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ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر و ﻗدرﻣﻧدی ﻓراوان از ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﺑﯽ ﺷﺎﺋﺑﮥ ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺗواﻧﺎ،
ﻣﺣﻘق ﭼﯾره دﺳت ،ﺷﺎﻋر ﺧوش ﻗرﯾﺣﮫ و ﻧﻘﺎش ﻣﺎھر و ﺧوش ذوق اﻓﻐﺎن،
ﻣﺣﺗرم و ﮔراﻣﯽ ،ﺟﻧﺎب"ﺣﺎﻣد ﻧوﯾد" ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳﭘﺎﺳﮕزاری ﻧﻣوده و
ﺧوﺷﺣﺎﻟﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎﯾت ﻣؤﻗر را ﻣورد اطﻣﯾﻧﺎن ﺧوﯾش ﺗﺷﺧﯾص داده اﻧد.
ﺑرای اﯾن ھﻣوطن ﺳراﻓراز و ﭘ ُر ﮐﺎر و ﭘ ُرﺗﻼش ﺧود ،ﺻﺣت ،ﺳﻌﺎدت و

ﺷرﺣﯽ در رﻓﻊ اﺑﮭﺎﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ

ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر آرزو ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺟﻣﻌﮫ  ٠۴دﺳﺎﻣﺑر ٢٠٢٠

ﺣﺎﻣد ﻧوﯾد

ﺷرﺣﯽ در رﻓﻊ اﺑﮭﺎﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﻗﺳﻣت اول
طورﯾﮑﮫ ﻣﯾداﻧﯾم ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﻋدۀ زﯾﺎدی از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻر اﯾران در ﺗﻼش اﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻔﺎﺧر ادﺑﯽ،
ھﻧری و ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺧطﮫٔ ﺑزرﮔﯽ از ﻗﺎرٔه آﺳﯾﺎ را ﮐﮫ از ﻣﺎوراﻟﻧﮭر و ﺧﺗن ﺗﺎ ﮐﺷﻣﯾر ،و از
آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﺧوارزم و ﺑﺳوی ﻏرب ﺗﺎ ﻋراق و ﺳورﯾﮫ ﮔﺳﺗرده ،ﺑﻧﺎم ﻓرھﻧﮓ " اﯾران زﻣﯾن" ﯾﺎ " اﯾران
ﺑزرگ" ﯾﺎد ﮐﻧﻧد و از آِن ﺧود ﺑﺷﻣﺎرﻧد .ازﯾﻧرو اﮐﺛر ﭘدﯾده ھﺎی ھﻧری ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ
وآﺛﺎرادﺑﯽ ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺷﻣول اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﻧﺎم ﮐﺷور ﮐﻧوﻧﯽ اﯾران ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده
اﺳت .ازآﻧﺟﺎﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد اﺑﮭﺎﻣﺎﺗﯽ درﻣﯾﺎن ﯾﮑﺗﻌدادی ازھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻣﺎ ﻧﯾز ﮔردﯾده،
ﻧﺎﮔزﯾرﯾم ﺗﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘس ﻣﻧظر ﻣوﺿوع ﺑﻣﻧظور رﻓﻊ اﺑﮭﺎﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯾﺎﻧدازﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺗذﮐر ﺷد
ﮐﮫ ﻣراد ازﯾن ﺑررﺳﯽ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﮐوﭼﮏ ﻧﮕری و ﺳوء ﻧﯾت در ﻣورد ﻓرھﻧﮓ ﻏﻧﯽ و ﺑﺎرور ﻣﻠت
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اﯾران ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷرح ﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺻطﻼﺣﺎﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ درطﯽ زﻣﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را
ﺑﺧود اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ھﺎی ﻧﺎدرﺳت ﺑﺧورد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن داده ﺷده و ھﻧوز ھم اﯾن ﺑرﺧورد ﯾﮑﺟﺎﻧﺑﮫ
ﺑﺎ اﺳﺗدﻻﻟﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯾت ﮔراﯾﺎﻧﮫ وﻏﯾراﮐﺎدﻣﯾﮏ دوام دارد .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ ﺗﻼش و ﭘﺷﺗﮑﺎر ﻓراوان ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن،
ﭘژوھﺷﮕران و داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﻌﺎﺻر اﯾران ،ﭘس از ﺗﺑدﯾﻠﯽ ﻧﺎم اﯾن ﮐﺷور از ﻓﺎرس ﺑﮫ اﯾران درﺳﺎل
 ،١٩٣۵در راه اﺣﯾﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرزﻣﯾن ﺷﺎن ﭼﺷﻣﮕﯾر اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺻداق ﻣﻘوﻟﮫٔ "آن ﻗدح ﺑﺷﮑﺳت
و آن ﺳﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد" دﯾﮕر ﻧﻣﯾﺗوان ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎی  ٢۵٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش ﮐوروش ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ و
اﺷﻌﺎر ﺣﻣﺎﺳﯽ ﻓردوﺳﯽ ﭘدﯾده ھﺎی ھﻧری و ﻓراورده ھﺎی ادﺑﯽ ﯾﮏ ﺧطﮫٔ ﺑزرگ را ﺑﺎ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻣﺎت
ﻣﮭر ﺗﺻﺎﺣب زد .اﮔر ﻣراد از ﺗﻌرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ ھﻧر و ﻓرھﻧﮓ " ﻟﺷﮑرﮐﺷﯽ ھﺎی ﺟﮭﺎﻧﮕﺷﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷد
ﭼﻧﮕﯾز ﻧﯾز در ﻧﯾﻣﮫٔ اول ﻗرن  ١٣ﻣﯾﻼدی ﺑر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺑزرگ ﻗﺎرٔه آﺳﯾﺎ ﺑﺷﻣول اﯾران اﻣروزی ﺣﮑوﻣت
ﮐرد و ﺧﻼﻓت ﺑﻐداد را ﺳﻘوط داد .ھﻣﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗرﮐﺎن ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑر ﻧﯾﻣﯽ از ﻗﺎرٔه اروﭘﺎ ﺑرای ﭼﻧدﯾن ﻗرن
ﺗﺳﻠط ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻧﻣﯾﺗوان ﻓرھﻧﮓ و ﻣدﻧﯾت اروﭘﺎ را از آِن ﺗرﮐﯾﮫ ﺧواﻧد .ازﺟﺎﻧب
دﯾﮕر ﺗﺎﺣﺎل ﺛﺎﺑت ﻧﮕردﯾده ﮐﮫ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﭘﺎی ﮐوروش ﺑﮫ ﺑﻠﺦ رﺳﯾده ﯾﺎ ﺧﯾر؟ زﯾرا ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔزارش
ھرودوت ﻣورخ ﺑزرگ ﯾوﻧﺎن ،ﮐوروش درﺣواﻟﯽ ﺳﺎل  ٣٣٠ق.م .در ﻧﺑردی در ﻧواﺣﯽ ﺳﯾر درﯾﺎ ﺑﮫ
دﺳت ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻣﺎﺳﮑﺎت ازﻋﺷﺎﯾر ﺳﺎﮐﮫ ھﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﺑﮫ اﻣر ﻣﻠﮑﮫ ﺗﮭﻣرﯾﯾش  Tomyrisﺳر ﺑرﯾدٔه
او ﺑﮫ اﻧﺗﻘﺎم ﻣرگ ﻓرزﻧد دﻟﯾر ﻣﻠﮑﮫ ﺗﮭﻣرﯾﯾش در ﻣﺷﮏ ﺧوﻧﯾﻧﯽ ﻓروﮔﺷت وھﻣرھﺎن ﮐورش ﭘﯾﮑر
ﺧوﻧﯾن او را ﮔرﻓﺗﻧد و از ﻣﻌرﮐﮫ ﺑدر رﻓﺗﻧد .ﺳﺎﮐﮫ ھﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ای ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﻗرون اوﻟﯽ از
ﻧواﺣﯽ آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی ،ﺑﺎﺧﺗر و ﻣرو ﺗﺎ زرﻧﺞ و اراﮐوزﯾﺎ ﻣﯾزﯾﺳﺗﻧد و ﺑﺎ اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﻧﺑردھﺎی
ﺧوﻧﯾﻧﯽ داﺷﺗﻧد .اﻟﺑﺗﮫ در ﻣورد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﮐوروش رواﯾﺎت دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣوﺟود اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﻌروف
ﺗرﯾن آن ﮔزارش ھرودوت ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ھﻧر و ادﺑﯾﺎت ﮐﻼﺳﯾﮏ اروﭘﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺳﺗرده ای دارد .ﻣﺎﻧﻧد
ﺗﺎﺑﻠوی ﻧﻘﺎش ﻣﻌروف ﻋﺻر رﻧﺳﺎﻧس ﭘﯾﺗرﭘﺎل روﺑﻧز .
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ﻣرگ ﮐوروش اﺛر روﺑﻧز)(Death of Cyrus by Peter Paul Rubens

ازﯾﻧرو واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ آراﻣﮕﺎه ﮐوروش در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﮐﮫ درﺳﺎل  ١٣۵٠ﺑﻣﻧظور ﺑرﮔزاری ﺟﺷن
ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﮫٔ اﯾران و ﻣراﺳم ﺗﺎج ﭘوﺷﯽ ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠوی از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻣﺳﺟد
ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣرﺑوط ﻋﮭد اﺗﺎﺑﮑﺎن ﻓﺎرس )ﻗرن ١٢ﻣﯾﻼدی( ﻧوﺳﺎزی ﺷد ،از ﻧﮕﺎه ﻋدٔه زﯾﺎدی از
ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎران ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت .زﯾرا در اﺳﻧﺎد ﺗﺎرﯾﺧﯽ دورٔه اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ در ﻣورد
ﻣﻘﺑرٔه ﮐوروش وﺟود ﻧدارد .در آﺛﺎر ﻣورﺧﯾن ادوار اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻧﺎم "ﻣﻘﺑرٔه ﮐوروش
ﮐﺑﯾر"ﺳﻧد ﻣﻌﺗﺑری ﺑﮫ ﭼﺷم ﻧﻣﯾﺧورد .درﯾن راﺑطﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ اﺑن ﺑﻠﺧﯽ ﻣؤﻟف »ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻣﮫٔ« ﺑﻘﺎﯾﺎی
اﯾن اﺑﻧﯾﮫٔ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ واﻗﻊ در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد را ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣﻌﺗﻘدات ﻣﺣﻠﯽ ﻣردم »ﻣﺷﮭد ﻣﺎدر ﺳﻠﯾﻣﺎن« ﺧواﻧده اﺳت.
ﻟﯾﮑن ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت داﻧﺷﻣﻧدان ﻣﻌﺎﺻر اﯾران در ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺧﻧﮕﺎران ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ارﯾﺳﺗوﺑوﻟوس از ھﻣﮭرھﺎن اﺳﮑﻧدر ،اﺳﺗراﺑو ،وﭘﻠوﺗﺎرک ﺗﺷرﯾﺣﺎت ﻣﻔﺻﻠﯽ در ﻣورد آرﻣﮕﺎه ﮐوروش
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس آن اﯾن ﺑﻧﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻣر ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮭﻠوی در ﺟرﯾﺎن ﺑرﮔزاری ﺟﺷن
 ٢۵٠٠ﺳﺎﻟﮫٔ ﺷﺎھﻧﺷﺎھﯽ اﯾران اﻋﻣﺎر ﻣﺟدد ﺷد ،اﻣﺎ ﮐﺗﯾﺑﮫٔ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ای درﯾن آرﻣﮕﺎه وﺟود ﻧدارد ﺗﺎ اﯾن
ﺗﺷرﯾﺣﺎت را ﻣﺳﺗﻧد ﺗر ﺳﺎزد .آﻧﭼﮫ ﻣوﺿوع را ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾزﺗر ﻣﯾﺳﺎزد ،ﺳﺑﮏ ﻣﻌﻣﺎری اﯾن ﺑﻧﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻋﻣﺎرات ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺷﺑﺎھت دارد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺑﻧﯾﮫٔ ﺷرﻗﯽ.
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ﻧﻣﺎﯾﯽ از ﻣﻘﺑرٔه ﻣﺎدر ﺳﻠﯾﻣﺎن در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،آراﻣﮕﺎه اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﮐوروش
در ﻣورد زﻧدﮔﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی "ﮐوروش ﮐﺑﯾر" ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾراﻧﯽ ﺗﻔﺎﺳﯾر زﯾﺎدی ﻧوﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ ﻣﻘﺎم
او را ﺑﮫ اﺳﮑﻧدر ذواﻟﻘرﻧﯾن و ﺣﺿرت ﺳﻠﯾﻣﺎن ﭘﯾﻐﺑر ﻧﺳﺑت داده اﻧد ،اﻣﺎ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺳﻧد ﻣﻌﺗﺑر درﯾن ﻣﯾﺎن
اﺳﺗواﻧﮥ ﮐوروش اﺳت ﮐﮫ درﺳﺎل  ١٨٧٩از وﯾراﻧﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﮭر ﺑﺎﺑل واﻗﻊ در ﻋراق ﺑﺎ رﺳم
اﻟﺧط اﮐﺎدی )ﺑﺎﺑﻠﯽ ﻧوﯾن( ﮐﺷف ﺷد و ﺳﻧدی ﺑرای ﻣوﺟودﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐوروش ﺑﻣﯾﺎن آﻣد .ھرﭼﻧد
ﺑﻘول ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﯾراﻧﯽ "ﮐوروش ﮐﺑﯾر" ﺑﻧﯾﺎن ﮔزار ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن" ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﮕردد ،اﻣﺎ درﮐﺗﯾﺑﮫٔ
او ﮐﮫ ﺑﻧﺎم "ﻣﻧﺷور ﮐوروش " ﯾﺎ اﺳﺗواﻧﮫٔ ﮐوروش ﻣﺷﮭوراﺳت ،و ﺑﮫ زﻋم ﭘژوھﺷﮕران اﯾراﻧﯽ ﻣﺑدأ
ﺗﺎرﯾﺦ "اﯾران ﺑﺎﺳﺗﺎن " و زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫٔ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻧﺎﻣﯽ از ﻓﺎرس و ﯾﺎ اﯾران وﺟود
ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑزﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ در  ۴۵ﺳطر ﺑﮫ ﺧط ﻣﯾﺧﯽ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده و ﮐوروش در آن ﺧود را
ﺑﻧﺎم ﺷﺎه ﺗواﻧﻣﻧد »ﺑﺎﺑـِل« )ﺑﺎ ء ﺑﯽ ء ﻟﯾم(» ،ﺳوﻣر« )ﺷوء ﻣـِ ء ری( و »اَﮐـ ﱠد« ﯾﺎد ﮐرده اﺳت .ﺑﮫ
اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت درج ﯾﺎﻓﺗﮫ درﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﮐوروش اﻋﺗﻘﺎد ﺧود را ﺑﮫ »ﻣردوک« ﯾﺎ »ﻣرﻣوخ« اﯾزدی
از اﯾزدان ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن اﻋﻼم ﻧﻣوده اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺳﺗرش آﺋﯾن اوﺳﺗﺎﯾﯽ از ﺑﺎﺧﺗر ﺑﺳوی ﻓﺎرس ،ﻧﺎم
اھورا ﻣزدا در ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺷﺗﮫٔ دارﯾوش اول دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در ﺣواﻟﯽ ﺳﺎل  ۵٢٢ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﻧﮕﺎرش
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .درﯾن ﺳﻧﮓ ﻧﺑﺷﺗﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن) ) Old Persianرا آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﻋﯾﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ،وﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺗن اﯾن ﮐﺗﯾﺑﮫ ﺑزﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﺎ ﺧط ﻣﯾﺧﯽ ﺗﺣرﯾر ﮔردﯾده اﺳت.
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ﮐﺗﯾﺑﮫٔ دارﯾوش اول ﺑر ﭘﯾﮑرۀ ﮐوه ﺑﯾﺳﺗون در ﻧزدﯾﮑﯽ ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ و از زﻣرٔه اﺳﻧﺎد ﻣﮭم
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ از ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﭘﯾداﺳت اﮐﺛر ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی اﯾن دورٔه ﭘﺎرس
ﺑﮫ ﺧط ﻣﯾﺧﯽ آراﻣﯽ ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه ﻋﻠم زﺑﺎﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣل دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی زﺑﺎن ھﺎی ﺳﺎﻣﯽ
ﻣﯾﮕردد .ﺧﺎﻧوادٔه زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺳﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﺑل و ﮐﻧﻌﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺻر و از آﻧﺟﺎ ﺗﺎ ﺣﺑﺷﮫ ﮔﺳﺗرش دارد و
ﺷﺎﻣل زﺑﺎن ھﺎی آراﻣﯽ ،اﮐﺎدی ،ﺑﺎﺑﻠﯽ ،ﻋرﺑﯽ،ﻋﺑری ،ﺳرﯾﺎﻧﯽ ،آﺷوری و ﻗﺑطﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،از ﺧﺎﻧودأه
زﺑﺎﻧﮭﺎی ھﻧدواروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ھﻧدوآرﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ ھﻧدواﯾراﻧﯽ ﺷﺎﻣل آﻧﺳت ،ﺗﻔﺎوت ﮐﻠﯽ دارد.
اﯾن اﺗﺻﺎل ﻓرھﻧﮕﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﻗﺳﻣت زﺑﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ در آﺛﺎر ھﻧری اﯾن ﺣوزٔه ﺛﻘﺎﻓﺗﯽ ﻣﺷﮭود اﺳت .ﺑطور
ﻣﺛﺎل ﭘﯾﮑره ھﺎی ﻋﺻرھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﺳﺑﮏ ﭘﯾﮑرﺗراﺷﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ ھﺎ و ﺳوﻣری ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن
اﯾﺟﺎد ﮔردﯾده ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻣﺗداد ﺗﻣدن ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن در ﻓﺎرس ﻗدﯾم ﻣﯾﺑﺎﺷد.

ﺗﺻﺎوﯾر دﺳت راﺳت ﺑﺎﻻ وﭘﺎﺋﯾن :ﻧﻣوﻧﮫ از ھﻧرﻗدﯾم ﺑﯾن اﻟﻧﮭرﯾن.
ﺗﺻﺎوﯾر دﺳت ﭼپ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن :ﻧﻣوﻧﮫ ھﻧر دوره ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻓﺎرس.

ﺑﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎی ﻋﺻر ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﻣﺗن
ھﺎی ﺑﺎﺑﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﺗر اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭم ﮔﺳﺗرش اﯾن زﺑﺎن ھﻧدوآرﯾﺎﯾﯽ را از داﻣﻧﮫ ھﺎی ﮐوه ﭘﺎﻣﯾر ﺑﮫ
ﭘﺎرس ﮔواھﯽ ﻣﯾدھد.
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ادوارد ﮐوﻟﯾن ﺑرون  Edward C. Brownﻣﺣﻘق اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرس A
 Literary History of Persiaرا در آﻏﺎز ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم در ﺑراﺑر ﺟﻠوﮔﯾری از ﻧﻔوذ روﺳﯾﮫٔ ﺗزاری
در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ﺑﮫ ﺗﺄﺳﯽ از ﺳﯾﺎﺳت وﻗت دوﻟت ﺑرﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﮫ رﺷﺗﮫٔ ﺗﺣرﯾر درآورد ﺑﺎ وﺻف آﻧﮑﮫ در راه
ﻣﻌرﻓﯽ ﺗﻣدن ﻓﺎرس ﻗدﯾم ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻣﻔرطﯽ داﺷت ،ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه زﺑﺎن ھﻧدو اروﭘﺎﯾﯽ ﻓﺎرﺳﯽ را داﻣﻧﮫ ھﺎی
ﮐوه ﭘﺎﻣﯾر ﯾﻌﻧﯽ ﻧواﺣﯽ ﺑدﺧﺷﺎن ،ﺳﻐدﺳﺗﺎن ،ﺗﺧﺎر و ﺑﻠﺦ ﻣﯾداﻧد .در ﺳﻧﮓ ﻧوﺷﺗﮫٔ ﻧﻘش رﺟب دارﯾوش
اول ﺑدﯾن ﻣﺑﺎھﺎت دارد ﮐﮫ ﻧﺳﺑش ﺑﮫ وﯾﺷﺗﺎﺳپ ﺷﺎه ﺑﻠﺦ از ﺳﻠﺳﻠﮫٔ ﮐﯽ ﺷﺎھﺎن ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ زردﺷت
ﺑﺎﺣﻣﺎﯾت او آﺋﯾن اوﺳﺗﺎﯾﯽ را در ﺳرزﻣﯾن آرﯾﺎﻧﺎ وﯾﺟﮫ ﭘﺧش ﻧﻣود.
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل دوﻟت ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن درھﻧﮕﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ دارﯾوش ﺳوم درﺳﺎل  ٣٣٠ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﺑﮫ دﺳت
اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺳﻘوط ﮐرد و اﺳﮑﻧدر اﻣﭘراطوری ﺑزرﮔﯽ را اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ﮐﮫ از ﯾوﻧﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ھﻧد
ﮔﺳﺗرش داﺷت .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﺳدٔه ﺳوم ق.م ارزﺷﮭﺎی ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣدﻧﯾت ﯾوﻧﺎن در ﺳﺎﺣﮫٔ وﺳﯾﻌﯽ ای از
ﺟﮭﺎن ﮐﮭن ﮔﺳﺗرش داﺷت ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ای را ﺳراغ ﻧﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻓﺗوﺣﺎت اﺳﮑﻧدر،
ﻓراورده ھﺎی ﺛﻘﺎﻓﺗﯽ و ﭘدﯾده ھﺎی ھﻧری ﻣدﻧﯾت ھﺎی دﯾﮕر را از آن ﺧود ﺑﺷﻣﺎرد.
ﺑﺎ ﮔذﺷت ﺳده ھﺎ ،ﭘﮭﻠواھﺎ ،ﭘﺎرﺗﮭﺎ ،ﺳﯾﺗﯽ ھﺎ ،ﯾوﺷﯽ ھﺎ و ﺳﺎﮐﮫ ھﺎ در ﺑﺎﺧﺗر ،ﮐﺎﺑل ،زاﺑل و ﮐﻧدھﺎر در
ﻣﺣدؤه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧوﻧﯽ و ﺷﻣﺎل ﻧﯾﻣﻘﺎرٔه ھﻧد ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﮐردﻧد و ارﺷﮏ ﺑﺎﺧﺗری  Arsacesو
ﺑرادرش ﺗﯾرداد در ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﯾران اﻣروزی و ارﻣﻧﺳﺗﺎن ﺳﻠﺳﻠﮫٔ اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن را ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎدﻧد .در ﺳدٔه اول
ق.م .آزﯾس اول ﻓرزﻧد ﻣردوک ازﻋﺷﺎﯾر ﺳﺎﮐﮫ ھﺎی ﺟﻧوب در اراﮐوزﯾﺎ ﺷﺎﻟودٔه ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﻣﻘﺗدری
را اﺳﺎس ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن ﺑرای دﻓﺎع از آرﯾﺎ ) ھرات( ﻧﺑرد ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد .ازآﻧﺟﺎﯾﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻠل ﭘر از ﻧﺷﯾب و ﻓراز اﺳت ،ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن ،درﻋﮭد اردوان ﭘﻧﺟم ﺑﮫ دﺳت اردﺷﯾر ﺑﺎﺑﮑﺎن ﺳﻘوط
ﻧﻣود و دورٔه زﻣﺎﻣداری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ھﺎ درﺳﺎل  ٢٢۴ﻣﯾﻼدی آﻏﺎز ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ھﻣﻌﺻر ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺳﻠﺳﻠﮫ
ﻣﻘﺗدر ﮐوﺷﺎﻧﯽ ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود.
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