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 رفع ابهامات تاریخی در یبحث
 

 بخش دوم
 
 

تحقیقات علمی  بهرحال مراد ازین صحبت طوالنی در مورد فرهنگ آریانای کهن این بود که این تمدن بنا بر

اقوام وعشایر مختلف انسانی تشکیل یافته وبلخ باستان یکی از  کاوشهای باستانشناسی از زبانشناسی ودرساحهٔ 

گهواره های پرورش نخستین آن بوده است. کلمهٔ آریانا به معنی سرزمینکه آره ها یا دهگانان وبرزگران قدیم در 

یهیست بد فقی باشد.ؤدهقان م ای میتواندمنحصر به یک نژاد نبوده، بلکه هرکسی از هر طایفه  ،آن سکنی داشته

باالی نبرد دو طایفهٔ انسانی یعنی ایرانیان و تورانیان استوار است مورد توجه  که داستانهای حماسی فردوسی که

چه آنعده از پژوهشگران ایرانی  آنانی واقع شد که به برتری های نژادی معتقد اند، چه خاورشناسان غربی باشند و

 های دیگر است. مانند این ابیات: نژاد شان برتری ایرانیان برکه نصب العین 
 

 زشیر شــترخــوردن و سوسـمار             عرب را به جایی رسیده ست کار

 کـــه فــــر کــیــانــی کـنــد آرزو             تــفو بر تــو ای چرخ گردون تفو
 

تن یا یک م ارزش، اما ازنگاه علمی یک کتاب جغرافیا نگاری واز نگاه ادبی شاهنامهٔ فردوسی اثریست با  گرچه

شاهنامه را نگاشت،  حماسی ۀمنظوم ابوالقاسم فردوسی که به امرمحمود غزنوی کامل تاریخی بشمارنمی آید.

اسطوره های باستانی را ازمنابع مختلف و بیشتراز نواحی زرنج، فراه، هیلمند )سیستان تاریخی ( یا سرزمین 

ابوالمؤید بلخی سخنسرایان عهد  وهمچنان ازگشتاسپ نامهٔ دقیقی و جمع آوری نمود Sakasها  ساکه باستانی

صحبت میکند که درجغرافیای کنونی  یشهرهای از شاهنامه بیشتر دربخشهای نخستین ازینرو .ملهم گشت سامانی

موقعیت قندز( وکک کهزاد در فراه زرنج،  قلعهٔ زال )واقع در  ،سمنگان ،بلخ ، زابل، کابل،غزنه چون افغانستان

 .دارند

  Ohio Universityاستاد کرسی زبانشناسی شرق نزدیک دریونیورستی اوهایوDick Davis دک دویس 

 : چنین نظر میدهد منابع فردوسی در نگارش شاهنامه مورد در ،کسیکه شاهنامه را بزبان انگلیسی ترجمه نموده

تاچه اندازه منابع ایکه دراختیارش بوده برعالوهٔ بازنویسی ابیات  فردوسی و افکار شخص "ما نمیدانیم که چقدر

سوال  ؛تمام ابیات شاهنامه یکدست نیست  ، اما این را میدانیم کهدرساختار ادبی شاهنامه نقش داشتهشعرای پیشین 

ت، وانان کهن اسعمده درینجاست که چرا لحن گفتار و صالبت بخشهای نخستین شاهنامه که شرح حماسه های پهل
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ازنگاه سبک و پختگی کالم متفاوت میباشد؟  ،آن که حوادث تاریخی عهد ساسانیان را بیان میکند ازبخشهای اخیر

همان شکوهمندی نخستین را  زیرا بخشهای تاریخی شاهنامه نظر به قسمت های حماسی آن ضعیف تر است و

  ندارد."

بیان  یداستان جنگ رستم با افراسیاب در اوج پختگی کالم و شیوایبطور مثال  به تصدیق از تحلیل دک دویس،

  سروده شده که برخوردار ازصنعت شعری لف ونشراست:  
 

 به شمشیر و خنجر به گرزو کمند      ندـمــل ارجـرد آن یــبــه روز نـب

 نه و پا ودستـیالن را سرو و سی     ست و ببستــد و برید و شکــدری

 ویا :

 اهــارگــهٔ بــبــزه و قــیـــن نــب     ماهی و برشد به ماه  فروشد به

 

شکوهمندی تخیالت شاعرانه مشاهده  عصر ساسانیها چنین صالبت کالم و اما دربخشهای واقعات مربوط به

  .نمیگردد

ً از رواق تاریخ میگذرند تا به  ،ادب در جهان فلکلور و از سوی دیگر انسانهای دارای نام و شهرت عموما

که شخصیت های واقعی بودند و پس از مدت  ژندارک و امثال آنها ،مانند اسکندر ،ها بپیویندند افسانه جاودانگی

قایع به و از گذرگاه اسطوره ها عبورشاعر ،زمانی به اسطوره ای مبدل گشتند. اما آنچه در شاهنامه بوقوع پیوسته

عادی تنزل میدهد. مثالً فردوسی در  به یک گزارشگر شاعر حماسه سرا او را از یک تاریخیست  که مقام ادبی

که  شاه یفتلی به تخت تیسفون تکیه داد چنین مینویسد مورد پادشاهی قباد فرزند فیروز اول که به حمایت اخشنوار

 نسبت به ابیات باال بسیار ُسستر است:

 رنهادــه سر بـزرگی بـاله بــک      بنشست فرخ قباد و بر تختچـ

 خرــود فــدو بــان را بــه آزادگــک      سوی طیسفون شد ز شهر صطخر
 

هنگامیکه مفکورهٔ "ایران بزرگ" وتقویت حس برتری جویی ایرانیان بر ملل همجوار  ودرین راستا باید گفت،

درین رابطه  .برای رژیم آنوقت مبدل گشتنمونه ای به  فردوسینصب العین دولت پهلوی بود، ابیات ابوالقاسم 

مرحوم ملک الشعرا بهار متفکر وشاعر آزادیخواه معاصر ایران عقیده داشت که درشهنامه دستکاری های زیادی 

مرکز نشر سپهر، تهران،  166فردوسی نامهٔ، ملک الشعرا بهار،  )ص  بگونهٔ مثال در ؛است صورت گرفته

 آمده:چنین ( 1۳۴۵

در نسخه ی شماره ی سوم و چهارم  ءاین اواخر باز هم تصرفاتی در اشعار فردوسی شده و می شود. از قضا»

کدام را از یک جای شاهنامه برداشته اند و  شش بیت از شاهنامه دیدم که هر 1۸2مجله ی آینده در صفحه ی 

کاسته اند و در جراید و مدارس آن ها تصحیفی در آن ها شده، یک مصراع زیادی به آن افزوده و یک مصراع 

 :یا مرگ یا وطن را می خوانند و یاد می دهند:

 

 ه کســان را بــیر ژیــد شــدارنــن  ان است و بس    ــرانیــزد ایــر نــهن

 راســدارند در دل هــیتی نــه گــب   زدان شناس   ــند یــدالنــکــه یــمــه
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 ن مبادت بر این بوم و بر زنده یک   ن مباد   ــن مــد تــاشــو ایران نبــچ

 ه کشور به دشمن دهیمــاز آن به ک   همه سر به سر تن به کشتن دهیم   

 واهی همی روزگارــاگر کشت خ

 ر از مرگ کارزارــوتـکــه نیــچ

 

ً  اوالً  ً از آن بعضی این اشعار هر یک از یک جای شاهنامه است، ثانیا برخی را مسخ کرده اند  ها قطعه است. ثالثا

 ً  . است دقیقی است که به نام فردوسی نقل شده و در ردیف اشعار باال نبودهه ای از اشعار عزء قطجشعر آخر  و رابعا

از داستان  مسخ گردیده وندارند شیرژیان را به کس     هنر نزد ایرانیان است و بسبقول ملک الشعرا بهار بیت: 

درجای  شده و ی داشته انتخابا ر هویت اصلی با فغفور شاه چین گفتگویه با تغیمربوط به دیدار بهرام گور ک

 در حالیکه اصل گفتار فردوسی چنین است:  ،است دیگری مورد استفاده قرار گرفته

 رام بودـهــاه بــر شــان اختــمـه

 ام بودـکه با فر و اورنگ و با ن

 هنر نیز ز ایرانیان است و بس

 ه کسـان را بــدارند گرگ ژیــن
 

نظر به اعتراف محبتی مینویی   «درین بوم بر زنده یکتن مباد    گر ایران نباشد تن من مباد » :گونه بیت بهمین

دست خورده وعین گفتار فردوسی نیست زیرا  ،ران برتری نژاد ایرانی در عهد سلطنت شاه رضاایکی از بنیانگز

 در داستان حماسهٔ رستم و سهراب این ابیات چنین آمده :

 ران زمینـام داران ایـه نــهم چو گودرز و هفتاد پور گزین    

 د پاک یادـوبـین دارم از مـچن  ن مباد    ـن مـران تـاشد به ایــنب
 

راستی مصراع دوم "بدین بوم و بر زنده یک تن مباد" » میکند: شاد روان محمد تقی بهار در همان بحث اضافه

از کجا پیدا شده؟ چه کسی این مصراع را بر این قطعه افزوده؟ عجیب است که این شعر طوری در تهران شایع 

 «شده که در قائمه ی مجسمه ی فردوسی هم نقاری گردیده و بر هر زبانی روان است!

تخیالت شاعرانه اش از ایران زمین صحبت میکند بطور مشخص معلوم نیست بهرحال، وقتی فردوسی در دنیای 

که مرادش ازایران کجا بوده؟ این سرزمین چه حدود وثغوری داشته؟ وآیا فارس که به قول اکثر دانشمندان ایرانی 

ه ـهور بـم مشـرد یکـخاستگاه اصلی آنست شامل این خطه بوده یاخیر؟ چه فردوسی در رابطه به مرگ یزدگ

 یزدگرد

   :بزه گر شاه ساسانی چنین گوید 

 هانـان مـند گریـتـران برفــزای       چو در دخمه شد شهریار جهان

 روان نـور روشــهشیوار دست        پهلوان  د وــوبـم اــارنگ بـکن

 دندـرد آمـــزدگــی  ـۀمــر دخــب         همه پاک در فارس گرد آمدند
 

یک شاعر حماسه سرا مورد توجه سلطان محمود قرار  دربارغزنه منحیث ابوالقاسم فردوسی دردرست است که 

رخ مطرح چون عتبی، ابوالفضل بیهقی، ابوریحان بیرونی وعبدالحی ؤم اما درعصرش بصفت یک ،گرفت



  
 

 

 6از 4

 شاهنامه رمثال د ۀبگونتا حقایق تاریخی جهان آنوقت به اساس اشعار وی تثبیت گردد.  ،گردیزی شناخته نمیشد

نمود که پس ازمرگش قلمرو وسیعش میان سه پسرش  هسال پادشاهی توصی 700چنین آمده که فریدون پس از 

فرمانروایی توران به تورج و شاهنشاهی روم به سلم برسد که از نگاه  ،تقسیم شود، پادشاهی ایران به ایرج

 ۀخط ریخأسوال درینجاست که آیا میتوان ت از افسانه ای بیش نیست. اما جز ،اسطوره پردازی تخیل گیرایست

سرزمین درحالیکه وقتی فردوسی درهزارسال پیش از بزرگی از قارهٔ آسیا را باالی اشعار فردوسی استوارکرد؟

. اگر ایران درسدهٔ یازدهم  نیست حدود اربعهٔ کنونی آن صحبت میکرد مرادش ازایران امروزی با ایران افسانوی

 انیفردوسی ایررا بجای فردوسی طوسی  سرحدات معین ودولت معینی میبود فردوسی خودیک مملکت واقعی با 

گونٔه ممالک امروزی نبود، بلکه حدود اربعهٔ آن چه ه عصرکشورهای جهان ب درین میخواند که نخوانده است.

 نگی مختلفی را دراقتدار فرمانرویان شناخته میشد که خطه های فره وراروپا به اساس قلم در قارهٔ آسیا وچه در

 وصف اقتدار محمود چنین گوید: برمیگرفت. چنانچه فردوسی خود در
 

 یدمیــرســـپـــب  دارانــازان نام      دمیــدی یخسرو  ههرــچو آن چ

 ای سندــدری ش ــپی تا  وجــز قن      یکی گفت کاین شاه روم است وهند

 اند دهـه فرمان او زنـو ب به رای     اند وران ورا بندهــران و تــبه ای

 ر نهادــت ازان تاج برسـپردخــب     ن را به دادــاراست روی زمیـبی

 ش و گرگــبه آبشخورآرد همی م      بزرگ اهـحمود شــم  رداــهانــج

 نند آفرینــک  ارانــهریــرو شــب      ای چینـش دریــمیر تا پیــز کش

 وید نخستـگ ز گهواره محمود      بشست   لب از شیرمادرچو کودک 
 

اصطالح "ایرانشهر" بمعنی امپراتوری  ،Greater Iranنکتهٔ دوم تمسک بنایانگزاران مفکورهٔ "ایران بزرگ" 

ایران و تداخل دو اصطالح فارس و ایران دریک مفهوم است که از نگاه بررسی های علمی ابهاماتی را ببار 

قرن  نزدهم وآغاز  زبانشناس آلمانی اصطالح ایرانشهر باالی فرضیهٔ جوزف مارکورات مورخ و آورده است.

اشتهای د دیا نامبرده در اواخر سدهٔ نزدهم پس از تحقیق در متون قرون اوسطایی واستناد بر ،سدهٔ بیستم بنا یافته

را مطرح کرد.   Ērānšahrیرانشهرکه بزبان ارمنی نگارش یافته بود برای نخستین بار اصطالح ا موسی خورنی

موسی خورنی فیلسوف و تاریخنگار ارمنی بود که در قرن پنجم میالدی میزیست و در رابطه به ورود مسیحیان 

 است.  ذکر کرده را به قلمرو ساسانیان این اصطالح
 

  n(y)ʾryʾnʾMLKYN MLKʾ ʾryʾn Wاصطالح رخین معاصر ایران اساس امپراتوری فارس را بر دو ؤگرچه م

اما مشکل اساسی درین  یعنی شاه شاهان ایران وغیر ایران استوار مینمایند، "ملکن ملک ایران و ان ایران "

 استدالل اینست که اصطالح ملکن ملک به معنی شاه شاهان ریشهٔ سامی وعربی دارد، نه فارسی. ازینرو اصطالح

اما مارکوارت در  ،مدار اعتبار قرار میدهند ذکر یافته متون زبان پهلوی که گویا در را  aryānšahr آرین شهر

رانشهرو ارتباط به ای مقدمهٔ کتابش به استناد بطلموس جغرافیا دان یونانی اعتراف منماید که متن اصلی پهلوی در

ایاالت مربوط آن از بین رفته ودیگر وجود ندارد. این اعتراف مارکوات بانی مفکورهٔ "ایرانشهر" ثبوت این 

میالدی چشم از جهان پوشید،   19۳0بطورکل ضعیف میسازد. بهرحال جوزف مارکوارت درسال  را فرضیه
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بطور گسترده ای  میالدی با رویکار آمدن آدلوف هیتلر کتاب ایرانشهر مارکوارت چاپ، و19۳۳اما درسال 

  Major von Viban تحت نظارت مستقیم میجر وان ویبان« نامهٔ ایران باستان»به تعقیب آن  .توزیع شد

الرحمن سیف با عالمت حزب نازی آلمان )صلیب آلمان دربرلین با مدیریت شیخ عبدعضوسیاسی حزب نازی 

 مقابله در برابر شکسته( به نشر رسید که مراد آن تقویهٔ مفکورٔه " ایران بزرگ" درشرق میانه، و بطور اخص 

 مجله ایرانشهر لین تقویه میگردیدند. در همین آوان نفوذ ترکان آزربائیجان درفارس بود که توسط جوزف ستا

 .زاده در برلین به چاپ میرسید شمسی به مسئولیت حسین کاظم 1۳0۶تا  1۳01نیزدر سالهای 

 

 
 

در وقت زمامداری هیتلر   نمونه های از شماره های نخستین نشریه های "ایرانشهر" و "نامهٔ ایران باستان" که دربرلین

 بچاپ میرسید

 اجهانی شاه رض در اوج پخش افکار نژاد پرستانهٔ آدلوف هیتلر و موسیولینی رهبر ایتالیا در جریان جنگ دوم

یک قطعه عکس امضا شدهٔ  هیتلر تمنیات نیک و .اسم کشورش را از فارس به ایران تبدیل نمود19۳۵ درسال

نبهای ای در ازای هدایای گرا رد تا تحفهرا به محتشم السلطنه حسن اسفندیاری سفیر ایران دربرلین تقدیم ک خود

 باشد. شاه رضا به وی
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 مالقات محتشم السلطنه حسن اسفندیاری  نمایندهٔ خاص رضاشاه  پهلوی با آدلوف هیتلر

 

 بلوچستان موقعیت که در پهره به اساس پالیسی بزرگسازی تاریخ ایران اسم قدیمی شهر 19۳7متعاقباً درسال 

تا برای اثبات مفکورهٔ امپراتوری "ایران بزرگ" سندی به  تبدیل گشت ایرانشهردارد ازطرف رژیم پهلوی به 

آن  در نزدیکی شهر باستانی پهره یا ایرانشهر کنونی یکی از جنوبی ترین شهرهای ایران است و .میان آید

از قرار معلوم  هم بنام قلعهٔ بارکزایی ها یاد میگردد. قلعه بمپور دژ بزرگی بچشم میخورد که هنوز برعالوهٔ 

 درحالیکه پایتخت پادشاهی ساسانی ها در .هیأتی ازباستان شناسان آلمان نازی درینوقت در ایران حضور داشتند

 ،است در پاسارگاد در نزدیکی شیراز موقعیت دارد وخاستگاه شاهان پارس شهر تیسفون واقع درعراق امروزی

خاص زمانی یعنی اوج اقتدار آلمان نامگزاری ایرانشهردرایالت سیستان و بلوچستان درآن مقطع  د کهفکر میشو

زیرا درجریان جنگ جهانی دوم بندرگاه چاه بهار درساحل بحیرهٔ  ؛تا تاریخی  داشت نازی جنبهٔ سیاسی بیشتر

چون قوای نظامی آلمان  ؛ستراتیژیک خاصی برخوردار بود همیتبحرهند برای آدلوف هیتلر از ا مکران و

 .میتوانست با مستقر شدن در جنوب ایران وحمله برهند  شریان اقتصادی انگلستان را قطع کند

 

 پایان قسمت دوم

 

 برای مطالعۀ قسمت اول مضون، لطفاً بر لینک آتی کلیک نموده ممنون سازید.

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/H_naweed_sharhi_dar_rad_eb

hamat_tareekhi.pdf 
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