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 است تخت جمشید، بنای ناتمام
 معرفی کتاب()

 
تاریخی  یدر جایی که در نماد ها به برداشتتم م س بتتمبولیز 

می شتتود در بتتیطره ی بتتیابتتی کنونیس جزو  تتمایمی واقع 
بم که در ببط انحصار بیابیس اگر به دربتی روش  و نقد 

عمل می کند که تحم تاثیر آ س فکر  ینشودس به زیا  توده های
اند. نگرش ما بر تاریخس همواره به مفهو  « کمتر»می کنند 

نبخه ی مداوا برای اعتماد به نفس بوده ابمس اما وبعم آ  
قومی شتتده  -در تالیف آثاری که در بتتمم و بتتوی گرایش ها

اندس زمانی که مباله ی خاص می شودس وبیله ای بم که در 
در افغانبتتتتتا س به و تتتتاحم ثابم می کند  بحث بتتتتتیز قومی

جریا  های متخاصتت  در جایی که مدعی اندس از  ه منشتته ای 
 ابتفاده می کنند.  سدر عقب پشتوانه ی مدعا

طی  نتتد بتتتتتتتتتال اخیرس اموان تهتتاج  فرهنگی بیگتتانتتهس بتته 
بایه ی  خصوص به ایجاد باور های غلطی  س«فاربیز »در 

همواره به واقعیم های  کمک کرده ابتتتم تا انگشتتتم انتقاد آ 
افغانی باشتتتتتتتد. ای  باور ها با نگرش بر عمی تاریخیس فرقی 

در حوزه ی ای  پدیده د. ننداررا ش تا س ابزار ملموس و مبتتتتتتتتقی  به خوید که در برابر تاریخ افغانبتتتتتتتننمی گذار
تا در میز گفم و گو  ش را پ ر می کندرد و مقوله ی ادعایی خودجغرافیای به اصتتتتطشت اشتتتتتراکام از همه جا می ب  

 ک  نیاورد.  سدر تقابل کمی و زیادی
ادبیام بتتتتتتاخته اندس با تشش هایی که کرده ای س شتتتتتتمار زیادی از  س ه گونه گی مدعیاتی که گروه های  تتتتتتد افغانی

هموطنا  را مجابس قانع و آگاه کرده ابتتتتتتم که و تتتتتتعیم طرف 
رهنگ و مقابل را بوا از آ   ه در بایه ی به اصطشت تاریخ و ف

گونه ای مطالعه کنند که اگر در بویی    اشتراکام می خوانندس به 
در یک  عدوواقعیم های ملموس و محبوس ح ور ناکا  بیابی 

د و هرگز از خفم آ  نمی توانند نقر  اخیرس جای  ش  پوشی ندار
له ی ابها  قرار  فرار کنندس توجه بر عمی تاریخی که خود در ها

شتتود که گروه های بتتتیزجو و  تتد می    داردس باعث مشحظاتی 
ی حریف تاریخ مکبتتتب اعتماد به نفس کاذب با تافغانبتتتتا س برای 

ر کرد  خالیگاه مدعا با آثار به خواهند ک  نباشتتتتتند. در ای  میا س پ  
اصتتتتتتتطشت تاریخی و اخذ ایده از بتتتتتتتمبول ها و نماد هاس حتی به 

ی  در بین ابم و می برایم کرده جیکبتا س شور فقیری  و  تاک
د ار ت تتاد اندس اما برای  سبا ایرا حالی که در ربتتمیام بتتیابتتی 

ار کرده اندس از گروه هایی که قدرم را انحصتتتتتت و تحمیل توبتتتتتتعه
 می کنند.  یک منبع ابتفاده

 صخصودر افغانبتا  ماس متابعا  فاربیز س در  ند بال اخیرس به 
 مموثرس دبتتتدر منابتتتبم هایی که با عد  مدیریم و کار فرهنگی 

س آثار مورد ابتفاده در تاجیکبتا  طرف را برای نقد باز گذاشته اند
و ایرا  در  لع جنوبی خویشس به مثلثی مبدل شده ابم که افغا  
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های  قدس طرت هامونی  حثس ن بتتتتتتتتیزا  در هین ب
اده از آ  ها ابتف نیبم که فرهنگی و تحریف تاریخ

ا  حمابتته ی رادمردا  خرابتت»د. کتاب ننکرده باشتت
از میرزا شکور زاده « و پابخ به کتاب ه ی شیطا 

که در کابل از بتتتوی انتشتتتارام خیا س  را خوانده ا 
یا محل تجمع افغا  بتتتتتتتتیزا   او شتتتتتتتده بود. ای  

« بتتتتقاوی دو »در پابتتتتخ به کتاب  کتاب که ظاهرا  
منتشتتتتر می شتتتتودس کاری از یک تاجیکبتتتتتانی مقی  
س ایرا  ابتتتتتتم. صتتتتتترف نظر از بتتتتتتخافم نقد آنا 

ابتتتتتتتتفاده از حربه ی هجومی در ت تتتتتتتعیف تاریخ 
به  سافغانبتتتا س که در نماد ها و بتتمبولیز  فاربتتیز 
م براحتی بهره داردس یاد  ابم ای  تاجیکبتانی ب  

شتتاه شتتجامس نمی »عنصتتر را وادشتتته بود بنویبتتد: 
آ  کوروش  تواند وارث تمدنی باشتتتتتتتد که در عقب

بم بال قبلس ب.« کبیر خوابیده ا شدر اواخر  ار ا انت
ا  به ن «شتتغالیآ»س دوبتتیه ی «م نحنی تاریخ»کتاب 

کوروش کبیر در اندیشتتتتتته ی تاریخی و فرهنگی ما 
را مختومتته کرد س امتتا تتتا تعمی  ای  اثر و دریتتافتتم 

س به ملیس فشتتتتار ناشتتتتی از یاوه های تهاج  فرهنگی
در حتتد  گونتته ای بتتتتتتتتم کتته کتتار هتتای ای   نینی

 مانند.ب  ند نفرمنحصر به 
 یوم فاربتتیز  در افغانبتتتا بتتیابتتم های غلط فرهنگی ما در نی  قر  قبلس بهتری  مجوز برای شتت ه گفته ا  نا    

 تتتتعف های آشتتتتکار ما در ارایه ی پرواه های نو فرهنگیس تاریخیس ادبی و تحقیقی که در هر دو جانب  -شتتتتده اند
تهدید )ذهنیم بتتتازی های  تتتد ملی  در  تا بدتری  نوم اندس ف تتتای بازی ایجاد می کنند کمیم و کیفیمس معادل هین

مشتتتتتکشم داخلی ما را بیشتتتتتتر کند. روزی در یکی از برنامه های تلویزیو  تجارتی  ساموان ربتتتتتانه یی و فرهنگی
طلومس پبتتترکی از کبتتتی در مورد مجموعه ای معروف به تخم جمشتتتید در ایرا  می پربتتتد و با کمک در ارایه ی 

ز ا به م و شتتتتتتکوهی حرف می زند که گویا آ  مجموعه ی بی مقدار تاریخی و جوابس با تفاخر و لب های لیبتتتتتتیده ا
نیمه تما س جایی بوده ابتتتتم که در برداشتتتتم های تلقینی به اوس شتتتتاهد جشتتتت  های نوروزی بوده و در ای  بتتتتلبتتتتلهس 

د   خ وخودشتتا  را در شتتراکتی می بینند که پدیده ی فاربتتیز س وصتتله و پینه دربتتم می کند تا به  ای  وبتتیلهس شتتا
دشمنا  ما به شری و غرب بربد. در مهارگبیخته گی ربانه یی کنونی و ابتفاده های ببیار وقیح و غیر ملی از آ  
هاس پخش  نی  اراجیفی فقط به کبتتتانی کمک می کند که دشتتتم  افغانبتتتتا  اند. خیلی ناراحم شتتتد  و می دانبتتتت  که 

 ار خواهد بود. بهر تاییدیه ی ببیار تابفشدس یک م  مراجع برای روشنگریس اگر به حوزه ها و اشخاص ما با
روزیس ببیار کوشید  برای پابخ به بدعم هاس تحریفام و دروغ های  -از  ند بال بدی  بوس در تشش های شبانه

دس در شرایط ماس نیاز ند که حداقل در حد کتاب هاس آهبته آهبته افغانا  را متوجه کننتاریخیس آدرس های رونما شو
 با مبایل روز نیبم. کش  هللا به تفبیرس ترجمه و تخلیقام جدیدس کمتر از بفارشام آبمانی برای تطابی 

در کنار کار های گبتتتتتردهس معرفی آثارس اشتتتتخاص و منابعی که بدو  شتتتتک با روان فرهنگ آ  ها در افغانبتتتتتا س 
شودس بلبله ای از کتاب های روشنگر را به معرفی گرفته و می بیشتر از هر یزی مو ع افغانیم ما محک  تر می 

س منابع ما در تنومس به ویاه در روشتتتنگری هایی که در ایرا  می شتتتوندس  تتتمایمی تا در کنار کار های خودیگیر  
ر اثر ببا ابتعانم از آ  هاس وقتی منطی طرف در بحث تقابل فرهنگی رد شدس بهانه نیاورد که تشش های ما تا بیابند 

 نوعیم افغانیس  د فاربیز  ابم. 
جامعه ی روشتتتتتنگری ایرا س به جایی ربتتتتتیده ابتتتتتم که می توا  به راحتی به آثاری دبتتتتتم یافم که حا  ایرانیا  

در منطقه بایه افگنده ابمس « فاربیز »روشنگرس روشنفکرس روش   میر و اهل حی نیز به آ   ه در مجموعه ی 
یکی از بدتری  مکتب های بتتیابتتیس  تتد انبتتانیس پ ر از تعصتتب و بتتیاه می دانند. در  اعتراض دارند و آ  را باعث

س افغانا  فرهنگی و اهل رابتتتتی و حوصتتتله را به مطالعه ی کتابی «تخم جمشتتتیدس بنای ناتما »زیر با معرفی کتاب 
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ر کنار مزیم که د به خوانشس نقد و برربتتتتتتی    می گیرد صتتتتتتفحهس تاریخی را 044دعوم می کن  که در بیش از 
اعش  بطش  یکی از بتتمبول های فاربتتیز س با مجموعه ای از تصتتاویر با کیفیم رنگه و بتتیاه و بتتفیدس شتتگرد های 

که زحمم مطالعه  به ی تماشتتای مجموعه ای از تصتتاویرذانوی از تاریخ پردازی کنونی را نشتتا  می دهد که  تت  ج
آوردس برای اهل خبره ی ما در تاریخ و تحصتتتیلس کمک می س پایی  می «شتتتنید  کی بود مانند دید »را به مصتتتدای 

کند تاریخنگاری امروزس با فاصتتتله گرفت  از خیا مس کتابخانهس و فقط قلمپردازی کبتتتانی که با منبع و ماخذ به یکی 
که تماس ملموس با مشتتاهدام عینیس بازخوانی  ارم منتقل می کنندس در مقامی قرار گرفته ابتتمدیگرس تکرار و مکر

کتیبه هاس تاریخ را تحریف و وارونه کرده اندس  شجعلیاتی که در حد آفرین برربتتتی دبتتتتبردها وغشط مبتتتتشتتترقا س ا
به نمونه ای نیز مبدل شود تا پس از افاده ی آ س تبیی  و آشکارایی تاریخ افغانبتا  با ای  اثر خدا کند مه  شده ابم. 

را بر حقانیم های تاریخی افغانا س گبتتتتتترده و هر ه بیشتتتتتتر ملزومه های افغانیس بیشتتتتتتر از همه وحدم فکری ما 
 نهادینه کند.  

 «:تخم جمشیدس بنای ناتما »فهربم مطالب کتاب 
 پیشگفتار -
 مقدمه -
 یا نمای اصلی تخم جمشید )ورودی تخم جمشید « بکوی غربی»برربی  -

 عد  تزئینام و حجاری در پلکا  حباس و مه  ورودی تخم جمشید -
 «بکوی غربی»و وجود زوائد و ناهمواری های فراوا  در « بکوی غربی»نهایی دیوار عد  اتما  تراش  -
 «دروازه ی ملل»برربی نواقص در  -
 برربی کاخ آپادانا )مه  تری  بخش و کاخ تخم جمشید  -
 !در آ حجاری های ناتما  و ناقص عدیده  آپادانا و -
 عد  کف بازی در آپادانا و برابر تخم جمشید -
 پیرامونیس پنجره و دروازه در آپادانا!!!عد  وجود دیوار  -
 برربی بتو  های آپادانا -
 «صد بتو »برربی کاخ  -
 )صد بتوِ  بدو  بتو !!! « صد بتو »برربی بتو  های کاخ  -
 «!صد بتو »عد  وجود و اجرای دیوار و بقف در  -
 در صد بتو « بقف»اثبام عد  اجرای  -
 «!صد بتو »عد  کف بازی در  -
 «صد بتو »تاری و معمارانه ی برربی ایراد های باخ -
 «ت ر»برربی کاخ اختصاصی داریوش کبیرس موبو  به کاخ  -
 «ت ر»برربی معماری داخلی کاخ  -
 «ت ر»برربی نواقص و ناتمامی های عمده ی نقش برجبته ها و تزئینام  -
 «!!!ت ر»کتیبه ای جعلی و نوباز در  -
 «ت ر»کتیبه های مشکوک و م حک در  -
 نواقص و نکام جالب آ و « ت ر»برربی حیاط  -
 «هدیش»یا کاخ موبو  به « خشایار شاه بزرگ»برربی کاخ اختصاصی  -
 «!مقاله ی بحرا  آب و تمد  ایرانی»نگاه به بحث از زاویه ای دیگر؛  -
 «!!!نیمه تما »برربی کاخ  -
 مروری بر مطالب قبل و نتیجه گیری مقدماتی -
 اقلی  ایرا  و بدعم نافرجا  هخامنشیا !و ت اد و عد  بنخیم بنگی بود  آ  با « تخم جمشید» -
 به دبم بابتا  شنابا « تخم جمشید»غیر هخامنشی تخریب شده در « آثار وبیعی خشتی»برربی غمبار  -

 یهودی -جنایتکار غربی

 زیگورام ها! )طرت یک نظریه  -
 در مورد تخم جمشید« نتیجه گیری»بحث پایانی و  -
 مورد ناتمامی تخم جمشید تائیدیه و نامه ی بازما  نظا  مهندبی در -
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 «تاریخ ایرا »معرفی مورخا  تحریف گر و حیله گر یهودی  -
 «کاخ هخامنشیا  در شوش»برربی مختصر و مفید  -
 و نتیجه گیری نهایی از بحث« بیبتو »برربی کتیبه ی  -
 س کلید ای  معما«پوری »قتل عا   -
 بیو او گوئهاثر ایکنا -«اعراب به ابپانیا حمله نکرده اند»بازخوانی کتاب  -
 ی وطنی!« او گوئه»مهندس احمد حامیس  -
 پابخ به بوا م و انتقادام  -
 منابع و مراجع  -

 یادآوری:
جلد کتابس نشتتتتتریه و مجله ی  0044جمع بیش از  را در« تخم جمشتتتتتیدس بنای ناتما »ب از طریی لینک زیرس کتا

 س رایگا  دانلود کنید!«دانشنامه ی افغا »بایم 
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111ixjefv.pdf 
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