (ارگ هرات) به نمایش گذاشته ،در پرتو اسناد تاریخی دوباره نویسی
گردد .زیرا تاریخ شهر باستانی هرات بسیار کهن تر از تأسیس دولت هخامنشی پارس میباشد .با آنکه هنوز نمیدانم آیا
این معلومات یکجانبه و بی ارتباط به موضوع تحت نظر صاحب نظران و دانشمندان متعهد افغانستان دوباره نویسی
گردیده یانه؟ یکبار دیگر توجه هموطنان ودوستداران فرهنگ اصیل سرزمین تاریخی مارا به مطالعه این موضوع
خواهانم:
درحالیکه بنا بر رسم معمول باید معلومات اصلی درین رابطه بیشتر باالی تاریچهٔ اعمار قلعهٔ اختارالدین و گذشته های
تاریخی شهر باستانی هرات تمرکز میداشت ،در نوشته های بهم انباشته ،یک جانبه و به اصطالح گزیده
شده ،preferentialکارشناسان یونسکو که قرار معلوم توسط دو کارمند ایرانی بزبانهای دری و انگلیسی نگاشته شده،
معلومات نخستین در مورد اقتدار شاهان هخامنشی فارس برهرات و بلخ شروع میشود ،که سرآغاز تاریخ" شاهنشاهی
 ۲۵۰۰ساله به اصطالح "ایران بزرگ" به ذعم نویسندگان ایرانیست است .لطفا ً به متن انگلیسی عکاسی شده از
بولیتین رسمی ارگ هرات توجه نمائید:

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ترجمه" :این ساحه در متون قدیمی بنام آریا یاد میشد .به اساس گزارش هرودوت آرین ها جزء سپاه خشایار شاه در
جنگ او با یونانی ها در حوالی  ۴۸۰ق.م .بودند .آریا همراه با پارتیا  ،کروزمیا درساحل جهیل یورال و سغدستان
(رود زرافشان) از مالیه پردازان او بودند .درهنگام لشکر کشی های اسکندر کبیر آریا (هرات)  ،باختر ،اراکوزیا
(کندهار) مراکز اداری تحت فرمان امپراتوری هخامنشی و باجگزار آن بودند .درسال  ۳۳۰ق.م سانتی برزانس بدست
اسکندر اسیرشد و اعمار اسکندریه ٔ آغاز شد" .
سوال درینجاست که چرا تاریخ افغانستان ازحملهٔ خشایار شاه بر یونان آغاز شود؟ مگر پیش از رویکارآمدن
هخامنشی ها درفالت فارس که از نگاه جغرافیای جزئی از "فالت آریانا" نمی باشد ،در گستره فرهنگی بزرگی که از
هریوا تا حوزه سند و از آنجا تا باختر و سغدیانه و سعت داشت وبنا بر مندرجات اوستا بنام آریانا ویجه یا آریانا یاد
میشد ،هیچ موضوع قابل ذکری وجود نداشت تا مورد بحث قرار گیرد؟
مبرهن است که جنگ خشایار شاه با یونانیان در ارتباط به شرح تاریخی اعمار ارگ هرات خارج از موضوع وگمراه
کننده میباشد.

نقشه فالت فارس درغرب کوهای زاگروس وشرق رود دجله
ره عرب میباشد
که شامل فالت شبه جزی ٔ

درحالیکه در پرتو تحقیقات علمی و کاوشهای باستانشاسی بطورمثال درمندیگک قندهار ،مربوط به مدنیت شهری
شگوفا شده درحوزهٔ فرهنگی هیلمند (از کندهار تا زرنج) به اساس تحقیقات جان ماری کسال Jean–Marie Casalو
گریشمن Ghrishmanدرناحیه نادعلی والیت نیمروز قدامت تاریخی بیش از پنج هزارساله دارد وقرنها پیش از ظهور
دولت هخامنشی فارس موجود بوده است .به همین ترتیب آغازتمدن شهری درساح ٔه فرهنگی بلخ تا مروکه بنام Bactria
) )Margiana Cultural Zoneومدنیت بادغیس وهرات شامل آنست بنابریافته های ویکتورسیریانادی Victor
 Serianadiبه عصر فلزات بر میگردد که حاکی از آغاز تمدن شهری در هرات درحوالی  ۱۵۰۰ق.م ،قرنها پیش از

د پاڼو شمیره :له  2تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ظهور هخامنشی ها در پارس میباش  .مای ٔه تعجب درینجاست که چرا ذکری از مدنیتهای پارین ٔه افغانستان درین بررسی
وجود ندارد؟

نمای از قصر مندیگک قندهار در  ۵۵۰۰سال پیش ازامروز

بدیهیست که مؤرخین ایرانی بخاطر به کرسی نشاندن مفکوره "ایران بزرگ" ازبکار بردن کلمه آریانا بطورقطع
انکارمیورزند .اگر سرزمینی بنام آریانه وجود نمیداشت پس چرا بعد از شکست کامل داریوش سوم ،به دست اسکندر
مقدونی درسال ۳۳۰ق.م ،و ورود قوای اسکندر به آریا یا هرات امروزی ،سرداران ملی آن چون سانتی برزانس
هروی ،وبسوس و سپنتا منش باختری برای مدت پنج سال تمام درمقابل قوای مجهزاسکندر مقاومت کردند؟
البته ادعای تاریخ نگاران ایرانی اینست که دامنهٔ فتوحات کوروش مؤسس سلسلهٔ هخامنشی ها درشرق تا بلخ وسغدیانه
درشمال رود آمو ودر جنوبشرق به نواحی گنده هارا دردهانهٔ در ٔه خیبرمیرسید .ازینرو تمام این ساحهٔ وسیع جزئی از
مستملکات"ایران بزرگ" میباشد ،اما به گواهی مورخین یونانی از جمله هرودوت مؤرخ بزرگ یونان ،کوروش
درحوالی سال  ۵۳۰ق.م در دشتهای اطراف سیردریا درشمال آریا (ساح ٔه تاریخی هرات و بادغیس) در جنگ با
ماسگاتها عشیر ٔه از اقوام ساکه ها شکست خورد و به امر ملکه این مردمان رزمجو مسمی به تومیریس یا تهموریس،
سر بریده شد .ازینرو دراستوانه یا کتیب ٔه کوروش ،برخالف ادعای نویسندگان ایرانی اسمی ازمستملکات وی در بالد
شرقی مانند هرات ،بلخ ،کابل و گنده هارا برده نشده ،بلکه درین کتیبه کوروش خود را شاه بابل ،اکاد و سومر خوانده
است؛ وبجای ستایش اهوروا مزدا به ارجگزای واظهارعقیده به مردوک Mardukایزد باستانی اهالی بین النهرین
پرداخته است .برعالوه در سراسر متن کتیبه یا استوان ٔه کوروش که ایرانیان آنرا "منشور کوروش" و مبدأ
"امپراطوری بزرگ ایران" میخوانند ،برای یکبارهم کلمه ایران ذکر نگردیده ،و شگفت تراینکه این کتیبه حتی به زبان
پارسی نیز نگارش نیافته است زیرا تمام متن کتیبه کوروش بزبان بابلی اکادی یا در ۴۵سطرنگاشته شده ودر"منشور
کوروش" خبری از اصطالحات"ایران بزرگ" و "ایرانزمین" نیست .بنا بر گزارش مورخین یونانی سربریده کوروش
در مشکی پراز خون انسان گذاشته شد تا عطش خون آشامی هایش تسکین یابد .اینکه چگونه پیکر متالشی شد ٔه
کوروش ازسواحل سیردریا به پاسارگاد درنواحی شیراز رسیده این سوال را مطرح مینماید که آیا مقبر ٔه کوروش
دفنگاه واقعی اوست یانه ؟
به همین ترتیب درکتیبه بیستون مربوط به داریوش اکثر مطالب بزبان بابلی نگارش یافته و تنها یک بخش کوچک ،
یعنی کمتر ازیک چهارم آن به زبان پارسی کهن است که از شیوایی و گویایی زیادی برخوردارنیست .این امرتسلط
فرهنگی و لسانی مدنیت بین النهرین را بر پارسیان نشان میدهد .درین کتیبه نیز کلمهٔ "ایران" درهیچ سطری ذکرنیافته
است .کلمهٔ ایران ازنگاه علم ایتومالوجی  etymologyیا تغییرودگرگونی واژه ها درطی زمان ومکان  ،همانا شکل
واژه آریانا میباشد که درادبیات قرن پنجم هجری  ،بخصوص درابیات فردوسی شاعر دربارغزنه تبارز یافته و
قصار
ٔ
بطور یقین هدف او کشورکنونی ایران که درسال  ۱۹۳۵میالدی جای فارس قدیم را گرفت ،نبوده است.

د پاڼو شمیره :له  3تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

موجودیت مدنیت آریانای باستان دراسناد دست اول تاریخی چون ریگویدا  ،اوستا و نوشته های تاریخ نگاران یونانی
پلینی Pliniو Straboستاربو ذکریافته .همچنان نوشته های مبسوط ومستند ،شادروان پوهاند حبیبی و مرحوم میرغالم
محمد غبارمؤرخین بزرگ افغانستان ،شرح بسیاردقیق ومستندی را درمورد تمدن آریانا ارائه میدارد .به همین ترتیب
دانشمند گرانمایه افغانستان ،مرحوم احمد علی کهزاد درسال  ۱٣٢۱مقاله مستقلی در ۱۴٨صفحه درمورد شهرها وحدود
اربعه آریانا بچاپ رساند که روشنی زیادی درمورد می اندازد .برای مزید معلومات لطفا به منابع معتبر و بیطرفی که
بطورخالصه درینجا نگاشته شده مراجعه نمائید:
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

جناب کهزاد دربخشی از مقاله علمی شان میگویند " :استرابو جغرافیه نگار و مورخ یونانی ( ٦۰ق.م) زبان و کلمه
آریانا را تذکر داده و حدود آن را چنین مینویسد :سرحد شرقی آریانا رود اندوس (سند) ،حد جنوبی آن بحر هند ،خط
شمالی آن کوه پارویامیزوس و یک سلسله کوهستاناتی که از شمال هند تا بندر خزر میرود .قسمت غربی آن را خطی
معین میکند که پارتیا را از مدیا و کرمان را از فارس و پادکنه جدا میسازد" .
استاد کهزاد به اساس معلومات جغرافیایی که دراوستا باب اول ،حصه سوم یعنی وندیداد ذکر یافته اسم آریا ورته یا
آریانا ویجه را چنین شرح میدارند:
"ایریانا ویجه هم مرکب از دو کلمه است یکی ایریا و دیگر ویجه ایریا همان کلمه آریا است که درمفهوم و معنی هیچ
فرق ندارد و در اثر لهجه عصراوستایی و زبان زند این دیارایریا شده است .ویجه کلمه ای است که درعوض ورته یا
ورشه آمده و معنی آن همان مسکن و جای است .یونانیان ،اولین مردمی بودند که در آثار خود از آریانا نام بردهاند".
با کمال تأسف دراین نوشته هیچگونه ذکری از تمدن ویدی ویا اوستایی آریانا نرفته ودرسرتا سر آن حتی نامی از
افغانستان برده نشده است .کلمه آره به اساس تحقیقات اکثر زبانشناسان چون ماکس میولر Max Müllerآلمانی به
معنی برزگر و دهقان آمده نه نسل برتر (.ماکس میولر بیوگرافی واژه ها ومنزلگاه آریا ها سال )۱۸۵۳
به حواله نسخ قدیم وندیداد که یکی از بخشهای پنجگانه اوستا ست ،از جمله ۱۶شهر سرزمین آریانا ویجه ۱۲آن در
داخل محدوده سرزمین کنونی افغانستان است وگشتاسپ شاه بلخ قرنها پیشتر از دورهٔ هخامنشیان میزیست.

د پاڼو شمیره :له  4تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

طوریکه میدانیم و تاریخ مشعراس ،خاستگاه شاهان هخامنشی به اساس اسناد کتبی کهن مانند تاریخ
هردوت Herodotus Histories,و کتاب جیوگرافیکا Geographicaاثر استرابو Straboبنام پارس یاد میشد نه
ایران .درحالیکه سر زمین آریانا اکثرا ساحه جغرافیای افغانستان امروز را احتوا میکرد ،واین امر به اساس موثق ترین
اسناد چون نقشه ارستاس تینس Eratosthenesیونانی ویاداشتهای پلینی Plinyمورخ قرن اول میالدی روم یک
واقعیت انکار نا پذیر تاریخیست ،درین نوشته کامال نادیده گرفته شده است.

د پاڼو شمیره :له  5تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نقشه جهان کهن توسط ارستاتینس جغرافیادان یونانی که درآن کلمه آریانا بطور مشخص نشانی شده
و ناحیه فارس نیز درجایگاه اصلی آن نگاشته شده است.
(برگرفته شده از کتاب جیوگرافیکا اثر استرابو قرن مربوط اول ق.م)

بهرحال واضح است که نویسنده یا نویسندگان این نوشته ،کوشیده اند تا به هررنگی که امکان داشته مسایل مربوط به
تاریخ ایران را داخل این نوشته سازند .حاال بیائید ازخود بپرسیم که آیا یک ایرانی به یک افغان اجازه میدهد تا
موضوعات تاریخی افغانستان را دریکی از ابنیه های تاریخی ایران بنویسد؟
قبل ازآنکه به بررسی جزئیات موضوع پرداخته شود ،الزم می بینم تا شرح مختصری درمورد سابقه تاریخی قلعه
اختیارالدین یا ارگ هرات ،تقدیم نمایم تا موضوع برای خوانندگان روشنتر باشد.
پایان قسمت اول
نظری به نوشته های معلوماتی در بارۀ "باالحصار" هرات بخش اول
نظری به نوشته های معلوماتی در بارۀ "باالحصار" هرات  -بخش دوم و اخیر

د پاڼو شمیره :له  6تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

