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 در پاسارگاد اتیجعل
 (کتاب یمعرف)

 

شده بود،  یکشور در برابر قبر به اصطالح کوروش، احساسات نیکه با پرچم ا یکستانیجوان تاج کی ریتصو یتماشا
 ان،ریتضاد ها با ا نیدر آخر کستانیتاج ستیکند؟ حکومت کمون یجا چه م نیآورد که او در ا انیال را به مسو نیا

 ل،یکشور عقب مانده با اسرائ نیو ارتباطات ا رانیا اتیمآنان با رس یزده است. ناخوان بیرا آس سمیفارس اهیمثلث س
و  یستیاما در نظام کمون ،یکستانیاهل سنت تاج تیاکثر یو فرهنگ، در سو استیفارس را در س -کیتاج یمعن
ه اگر است ک دهیکشان یبه بن بست ،لیاسرائو اما ضد  عیبا سادات اهل تش گرید یو در سو لیئتماس با اسرا قیشا
 .شود یم دهیمرده گان، کوب نیتابوت ا خیم نیشوند، آخر نییتب ،یخیتار اتیجعل

ها که به جز افسانه ها و اسطوره،  یکستانیتاج یروان یها بیهگذر آساز ر خیدر پُر کردن تار کستانیتاج حکومت
ر هرچند د ،یاسالم یجمهور یو اغالط کنون یسلطنت پهلو یفرهنگ راثیاز م ابند،ی یم خیدر تار ییبه مشکل، جا
ابزار  استفاده از خاصبه  خ،یکند. ساخت پشتوانه از تار یمختلف، استفاده م یاند، به مناسبت ها دهیخط تضاد افت

کند  یدهد، آنان را کمک م یرا نشان م کستانیدر تاج ستیکمون زیخداست مجموعه   یقلب که عالقه   یدر حال سم،یفارس
 اشتدها، سوء بر ییقبل از اسالم را در نارسا فاضله   نه  یقرن قبل شدت گرفته است، مد میکه از ن یدر شگرد معمول
 ،ییایکوروش، آر یست نام ها یکه در نوع همفکران آنان در افغانستان، از چند سال برجسته کنند ییها و دروغ ها

 قیشوند، تشو یسرافگنده م شهیما را که در نقد دو ارتجاع، هم یمقدار داخل یب مجموعه   د،یو تخت جمش یخراسان
 یکالن، سهم یرا مطالعه کنند که در دورغ ها یکتب خودشان، یکرده است در غرفه ها، در مغاره ها و در خلوت ها

 قصر ،یباستان یها یدرخشان آنان، در همه جا در خانه ساز خیبه اصطالح تار ریمس ایاند که گو افتهیاز مغالطه 
 ر،یاز همه با خ شتریدر افغانستان، ب یاسیس قرن تجربه   میرا وارونه خواهد کرد که در ن یها و عمران، حال زار

 .دشمن اند
انستان افغ یو فرهنگ یفکر بزرگ، وارد جامعه   یو دروغ ها اتیکه بر اساس جعل یخیگسترده از آن آثار تار استفاده  

 یم سمیسفار اهیس ده  یپد یشوند. چنان چه از بررس یم اتیوارد رسم یحت ر،یفق کستانیدر تاج ریمس نیشده اند، در ا
 شرح مبسوط اء  جعل شده اند، بن یو فرهنگ یاسیس طره  یس ورمکتب زشت، به منظ نیا یمفردات و اجزا م،یشناس

که خاص برداشت از اغالط  یدر توهم ،یفکر طیشود که حداقل در مح یتمام م یآن، پس از پخش، به نفع کسان
 یی. از آن جابه حل مشکالت بپردازند ش،یخو یها ییبا توانا یو باسواد، به درست یفرهنگ فیاست، اجازه ندهند ط

 ادجیدر ا یخیارتباط دارند، اغالط تار یاجتماع تیبا عزت نفس و موقع یبه گونه ا ،یخیها بر امور تار اورکه ب
 ها در تیاقل یاسیس یها انیجر یها انیقرن ز میشوند که باوجود ن یم ییها یماریاعتماد به نفس کاذب، باعث ب
ه گونه ب شیخو ییخبط و خطا ها رشیبدون پذ را لیمسا ریو تفس لینادرست، تحل یافغانستان، در توهم برداشت ها

 رایشود؛ ز یم هیتوج ،یجعل خیتوار یگناه، در ساخته ها یکنند که نقش آنان به عنوان فرشته گان ب یم هیارا یا
شود، ه رو نکنند عملکرد شان، اگر با سد مخالفت رو ب یآن ها، فکر م ریو تحت تاث نیآنان با استفاده از آثار دروغ

اجرا م میدر ترس یفردوس ینمونه اش، گندکار نیبهتر ،یفارس -یخراسان خیدر تار خاصدارد که به  یشان رد هیما
 یم هیتغذ گران،یاز چور و چپاول د ،یباستان یکار یست که بر اثر ب یرانگریافراد مفتخوار، هوسباز و و یها

  .کرده اند
از  یریکنم که افغانان ما با اخذ تصاو یم هیرا ارا یقاتیاز تحق ی، صورت«در پاسارگاد اتیجعل»کتاب  یمعرف با

ان از مستشرقان زم یکه اثر ییتکان دهنده آشنا شوند؛ در جا اریاما بس ،یاند، به آسان یکه جعل یخیتوار یپروژه ها
. دیگو یست که او م یاثر چند هزار ساله، همان کی یکه مثال  معرف میشو فتهیفر یبه آسان دیاست، نبا دهیاستعمار رس

ر به خصوص د خ،یو تار یباستان شناس یکه در مقوله ها یخیآثار تار افتیو باز یصرف نظر از دقت در بازخوان
 اتیو بعدا  خصوص یبا فرهنگ اسالم زیشود، خوانش خاص آن، که در ست یاصالت ها م یاینقد نو، شامل الف تا 

قدرت ها، هرچند  هنوز بر محور استفاده   ،یجهان یها یعدالت یتواند نشان دهد ب یم رد،یگ یار مدر تضاد قر ،یومب
  .و دشمن، باز باشد گانهیورود عناصر ب یآن، راه برا یها «سمیا» جادیدارد تا در ا هیاما سا م،یمستق ریاستعمار غ
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ن آگاه از جوانا یشمار رار،یاستاد ناصر پورپ ادیزنده  یپُر بها یها نهیتحت اثر گنج« در پاسارگاد اتیجعل» کتاب
 ،ی، ارزش آن ها را با مصور ساز«نا تمام است یبنا د،یتخت جمش»کتاب  را واداشته است همانند پروژه   یرانیا

در  یرود که در عادت ببلوگراف یبر باد م یو کسان موسسات یدر پاسارگاد( آبرو اتیکتاب )جعل نیثابت کنند. در ا
جلو  کاگو،یمثال  فالن کارشناس پوهنتون ش ایو  یسوریپروف یها تیهو رند،یمورد استفاده قرار بگ یان، وقتافغانست

 مورخ کیروند. در واقع آوردن نام  یها و اغالط را نشانه م ییکه با دقت، نارسا رندیگ یرا م یمعقول ییپرسش ها
 یبه همراه است که در سطح یریاشد، بالفاصله با تاثقدرت مند ب یکشور ها اگر در حوزه   ،ییباستان شناس کجا ای

  .شود یسلب م ،یاز همه حواس ما بر جوانب منف شیگرفتن آن، ب
 

 :است نی، فهرست مطالب، چن«در پاسارگاد اتیجعل»کتاب  در

 :مطالب فهرست
 

 گفتار شیپ ـ1
 آغاز مدخل نو یبرا یمقدمه اـ ۷
 بر پاسارگاد یشرحـ 3
 کوروش یکنکاش در مقبره ـ ۱
 سوالـ ۵
 یروانیش اقیبلوک ها و سبک و س دمانینوع چـ ۶
 یشانیو تاج پ یشامل: کنگره ها، ابزار موج -نیتزئ یبرا یونانی یعناصر اساسـ ۲
 پاسارگاد محوطه   یبررسـ ۸
 پاسارگاد ییهوا یمختلف نقشه  یاجزا یمعرفـ ۰

 آستروناخ میت اتیجعلـ 1۹
 مانیزندان سلـ 11
 جعل یبرا یپوششـ 1۷
 ستون ها ی هیپاـ 13
 کوروش مجدد مقبره   یبررسـ 1۱
 کوروش آثار مفقود شده از اطراف مقبره  ـ 1۵
 P کاخـ 1۶
 «S» اس ایکاخ بار عام ـ 1۲
 بورینـ 1۸
 فالندن و کوست یرسامـ 1۰
 !در پاسارگاد یو گل یخشت آثار محو شده  ـ ۷۹
 یریگ جهینتـ ۷1
 منابع و مراجعـ ۷۷

 

نان چ ست؟یچ خیتار افغانستان، به خصوص در حوزه   یو فرهنگ یقیتحق در جامعه   ییها یروشنگر نیاما مفاد چن و
اقع در و ،یخینقد نو تار م،یا دهیو شن دهیرا د شیخو یخیتار یبا افغانستان و ارزش ها یدشمن غات،یچه امواج تبل

د، کنن ینقد م ز،یافغان ست کیموضع کند که اگر در  یرا باطل و حذف م یکسان یو قلم یفکر ارز و پشتوانه  
کور زاده ش رزایمانند م -یکستانیگان تاج سندهیکوروش است )نو که مثال  چون از سلسله   رندیگ یبالفاصله ژست م

او، اگر طرف از جعل، دروغ ها و دون بودن کوروش  تیانتساب استفاده کرده اند( موقع نیپدرام از ا فیو عبداللط
روغ د نیعام شد، ناخود آگاه به قبول ا یشود که وقت یرا باعث م ییهرچند کذا ژ،یاز پرست یاو نداند، نوع خیارو ت

کرده  دیفرا س اهیدر واقع س خ،یتار یدارند که در رنگمال یکنند، گذشته ا یاگر نقد م زان،یشود که افغان ست یم منجر
 یبه منظور کاستن از شان و اعتماد به نفس کاذب چند ب خین نقد تارکرد نهیبسط، توسعه و نهاد م،یبا تع ن،یاند. بنابرا

ا ر یتعداد ه،یرا وقا یشمار نند،یب یچاره تر از خودشان م یتوهم، افغانستان را ب نیچاره که غرق توهم اند و در ا
ر صور افغانستان، د مردم تیبا قواره کردن در برابر اکثر یقوم یو باال نییکه طرح پا میرا آگاه بساز هیو بق یتداو
 .جهالت محض است ،یعمد ریو غ یعمد

 

تسب به که جعالٌ من مانیمادر سل ( با پرچم آن کشور، در برابر مقبره  کستانی)شهروند تاج یکستانیتاج اوفزاده   کی»
 شیخو تیهو یاصالت ها کستان،یتاج یستیکمون یجمهور یفرهنگ نیننگ یها استیکوروش شده است، متاثر از س
قش کند ن یم الیخورده، خ بیفر ستانیهمانند فارس ،یونانی -یاز تمدن هلن ینماد نیرا فراموش کرده و در برابر ا

آنان  ی( کنونکستانیبزرگتر از اوفستان )تاج یلیخ (MADE IN RUSSIA) هیان روس دیم کستان  یتاج یباستان
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 یها استیماند. س یم یتا کنون، باق یاز روس شیپ یاز گذشته ها -فقر یایجغراف نیاز مسلم تر یاست که بخش
نسان ا قرار گرفته اند، باوجود مساله   یکه در تقابل دشمنانه در برابر فرهنگ اسالم کستانیتاج ستانیکمون یفرهنگ
 م،سیفارس یعقب مانده  بر اساس نسخه   یمذموم قوم یها یطلب تیهو یچهارنعل به سو سم،یکمون -الیسوس یمحور

 تیراکشور که اکنون س نیا نده  یآ یساخته اند که اگر بماند، نسل ها کستانیدر تاج خیفرهنگ و تار از ییمایچنان س
 درجه اول جهان ستانیعقب مانده، فاش تیخواهند بود که با ذهن مریضانیاند،  زیافغانستان ن دهنده گان آن در حوزه  

 بر نیننگ انیجر نیدر افغانستان، بدون شک با نگرش رهروان ا یگر یستم یها یسوم خواهند شد. فزون خواه
 ییر جارا، د سمیفارس اتیکند نقد محتو یم ریست که ناگز یعقب مانده، مشکل سمیفارس اتیمحتو و یجعل خیتوار
، بهتر از «کرد دیعالج حادثه، قبل از وقوع با» رایز م؛یاست، در افغانستان داشته باش زیفارس زده ن اریبس یکه حت
 یاز مردم ما را آلوده م ین و بخشیآن، پنجاه سال است سرزم یستم یست که نمونه  یبر مرض یگذار هیسرما
 کابل( ،یشمس 13۰1تولنه،  هینشر دانش خپرندو ،یعمرز یبه کوشش مصطف خ،یتار ی)ُمنحن« کند.

  :یادآوری
 !دیدانلود کن گانیرا را« در پاسارگاد اتیجعل»کتاب  ر،یز نکیل قیطر از
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