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  سلیمان راوش 

  :مرادی عکس ادعایی جناب صاحب نظر

  . نه هویت ملی ماست تاریخ و فرهنگ و ریایی نه بسترآریانا و آ

  

  :بستر فرھنگ و ھویت ملی ما

  نیک گفتار و کرداِر، پندار

  می باشد »اوستایی«ده شهر اهورایی نیاکان ما در شانز

  

در شماره " ماندگار" جناب صاحب نظر مرادی را کھ در روزنامۀ وزین لانتقا نقل و پر نبشتۀ بسیار

ھمینکھ ، بھ نشر رسیده بوددر کابل  ١٣٨٨ دلو )١۵و  ١۴، ١٣(سال اول  ٢۴٣و  ٢۴٢، ٢۴١ھای 

کھ یکبار دیگر  ش در آن بودفیض. بردم واندم و فیضخ، و از بیمارستان بھ خانھ آمدم صحت یافتم

ایران "و نویسندگان پارس  غربیمستشرقین  رن بدینسو از سویق تکرار مکرراتِ را کھ از یکی دو

ھر یک از  مختصر نمی خواھم بھ رد ادعای این در. نمودم مرورنوشتھ شده بود  و افاغنھ "امروزی

خواب فرھنگ و  ما بایدآنھایی کھ گویا بنام آریانا در تاریخ برای ما بستر پھن نموده اند تا در آن 

نام و [ متکی بھ اسناد و مدارک تاریخی در جلد اول کتاب زیرا. بپردازم، ھویت ملی خویش را ببینیم

در تاریخ و ، این بستر ھای واریبر ناھم، از این قلم ]ۀ خراسان کھن در ھزارۀ نوننگ یا تولد دوبار

  . جغرافیای کشور ما اشارات الزم بھ عمل آمده است

  . مشاھده نکردم، الزم بھ عمل آورد روی آن بحث چیزی کھ بتوان در نبشتۀ آقای مرادی نیز 

  . نمایم عرض بسیار کوتاهچند کلمھ ای را یادواره گونھ و  می خواھم فقط اینجا، با آن ھم 

نبشتۀ زادگاه زرتشت در " کھ خدمت مرادی عزیز عرض شود کھنشود  مفراموشپیش از آن  

در جلد سوم کتاب ، برگردان نموده اند یعقوب را کھ ایشان پژوھشی پروفیسور یوسف شاه "کجاست؟

کھ خوشبختانھ بھ تازگی ھا از چاپ برآمد " نام و ننگ یا تولد دوبارۀ خراسان کھن در ھزارۀ نو"

  . ند پذیرفتخواھ مرا نقل نموده ام کھ از این بابت معذرت بدون اجازت، است

، در مطبوعات کشور نخوانده اند سراپاتقصیر و فقیر اینکھ جناب مرادی یک مقالھ از این حقیر 

ً از چنین کسی{ :می فرمایند چنانکھ کھ ادعای باال بلندی دارد تاکنون یک مقالھ در مطبوعات  شخصا
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امروزی است کھ می  گناه من نیست چون ضرب المثل در این باره لبتھا} مرادی. کشور نخوانده ام

  :گویند

  . ]ولی ھمھ چیز را ماشاهللا میدانند، نھ کتاب می خرند و نھ کتاب می خوانند اغنھاف[

  : مرادی می نویسند کھجناب  جای دیگر در

، ھم آشنا نیستند بر می آید کھ با اصول و میتودولوژی تاریخ نویسی از البالی توضیحات موصوف«

، »آریایی« و تبار» آریانا«آن چند نویسنده و نگارشگر بھ نام  از عدم پرداختن این و، بودند و اگر می

را  ما ی و تاریخ و فرھنگ چند ھزارسالھ، کردند  ھویت تاریخی خودرا با این سادگی رھا نمی ی دامنھ

   ».پوشیدند  ت نمیچون آفتاب با دو انگش

، ابواسحاق اصطخری، حوقلابن  :عبارت است از از چند نویسنده و نگارشگر مرادیمنظور آقای 

، حمدهللا مستوفی، گردیزی، ابن اثیر، داود بن محمد بناکنی، ابوزید بلخی، یعقوبی، بھابن خردا

نھ آریانایی وجود دارد و نھ {مسعودی و طبری و چندتایی دیگر کھ من در نوشتھ ام زیر عنوان 

  . می باشد، بھ آنھا اشاره کرده ام }آریایی

بودیم و دار و ندار خود را دو  مردمان مھمان نوازما  یاسی و نظامیاگر در عرصۀ س! آقای مرادی

این کار را  دانش و فرھنگ بیائید حداقل در حوزۀ، پای مھمانان خوانده و ناخوانده ریختھ ایم دستھ بھ

شخصیت . ببالیم ھا و بھ آن داشتھ برای خود نگھداریم تاریخی و فرھنگی خود را و داشتھ ھاینکنیم 

تاریخ  فرھنگی ما در بستر از شخصیت ھای یجزو، ایشان با تحقیر یاد نموده ایدکھ شما از  ھایی را

بھ رایگان تعویض  نباید کھ آنھا را در برابر چند نویسنده و یا تاریخنگار غربی و بیگانھ. می باشند

ما گدایان کور و الل کھ بر سر گنجینۀ گراسنگ اندیشھ «: نباید واصف باختریبھ گفتۀ استاد . یمئنما

ھمواره در آرزوی آنیم کھ ابری از اقصای مغرب فراز آید و ، ھای نیاکان فرھنگی خویش نشستھ ایم

خشکستان اندیشۀ ما را سیراب سازد بی آنکھ در قلمرو پژوھش ھای علمی و ادبی و برابری شعوری 

   1»غربیان باورمند باشیم خود با غرب و

عباء و ھر  م و منتظر بمانیم کھ آنھاست کھ خود را در برابر بیگانگان برھنھ گردانیشرمگیانھ ا واقعاً 

بدون کوچکترین ایرادی بھ آن جامھ در  و یمانداز بھ تنآن عباء و قباء را  ما، برای ما دوزند کھ قبایی

مباھات  کشیدهآن بیرون  ۀیخاز  گردن خود را، میافتخار نمای جامھ آن در بر قد و اندام خود آیم و

ھُل بزنیم ھنگیملی و فر را بستر ھویت آن جامھ و شکل و شمایل دامن، کنیم ُ   . ھزار پشت خویش د

بھ ، ییدنژاد آریایی خود مطالعھ نما شما اگر بھ خود زحمت بدھید و در رابطھ بھ! آقای مرادی

ی این بھ با راه انداز بیشترین غربیان. نامعلوم است، و مبدأی این قومد کھ منبع یوضاحت در می یاب

و در  در پی بی ھویت ساختن و جنگ اندازی اقوام ساکن در سرزمین آفتابی ما اصطالح نژاد برتر

  :بھ گفتۀ موالنای بلخ مطلب ھشیاری و خردمندی می خواھد درک این. ھستند مجموع آسیا بودند و
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  قلــــد عمر ددانۀ معنی بگیر

  ننگرد پیمانھ را گر گشت نقل 

ر ایران چھ می یدر کتاب اساط }Ohn Russell Hinnells{ھینلیز  انگلیس اریخنگارکھ ت، آقای مرادیببینید 

  : نویسد

ایران و ھند زندگی در گذشتۀ دور اقوامی کھ اکنون در اروپا و . بپردازیم باید نخست بھ تاریخ. . . «

در  اینان. واروپائیان می نامند یک گروه از قبایل تعلق داشتند کھ اکنون آنھا را ھند ھمھ بھ، می کنند

آریائیان کھ . بھ تدریج شاخھ شاخھ شدند و ملتھای خاصی را تشکیل دادند، اروپای مرکزی می زیستند

بر  راھی جنوب شرقی شدند و در ھزارۀ دوم و اول پیش از میالد، از این مجموعھ اقوام بودند یبخش

بلکھ باید ، نباید تصور کنیم کھ اینان سپاه واحد نظام یافتۀ بزرگی بودند. استیال یافتند(!) ھند و ایران

گفت گروھھای قبیلھ ای کوچک بودند کھ ھر کدام مستقالنھ در جایی مستقر شدند و سرانجام پس از 

اقوامی کھ در ھند و . گذشت قرنھا شمار آنان چنان افزایش یافت کھ بر آن سر زمینھا مسلط شدند

از سرود ھای باستانی  /دین آنان در مجموعھ ای. بھ ھند و ایرانیان معروفند، ایران استقرار یافتند

   2».ھندی بھ نام ریگ ودا و سرود ھای باستانی ایرانی بھ نام یشتھا حفظ شده است

د این بستر در کجا توجھ می کنید آقای مرادی کھ اگر آریایی بستر ھویت فرھنگی و ملی شما باش

این تنھا جان ھینلز نیست کھ تأکید میدارد کھ آریایی ھا مردمان کوچیده از اروپا اند . ھموار بوده است

 بی یعنی اینھا مردمان{ خراسان و فارس آریایی اند ھند ودر پھلویی این اصرار دارند کھ مردمان و 

ریشھ آریا ھا را از  ١٨٨۶بلکھ کارل پنکا در سال ، }ریشھ اند و شاخھ ای ھستند تاریخ وبی

 ١٩١٣زیگموند فایست در سال ، آریایی ھا را از آلمان ١٩٠٢گوستاو کوستیا در سال ، اسکاندیناوی

از پیرامون  ١٩۶۴ رام چند راجین در سال، از قفقار ١٩۵٣آلفونس نھرینگ در سال ، سیھاز رو

رجوع شود بھ جلد اول کتاب نام و ننگ یا تولد { . موده اندذکر ن آنھا را آریایی مسکن اصلی، لیتوانی

  . }از این قلم دوبارۀ خراسان کھن در ھزارۀ نو

، یشما باید بھتر بدانید کھ اگر چند نویسنده یا محقق غربی در مورد مسایل اجتماعاز سوی دیگر 

خذ ایشان أو ممنبع . سرزمین ما تحقیقات بھ عمل آورده و یا می آورندتاریخی و فرھنگی ، سیاسی

تحقیق نموده  سرزمین ما آن را نوشتھ و پژوھشگران تاریخی و منابعی می باشد کھ نویسندگان و آثار

نوشتھ شده است اگر مطالعھ  کھ از دوازده قرن پیش تا بھ امروزرا  آثار و نوشتھ ھایی غربیان. اند

ً منبع و مؤخذ، نموده باشید فارسنامۀ ابن ، فردوسی است و یا تاریخ طبریھای ایشان یا شاھنامۀ  تماما

بلخی و یا آثار ابوریحان بیرونی و سایر کسانی کھ شما بھ ایشان باورمند نبوده و آثار برگرفتھ شده و 

کھ در  ییداما مالحظھ می فرما. محقق و موجھ می دانیدنسبت بھ آنھا  گاه تحریف شده ای غربیان را

چون ، وھشگران کشور ما و در مجموع شرقیان نیستندژکی بر آثار پو آریایی غربیان مت مورد آریانا
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از میالد نام برده اید کھ  قبل اگر شما از چند نویسنده. این واژه ساختھ و پرداختۀ ذھن و فن آنھاست

 و ریگ ویدا، اوستا نیزباید یقین داشتھ باشید کھ منبع آنھا ، ۀ سرزمین من و شما نوشتھ انددر بار

  . می باشددی و چینی اوپانیشاد ھا و دیگر آثار ھن

، استرابون، بطلیموس، ھیرودوت{جملھ یا نیم جملھ یی از ، جانب دیگر ایکاش جناب مرادی از

، لیتوینسکی، مندیلشتم، بلینسکی، دیاکونوف، گزنفون، اراتوستن، آریان، کورت کنث، کتزیاس

، دی لیاگرد، وود، بودکاف، پانتوسف، سیمیانوف، ینسکیبرا گ، بر تیلیس، لیتوفسکی والدیمیر بارتولد

، ویرا شاگین، شیشاف فیلد، روزینفیلد، امیناکف، ھارتمن، نولدکھ، کاترمر، یوستی، ماسکالوفسکی

، رستار گویوا، میلر، بابرینسکی، آندریف، استاباران، کریمسکی، رادلف، بریازین، کلیم جاتسکی

، سرپیرس سایکس، مادام ھاکن، دانیل شلومبرژه، ماسیو فوشھ، گراتیچ، آواسوزی، ویشنوسکی

 در نبشتۀ خویش نقل می نمودند و یا حداقل نامی از آثار شان }زیادانس، لویی دوپری، بنجامن راولند

خوبی می بود مبنی بر تا دلیلی ، یاد آوری می نمودند، آن از آریانا و آریایی یاد گردیده باشددر کھ

با پیدا کردن مانند برخی ھا  و نخواستھ اند کھ چنین آثاری را بھ واقعیت خوانده انداینکھ دانشمند ما 

را  یی آن نویسندگانھاھمھ کتاب این عزیزماشاهللا  کھ یعنی، و فھرست نمودن آن فضل نمایی کنندنامھا 

  . خوانده و میدانند

بی کھ توسط آثاری محققین غرچیزی دیگر کھ بھ شما میخواھم یادآوری نمایم اینست کھ بھ بیشترین 

. نباید باور کنیدمسایل این چنینی  بھ ترجمھ ھایی آنھا بھ ویژه در راستای، پارسیان ترجمھ گردیده

برای . سخت در ترجمھ ھای آثار دیگران جفا نموده اند و اصل امانت را رعایت نکرده اند، پارسیان

ً تاریخاینکھ یقین تان حاصل شده باشد میتوانید   ومروج الذھب مسعودی ، تاریخ یعقوبی، طبری مثال

آن را گرفتھ . ھمین چندتای مختصر کھ شاید در داخل افغانستان متن عربی آن پیدا شود، ثار بیرونیآ

 تحریف و متنبھ تفاوت اصل خود  ییدبا ترجمھ شدۀ آن کھ بو سیلۀ پارسیان صورت گرفتھ مقایسھ نما

ً شما در خواھید یافت . واقف می شویدرجم تاز سوی م آن  شده کجایی کھ عجم نوشتھکھ در ھر مثال

ایران و "را  خراسان و سیستان و پارس ھمھ نامھایی، ترجمھ نموده اند "ایرانی"بھ واژۀ  را واژۀ عجم

نھ آثاری دانشمندان غربی را کھ از انگلیسی یا فرانسوی و یا بھ ھمینگو. ترجمھ کرده اند" ایرانی

اگر  با در نظر داشت این مطلب. ند چنین جفا ھایی را روا داشتھ انده ارجمھ نمودبھ فارسی ت جرمنی

 متن اصلی آن را کھ شاید بھ زبان عبری یا سانسکریت، نید کھ استرابون چھ گفتھابد شما میخواھید

  . ترجمھ شده بھ زبان انگلیسی آن را بخوانید یا حداقل، ییدپیدا نماباید باشد  بوده

  :تاریخنگاری نکرده اممن ادعایی 

سالۀ اعراب  ١۴٠٠سیطرۀ «اول کتاب سطر در و این موضوع را، من تاریخنگار نیستم !آقای مرادی

را سعی  اجتماعی و فرھنگی ییخویش واقعیت ھانبشتھ ھای در آثار و  اما. نوشتھ ام» بر افغانستان
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نویس نیستم بل بر پایھ و یادداشت یعنی تاریخ . اسناد و مدارک تاریخی بنویسم متکی بھمی کنم کھ 

در مورد اوستا و شھر  ی در مقالۀ خویش نوشتھ ایدآنچھ را کھ شما جناب مراد مثالً . تاریخ می نویسم

آن رویداد در % ٩٠از جغرافیایی تاریخی شاھنامھ کھ ، س بھ ایراننام پاراز تغییر  و ھایی اوستایی

وسی بزرگ از ایران جغرافیایی امروزی و دیروزی سرزمین ما خراسان اتفاق افتاده و مقصود فرد

ً ھمۀ آنھا را کھ، غیره و غیره واز آیین ھا یا ، خراسان می باشد ن برده اید گماشما نوشتھ اید و  تقریبا

نام و ننگ یا تولد دوبارۀ خراسان کھن در ھزارۀ "من در کتاب سھ جلدی ، ھ کشف تازه یی نموده ایدک

نیز " اعراب بر افغانستان لۀسا ١۴٠٠سیطرۀ "و قبل از آن در کتاب  منوشتھ ا پنج سال پیش "نو

  . بھ عمل آمده است تیتذکرا

برای باری  "نام و ننگ"جلدی چھاردر کتاب کھ  قابل ذکر میدانم کھ بھ اطالع جناب عالی برسانم

 - ١ در سھ دوره ای تاریخی نصیت در تاریخ اجتماعی و فرھنگی کشور مانخست اندیشھ و شخ

کتاب  در بدین معنی کھ. بھ بحث گرفتھ شده است از سوی این قلم، اسالمی -  ٣اھورایی  – ٢ میترایی

 کتاب دوم. امروز مورد ارزیابی قرار گرفتھ است تا بھ مسایل ھویت ملی و آیینی از آغاز اول

شخصیت و  از، کتاب سوم. در سرزمین ما بررسی می نماید در دوره میترایی را شخصیت و اندیشھ

کتاب چھارم از شخصیت و اندیشھ در دوره  سرزمین ما بحث می کند و اندیشھ در دورۀ اھورایی

با تأسف در اثر بیماری یعنی تن پریشانی نتوانستھ ام تا ھنوز کتاب چھارم را . اسالمی گفتگو دارد

 ش را از سوی مند پاسخ ھایی خوییتقاضای من اینست کھ اگر میتوان. و بھ نشر بسپارم تمام نمایم

ً این کتاب را ھمراه با کتاب دوجلدی سیطرۀ ، دریابید بھتر سالۀ اعراب بر افغانستان و نیز  ١۴٠٠لطفا

البتھ اگر . }بخرید و بخوانید{را " ان تیز پویی خرد در خراسانسھ واکنش تگاور"کتاب یک جلدی 

  . ھد شدفرستاده خوا حضور تان ییدبرایم ارسال نمابخواھید آدرس خویش را 

  :چند پرسش 

فشرده و روشنگرانھ  چند پرسش در زمینۀ آریایی و آریانا. اصل مطلب ۀنبال د اکنون برمی گردیم بھ

  . مطرح نمایم ای را می خواھم

سند تاریخی ھویت ملی ما بھ شمار  معتقد اند کھ شاھنامۀ فردوسی جناب مرادی مانند ھمھ، یک اینکھ

کھ در دوره پیش از اسالم و تا زمان  بھ بسیاری از منابع و مؤاخذ ی استو نیز شاھنامھ متک ی رودم

ھمین اثر بی بدیل و در آیا. سرودن شاھنامھ وجود داشتھ است از اوستا گرفتھ تا ھمھ خدای نامک ھا

  . ؟داریمھ نام آریانا سراغ را ب یی هواژما ، جامع

و  دانشگاه داستا یوحید ر حسینتداک. و نای من باور ندارید نھ اگر بھ. من با قاطیعت می گویم نھ

شھر روشن "، "نبرد تاریک و روشنایی"، "فرھنگ زرتشتی" بسیار از جملھ وھشیپژ ھایمولف کتاب

 "شاھنامھ و اسطوره" زیر عنوان در نشست از امروز ماه پیشچند و مترجم گاتھا در ھمین  "زرتشت
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خ یشاھنامھ ما را متوجھ تار. . . «:کھ دانشگاه تھران با تمام صراحت و صالحیت می گوید در

ل یدل. دیخور یبرنم» ییایآر«شاھنامھ بھ واژه  یكجا چینمونھ شما در ھ یبرا. كند  یران مین ایراست

ران را كنار یا را ساختند تا ایان واژه آرییاروپا. . . است یواژه ساختگ نیچون ا، آن ھم روشن است

 ھا ن باره داستانیاند و سپس در ا  ھا بوده ییایاز آر یگروھ ھا  یرانیكھ ا ن وانمود كنندیبزنند و چن

در  یزین چیم و چنیا نداشتھ ا رایواژه آر، ھا یین دستبرد اروپایش از ایبھ ھر حال ما پ. بسازند

  3»شود یده نمیشاھنامھ د

واژه و ، آقای مرادی توجھ می کنید استاد وحیدی در دانشگاه تھران در حضور بسا اساتید و دانشمندان

پیدا نشده است کھ ایراد  صاحب نظریآریایی و آریانا را انکار می کند و تا بھ امروز  نژاد بھ نام

  . بگیرد

صاحب اندیشھ  دانشمند و شاعر ب اسماعیل خوییجنا، بر عالوۀ دانشی مرد زمانۀ ما داکتر وحیدی

ھای ساکن امریکا این شعر  کھ ایرانی« :بھ پاسخ این پرسش بانو ثریا بھاء کھ پرسیده بود، ایران

گریز  باز چرا خود از ایران بیزار و در "چو ایران نباشد تن من مباد"می دھند  فردوسی را شعار

  »اند؟

من قدیمی ترین شھنامھ را دارم کھ این شعر ، این شعر از فردوسی نیست: ی گویدمشاعر فیلسوف 

، انداضافھ کرده  نا چند شعررا بنام آنھاھمان طوری کھ در دیوان حافظ و موال، مزخرف در آن نیست

چو ایران نباشد تن ، ونیست ھا افزوده اند کھ ھیچ محتوای انسانی ندارددر شھنامھ نیز این شعر را شؤ

ایران نباشد یعنی چھ؟ ایران کجا می رود؟ با ھمین . بر این بوم و بر زنده یک تن مبادمن مباد ــ 

باز مزخرف گویی دیگر کھ اگر . ھست وملیارد ھا سال دیگر ھمو سنگ ملیارد ھا سال بوده  خاک

خاطر خاک و  یعنی تمام انسانھا زنده مباد بھ، "بر این بوم و بر زنده یک تن مباد"، ایران نباشد

بھ امریکا فرار کرده وھرگز ھم بھ ایران برنمی  اما دوملیون تن ایرانی از ایران !ایران ھست. سنگ

   4»!گردند ؟

از آن گفتھ  و در بیتی توطئھ گرانھ آن را بنام فردوسی ثبت کرده اند ھا ایرانی برخی از کھ شعرمتن 

   }ز پشت فریدون نیکو نھاد -  در پدر آریائی نژاد پدر{:شده کھ

  : چنین آغاز می شود
  نــنبودند جز مردمی پاک دی -  در این خاک زرخیز ایرانزمین

 کشور آزاد و آباد بود وز آن -نشان مردی و داد بودــــــھمھ دی

  نکشتند تخمی کھ ناید بھ بار - اید بھ کارــــــنگفتند حرفی کھ ن

  گنھ بود آزار کس پیششان -  ر و وفا بود کیششانــــــــچو مھ

  ھمھ دل پر از مھر این آب و خاک -  ھمھ بندة پاک یزدان پاک
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 تا بھ. . . 

  ھادـــــــفریدون نیکو نز پشت  -  ژادــــــــــپدر در پدر آریائی ن

  کھ داد سخن را چو او کس نداد -  ز فردوسی ام آمد این گفتھ یاد

  بدین بوم و بر زنده یک تن مباد -  بادــــچو ایران نباشد تن من ن

 ن بودــمن از میھن و میھن از م -  سرشت من از مھر میھن بود
   

ایرانی نیز بھ مثابۀ سرود میھنی خوانده و شعر آن را از فردوسی معرفی  را دو آواز خواناین شعر 

 ھا ایرانیسیاسی اجتماعی  ھای سر لوحۀ بسیاری از برنامھ در داشتھ اند و نیز بیت ھای از این شعر

  . بھ چشم می خوردنیز بھ نام فردوسی

  :شھنامھ شھر ھای

شاید آقای راوش مثل ھمھ : [می نویسند تۀ و بی ربط و بی سر، ی در جایی از نوشتۀ خودمرادآقای 

سال پیش از امروز شاھنامھ جاودان  اصحاب دانش و بصیرت می دانند کھ فردوسی بیش از ھزار

نام کشوری کھ در سراسر . سرود) آریاییان(خودرا بحیث میثاق فرھنگی و ھویتی ھم تباران خود

در مصرع ھای حماسی » ایران«بھ نام  وطندوستی و نوع خواھی، شاھنامھ با سوژه ھای خردگرایی

جغرافیای شاھنامھ را در %  ٨٠ ایران امروزی نبوده و فردوسی بیشتر از، شاھنامھ جای گرفتھ است

  . سرزمین افغانستان امروزی بھ نمایش می گذارد

 تقصیری ندارد؛ زیرا) آریاییان(استاد توس نیز در انتخاب نام ایران بحیث چترھویتی ھمھ ایرانیان 

نھ ، نام داشت »آریان«یا ھمان » ایران«تاریخی و فرھنگی فردوسی  درآن زمان وطن پھناور

  ]. افغانستان و نھ تاجیکستان و جای دیگر

" ایرانیان"زیرا تفاوت بین کلمات . مراد آقای مرادی چیست و چھ می خواھند بگویند من نداستم کھ

استخاره نموده اند کھ  آقای مرادی نیزکھ نکند ، زمین تا بھ آسمان است از" آریائیان"و 

  . لمعنی فی بطن الشاعرا، الھر حبھ است؟ " آریانا"ھمانا " ایران"فردوسی از  منظور
توران  –ایران  :گ در بیان جغرافیایی شاھنامھ از سرزمین ھایی چونفردوسی بزر با آنھم باید گفت کھ

. نام می برد و غیره و ھاماوران کرمان، مازندران، ھند، سیستان – تخارستان، سمنگان، کابلستان –

 –توران  :حداقل از میان پنچ نامد شده یا از سرزمین ھای کدام یک کھ ییدبگو ییداکنون شما بفرما

  ؟آریانا است، سیستانتخارستان و  -سمنگان  -کابلستان

آریانا است چنانکھ ایران  کھ میگوید ب نظر مرادی از شاھنامھ نمودهکھ صاح یبر مبنای بر داشت 

تقصیری ) آریاییان(ھویتی ھمھ ایرانیان  استاد توس نیز در انتخاب نام ایران بحیث چتر{: می نویسد
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نام  »آریان«یا ھمان » ایران«تاریخی و فرھنگی فردوسی  آن زمان وطن پھناور ندارد؛ زیرا در

  }. نھ افغانستان و نھ تاجیکستان و جای دیگر، داشت

  ]؟. گفتھ کھ افغانستان و یا تاجکستان ھآقای مرادی ک[ نخست اینکھ 

ً میدانید ک شما اگر دوی دیگر  فردوسی بزرگ کھ آن ستان ھایی را تمامھ شاھنامھ را خوانده باشید حتما

 سرزمین کابلستان مثالً . سلطان داشتند بودند و شاه و سرزمین ھایی مستقل در آن روزگار، نام می برد

لبگاری بھ زال برای ط. اه کابلستان می باشدھمسر زال روابھ دختر شچنانکھ . است بوده ھ ییجداگان

  :کابلستان می رود
  گزاران و خندان دل و شادمان

  ز زابل بھ کابل رسید آن زمان
  . و یا بانو تھمینھ ھمسر رستم مادر سھراب دختر شاه سمنگان است 
 مھ امیبدو ن، كھ از غم ییتو گو --نھ ام ین داد پاسخ كھ تھمیچن

  زپشت ھژبر و پلنگان منم -- دخت شاه سمنگان منم یكی

و یکی با دیگر در جنگ و نبرد  یاد شده استقاللیت خویش را داشتند بھ ھمین گونھ تمام آن شھرھای

  . بودند
  دیران كشیك شھر دلیبھ نزد -- دیران كشیسپھ را ز زابل بھ ا

  و یا 
  ران و كابلستانیوگر جنگ ا -- د مرا جنگ زابلستانیچھ با

   

توران و سیستان و سمنگان و کابلستان کھ فردوسی ، کھ مرز ھای ایرانآقای مرادی گفتھ میتوانند 

 فکر می کنم. از کجا تا بھ کجا است و کدام شھر ھا را احتوا می کرده است؟ نام می برد ھاگ از آنربز

  . یایی تاریخی مشکل باشدپاسخ بھ این پرسشی جغراف

   :سرزمین اتوپیاییایران  

  باشد؟ " اتوپیک"ر شاھنامھ یک واژۀ دکھ واژۀ ایران  دفکر نمی کنن! آقای مرادی، آیا

این . بر ھیچ سرزمین جغرافیایی در اسطوره و تاریخ باستان منطبق نیست )ایران(این اسم زیرا 

  . تازه در بحث ھای ایران شناسی و شاھنامھ شناسی مطرح گردیده است موضوع

ً این   جابلسا و جابلقا دو سرزمین اتوپیایی بھ نام  نیز ما در ادبیات خویش. قابل مکث است جستار واقعا

ویایی ر بھ مثابۀ یک شھر، نمیتوان گفت کھ ایران ھم در آن روزگار مانند این دو شھر آیا. را داریم

نھ آنجایی  شوربختانھ کھ، تخیل بھ واقعیت مبدل گردید فردوسی بزرگ از مطرح بوده کھ پسانھا رویای

 سیان این تخیل مکانیلکھ فارس و فارب، را یعنی بلخ اشتھ بودم گذنا ایران را کھ فردوسی میخواست و

  . واقعیت آوردنددر سرزمین خویش بھ  ھشیارانھ را
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  : است بوده بلخ یا ھمان شھر اتوپیایی فردوسی ایران 

دقیقی بلخی ، شاھنامۀ کبیر گرآگاھیم کھ آغاز ما. استدر شاھنامھ بلخ ) آرمانی(ایران شما می دانید کھ  

مطرح  شاید این سوال نیز. ب آغاز می کندگشتاس دوره سلطنتشاھنامھ را از ، دقیقی فرزانھ. می باشد

 ت کھ رویداد ھایی ملی و فرھنگیمی خواستھ اس دقیقی فرھیختھ. ھ چرا؟ پاسخ روشن استگردد ک

  . دورۀ تاریخ بیان نمایدسرزمین خویش را ھمزمان با آغاز 

یا غیر نوشتاری از آن دوره  اسناد نوشتاری و زمانی آغاز می باید کھ، یتاریخ دورۀ کھ ھمھ میدانند

  . موجود باشد

  . دقیقی از اسطوره می گذرد و از تاریخ می آغازد، بدین لحاظ

ریگ ویدا نیز  کتاب اولبخش ، از اوستا پیش یھرچند مدت. را داریم ااز زمان گشتاسب ما کتاب اوست

، بوده کھ دقیقی بزرگ برای مستند سازی ھویت ملی رو ایناز. است شدهدر سرزمین ما نوشتھ 

دیگر  متکی بھ اوستا و بھ نوشتن شاھنامھ از دورۀ گشتاسب، فرھنگی و آیینی جامعۀ باختر، اجتماعی

  . می پردازد ھمزمان با اوستا ھای داشتیاد

ن ایرا نھ آریانا و نھ وقتی دقیقی تاریخ ھویت ملی و فرھنگی کشور مان را بیان می نماید این کشور را 

  :می گوید" بلخ" می نامد بلکھ
  فرود آمد از تخت و بر بست رخت --چو گشتاسب را داد لھراسب تخت 

  ران روزگارـــتان بــکھ یزدان پرس -- ن نوبھارد برآــــبلخ گزین شــــــــب

  تازیان این زمان کھ راــــکھ مر م -- تندی چنانــــــــر آن جای را داشم
ھمان جایی را کھ شما خالف صریح تاریخ آریانا می  بدین ترتیب مرکز باختر را بلخ معرفی می کند

  . نامید

اینجا . استفاده شده است ایراناز واژۀ  بیت محدود چند در ھزار بیت دقیقی کھ در شاھنامھ آمده فقط در

کھ یک کشور از سوی یک شخص در یک اثر با دو سوال بحث بر انگیز کھ مطرح می شود این است 

  . ؟گردد می مسمی چرا نام

  :دقیقی بزرگ می گوید کھ
  ببلخ گزین شد بران نوبھار

  :جای دیگر
  سوی بلخ بامی کشیدش درفش --چو از پیش او کینھ ور بیدرفش

  :یا جای دیگر
  بدرگاه او بر پیاده شدند -- ببلخ آمدندچو از شھر توران 

  :جای دیگر

  . سپھدار لشکر فرود آورید --چو از بلخ بامی بجیحون رسید
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 اینجا. ا لی استزمانی کھ جاسوس خاقان احوال می برد کھ گشتاسپ شاه بلخ بھ زابلستان رفتھ و بلخ خ 

ً روشن بھ گونۀ    : این چنین. می شودنامیده ایران بلخ کامال
  ون بدید سیح بیابان گذارید و -- بلخ زی زابلستان کشید خود از

  . برین روزگاران بر آمد دوسال -- بزاول نشستست مھمان زال

  :جاسوس خاقان بھ خاقان می گویددیگر  در جای 

  نماندست از ایرانیان و سپاه -- پ شاهاندرون لھراسببلخ 

  :بھ خاقان می گوید کھ ھنگام حملھ بھ بلخ است و قاصد 
  از آھنگ داران ھمینند و بس -- ایشان بھ بلخ اندرون نیست کسجز 

  ید و آراستنـــــــــبباید بسیچ -- ن خواستنـــــــــــتکنونست ھنگام کی

  

  :کھ یکی از سرداران لشکرش چنین دستور می دھد" توهس"بھ  با اطالع این خبر خاقان 
  نگھبان آتش ببین تا کدام -- شھ چنینش گفتا بایران خرام 

  ببلخ گزین شد کھ بُد گاه شاه -- یمود راهـــدۀ راز پـــــپژوھن

ال داستان را می گیرد و از جنگ ارجاسپ و گشتاسپ سخن خویش را ردوسی بزرگ دنبپس از آنکھ ف

  . :این چنین ایران نام می برد نھ نیز بلخ را بلخاو . آغاز می کند

  یمـــــکنبطبع روان باغ بی خو  -- چنین رزم ارجاسپ را نو کنیم

  نــــــجمــبود پیش ساالر آن ان -- رم تیغ زنــــــــــرمود تا کھـبف

  رـــبخورشید تابان بر آورده س -- رـرا بود مھتر پس کھ ارجاسپ

  زارـــــزترکان شایستھ مردی ھ -- بدو گفت بگزین ز لشکر سوار

  تلخکھ از بلخ شد روز ما تار و  -- بلخــــــــبرو تازیان تا ب از ایدر

 ً فردوسی بزرگ شرح  کھداستان را چنان. جنگ آغاز می شود گشتاسپ از سیستان بھ بلخ می آید بعدا

  :این چنین. و بلخ ایران است بلخ، ایرانمالحظھ می شود کھ ، می دھد

  
 ند وز بد زبانش بھ بندــــــــــــــــخردم —زنی بود گشتاسپ را ھوشمند

 بستـــرکان میان را بـــــــــکردار تبھ  --ز آخر چمان بارٔھی برنشست

 فتــــــــــــــده اندر شگــازان کارھا مان -- از ایران ره سیستان برگرفت

 ذاشتیــــــــــــــدو روزه بھ یک روزه بگ -- نخفتی بھ منزل چو برداشتی

 پ شدـــــــــــــــــــبھ آگاھی درد لھراس -- چنین تا بھ نزدیک گشتاسپ شد

 بامی چرا راندی خلـــــــــــــــــــــــخود از ب -- چندین چرا ماندیبدو گفت 

 خ را روز تلخــــــــــــــــــــکھ شد مردم بل --سپاھی ز ترکان بیامد بھ بلخ

 شتن استـــــــــــاز ایدر ترا روی برگ -- غارت و کشتن استرھمھ بلخ پ

 ماتم چراستبھ یک تاختن درد و  -- بدو گفت گشتاسپ کین غم چراست
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 مھ کشور چین ندارند پایــــــــــــــــــــھ —چو من با سپاه اندرآیم ز جای

 تت بھ رویســـــکھ کای بزرگ آمد -- چنین پاسخ آورد کاین خود مگوی

 خ را روز تلخـــــــــــــــــبکشتند و شد بل -- شھنشاه لھراسپ را پیش بلخ

 ان مگیرـــــــــــــــــــدشوار آسچنین کار  -- ھمان دختران را ببردند اسیر

 ند را دل نرفتی ز جایــــــــــــــــــخردم —اگر نیستی جز شکست ھمای

 م برزدندـــــــــــــــــــــرد و ھیربد را بھ -- وز انجا بھ نوش آذراندر شدند

 توان شمردـــــــــــــــچنین کار را خوار ن -- ز خونشان فروزنده آذر بمرد

 وا ھرگز او را ندیدــــــــــــــــکھ باد ھ --دختر شاه بھ آفریددگر 

 ذاشتندــــــــــــبرو یاره و تاج نگ -- بھ خواری ورا زار برداشتند

 ز مژگان ببارید خوناب زرد -- چو بشنید گشتاسپ شد پر ز درد

 یده سخن پیش ایشان براندــــــــشن —بزرگان ایرانیان را بخواند

  پردخت گاهـــــــــــبینداخت تاج و ب --را خواند شاه نویسندهٔ نامھ

 . . . 

دقیقی ، بر پیکر بھ خاک و خون افتادۀ برادرش زریر مویھ می کند کھ اسفندیاروقتی یا در جایی دیگر

  :بزرگ آن را چنین ترسیم میدارد
  نده خوارـــــــــــــتتتبآوردگاھی بر افگ -- برادرش را دید کشتھ بزار

  دــــــــھمھ جامۀ خسروی بردری -- چنان زار و کشتھ بدیدچو او را 

  بریش خود اندر زده ھر دو چنگ -- فرود آمد از شولک خوب رنگ

  خـــــــــــــــھمھ زندگانی ما کرده تل --ھمی گفت کای شاه گردان بلخ

   

ت در حال، می شود وقتی اسفندیار بدست رستم زخمی، بود چناکھ گفتھ شد گشتاسب پدر اسفندیار در بلخ

  :می گوید کھ "پشوتن"بھ  نزع
  کھ چون کام یابی بھانھ مجوی -- چو رفتی بھ ایران پدر را بگوی

  والخ . . . 

نصف از  بیشتر از باید، است اگر قرار باشد کھ ماه از شاھنامھ سند بیاوریم کھ بلخ ایران و ایران بلخ 

  . کھ بھ کتاب شاھنامھ مراجعھ شود استپس بھتر. را میبایست اینجا نقل نمایم شاھنامھ

در شاھنامھ واژه آریایی نیست و  باید گفت کھ، اید کھ شما شاھنامھ را استناد آورده آنجا، بھ ھرروی

، بیشتر منظور فردوسی بزرگ ازواژۀ ایران. واژۀ ایران ھم برگرفتھ شده از آریا یا آریانا نمی باشد

. بود و اطراف آن بھ سلطنت گماشت و آن بلخ را در آن ایرج پسر خود، ی می باشد کھ فریدونسرزمین

از ایران سرزمین ھای می باشد کھ ایرج در  مشتق شده است و منظور از ایرج واژۀ ایران در شاھنامھ

  . هآن شاه بود
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  ؟ باره چیست این ق ما درطمن

از  آنکھ دقیقی ھزار بیتپس از . اشدیدی وجود ندارد کھ آغازگر سرایش شاھنامھ دقیقی بلخی می بترد 

کار سرایش  در این زمان فردوسی بزرگ، وسیلۀ نابکاری بھ شھادت می رسد شاھنامھ را می سراید بھ

داستان را از بلخ  فردوسی. سوی دقیقی بلخی پی می گیردھزار بیت سروده شده از شاھنامھ را بدنبال 

ین وطن دوستی و عشق کھ بھ خراسان زم بھ نسبت از اینرو. شروع می نماید و بلخ را ایران می نامد

از . می نمایدیاد ایرج م شاه آنرا بھ نا ھمۀ قلمرو بلخ نخست از بلخ و بعد یعنی سرزمین خویش داشتھ

پسوند ) آن(اینجا . واژۀ ایران را می سازد) ان(و اضافھ نمودن ضمیر ملکی ) ج(با حذف  اسم ایرج

نیز  چناکھ عین این کار در مورد توران. معنا می دھد ایرج= ایران یعنی ملک ایرو، مکانی است

فردوسی تمام ، می دھد" تور"فریدون بھ پسر دیگر خویش  کھ سرزمین ھایی را. است صورت گرفتھ

  . آن سرزمین ھا را بھ نام توران یاد می کند

 وسی از ایران در نخست یکجا نام بردن چند شھریدر این صورت مالحظھ می گردد کھ ھدف فرد

. می باشد کھ تور در آن سلطنت داشت یو توران نیز مجموعۀ از شھر ھای است کھ ایرج بر آن شاه بود

تان ایرج داستان راستی ھا داس. دوم ناشی از عشق و عالقۀ فردوسی نسبت بھ راستی و عدالت است

قومی را در داستان ایرج است کھ فردوسی میخواھد یک سری از مسایل اخالقی و اجتماعی و . است

و  بسازد و قلمرو سلطنترا جاویدان  فردوسی می خواھد نام ایرج بدین منظور است کھ. بیان نماید

خواستھ نام اولین شھری را کھ اھورا مزدا سوم آن کھ فردوسی . می گرداند را بنام او مسمیآن مردم

بر گرفتھ شده از نام نیز یرجآفریده و در اوستا بنام ائیرنویجھ است باری دیگر یاد کند و بنمایاند کھ ا

  . ائیرنویجھ می باشد

واژه ایران پیش از فردوسی در ھیچیک از آثار دیگر چھ غربی و چھ شرقی تا جایی کھ ، بھ ھر حال

در  تنھا در یک مورد. شمسی ١٣٢٠میالدی و  ١٨۴٠یعنی پیش از . موده وجود نداردجستجو ن این قلم

 "مادر می"در قصیدۀ  ابو جعفر احمد بن محمد سامانی را ھنگامیکھکی سمرقندی این واژه دوشعر ر

راسان د شاه خرا شاه خراسان می گوید و بع آن ھم بگونۀ است کھ ابوجعفر. مدح می نماید دیده می شود

   :این چنینرا ھمچنان مفخر ایران توصیف می کند 
 امیر خراسان، شاه ملوک جھان -- خسرو بر تخت پیشگاه نشستھ

 رانــــآن مھ آزادگان و مفخر ای --بو جعفر احمد بن محمدشادی 
  دیوان رودکی سمرقندی

کھ زمانی مرکز آن بلخ  ھمان خراسانی. ظھ می گردد کھ ایران خراسان استمالحدر بیت رودکی ھم 

  . بوده و گاھی بخارا و نشابور و ھرات
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واژۀ ایران بھ بلخ و در  و سایر منابع باستان ھم در شعر رودکی و نیز در شاھنامھ، با این وجود 

 و تاریخ نویسان من امیدوارم کھ زبان شناسان و واژه نگاران. مجموع خراسان اطالق گردیده است

  . . نیز کار نمایند روی این مطلب

  :پارسیان ایرانی نیستند 

شده است بیشترینھ  طبق روایات اساطیری و مدارک باستان و تواریخ کھ بعد از اسالم نوشتھنخست 

والیات کوچکی از بلخ و خراسان بھ شمار می آمده ، »ایران امروزی« پارس زمانھ ھا سرزمین ھای

  . و بس داشتھ اند استقاللیت ان ھخامنشیان و ساسانیانفقط کوتاه مدت در زم. است

نۀ بھ شمار می و قوم جداگا ی پارسیان جزو ایرانیان نیستندروایت شاھنامھ فردوس از جانب دیگر بھ 

اما فردوسی بدون آنکھ . ایران یاد می نمایند= ھر چند کھ در تاریخھا این قوم را از ساکنین بلخ . دنآی

ما از بخش ھای دیگر شھنامھ می . آنھا را قوم جدا از ایرانیان نام می برد، در این مورد چیزی بگوید

  . یزدگردبزه گر یاد می نمایمھالکت نجا بگونۀ مثال از داستان تنھا ای. گذریم

در داستان چنین . یرانیان جدا می خواندفردوسی بزرگ در این داستان بھ وضاحت پارسیان را از ا

پارس گرد  شھر شانزده شھر اوستایی ھمھ بھ نوقتی یزدگردبزه گر می میرد ایرانیان یعنی مردما، آمده

بق گزارشات تاریخی آگاھیم کھ در زمان ھمای بنت ما بر ط. شاه انتخاب نمایند می آیند تا جانشین برای

ھمای بنت بھمن «: شد چنانکھ گردیزی در زین الخبار می نویسد همدائن برد بھمن بارگاه شاه از بلخ بھ

   5»بھ مدائن ساخت و دارالملک، دارالملک بلخ بعراق برد، اورا چھر آزاد گفتندی، بن اسفندیار

شھر ھای ایرانی نشین بھ پارس گرد می آیند نمی خواھند کھ دیگر از  ھنگامیکھ ایرانیان از بلخ و دیگر

  :حکایت را فردوسی بزرگ چنین نقل می کند. نسل یزدگرد کسی را بھ پادشاھی برگزینند
 ز ایران برفتند گریان مھان - چو در دخمھ شد شھریار جھان

 روان ھشیوار دستور روشن - ارنگ با موبد و پھلوانـــــــــکن

 زدگرد آمدندــــــخمھ ی بر د - دندــــھمھ پاک در پارس گرد آم

 دگر قارن گرد پور گشسپ -چو گستھم کو پیل کشتی بر اسپ

 افگن از گرزبان چو پیروز اسپ -چو میالد و چون پارس مرزبان

 بزرگان و کنداوران جھان -دگر ھرک بودند ز ایران مھان

  ھمھ آمدند اندران شھرگرد -کجا خوارشان داشتی یزدگرد

 کھ ای نامداران برنا و پیر - چنین گفت گویا گشسپ دبیر

 کسی زین نشان شھریاری ندید -جھاندارمان تا جھان آفرید

 بیاگندن از چیز درویش گنج - کھ جز کشتن و خواری و درد و رنج

 نھ از نامداران پیشین شنید -تر کس ندید ازین شاه ناپاک

 ز خاکش بھ یزدان پناھیم و بس -کس نخواھیم بر تخت زین تخمھ

 ز مغز و دل و رای پیوند اوست -سرافراز بھرام فرزند اوست
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 نخواھیم بر تخت بیدادگر -شاید سخن سربسرز منذر گ

 ھرانکس کھ بودند ایرانیان -بخوردند سوگندھای گران

 نخواھیم با تاج و تخت مھی -کزین تخمھ کس را بھ شاھنشھی

 ھمی شھریاری دگر خواستند - برین برنھادند و برخاستند

 پراگنده شد در میان مھان -چو آگاھی مرگ شاه جھان

 چو بیورد و شگنان زرین کاله - پھلوسیاه االن شاه و چون پارس

 ھم از خاک تا برج ماھی مراست -ھمی ھریکی گفت شاھی مراست

 چو از تخت گم شد سر تاجور - جھانی پرآشوب شد سر بھ سر

 روان ھرانکس کھ بودند روشن -بھ ایران رد و موبد و پھلوان

 بسی زین نشان داستانھا زدند -بدین کار در پارس گرد آمدند

 ببینید تا از در کار کیست -این تاج شاھی سزاوار کیستکھ 

 کھ بندد برین تخت زرین کمر -بخشندٔھی دادگر ییدبجو

 شھریار جھان مرغزاریست بی -کھ آشوب بنشاند از روزگار

 دل و شادکام جوانمرد و روشن - یکی مرد بد پیر خسرو بھ نام

 ان بد اوینیاز بھ مرز اندر از بی -ھم از تخمھ سرفرازان بد اوی

 برو انجمن شد ز ھر سو سپاه - سپردند گردان بدو تاج و گاه

 منذر و نعمان شاه یمن عرب کھ بھ آنھا پناھنده شده بود دو پدرازاز ھالکت ام گور پس بھ ھرحال بھر 

  :می انگیزد و می گفتندایرانیان را بر = یان این موضوع نیز خشم بلخ می خواھد کھ کمک
  نخواھیم بر تخت بیدادگر -ز منذر گشاید سخن سربسر 

تا از میان این چند تن یکی  دنایران را کاندید نمای چند تن از بزرگان د کھوشمی آن  رسرانجام قرار ب 

عبارت دیگر پارسیان را  در اینجا فردوسی بسیار با صراحت ایران را از پارس یا بھ. انتخاب کنند را

  . از ایرانیان جدا می داند

  :فردوسی بزرگ می گوید
 نھ خسرو گریزد نھ کھتر نژاد --چنین گفت موبد کھ از راه داد

 کھ خوانند ھرکس برو آفرین --تو از ما یکی باش و شاھی گزین

 کھ جویند ز ایران یکی شھریار -- سھ روز اندران کار شد روزگار

 فروزندهٔ تاج و تخت و کمر -- د نامورنوشتند پس نام ص

 کھ در پادشاھی دالرام بود --ازان صد یکی نام بھرام بود

 پر از چاره و پرنیاز آمدند -- ازین صد بھ پنجاه بازآمدند

 اگر جست پای پدر گر نجست --ز پنجاه بھرام بود از نخست

 ز ایرانی و رومی و پارسی -- ز پنجاه بازآوریدند سی

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

حتی فردوسی نخواستھ کھ . کھ ایرانی و رومی و پارسی ھمھ اقوام مختلف می باشندتوجھ می کنید 

رومی را  دیگر یعنی. یک ف دو نام قومی در بین، یکی پس از دیگر ذکر نماید را ایرانی با پارسی

ً جدا از ھم اند ممی دھد تا بنمایاند کھ این اقوا قرار ایرانی زرومی و {ورنھ میتوانست بگوید کھ ، کامال

ولی این کار را فردوسی . می ساخت جناس مقرون یا جناس متشابھ کھ در این صورت }و پارسی

در چند جایی دیگر از . حتی متشابھ و مقرون با ھم نیز نمی داند بزرگ انجام نمی دھد و این دو قوم را

  . شھنامھ نیز بھ چنین موارد بر می خوریم کھ ذکر آن از حوصلۀ این مقال بیرون است

  . :تار پیشین نوشتھ بودم کھبدین لحاظ بوده کھ من در جس

خویشتن را بھ نژاد نا پیدایی . نشان بدھند} خود تافتۀ جدا بافتھ{پارسیان بھ منظور این کھ خود را «

  . . واین گفتھ طرف انتقاد جناب عالی قرار گرفت» . پیوند زده اند

تاریخی سرزمین ھای ما بھ نام بلخی یاد شاھان اساطیری و ، کتب تاریخ در تمام، گذشتھ از این مطلب

این خانواده ھا بھ بنام آریایی  در ھیچ یک از کتب تاریخ، کیانیان بلخ، شده است مانند پیشدادیان بلخی

  . یا شاھان آریانا یاد نگردیده اند شاھان آریایی

  :ف باختری برایم نقل کرد کھباری استاد و اص

خر دھۀ چھل ادر او چاپ کابل شماره ھایی جریدۀ روزگار یکی از در نزیھیحمد کریم م مرحوم{

صد و حتا لحی حبیبی نوشتھ بود کھ اگر در دوعبدا شادروان احمد علی کھزاد وشادروان خطاب بھ 

در کتب فارسی آدرس بدھید من از ادعایی خویش  را امروز شما واژۀ آریانا یا آریایی از صد سال پیش

  }"٢٠١٠مارچ  ١٩در صحبت تلفنی ". مبنی بر رد آریانا آنچھ کھ تا بھ امروز نوشتھ ام می گذرم

  :گفت در ھمین صحبت چیزی دیگری را نیز استاد برایم افشا کرد و آن اینکھ

کاری کردم کھ خود را  :ھ می گفتبود ک یکی از اندوه ھای پسینھ سالھای عمر روان شاد کھزاد این{

واالحضرت سردار محمد نعیم  تحمیل کلمۀ آریایی در تاریخ است کھ بھ فرمایش آن کار نمی بخشم و

  . }جاری می شد از ندامت گاھی اشک از چشمانش و. خان صورت گرفتھ است

خود پارس را بھ کشور  یعنی زمانی کھ پارسیان نام ١٩٣۵بر عالوۀ اینکھ در آثار پیش از دسمبر  

چون اوستا و باستان  ن تاریخیدر متو، بھ آریایی و آریایی بازی دایران تبیدل نمودند و بعد شروع کردن

نھ آریانای {این موضوع را در نبشتۀ . از واژۀ آریایی و آریانا ھیچ اثری نیست بخش اول ریگ ویدا

 متکی بھ اوستا و ریگ ویدا دالیل خود را واضع بیان داشتھ و} . . . وجود داشتھ و نھ آریایی بوده است

  . آورده ام

نھ سرزمین ایران جغرافیایی معین و  داریم ونھ در شاھنامھ آریانا و آریایی  در این صورت ما 

  . است بوده مشخص
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ھ جداگانۀ بھ شمار می آید کھمھ شھر و سرزمین ھای  ھر کدام از سرزمین ھای را کھ شاھنامھ نام برده

  :گشتاسپ بھ اسفندیار می گویدچنانکھ . پی نابود دیگر بوده اندحتی یکی در 

  مرا گفت رو سیستان را بسوز

  نخواھم کزین پس بود نیمروز

) Race( بھ مفھوم امروزی آن یعنی نژاد سرزمین ما ھرگز واژۀ تاریخنکتھ دیگر اینکھ در ادبیات و  

)Racism( ت و نجابت و اھلیت و ین کنندۀ شخصییتع چھره ھرگز تفاوت پوست و رنگ، بکار نرفتھ است

عنای سرشت و اخالق و خوی اگر این واژه بکار گرفتھ شده است بھ م. اقوام مطرح نگردیده است پاکی

اگر گاھی نجابت و شرافت . و ھمچنان بھ معنی قرابت و پیوستگی شخص با اشخاص و افراد می باشد

صفات انسان است وضد آن دیو خوانده شده  موصوف این، بوده و پاکی در کاربرد این واژه مدنظر

  . است

  
 . فردوسی. ز مردم نژاد ار ز دیو و پریست -نگھ کن کھ ھوش تو بر دست کیست 

 

 . فردوسی. نھ مردم نژاد است کآھرمن است -تو گوئی کھ از روی و از آھن است 

 

 . فردوسی. نھ مردم نژاد است کآھرمن است -کھ ھر کس کھ بر دادگر دشمن است 

 

  :در معنی قرابت و پیوستگی می آید گاھیواژۀ نژاد  گفتیم 
 کھ ھرکس کھ ھستیم بابک نژاد 

  فردوسی. تیم شادــــــــــبدیدار چھر تو گش

   

  :یک مالحظۀ دیگر

اتفاق افتاده  کمتر تاریخ در کھ در می یابید، سرزمین ما توجھ کنید اگر عمیق بھ تاریخ اجتماعی سیاسی

ً تاری. باشد ما جغرافیایی معین داشتھسرزمین نام ھای مشخص  کھ سرزمین  خ سیاسی و اجتماعیعموما

جغرافیایی نامعین بھ نام آنھا یاد  ه ودو حاکمیت شان تشکیل میدا ھاآن دودمان ھا و دوران پادشاھیما را 

، برمکیان یفتلیان، کوشانیان دورۀ، اشکانیان، دوره کیانیان، پیشدادیان دورۀ :مانند. می گردیده است

شما ھا  ک از این دورهچیدر ھی. تیموریان تا ابدالیان، غزنویان، سامانیان، دوره صفاریان، طاھریان

نمی نام برده  باشد سیاسی معین جغرافیایی و حدود اربعۀ میت ارضیکشور واحدی را کھ دارای حاک

و کشور ھایی آسیا میانۀ  پارس بھ شمول. باشداین حالت شامل بیشترین کشور ھای آسیایی می . توانید

ً در پا. می گردید بر پایۀ گفتار شاھنامھ توران یاد آن امروزی کھ بخشی از دورۀ  فقطرس مثال
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اگر صحبتی ھم در تاریخ بھ . دوره را دارند دو ساسانیان است کھ بصورت مستقل ھمین ھخامنشیان و

فھرست خانواده ھایی کوچک دیگر . دورۀ ساسانیان استعمل آمده از پارس نیست از ھخامنشیان و 

با . با اقوام و خاندانھا آشنایی میداشتھ باشدآنقدر زیاد است کھ ھرکسی کھ با تاریخ آشنایی داشتھ باشد 

یا  بھ نام دورۀ آریایی ایی وجود می داشت بدون شک از آناگر قومی مشخصی بھ نام آری، مالحظھاین 

  . گردیدشاھان آریایی یاد می 

  :نامھای باستانی سرزمین ما 

زمین ا ر امیر عبدالرحمن خان و امان هللا خان در گذشتھ ھای دور تا بھ دورۀ سرزمین امروزی 

و شانزده شھر . بھ نام باختر یاد گردیده است زمانی کشور امروزی ما از سوی یونانی. واحدی نبود

  . اھورایی را بھ زبان یونانی نام می بردند

 – ١ :است از عبارت بوده این نامھا. کشور ما بھ نامھایی اصلی و اولی خود یاد می گردید از آنقبل 

َ  – ٢، )بدخشان و اطراف آن تا خوارزم( ائیرنویجھ و َ امروز ھم بنام مرو یاد می (مرو  – ٣، )سغد(گ

شھری میان بلخ و نسا (نیسایھ ، )امروز ھم بھ ھمان نام اھورایی خویش یاد می شود(بلخ  – ۴، )شود

اوروی  – ٨، )کابل (ویکرتھ  – ٧، )کھ ھنوز بھ ھمان زنده است و می درخشد(ھرات  - ۶، )مرو

 را ھاشم رضی آن، در اطراف کابل نام می برد و کابل نیز گفتھھوگ پژوھشگر غربی این شھر (

ھئتومنت  – ١١، )ارغنداب( ھراخوئی تی – ١٠، )گرگان(خنتھ  – ٩، )اورگنج پایتخت خوارزم میداند

ره مند نیز گفتھ اند( چخره  - ١٣، )امروز ھم بھ ھمین نام باقی است(ری  -  ١٢، )ھیرمند کھ آن را خُ

، )خوانده است اطراف رود سیحون گفتھ شده و احمد علی کھزاد آن را بامیان(ورنھ  – ١۴، )غزنی(

شپگل و ، بھ قول گایگر( رنگھا – ١۶، خاور ھند بھ سوی باختر حوزۀ سند می باشد(ھپتھ ھیندو  - ١۵

  . )یوستی شھر ھای اطراف سیر دریا می باشد

کھ نھ از آریانا  ییدالحظھ می فرماشما م، شد نام ھ زمین ھایی اوستایی کھ از آن بردهعدر شانزده قط 

  . وجود ندارد یفارس یا پارس کھ و مھمتر از آن خبری است و نھ از ایران

ً شھر توس زادگاه فردوسی. تاریخ تغییر نموده استاین نامھا نیز در درازنای  بلخ ، )سوزیا( مثال

و در مجموع ھمھ شانزده شھر  )کابورا(کابل ، )اراخوزیا یا گندھارا(ار ھقند، )اریو( ھرات، )بلیکا(

ً این . م باکتریا می نامیدنداھورایی را بھ نا بھ حیث سرزمین مستقل بھ نام کابل  ھا ھریکشھربعدا

وقتی اعراب . ن و غیره نامیده شده اندسمنگان و بامیا) تخارستان( تخار ، سیستان، خراسان) کابلستان(

یستان و خراسان را یک بالد ابو جعفر منصور س خالفتدر ھنگام . سرزمین ھای ما را اشغال می کند

بعد از آن این نام تا زمان سلطنت شاه شجاع بگونۀ رسمی و {می کنند و بھ نام خراسان یاد  می سازند

دورۀ غزنویان کابل نیز فتح می شود و  در }. در ادبیات ما و قلب و ذھن مردم تا بھ امروز باقی است
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ً . لستان نیز جزو خراسان می شودکاب این بحث دیگری است فقط جھت معلومات مزید شما مختصرا

  . آریانا و قومی بھ نام آریایی نداشتھ ایم ھ در طول سیر تاریخ ما کشوری بنامعرض گردید ک

   :ما کدام است؟ و ھویت ملی پس بستر فرھنگی

. از فرھنگ اصیل آن قوم می باشد یقوم انعکاس شناسامھ ملی یا بھ عبارت معمول ھویت ملی ھر 

مطالعۀ ھویت ملی بدون در نظر داشت فرھنگ . فرھنگ ملی است، بدون شک تعیین کنندۀ ھویت ملی

فرھنگ ملی  در این صورت فرھنگ ملی چیست؟. نھ تنھا کھ ناقص است کھ ممکن ھم نیستملی 

انسان بھ آن ، و ھنرھایی می باشد کھ از زادن تا بھ مردن از اندیشھ و سلیقھ ھا و سنت مجموعھ ای

 یین ھاساختھ شده از باور ھا و آ نیم از پیکر این الھھ ھ کنیمیتشب اگر فرھنگ را بھ یک الھھ. تعلق دارد

بھ ھر اندازه . جامعھ می سازد ابطھ ھای مادی و معنویدیگر آن را دانشھا و ھنر ھا و ر نیم، می باشد

ملی یا ھویت ملی  ۀامنفرھنگ ملی بر خاستھ از بستر ھای کھن تاریخی باشد بھ ھمان اندازه شناس کھ

کھ اولین کاری کھ دشمنان  بھ ھمین خاطر است. دیرینھ و با فر وشکوه و صالبت جلوه می نماید جامعھ

 در قدم نخست با شمشیر و دار. در خود حل نموده مضمحل نماید را یک جامعھ می نماید تا آن جامعھ

آیین ستیزی و زبان ستیزی می ، یکی از اولین کار ھای فرھنگ ستیزی. با فرھنگ جامعھ می ستیزد

در یک دورۀ معین ترایی و نماد از دانش و بینش نوروز و مھرگان کھ مظھر باور ھایی می، سده. باشد

یک دوره تاریخی خود را داشتھ  مردمدر اثر این استبداد . اعالم می گردد بر مردم حرام، است تاریخی

. وقتی فراموش شد تسلسل جامعھ با یک دورۀ تاریخی گسستھ می گردد. فراموش می کنددر سیر زمان 

ھایی دوره میترایی بی خبر می  از دانش و بینشمردم . درا ندارجامعھ دیگر دوره میترایی  نتیجھ در

برای . جامعھ فاقد یک دورۀ تاریخی می گردد. اگر چیزی است در کتابھاست نھ در وجود جامعھ. ندما

جاگزین می  را خود یفرھنگ ھای نماد متجاوزین زیرکانھ بھ جایی آن، ان احساس نگرددآنکھ این فقد

 در دراز مدت بھ تدریج در نتیجھ و عمل می نمایند سایر دوره ھای تاریخی نیزبا  بھ عین شکل. سازد

 ای مغلوب را از بستر فرھنگ ملی جامعھ و شناسنامۀ می سازند بستر فرھنگ خود را، ینزمتجاو

  . ن میدارند و بھ نمایش می گذارندیخویش تعی

سعی می کند کھ بھ دنیا آمدن و از دنیا دشمن . دنزبان ستیزی نیز عمل می نمای در حوزۀ بھ ھمین گونھ 

 غیردنیا آیند و با زبان  بھ غیریعنی با زبان . صورت پذیرد فاتحن با زباافراد جامعۀ مفتوحھ اش  رفتن

افراد جامعھ  نمی خواھند و نمی گزارند کھ است اییتا ج سعی و تالش دشمن، بھ گور سپرده شوند

با . و مراسم پرستش را بھ جا آورد دنخود راز و نیاز نمای با خدایی خود با زبان بومی و ملی مغلوب

  . یت ملی خویش را فراموش می نماید و بی ھویت می گردداین شیوۀ عمل دشمنانھ است کھ جامعھ ھو

   :می نویسد بیرونی. چھ سخن مقبول دارد ابوریحان بیرونیدر ھمین زمینھ  
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از دم شمشیر گذرانید و آنکھ از اخبار را کھ خط خوارزمی می دانست  قتیبھ بن مسلم ھرکس«

ن خود تدریس می کردند ایشان را نیز بھ دستھ ی ادند و این اخبار و اطالعات را میخوارزمیان آگاه بو

پیشین ملحق ساخت و بدین سبب اخبار خوارزم طوری پوشیده ماند کھ پس از اسالم نمی شود آنھا را 

   6». دست قبایل دور می زد در ایشان پس از این کار در دانست و والیت

یک جامعھ را مضمحل نمایند چگونھ عمل می  کسانی کھ می خواھند ھویت ملی، مالحظھ می کنید

  . فرھنگی کشی، یعنی فرھنگ زدایی نیز روا داشتھ است ما کاریکھ در حق ملت. نمایند

از سوی  توطئھ بار این می آید کھ اینر بھ شما توطئھ آریایی و آریانا نیز از ھمین جملھ توطئھ ھا 

  . عملی گردیده است)پارسھا(و ) افغانھا(و توسط  طرح ریزی گردیده است) نازیھا( غربیان

االی حاشیھ یی این بود کھ در طول تاریخ ھجوم ھای بسیار گستردۀ ب ھای بحث ھمھ مطلب از این

چندین موھوم نژاد  یک ھای مختلف صورت گرفتھ چسپیدن بھ پاچۀ کشور ما از سوی اقوام و ملت

بستر فرھنگی و ھویت . اگر فتنھ گری نباشد ساده اندیشی است نژاد و ادعایی خالصیت ھزار سال پیش

می باشد کھ از نیکان ما  یاز داشتھ ھای ھ ییر نبشتۀ قبلی ذکر نموده ام مجموعملی ما ھمانگونھ کھ د

 ذکر این نکتھ کھ این بستر فرھنگی و ھویتیبا . بھ ما بھ یادگار مانده است در شانزده سرزمین اھورایی

زخمھایش التیام نیافتھ و  و خون غلتید تا کنون ھنوز ازآن زمانی کھ در خاک بومی و میراثی ما

  . ھمچنان در زندان ھویت و فرھنگ بیگانھ اسیر و زخمی می باشد

بوده و ل از اقوام مختلف ساکن اند متشک ما کھ در سرزمین امروزی یملتشما باید بدانید ! آقای مرادی

نوروز . یگانھ بوده اند با سلیقھ ھای مختلف ھمۀ این اقوام در فرھنگ و آیین در طول تاریخ. می باشند

در . داشتند و تجلیل می نمودند و می نمایند پشھ یی یکسان را ازبیک و ھزاره و تاجیک و پشتون

مرادی غیر ایی کھ بھ پندار واھی شما آقای سرزمین ھ، ازبیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان

نیز نوروز را ستایش می نمایند و با شکوه تر نسبت بھ شما جناب آریایی نژاد جشن گرفتھ ، آریایی اند

قزاقستان ، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبیکستان، پارس، تاجکیستان، قی سند و ھندیموس. و می گیرند

نوازش می دھد و  را ازبیکی یکسان گوش جانو یکجا مانند ساز و آواز قندھاری و قطغنی و ھزارگی 

را کھ امروز زیبا رویان کشور ما بھ نام لباس  یلباس. . ھیچکدام بھ ھیچیک از این اقوام بیگانھ نیست

 را این لباس. قوم اوغان تعلق بھنھ خاص پنجاب می باشد و نھ م، بھ تن می کنند )ابیجپن(و یا  )افغانی(

در موزیم ھا شما میتوانید در تن ملکھ ھایی ھمھ اقوام تاجیک و ازبیک و پشتون و ھزاره و در تن 

می آمدند و بھ شمار  ینیحوزۀ مشترک فرھنگی و آییک  ماھرویان ھمھ کشور ھای کھ در طول تاریخ

ھمین گونھ غذا و مراسم شادی و غم ھمھ . بسیار ظریفتفاوت سلیقھ یی  البتھ با، ییدمی آیند مشاھد نما

، رار گرفتھ اند و بیگانگان در پی نابودی فرھنگ شان بر آمدهقاگر مورد تجاوز . یکسان بوده و است

ً دفاع نموده یا پیروز شده اند واگر شکست خورده  ھمھ یکسان مورد تجاوز قرار گرفتھ و ھمھ مشترکا
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فراموش نموده و چیز ھای را حفظ نموده  را ھمھ یکسان چیز ھای. اند ھمھ با ھم شکست خوردهاند ھم 

از تورغندی تا بھ بستر فرھنگ و ھویت ملی ما ! در این صورت آقای مرادی. و ھنوز بھ یاد دارند

این ھمۀ مردمان . پھن است یعنی در سی و چھار والیت کشور ما تورخم از چمن تا بھ حیرتان

از  را امتاریخ و فرھنگ مشترک داشتھ و دارندو ھرگاھی کسی بخواھد مردمان سرزمین ھا  سرزمین

  . راسیستی آن جدا نماید کسی جز دشمن نیست لحاظ نژادی بھ مفھوم

، نمایند ءو ھویت ملی خود را دوباره احیا اگر جناب مرادی می خواھند کھ دل بسوزانند و فرھنگ

بر شانھ ھای جامعھ  را بیگانگان نابود کرده و بجایی آن فرھنگ خویش کھ آنچھ رابایست کھ با شھامت 

  . بیاورند نسل امروز و آینده بھ یاد را تفریق قایل شوند و داشتھ ھایی فراموش شده بار نموده اند

غیر دستوری بھ تاریخ بنگریم و حقایق سعی کنیم با دید  آقای مرادی حرف آخرمن بھ شما این است کھ

  . یم و تفسیر کنیمیقرائت نما کھ بودهرا آنگونھ 

  :طرح گردیده است از سوی شما بھ آنچھ کھ واژگونھفشرده می پردازیم اکنون  

  : جناب صاحب نظر مرادی می فرمایند کھ

در سده سوم میالدی خودرا شاھنشاه ، کوشانی گبزر شھریار، در کتیبھ رباتک در میابیم کھ کنشکا« 

یعنی ، خوانده شده است» آریو«کھ بزبان یونانی » آری«کتیبھ رباتک را زبان آریانا خوانده و زبان 

  » . زبان آریایی خوانده است

  
  متن اصلی کتیبۀ رباطک

  : اینست متن سنگ نبشتۀ رباطک بھ زبان دری
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کھ فرا ، شایستھ نیایش یزدان، فرمانروای دادگر، نیکوکار، بخش بزرگ رھایی، کـنـیـشـکـھ کـوشـانـی{

کھ بیاغازید نخستین سال را بھ . آورد پادشاھی را بخواست نَـنَـھ و بخواست ھمھ دیگر ایزدان دست

. . . . دارد بھ زبان آریـایـی کند یک فرمان بھ یونانی و سپس بیان می  او صادر می. خشنودی خدایان

ــتَـھ« ـکِ ــئـوسـانـبـی«، »سَ شـافـر «کنیشکھ بھ  پادشاه. . . »چـامـپا«، »پـوتـرا  پـاتـالی«، »کَ

ــزوک ْ ــنـزاق/ نـوکـون َ برای ایزدان . . . دھد نیایشگاه بزرگی بنام ایزدان در سرزمین  فرمان می »ناق

ـھ«ھای ایزدبانو   بسازد و در آن تندیس َ ، ھا  آفریننده خوشی »آرمــوز«خدای ، در برترین جا »م

ــرد«، »آردوخــش« ــھ«، »سـروشَ ـرسَ ـشـان«، »مـھــر«، »نَ ـھَ َ تراشیده و گذاشتھ  »ویـنـک«و  »م

ـھ «: دھد کھ تندیس این شاھان را بسازند و در نیایشگاه بگذارند  ھمچنین فرمان می. شوند َ شـاه کـوجـول

ــدفـیـز ـھ تَـکــتـو«، پدر پدر بزرگ، »کَ َ ـدفـیـز«، پدر بزرگ »شـاه ویـم ـھ کَ َ پدر و خود ، »شـاه ویـم

  }رسان شـاه شـاھـان کـنـیـشـکـھ باشند  یاری، د تا آن ایزدانباش. . . »کـنـیـشـکـھ«

اما راجع بھ واژۀ آریایی . کنشکا خود را پادشاه آریانا خوانده است آقای مرادی در کجای این نوشتھ 

جمین خود می ترمنھ آریایی می باشد ) اریئو( کھ در متن کتیبھ ھمھ پژوھشگران اعتراف کرده اند

  : نویسند

زبان «نبشتھ بھ مسئلھ نام واقعی زبان باختری پایان داد و بھ صراحت از آن با نام   سنگ کشف این«

َـئـو«این واژه در متن اصلی بگونھ . یاد شده است» آریایی مصوت پایانی . آمده است aryao »اَری

عصر توانیم آنرا زبان آریایی  کھ اکنون می(است کھ در زبان باختری » اُ «حرف کوتاه ، این واژه

محل واژه . در زبان فارسی است) یای نسبت(معادل با کارکرد کسره اضافھ پایانی ) کوشانی بنامیم

َـئـو«مھم    7 ». نبشتھ است در سطر چھارم این سنگ» اَری

  

ترجمھ شده است چنانکھ می  بھ معنی کشاورزی» آریئو« در حالیکھ بر اساس پژوھش ھای اخیر کلمۀ 

  : نویسند

َـئـو« ادعا کرد کھ این کلمھ ماکس مولر ١٨۵٠در دھھ « بھ طور مشخص بھ جمعیتی از مردم  »اَری

. است» شخم زدن«اشاره کرد کھ بھ معنای » آره«کشاورز اشاره دارد و برای استدالل گفتھ خود بھ 

را بھ  PIE از این تفکر دفاع کردند و گسترش متکلمین چارلز موریسمانند  ١٩دیگر نویسندگان قرن 

  8» . گسترش کشاورزی مربوط دانستند

ً میتواند   و نیز بر پایھ تذکر شاھنامۀ فردوسییاد داشت ھایی تاریخی  مطابق این حدس و گمان کامال

 )دیکان(در تاریخ  را از لحاظ قومی }ایران[ مردمان سرزمین ایرج چونکھ. درست و موثق باشد

   :چنانکھ فردوسی بزرگ نیز می گوید. دھقان می نمامیدند

  انـــدر مـــــــیاننــــژادی پدید آید  --از ایـــــران و زتــرک و زتازیان
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   فردوسی. ســـــخن ھــا بھ کـــردار بازی بود -- ھ دھقان و نھ ترک و نھ تازی بودن

 . فردوسی. ھم از گفت آن پیر دھقان نژاد -- ز موبد بدین گونھ داریم یاد

 

 . فردوسی. یکی شد بر ما بھ ھنگام داد -- کشاورز با مرد دھقان نژاد

 

 . فردوسی -. دلیر و بزرگ و خردمند و راد -- . یکی پھلوان بود دھقان نژاد

 

 . . . بھ بند اندراز چاره نشگیفتی -- ورا نیز بھرام بفریفتی 

 . فردوسی. کھ خیره دھد خویشتن را بھ یاد -- ز دھقان نژاد ایچ مردم مباد

 

  فردوسی - چنین گفت کای مرد دھقان نژاد -- چو نزدیکتر گشت آواز داد

  

از محمد بن جریر » تاریخ الرسل والملوک«بنا بر توضیحات «: می نویسند کھجایی دیگر آقای مرادی 

یاسان «، »مھ آباد«با ھمت مردان بزرگی چون ) آریاییان( یعنی تخمگاه ایرانیان» ایرانویچ«، طبری

و اصلی ترین بنیاد تمدن ، وبعدا ھوشنگ و جمشید پیشدادی تمدن بشری را پایھ گزاری نموده اند» آجام

تشکیل نظام حکومتی و ، تاسیس مجلس مھستان، )میترادات( تدوین قانون اساسی، شھر نشینییعنی 

تمدن تشکیل چنین نظامی سر آغاز تشکیل . را برپا داشتند) زردشتی( تاسیس نخستین دین توحیدی بشر

  . »آریایی گردید

ً این . طبری نیافتمچنین جملۀ را از  شانزده جلد تاریخ طبری را ورق ورق کردم من !آقای مرادی لطفا

 کنشکا خود را شاه آریانا اعالم کرده باشد در آن جملھ را ھمراه با متن ترجمھ شده کتیبھ رباطک کھ

  . آشکار بسازید تا ھمھ سود ببرند

  : آقای مرادی در جای دیگر می نویسند

ً ذکر گ ٧چنانچھ در یشتھا ودیگر آثار پھلوی از « یادشده و ، ردیدندنفر پادشاھان پیشدادی کھ فوقا

. نفر دانستھ اند ١١تاریخنامھ ھای بعدی ھمھ ملوک این ساللھ را از ده نفر و با اضافھ افراسیاب 

روایت است از اصحاب » : فارسنامھ ابن بلخی این پادشاھان را یازده نفر برشمرده است) ۵٠(«

، کیانیان، پیشدادیان: بوده اندجملھ ملوک فرس چھار طبقھ ، علما و تواریخیان فرس وعرب. . . تاریخ

پیشدادیان و ، و دوطبقھ ازین جملھ پیش از اسکندر رومی بوده، ساسانیان و) اشکانیان( اشغانیان

ھر چھار طبقھ از نژاد  و. اشغانیان و ساسانیان، رومی بوده اند و دو طبقھ دیگر بعد از اسکندر، کیانیان
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 ۴١٨١ د ودو پادشاه و مدت ایشان با روزگار اسکندرکیومرث اند وعدد ھمگان با اسکندر رومی ھفتا

  ». چند ماه بوده است سال و

پادشاه  ٢٠ اشکانی را، پادشاه ٩ساللھ کیانی را ، پادشاه ١١ھمچنان ابن بلخی تعداد شاھان پیشدادی را  

خاستھ ھا وعدد ایشان باالضافھ افراسیاب کھ از ترکستان بر  کھ نام، پادشاه ذکر کرده ٣١ وساسانی را

. . . کھ افراسیاب خروج کرده بود وایران گرفتھ، مدت ملک ایشان با دوازده سال یازده پادشاه و«

  ». شصت وھشت سال پانصد و دوھزار و

در  واژۀ آریایی و آریانا را ایدشما ب. ھمھ میدانند را این حرف ھا. ییدآقای مرادی چھ می خواھید بگو

  . گردیدثابت می ارسنامھ بلخی و ف ھا یشت

  : رشمن می نویسدیدی از قول گادر جایی دیگر جناب مر 

ان ابتداء در گھواره و ییاینکھ آریآنچھ معلوم است ا«ده دارد کھ یرشمن عقیسور گیپروف«{

، ھا بھ ھندوستان ستند و در چند دور مھاجرتیز  یم» جھیرواناویا«مؤطن اصلی خود 

. گر پراگنده شدندیھای د  ره بالقان و جاهیجز، انای غربییدر آر) ایرشیپ(عالقھ فارس 

م نموده و یان را از ھستھ اولی ترسییایر آریونانی خط السیرشمن با استنباط از منابع یگ

 انایھا ابتداء بھ سغد ییایآر«. ت نموده استیجھ را تثبیرواناویت ایح موقعیبگونھ صر

ل یھا بعدھا بدال  بخشی از آن، رفتھ اند) بخارا و مرو(انا یو مرگ) خجند وزرافشان - سغد(

  . ش گرفتندیش ملخ راه باختر را در پیدایگر و پیف دیھا و دشمنی طوا مخالفت

) ھرات(وا یبھ ھر، ر کرده اند سفر نمودهیشاپور تعبیرا بھ ن  نجا بھ نساء کھ برخی آنیاز ا

ھندو  ل دھنده شعبھ شرقی جنبشیلی کھ تشکیبخش عمده قبا. رفتھ اند) کابل(کراتا یو و

د را عبور یای جدیاز ماوراالنھر آمو در. ج بھ سمت مشرق رفتھ اندیبتدر، ی ھستندیاروپا

ھای بلخ از معابر ھندوکش باال رفتند و جاده   کردند و پس از توقف کوتاھی در دشت

و ) رید پنجشیشا(ر یشیو در طول پند، ب نموده اندیتابستانی مھاجمان را بسوی ھند تعق

  })١۵٨(»ود آمدندرودھای کابل فر

کتاب ایران از آغاز تا اسالم تالیف گیرشمن را کھ محمد معین ترجمھ نموده سراپا ورق زدم چیزی را  

  : گیرشمن می نویسد آن عکس، من نیافتم، کھ آقای مرادی بھ نام ایشان نوشتھ اند
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نجد ایران ایفا کردند  ولی نقش را کھ این تازه واردان در، ماندنایران از منطقۀ مھاجرت بیرون . . . «

ً محدود است یان زادگاه خود را کھ بھ اغلب احتمال در دشتھای یبھ نظر می رسد کھ ھندواروپا. نسبتا

من گھوارۀ موطن را کجا گیرش! آقای مرادی ییدتوجھ نما{ود در روسیۀ جنوبی ب  Eurasique] [اوراسی 

در طی . دیگر از عقب ترک گفتند بر اثرفشار اقوام »جھیرواناویا«نشان می دھد اوراسی نھ 

بحراسود را دور ، ؛ یک دستۀ آنھا کھ شعبۀ غربی می نامیمھ تقسیم شدندتسآنان ظاھرآ بھ دود، مھاجرت

شعبۀ شرقی کھ بھ نام . . . زدند و پس از عبور از پالکان و بھ سفر در داخل آسیای صغیر نفوذ کردند

ً بیشتر از افراد ، حرکت کرد در سمت شرق بحر خزر، ھند و ایرانی معروف است یک دستھ کھ ظاھرا

عاقبت بخش عمدۀ . . . عظیم شط فرات پیش رانداز قفقاز عبور نمود و تا انحای  و مرکب بودججنگ

از ، ق رفتندرقی جنبش ھند و اروپایی ھستند بتدریج بھ سمت مشرقبایلی کھ تشکیل دھندۀ شعبۀ ش

کردند و سپس بعد از توقف کوتاھی در دشت بلخ از  آمودریای جدید عبور، ماوراءالنھر و جیحون

" پندیشیر"یب نمودند و در طول استانی مھاجمان را بھ سوی ھند تعقمعابر ھندوکش باال رفتند و جادۀ ب

  . 9». و رود ھای کابل فرود آمدند

  . آقای مرادی کھ شما ناخوانده نقل قول نموده اید ییدتوجھ می فرما 

ً نوشتھ شدۀ خودشان و دیگران  نقل و کالً تھ آقای مرادی ونھ تمام نوشبھ ھمین گ انتقاالت مقاالت قبال

. و ادعای آریایی بازی ھم از سوی خودشان صورت گرفتھ است. است بھ ویژه از شاد روان کھزاد

حقیقت را بیان میدارند و می نویسند } نژاد آریایی{ جایی ھم کھ متوجھ نمی شوند بھ جایی آنکھ بنویسند

  }ھر چھار طبقھ از نژاد کیومرث اند و{

شما می دانید کھ کیومرث در پس نژاد آریایی چھ شد؟ ، اگر ھمھ از نژاد کیومرث اند! ی مرادیقاآ

  . زیاد تفصیل نمی دھم. اساطیری و باوری سرزمین ما ھمان آدم و حوا توراتیان است ادبیات

باید آن راحرف بھ ، مسوؤالنۀ شما پرداختھ شوداگر قرار باشد کھ بھ پاسخ نوشتھ غیر بھ ھر روی  

 . است ضیاع وقت کار کھ این کردد حرف اینجا نقل و نق

  

نتخاب نموده ام جھت ابھ این جستار از میان تحقیقات دیگران  در پایان سخن متنی را کھ در رابط

  دیم میدارممطالعھ شما تق

  . خرد یار و مددگار ھمھ

 ریشھ شناسی
» آر«بھ ریشھ » یو»بھ عاریت گرفتھ شده کھ در آن صفت  (PIE) اولیھ ھای ھندواروپاییاز زبان  ھندوایرانیدر زبان  «Arya-» اصطالح

ً «است و در کلمات یونانی  «جمع آوری ماھرانھ«اضافھ شده و این ریشھ بھ معنای   ھمانند) یونانی» اریستوت«و » چاریوت«، »ھارما

 . شود  و غیره دیده می» آرت«، »آرس«و اصطالحات التین  »اریستوکراسی«
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. نسبت داد زبان ھندی اروپایی اولیھتوان آن را بھ متکلمین   ھای اولیھ باالتر باشد و نمی  اروپایی-از حدود زبان ھندو» -آریو«رسد  بھ نظر می

بھ این پیشوند ) بھ معنی آبرو honor معادل آلمانی کلمھ، ”ehre“و ایرلندنام ایرلندی کشور ، ”Eire“ شود کھ کلماتی مانند  ھمچنین گفتھ می

ر استفاده ھیچ مدرکی دال ب، کامل و بی نقص است  PIEیک صفت» یو-آر«و از آنجا کھ ، اما این ادعا پایھ و اساس علمی ندارد، مرتبط ھستند

ادعا کرد کھ این کلمھ بھ طور مشخص بھ جمعیتی از مردم  ماکس مولر ١٨۵٠در دھھ . ایرانی وجود ندارد -از آن در قبایلی بھ جز تیره ھند و

چارلز مانند  ١٩دیگر نویسندگان قرن . است» شخم زدن»اشاره کرد کھ بھ معنای » آره«گفتھ خود بھ کشاورز اشاره دارد و برای استدالل 

و این » آره«امروزه اغلب زبان شناسان بین . مربوط دانستند را بھ گسترش کشاورزی PIE از این تفکر دفاع کردند و گسترش متکلمین موریس

 . ای قایل نیستند کلمھ ھیچ رابطھ

ǄҰ ǘ ǃبھ صورت  اوستا فرگرد یکم وندیداددر ، زبان اوستاییدر   ƸƽǛǊǉ Ǌǘ ǚ (Airiianəm vaēǰō) "آمده و در یشت سیزدھم از " گستره آریاییھا

ھریشت ِ در فارسی میانھ بھ . آمده است" ھای آریایی خانمان" ǛƽǛǉǛƇ Ǆǉ Ǌǘ ǚ (Airyō šayana)بھ صورت  (اوستا ھای یشتدھمین یشت از ) م

ƻǚﬞصورت   ǚ  ǂ  Ƈ (Ērānshahr)   بھ صورت  فارسی نوو درƻǚ ǉǚ سانسکریتدر . است ،ǀ җﬞǃǛǉﬞ ǎ (Āryāvarta) "مسکن آریاییھا" ،

 ٣]. است بوده ھندشمال سرزمینی باستانی در 

  

 :ای  قبیلھھای  برداشت
. اند تفکیک شده سمیتیکھااز » ھا آریایی«شود و در آن  ارتباط میان این ارزشھای فرھنگی و مردم بھ تصویر کشیده می ای زبان شناسی تیرهدر 

بھ کار رفت ) غیرکلیمی(  «Gentile»ا کلمھب مترادفبھ عنوان کلمھ » آریایی«در پایان قرن نوزدھم این کاربرد آنقدر وسعت یافت کھ کلمھ 

در بین . ادامھ یافت» ھندوایرانی«وحتی این کاربرد با وجود مقاومت اندیشمندان با استفاده از این کلمھ در معنایی بھ جزمعنای 

ای است کھ در اوایل قرن  کلمھ» تیره آریایی«. غیر یھودی شھرت دارد سفید پوستاین کلمھ بھ عنوان مترادف با کلمھ  ھای سفید سوپرماسیست

این افراد عقیده داشتند . بھ کار رفت، ھا براساس تیره و قبیلھ شان بودند کھ معتقد بھ تفاوت فاحش میان انسان، توسط نظریھ پردازان اروپایی ٢٠

ھای برتری نژادی کھ  این مفھوم ھنوز ھم در نظریھ. ایران و آسیا پراکنده شدند، ای خاص بودند کھ در اروپا ی بدوی تیرهھا کھ ھندواروپایی

با نظریات مبتنی بر رفتار » مقرب«و » نجیب«سانسکریتی  -دراین کاربرد دو مفھوم اوستایی . در آلمان بنا نھاده شدند رواج دارد نازیھاتوسط 

ھای بدوی  ھا و خالص ترین نوادگان ھندواروپایی دراین دیدگاه تیره آریایی برترین تیره انسان. اند نژادی براساس پراکندگی زبان ترکیب شده

 . شوند  محسوب می

ھایی روبرو  این دیدگاه در ابتدا با مخالفت. ھای بدوی منشا اروپایی دارند ویسندگان استدالل کردند کھ ھندواروپاییتعدادی از ن ١٩در اواخر قرن 

کھ ( «Die Indogermanen» در مقالھ ھرمان ھیرت ١٩٠۵بھ صورت گسترده مورد پذیرش قرار گرفت در سال  ١٩شد اما در اواخر قرن 

ادعا کرد کھ عده زیادی این ، )استفاده شده بود  ”Indogermanen“ از کلمھ ”Arier“ ھا بھ جای کلمھ اروپایی -در آن برای اشاره بھ ھندو

را نژاد  (blond) را محل شکل گیری تیره ھندواروپایی دانست و نژاد موطالیی «Urheimat» پذیرند و نواحی شمال آلمان  عنوان را می

ھا را ساکنان شمال آلمان دانست و این نظر وی تا دو دھھ مقبولیت  ھندواروپایی، گوستا وکوسینا ١٩٠٢در سال . نامید »خالص«ھندواروپایی 

: ھا آریایی«در مقالھ  ١٩٢۶کھ در سال ) بود مارکسیستیتحت تاثیر نظرات Vere Gordon Childe ( گوردون چایلدتا زمان ، خاصی داشت

وی بعدھا " (ھا در فیزیک باعث شده کھ آنھا از زبان برتری طلبی با بقیھ سخن بگویند  برتری نوردیک» مطالعھ منشا ھندواروپایی ادعا کرد کھ

  )از ابراز این کلمات اعالم تاسف کرد

طبق . ھا بھ کار گرفتھ شد ای در دست نازی شد و بھ عنوان حربھ از این نظریھ در محفلھای علمی کشور آلمان بھ عنوان یک افتخار ملی یاد می

بود و در راس  نژاد برتر (nordisch-atlantisch) «نوردیک آتالنتایی »یا  (arisch-nordisch)آریایی - نژاد نوردیک  آنود روزنبرگنظر 

افکند این نژاد برای تمدن آریایی ھمگن آلمان خطر  سایھ می (jüdisch-semitisch) سمیتیک -یھودی گرفت و بر سرنژاد  ھرم نژادھا قرار می

را تنھا نژاد صاحب فرھنگ و تمدن وشایستھ آن »نژاد آریایی «نازیھا . شد آنتی سمیتیکبزرگی بود کھ در نھایت باعث بھ وجود آمدن نازیسم 

ھای نژادی اواخر قرن  ھا برپایھ ھرم این استدالل. توانند فرھنگ را دچار اضمحالل و نابودی کنند دانستند و در دیدگاه آنھا بقیھ نژادھا تنھا می می

ارائھ شده بودند و طبق  ١٨٨٨سری وی کھ در سال  نظریھو  ھلناپتروفنا بالواتسکیھا تحت تاثیر  ھمچنین برخی از نازی. تنوزدھم شکل گرف

ً را رده پنجم از نژاد «نظروی  این افراد ھمچنین بر نظریات . اند کرده تند کھ در یک میلیون سال قبل زندگی میدانس می آتالنتیسآریایی ھا

استفاده  قوانین آریایییا ھمان  قوانین نورمبرگھا برای توجیھ  ز این نظریھھا ا نازی. تاکید داشتند شمالی ترین جامعھروزنبرگ تحت عنوان 

 فاشیسماگر چھ مکتب . را فاقد حقوق شھروندی دانستھ و ازدواج بین آریایی و غیر آریایی را ممنوع کرده بودند» غیر آریایی« کردند و افراد می
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اما وی قوانینی را بنا نھاد کھ تحت تاثیر نظریات ھیتلر شکل گرفتھ بود و ، در ابتدا بر اساس نظریات ضد سمیتیسم شکل نگرفتھ بود موسیلینی

 . کرد  را ممنوع می »یھودیان«و  »ھا آریایی«ازدواج بین 

جنگ طی  در ژاپنیھاکھ از نژاد ھندی بودند غیرآریایی شناختھ شدند اما  کولیھا. ھا دگرگون شد در فرھنگ نازی» آریایی«معنای واقعی کلمھ 

استفاده . »ملی گرایی ناقص«چیزی نبود جز » آریایی«در واقع معنای . ھا دریافت کردند را از آلمانی» آریایی «عنوان افتخاری  جھانی دوم

ھا باعث شد کھ این کلمھ در غرب دچار دگرگونی  در تبلیغات نازی» نژاد آریایی«و بھ خصوص استفاده از » آریایی«کلمھ نژاد پرستانھ از 

در معنای یک تیره یا نژاد » آریایی«در زبان انگلیسی کلمھ . دست دادمعنای واقعی اش را از  سواستیکامعنایی شود بھ ھمان شکلی کھ نماد 

ھا  ھا و آمریکایی منسوخ شد چرا کھ انگلیسی ١٩٣٠در دھھ » سفید پوست«ای تخصصی و فنی نیست و استفاده از آن بھ عنوان فرد  دیگر کلمھ

کھ در مورد آن اتفاق نظر بیشتری بود و  قفقازیدر ایاالت متحده اصالح نژاد . ھا را بھ علت سرگرم شدن با این واژه بھ تمسخر گرفتند آلمانی
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