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 ۸۲/۷۰/۸۷۰۰        «عمرزی»مصطفی 

 خطوط راست در مخطوطات کج
 (تاریخی -)معرفی یک مجموعه ی ُپر ارزش تحقیقی

 
سعععععای فرمی ر م در مسعععععای  
مف م تاریخی که مفد  فه میده 
های رکری و مسععام مالو   
تضعععععععاد و تالاف  ررهن ی می 
شعععععععوندا تتالیالا  تاریخی رم 
در مفاادی منکشاف دمده مس  
که ملموسعععععی  و تم     ه 
مز ن رش منطالی متسععععععععام 
می شعععععععودا در  نععد دهععه ی 
مخیرا دیدگاه های متفاوتی رم 

تلفی فر تومریخ تجیم و مخ
که در مومرد  فیاوردفه وجود 

 مختلفا مستام  مند. 
در مرغانستا  ماا رضای فازی که تتی فسیار غیر عالالنی نیز شده مس ا مخاصما  

ضععم طر   -می کشععاند. طرف های درگیر رم در تد مسععای  مختلف ررهن ی سععیاسععی
گونه  همز دمشععته های تاریخیا ررهن ی و مدفی ف امدعیا ا فرمی کسععح تیتی  فیشععتر

می مسعععتفاده کرده مند که فا زیر سعععوم  فرد  مصععع  منسعععانی فسعععیاری مز    هاا خطوط 
فه نفع جنا ا قوم و زفا  خومنده می شععععععود.  نی   ارمسعععععع     ها در مخطوطا  ک 

معتالادی در جوممای که در کنار هم سرنوش  و تاریخ می سازندا می تومند فیشتر مز 
ا موتر ومقع شعععععوند. شعععععناخ  مجزمی در جدمیی و نفر  اای فیرونیفسعععععیاری پدیده ه
در غناا تاام ا تشععععک  و هوی   می دهد که مقومم سععععاک  در می  جا تاریخی ما نشععععا 

سععععععتد و  دهی مرزش های منسععععععانی در تاتیر رسععععععمیا  تاریخیا خلط مجتماعی و دمد
م رمنسعععانیا مشعععخصعععه هایی میجاد می کنند که مگر پدیده ی سعععیاسعععی و تاریخی مرغا  

می گیرد که مقومم  شععک   یتجزیه و تتلی  کنیما فدو  شععا مجزمی    مز ومقای  های
 و ررهنگ های می  کشور رم تشکی  می دهند. 

سیاسی شد  و تفاسیری که ساته ی    ها رم مز تتفظ پدیده های منسانی فرمی متترمز 
سعععع ا در  ار  مندیشععععه مطکو ا می کندا در تالی که ومفسععععته فه عز  نفم و 

می شععود که فا ن ه دمشععت     ها  یر هرج و مرج ماا نیازمند  شععکارمیی هایدنیای پ  
ه ذر سا  ا قدر  تشخیص فرمی خوح و فد فه گونه می فاشد که مز ر«مص »در 
خفیر و فی طرفا شععععناخ  ما مز مجموعه ی عظیم  کوشععععش شععععماری مز مررمد ها

سعع  که غرن ندمشععته مندا فه تاریخی که گویا تاصعع  زتما  شععرقیا  و غرفیانی 
 و دس  یرسد که در زما  دریار  پاسخ فرمی ت  مشکال ا فاور هافمی  ومقای  

د که می فینیم فه نام تاریخا ررهنگ و مدفیا ا نافمی یپا گیرا منشه در مجموعه می 
گرممی می دمشععععتیما مما مانی    ها در رتومی مت  و کالما تایی  خطوط ک  فرمی 

 یار  ند سا  کنکاش و جس  و جو فرمی طی ژپندمری فوده مس . غلط ر می و ک
پاسععععخ در مسععععای  تاریخی که فاعن قناع  نمی شععععدندا در توزه ی زفا  دری در 
میرم ا فعه مومردی فرخوردم کعه نعه رالط در عرصععععععععه ی تعاریخا فع  در توزه ی 

ته گفررهنگ و مدفیا ا فا مدلها سععند و قدر  تتلی ا فه سععوم   فی شععماری جومح 
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مند که مگر توریق تامیم    ها رم یارتیما فسا مز    مشکال  ما ت  خومهند شد که در جد  سیاسیا شماری فه هم می 
ژنتیا    هاا فدو  تایید هیچ  فرمتومریا مز تین هما  تومریخا ررهنگ و مدفیاتی متترم  -پرند که نوع منسعععععععانی

و سر فه  سما  فی عاللی می  می دمنیم  ند طفاله ی جالیا  مندمس  که فا شناخ  تتالیالا  و روشن ری های جدیدا 
 . سایند

در گرو زتماتی مانده مسععع  که فه ویژه در  ری فه زفا  من لیسعععیا یارته های م متاسعععفانه فر متر عدم دسعععترسعععی کا
جم وری مسعععالمی میرم  در دو دهه می که گذشععع ا در سعععایه ی تازیرم  و متدودی  های دولتی و فاور خصعععوص 

می  رارسیستیا فه مشک  فسط می یافند و دسترسی فرو  مرزی فه    هاا مگر مزی  دنیای مجازی نفودا سا  های ر
 . ندهای تاریا ما رم در تومریخ تارا سیاه تر ن ه می دمشت

فر متر مهمی  مسععتفاده مز منافع میرمنی در مسععای  مورد مسععتفاده ی تاریخیا ررهن ی و مدفی در مرغانسععتا  که فه گونه 
می در تامیم فاور های غلط موتر فوده مند و فه فلندتری  تد می رسعععععععندا یار  تتالیالا  روشعععععععن ر در میرم ا فاعن 

های نوا ف انه فرمی پش  گوش مندمخت  و  شم پوشی مز  تس یالتی می شود که در هن ام مارری و تکتیر روشن ری
سی و  سیا شویق نکند که متالً در مجموعه ی  سته تالایقا کسانی رم ت ستمی و دمر و د ا ی تنظیمیررهن ی گروها 

هرمم دمرند که مگر دستاویز  نا  فرمی تفاخرا نالد شودا در تالی که تجرفه ی تاریخ سیاسی  نا  در صد سا  مخیرا 
زشعع  و سععیاه مسعع ا مرشععای می  ومقای  ها که مدعای  نا  فرمی هژمونی ررهن یا روقی  مجتماعی و سععط   فسععیار

دا در نمونه ی تاریخیا ررهن ی و مدفی نیز    قدر تالیرا ن گاهی هاا مگر در نمونه ی سععععععیاسععععععیا هیچ تیتیتی ندمر
کردیما  رشععععترم من« ه و رردوسععععینوا فر شععععاهنام ن رش»کو ا و جا  زده و ج ال  پرور مسعععع  که وقتی کتاح 

ا گاف ها )ندمنم کاری )شاهنامه( مز تاجح خشا شدند که در سیاهی مفیا     کتاح شماری مز تامیا   تار سخیف
ها( در قاریه و ردیفا فه ماجرمی می ماند که  رریننده گا ا رالط خومسعععععععته مند مردم رم فه توهم فیاندمزند تا می  کا  

 ز خودش نیز مردم رم رالط در خط خیا ا مز فاد و فارم  گزند نزند. سده پم م ند  نظمیا در
نسععخه های نالد تومریخا ررهنگ ها و مدفیا  مالدما پاسععخ هایی مند که در مسععای  منسععانیا فا وقوف مز می  تالیال  که 

نکشاف تو  و مخفطا مشتفاه و رروگذمش  نیز در تفارز کار منسانیا فه می  مانی مس  که در تدموم می  سلسلها در ت
ا خط یطفیا ا تجرفیا  ناشی مز   ا فه مجموعه می مز دمنشی فرسد که رمهیا  می  عاد  طفیا ا تدمق  در مسایل

 . ع گذشته گا  موا فه ر م می رسندنکنند و هوشیار فاشند که مز گذشته فر مسام ضیا
می منجامندا فه می  دق     یر تکرمر پی یده گی های ماضعععال  در درفرگیری همه  یزا رمه هایی رم که فه  ند مسععع

د که فا وقوف مز تجرفیاتی که دمریما نوع مشعععتفاه متدود فه مومردی نمی ماند که در پیدمیی   ا فه ر م نمی کشعععاننیز 
عا  و در سعععایه ی مرسعععیدیم. منکشعععاف و تتو ا در پیدمیی پدیده هایی که در مجاور ا مز شعععفاه  هاا نو فود ا مفد

سانی که رو فه جلتخلیالا  جدید د سرنوش  من شتر می کند می دمند«  ینده»رم  ور  ا ناگزیر توجه فر می  تالیال  رم فی
ستاان  می گیردا مما در     ه نفودا مما قرمر مس   که مشغله ی مو فرمی ررع ماض ا هر ند مز تجرفیا  گذشته م

 ه و کاست   سیح هاا نومندیش فاشد. رونما شودا مستلزم زتما  دی ری س  که تا می   رخه می  ردا فرمی وقای
در می  مالا ا مجموعه می مز تتالیالا  فسعععععععیار پ ر مرزش تاریخی رم مارری می کنم که مه  تاریخ و تتالیقا مگر مز 

 قرمئ  و ن رش    غار  شوندا فه یالی  که زیا  کرده مند. 
ماوقع رم فه صععععرف رالط زتم  های زیر فا مزی  تصععععاویر روشععععن ر تاریخیا در تالی که ترسععععیم  «کتاح گونه»

می  یفه رمتتی فه گوشه هاا زومیا و فاریکی های (مطالاه ی نوشتار کم می کندا در می  خصوصی  )تصویری فود 
یا  یفا مشاهده  -پردمزد که فه یالی ا مگر مه  مساله نفاشیما درک جالیا ا نارسایی هاا دسفترد ها و تتریف تاریخ

شدا  س ا ف  هیچ کمکی در  ماروفمتری که تاریخی فا سا  نی س ا نه رالط فرمی هر کسی   و گویا در مدنی  فوده م
سیاسی فرمی دریار  ممتیاز و توهما  فرتری های ممروزه جزو  ینفا فتن رمستای شناخ  مشکالتی نمی کند که 

  و کمتری مقومم ما شده مند.
   که هریک با نام های:اند متنوع تاریخی  ی مطرح در این مقال، دربرگیرنده ی مسایل «کتاب»عنوان  «9»
 اسرار باستان شناسی پوریم -1
 امپراتوری های بادکنکی! )پوقانه یی( -2
 قسمت 3 -ایران شناسی بدون دروغ -3
 این جا کلیسا است! -4
 مناره های کج -5
 سنگ ها فریاد می زنند -6
 معبد شیطان -7
 قسمت 2 -یانیق تپه -8
 طنت تبریرلنقشه ی دارالس -9

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

که در قرابت ها و رسمیات تاریخی ما، تابو هایی اند که به نفع گروهک های ستیزه جو و مدعی،  خواهند کردخواننده گان افغان را متوجه اصل مسایلی 
 گویا غیر قابل نقد می باشند. 

 یادآوری:
 دانلود کنید!ان رایگ، «دانشنامه ی افغان»را از سایت های معرفی شده  «کتاب گونه»از طریق لینک های زیر، 

 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112sejrlw.pdf 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=92bbprbc.pdf 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110cfuyiu.pdf 

es/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112nxsydw.pdfhttp://www.afghanpedia.com/projects/librari 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97sludeh.pdf 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90iralpa.pdf 

tp://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93rlkqad.pdfht 
plgzd.pdfhttp://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93r 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93zhmmid.pdf 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112hxljcw.pdf 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103oxmujn.pdf 

97fxaszh.pdfhttp://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id= 
 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112sejrlw.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=92bbprbc.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110cfuyiu.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112nxsydw.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97sludeh.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90iralpa.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93rlkqad.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93rplgzd.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93zhmmid.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112hxljcw.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103oxmujn.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97fxaszh.pdf


  

 

 

 8تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي. نپه 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

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

