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نگرشی نو بر واژه ی شنبه
نویسنده: یزدان صفایی

در این جس��تار می کوشیم تا پژوهش��ی درباره ی ریشه ی واژه ی»شنبه« 
ارائه دهیم که در برگیرنده ی نگرش��ی نوین باش��د. در آغاز نیازمند آن 
هس��تیم که دیدگاه گذش��تگان را برای آش��نایی خواننده با پیش��ینه ی 

بررسی واکاوانه ی این واژه به صورت مختصر بیان داریم. 
برخی نوش��ته اند که »شنبه« از واژه ی »سبت« عبری گرفته شده است. 

 ]۱[
ذبی��ح بهروز، دیدگاه دیگ��ری دارد و می نویس��د: »تقویم های ایرانی که 
در چین پیدا ش��ده و از هش��ت قرن پیش از میالد است صورت اصلی و 
قدیمی »ش��نبه« یا »شنبد« را که »شام پت« می -باشد حفظ کرده اند. 
در ای��ران روزهای ماه خورش��یدی را از نیمه ی روز و روزهای ماه قمری 
را که اساس��ش بر هفته اس��ت از نیمه ی شب حس��اب می کردند. معنی 
»ش��ام پت« نیمه شب اس��ت و ربطی به »سبت« ندارد. روز جمعه را در 
عبری، »یوم شش« می گویند و روز شنبه را »یوم سبت« پس در حساب 
روزهای هفته، »س��بت« در عربی و عبری نمی تواند جز هفت باشد و در 
این معنی، این کلمه ، عربی یا عبری نیست و از این قبیل کلمات خارجی 

در آن دو زبان بسیار است.« ]۲[ 
هرچند نگارنده، می پذیرد که »سبت« در اصل صورت تحریف شده ای از 

»هفت« است اما این واژه را با واژه »شنبه« مرتبط نمی داند. 
به باور نگارنده، »ش��نبه« از دو جزء »شن« + »بک« ساخته شده است. 
ج��زء اول   همان اس��ت که در فارس��ی به معنی »خانه« اس��ت. فریدون 
جنیدی در مورد آن می نویس��د: »این واژه در واژه ی مرکب »گلشن« به 
معنی »جای گل« یا »خانه ی گل« هنوز موجود است. شندف = شن دف 
نیز که طبلی اس��ت، واژه ای مرکب اس��ت که »خانه ی دف« باشد.« ]۳[ 
حبیب اهلل نوبخت، در توضیِح واژه ی »س��نکبان« به ریش��ه,آنکه همین 
»ش��ن« اس��ت اشاره کرده و نوش��ته است: »ش��ن و زن و خن و کن به 
اختالف لهجه یا به تشابه حروف پهلوی با یکدیگر خوانده شده اند« ]۴[ و 
»خن«   همان است که امروزه، »خانه« می گوییم. نگارنده بی گمان است 

که واژه ی »شأن« در عربی نیز از همین ریشه  باشد. 
بخش دوم »ش��نبه«، واژه ی »بک« یا »بغ« اس��ت که در فارسی معنی 
»خدا« ی��ا »ایزد« می -دهد. صورت این واژه در زبان پارس��ی باس��تان 
چنان که از س��نگ نبشته های هخامنش��ی به یادگار مانده است، »بََگ« 
]۵[ می باش��د که به معنی »خدا« آمده اس��ت. چنان که می دانیم تبدیل 
»گ« به »ک« و سپس تبدیل »ک« به »ه« در زبان شناسی بسیار رایج 

است. 
بدین ترتیب معنی دو جزء واژه ی »ش��نبه« مش��خص شد بنابراین روی 
هم رفت��ه می توان آن را »خانه ی خدا-ایزد« یا »جایگاه خدا-ایزد« معنی 
نمود. می دانیم که ایرانیان باس��تان به هر کدام از روزهای ماه، ایزدی را 
نس��بت می داده اند چنانکه در نام های س��ی روزه ی ماه، ب��ه یادگار مانده 
اس��ت. آیا به قرینه نمی توان برای هر روز هفته، ایزدی را نس��بت داد که 
آن روز، جایگاِه او باش��د؟ به ویژه آن که در زبان ها و فرهنگ های نزدیک 
به زبان  فارس��ی و فرهنگ  ایرانی، همانند ای��ن پدیده را داریم. می دانیم 
که امروزه در زبان انگلیس��ی، به یکش��نبه: »Sunday=روز خورش��ید« 
گفته می ش��ود و یا دوش��نبه که »Monday=روز ماه« نامیده می شود. 
آیا نمی توان این فرهنگ به ظاهر غربی را به فرهنگ ایرانی بس��ط داد؟ 

آی��ا نمی توان احتمال داد که ایرانیان نیز برای هر یک از س��تارگان و یا 
سیارگان که ایزدی ]=بغ[ منسوب به آنان بوده، جایگاهی ]=شن[ در نظر 
گرفته و بر این اس��اس، نظام گاهشماری بر حسب هفته شماری از خود 
برجای داش��ته اند که در رقابت با نظام گاهشماری ماه-های سی روزه، از 

یاد ها رفته باشد؟ 
نگارنده احتمال می دهد که پاس��ِخ پرسش باال، آری باشد به ویژه آن که 
»س��ی روز ماه زردش��تی به گونه ای به چهار بخش تقسیم می گردد: دو 
هفت روز و دو هش��ت روز، که بر س��ر هر کدام از ای��ن چهار بخش نام 
اهورامزدا یا صفت و لقب او »دی« دیده می شود.« ]۶[ می توان به نوعی  
بازتاب »هفته« را در این گاه ش��ماری دید به ویژه آنکه دو بخش از این 
چهار بخش، دقیقاً هفت روز هس��تند و دو بخ��ش دیگر تنها با یک روز 

افزایش، هشت روز. 
ب��ه هر روی نگارنده در این گفتار چندان بر بررس��ی گاهش��ماری ایران 
پای فش��اری نمی کند و بررسی دقیق آن را به گفتاری دیگر وامی گذارد 
و آماج او تنها بیان دیدگاه جدید درباره ی واژه, »شنبه« بود که به طبع 

خواننده رسید. 

پانویس. 
۱. برای نمونه: لغت نامه,دهخدا. 

۲. ذبیح بهروز، دیباچه, کتاب قصه سکندر و دارا، چاپخانه کاویان، چاپ 
دوم، دی ماه ۱۳۵۵، رویه ۸۲. 

۳. فریدون جنیدی، زندگی و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتارهای ایرانی، 
نشر بلخ، چاپ پنجم، ۱۳۸۹، رویه ۶۵. 

۴. بنگرید به: ترجمه, نوبخت از کتاب »تاج« جاحظ، رویه ۳۸- پانویس 
نخست. 

۵. برای نمونه: لوحه, آریارمن، بند ۶- لوحه, زرین آرشام، بند۶. 
۶. ژاله آموزگار، مقاله,گزارشی ساده از گاه شماری در ایران باستان، زبان 

فرهنگ اسطوره، نشر معین، ۱۳۸۶. رویه ۲۳۷.



مفه�وم خراس�ان از ن�گاه دولت ه�ای 
افغانستان

نوشتۀ  ا ح اکبری شالچی

در افغانس��تان، یگان��ه همس��ایه همزب��ان ما چند دهه کوش��ش ش��ده 
بنیادین تری��ن مفهوم ه��ای تاریخی منطقه به گونه ای در میان کش��یده 
شوند که زمینۀ درگیری را نه تنها با ایران بلکه با کشورهای آسیای میانه 
و پاکستان نیز هموار سازند. ایرانیان معموالً به چنین جستارهایی نگرش 
نمی اندازند و اگر هم برخوردی با آنها پیدا کنند به س��ادگی از کنارشان 
می گذرند. اما برآمدن طالبان با آن روحیه دشمنانه شان، پرسش هایی را 
برای برخی از آنان پیش آورد و پاره ای از ایش��ان به ریشه های تاریخی و 
فرهنگی آن کنجکاو ش��دند و دانس��تند که این جستار آن چنان هم که 
می پنداشته اند، ساده و بی ریش��ه، و سیاسِی ناب نیست. براستی طالبان 
آن هم��ه کینه به ای��ران را از کجا آورده اند؟ چرا زمانی که دس��تگاهی 
داش��تند، برای ایران خط و نشان می کش��یدند؟ آیا سخن تنها سِر یک 
دش��منی گروهی اس��ت، یا باید ریش��ه های آن را در سده های گذشته و 
تبلیغات ضدایرانی در افغانستان جست؟ من که گمان نمی کنم هیچ آدم 

معمولی بتواند آن همه کینه را تهی از ریشه  ای تاریخی بینگارد.

ناز ک سنجانه تر بگویم، آهنگ من از نگارش این نوشتار، انداختن نگاهی 
گذرا بر دیگرنمایی مفهوم تاریخی خراس��ان و چند مفهوم پیوسته به آن 
از س��وی فرمانروایی افغانستان در دهه های پیشین است، که شوربختانه 
در یاد و دل بس��یاری از مردم آن کشور تا اندازه ای نه چندان اندکی جا 

افتاده است. 

نخس��ت ببینیم خراس��ان را در فرهنگنامه ها و برخی از سرچش��مه های 
تاریخی چگونه شناسا کرده اند.

لغت نامه دهخدا ما را چنین با خراسان آشنا می کند:

"این اس��م در اوائل قرون وس��طی بطور کلی بر تمام ایاالت اس��المی که 
در سمت خاور کویر لوت تا کوههای هند واقع بودند اطالق می گردید و 
باین ترتیب تمام بالد ماوراءالنهر را در شمال خاوری باستثنای سیستان 

و قهستان در جنوب شامل می شد."

نمونه های بس��یاری در دست است که به روش��نی از فراخنای خراسان 
کهن سخن می گویند:

"...او ] خسرو انوشیروان[ ایرانشهر را به چهار کستک بخش کرد: خراسان 
)مش��رق(، خورباران = خوروران )مغرب(، نیم��روز )جنوب( و آذربایگان. 

خراسان از ری تا به مرزهای چین و هند بود... )۱("

یاقوت حموی موشکافانه تر داد سخن را داده است:

"خراسان دارای چهار ربع بوده بدین قرار: ربع اول ایران شهر و آن نیشابور 
و قهس��تان و طبسان و هرات و بوش��نج و بادغیس و طوس که اسم آن 

طابران است؛ ربع دوم مرو شاهجان و سرخس و نسا و ابیورد و مروالرود 
و طالقان و خوارزم و آمل که هر دو شهر مزبور بر بهر قرار داشته اند؛ ربع 
سوم در غرب نهر جیحون است و بین آنجا تا نهر هشت فرسخ راه است 
و ش��هرهای فاریاب و جوزجان و طخارس��تان علیا و خس��ت  و اندرابه و 
بامیان و بغالن و والج )شهر مزاحم بن بسطام( و رستاق بیل و بدخشان 
)مدخل مسافران تبت( است و از اندرابه مردمان بکابل می روند و ترمذ و 
آن در شرق بلخ است و صفانیان و طخارستان سفلی و خلم و سمنجان؛ 
ربع چهارم ماوراءالنهر بخاری و شاش )چاچ( و طرازبند و صغد و هوکش 
و نس��ف و روبستان و اشروسنه و س��یام قلعه المقنع و فرغانه و سمرقند 

                                                               .)۲(

برخی از نوشته های ایران شناسان اروپایی نیز با این دسته از سرچشمه های 
پژوهش��ی همسوس��ت. ب��رای نمونه لودوی��گ آدامک ک��ه پرآوازه ترین 
افغانستان ش��ناس جهان است واژۀ "خراس��ان" را در "فرهنگنامۀ تاریخ 

افغانستان" خود چنین معنی کرده:

" این واژه به معنای "س��رزمین برآمدن خورش��ید" اس��ت که نام استان 
شمال خاوری ایران بوده از نگاه تاریخی نام منطقه ای است که کمابیش 
براب��ر ب��ا خاور ایران و افغانس��تان در زمان احمد ش��اه ۱۷۴۷ تا ۱۷۷۳ 

می باشد )۳(.

پس استان های سه گانه خراس��ان ایران، یگانه سرزمینی که هنوز رسماً 
خراس��ان نام دارد، تنها دربرگیرنده بخش یکم خراس��ان پارینه، آن هم 
نه همه اش اس��ت. چه رویدادهایی خراسان یاقوت حموی را تا به اندازه 
کنون��ی خرد و کوچک س��اخته؟ فرهنگ نامه بزرگ ش��وروی پاس��خی 

شتابزده به این پرسش می دهد:    

" پس از س��قوط صفویان، بخشی از خراس��ان )منطقه هرات و بلخ( جزو 
افغانس��تان شد و بخش��ی جزو ایران، منطقه مرو در آغاز سده نوزدهم از 

سوی ترکمنان گشوده گردید )۴(."

گاهی بینش فرهنگنامه ها تنگ تر است:

"در س��ده ش��انزدهم خراسان باز اس��تانی از ایران گش��ت و در آن ماند، 
باس��تثنای هرات، بخش خردتر و خاوری آن که از آن افغانس��تان ش��د 

".)۵(

و نیز:

"در س��ده شانزدهم شیبانیان و صفویان با هم درافتادند؛ خراسان از سال 
۱۵۹۸ باز از آن ایران بود، در سده نوزدهم هم خاورش )پیرامون هرات( 

به روسیه درباخته شد )۶(."

اما میان آنچه که در بن نوش��تار های کهن و فرهنگنامه های نوین آمده با 
آنچه در نوشته های رسمی افغانستان در باره خراسان آورده اند، شکاف و 

ناهمسازی هنگفتی است.

 
افغانستان برابر با خراسان کهن؟!



خراسان همچون یک مقولۀ تاریخِی راستین، نه تنها در نوشتگان رسمی 
افغانس��تان پس زده نش��ده، بلکه بس��یار هم از آن یاد ش��ده و کوشش 
گردیده که از راه آن برای کشور افغانستان کنونی آبروی فرهنگی و ادبی 
و تاریخی خریده شود. برای نمونه در دانشنامۀ آریانا که شاید معتبرترین 

کتاب رسمی باشد که تاکنون در افغانستان نوشته شده، آمده: 

"مملکت��ی که در تاریخ معاصر آس��یا و جهان به نام افغانس��تان خوانده 
می شود در قرون وسطی به اسم )خراسان( و در قرون قدیمه بنام )آریانا( 
شهرت داشت. پیش از آغاز تاریخ افغانستان )۷( شناختن نام های پارینه 
و باستانی این مملکت خیلی مهم و البدی و حتمی است زیرا کسانی که 
به این امر اساسی توجه نکرده اند تصور می کنند که این مملکت آسیایی 
از کشورهای جدید اس��ت که بعد از قرن ۱۸ دارای هستی و موجودیت 
تاریخی و سیاس��ی ش��ده حال آنکه افغانستان با نام های مختلفی که در 
ادوار مختلف داش��ته اس��ت یکی از کهن ترین ممالک آس��یایی و شرقی 
است که با حدود معین جغرافیایی بین هند، چین، فارس و مدی ]ماد[  
رول ]رل[  مهم تاریخی خویش را در چهارراه آس��تانه آس��یای مرکزی 
بازی کرده است و این رول از نقطه نظر سیاست، مدنیت، تهذیب، زبان، 
ادبیات، افکار، عنعنات ]س��نت ها[، معتقدات، صنای��ع ظریفه، مراودات، 
تجارت، سوق الجیش��ی، جنبش حماس��ی ملی و غیره برای تاریخ آس��یا 
کم��ال اهمیت را دارد... مملکتی که امروز در تاریخ و جغرافیای عمومی 
بنام افغانستان شهرت دارد از قرن پنجم مسیحی، یعنی از عصر یفتلی ها 

]هیاطله[ تا قرن ۱۹ بنام خراسان معروف بود...)۸("

پس کش��وری به نام خراس��ان هستی داش��ته که نامش را به افغانستان 
تبدیل کرده است، همین! )۹(

عبدالحی حبیبی در "تاریخ مختصر افغانس��تان" یعنی همان خراس��ان! 
آورده:

"فرهنگ اسالمی خراسانی اکنون صبغۀ خاصی یافته بود. باین معنی که 
خراس��انیان با عنعنات قدیم فرهنگی خویش مجهز بوده مبادی مدنیت 
]تمدن[  اسالمی را هم پذیرفته بودند. این خراسانیان به مراکز سیاسی 
و اجتماعی و اداری و علمی خراسان و سرزمین خالفت عباسی مخصوصاً 
بغ��داد روی  آوردند و در تمام ش��قوق فرهنگی کاره��ای نمایان کردند. 
دودمان نامی برمکیان بلخ که در کانون فرهنگ خراسانی و افغانی پرورده 
شده بودند زمام اداره و علم و فرهنگ را در کشور عباسی بدست گرفتند. 
علوم نقلی و عقلی اس��المی باهتمام این مردم رونق گرفت. بالد معروف 
خراس��ان از نش��اپور و مرو گرفته تا هرات و زرنج و بلخ و بست و بغشور 
و غیره پرورش��گاه علوم اس��المی و افکار و فرهنگ گردید. موالی فراوان 
خراسانی در خاندان های عرب داخل گردیده و افکار و روایات ثقافی خود 
را بدنیای عرب انتقال دادند و نفوذ فرهنگ  خراسانی و عجمی در دربار 
عباسیان بغداد و دیگر بالد کشور وسیع عباسی بدرجه یی بود که برخی 
از خلفا با زنان خراسانی ازدواج کردند و مادران چند تن از خلفای مقتدر 

بغداد از این مردم بودند )۱0(."

گمان می رود اگر یک تاریخ نویس ایرانی این جستار را بنویسد، حتی اگر 
خراس��انی هم باشد، در هر کجایی که آقای حبیبی، خراسان و خراسانی 
گفت��ه، ای��ران و ایرانی خواهد گفت. اما در دس��تمایه های افغانس��تانی، 
پیوس��ته با منطقه گرایی ویژه ای روبرو می شویم که می کوشد سرفرازِی 

تاریخی خراس��ان را از ایران جدا کرده تنها به بخش��ی از خراس��ان که 
امروزه افغانستان نامیده می شود، بگذراند:

"در این وقت منظومات دری، یک نوع منظومات روستایی بود که بتدریج 
لغات عرب را قبول و باالخره در قرن س��وم زبان و ادبیات جدید فارسی 
را در افغانس��تان به میان آورد و محمد بن وصیف سیستانی شاید اولین 
ش��اعر افغانی زب��ان جدید بود که یعقوب صفاری پادش��اه افغانس��تان را 

بهمین زبان تازه مدح کرد )۱۱ (".

گذش��ته از کش��ور ایران کنونی، گاه دیده می ش��ود که بن نوش��تارهای 
افغانس��تانی سر میراث فرهنگی مش��ترک، با فرارود هم درافتاده آنان را 

نیز به گونه ای وابسته و پیرو خود می شمارند:

"زبان فارس��ی در افغانستان و در دربار س��امانیان در ماوراءالنهر و باز در 
آستانۀ محمود بزرگ و شهریاران دیگر غزنه پرورش یافته بوسیله اقتدار 

شاهان آریانا در تمام ایران امروزه و ماوراءالنهر پراگنده شد...) ۱۲("

پس گذش��ته از ایران که زبان پارس��ی را از نگاه نویسندۀ جمله های باال 
وامدار افغانس��تان است، فرارود نیز س��رانجام به گونه ای مدیون "آستانۀ 
محمود بزرگ و ش��هریاران دیگر غزنه" و افغانس��تانی که تازه چند سده 

بعد پدید آمده، می شود!

اما "والیات طبیعی افغانستان" چیست؟ این والیات حتی کرمان و سند و 
پیشاور و پاکستان و کشمیر هند و خود پاکستان را نیز دربرمی گیرد!:

"احمد شاه مرد سیاسی و نظامی الیقی بوده در مدت بیست و پنج سال 
سلطنت خود خدمات مهمی برای افغانستان نمود. او بعد از تشکیل دولت 
و اردو اوالً تمام والیات طبیعی افغانس��تان را از قبیل قطغن و بدخش��ان 
بل��خ و میمنه، مرو و مرغاب، طوس، نیش��اپور )والیات فعلی خراس��ان(، 
سیس��تان، کرمان، بلوچستان، سند، کشمیر، چترال، کابل، غور، پشاور و 
پنجاب تابع یک مرکز اداری س��اخته و بعدها برای حفظ والیات ش��مال 
یک بار رود جیحون را و برای حفظ حوزه س��ند چند بار رود س��تلج را 

عبور و در تمام محاربات فاتح هم بود ) ۱۳(.

و این هم آهنِگ آقای عبدالحی حبیبی از"افغانستان تاریخی":

"وقتی که افغانس��تان تاریخی گفته می شود ما تمام سرزمین هایی را در 
نظر می گیریم که در وقایع  و جریان حوادث سیاسی و مدنی و فرهنگی 
با افغانس��تان اشتراک داشته و در تحت عوامل مشترک و تاریخی اوضاع 
مشابهی را دارا بوده اند. در این ساحه جغرافی قسمت شرقی فالت ایران 
از دریای س��ند تا آخر خراسان )دامغان( ش��رقاً و غرباً شامل است، و در 
شمال هم وادی های شمال آمو را تا سمرقند و دامنه های کوهسار پامیر 
فرامی گیرد، و در جنوب به بحیره عرب منتهی می گردد، و این سرزمین 

عموماً دارای تاریخ مشترک است )۱۴ (".
هرچند نویسنده خواس��ته افغانستان تاریخی را برابر با خراسان تاریخی 

بگذارد، نتوانسته است از آب های دریای عرب بگذرد!

فارس به عنوان نام تاریخی ایران با گستردگی کنونی آن کشور؟!



 روش��ن اس��ت چهره ای که از خراس��ان تاریخی به دس��ت داده ش��ده، 
نمی تواند بخش های باختری ایران بزرگ را آس��وده وانهد. از این رهگذر 

ایراِن تاریخی هم "فارس" و نه ایران نامیده می شود:

"کلمه ایران از قرن یازده میالدی به این طرف با ش��اهنامه فردوسی احیا 
ش��د، مگر ]اما[ استعمال آن برای کشور معاصر فارس پیش از قرن نُزده 
دیده نش��ده است. و در این اواخر یعنی در سال ۱۹۳۵ بود که رضا شاه 
پهلوی از خارجیان رسماً خواهش کرد که نام ایران را عوض کلمه فارس 
بکار برند. از آن تاریخ به بعد اس��ت که ایران نام رس��می کشور همسایه 

غربی افغانستان قرار گرفته است ) ۱۵(".

دلچس��پ این اس��ت که گاه می بینیم در گامه ای از تاریخ نام "فارس" به 
ج��ای  ایران و در همان گامه نام افغانس��تان به معنای خراس��ان به کار 

برده می شود:

"عمرو برادر یعقوب که جانش��ین او ش��د با خلیفه بغ��داد مفاهمه نموده 
منش��ور حکومت فارس و اصفهان و ش��حنه گی بغداد را حاصل و تأدیه 
س��االنه بیس��ت هزار درهم را به خزانۀ خلیفه پذیرفت و خود مش��غول 
تامین داخل کش��ور و مملکت فارس گردید. الموفق خلیفه عباس��ی به 
سیاست دیرینه که مخالف تشکیل دولت قوی در افغانستان بود، باز بنای 

تحریکات و اقدامات را گذاشت ) ۱۶(".

پ��س در هم��ان زمانی که ای��ران کنونی، فارس بوده، افغانس��تان همان 
خراسان بزرگ بوده است! نمونه ای دیگر:

"پس��ر عمرو بن لیث، طاهر بن محمد بن عمرو به پادش��اهی افغانستان 
رسید، ولی از آنجا که این دولت بزرگ رو به انحطاط می رفت لذا مساعی 
و س��وقیات پادشاه جدید در کش��ور فارس بر ضد امپراطوری عباسی به 
جایی نرسید و پادشاهان سامانی بودند که در سال ۲۹۹ هجری انقراض 

دولت صفوی را اعالن نمودند )۱۶ (".

و گاه نویس��ندگان تاری��خ افغانس��تان خ��ود نیز در میان ب��ازی با نام ها 
سرگشته می شوند:

" از طرف دیگر پالیس��ی ]سیاست[ حفظ هند دولت انگلستان و سیاست 
استیالی ناپولیون کبیر در کش��ورهای مجاور افغانستان، چون روسیه و 
ایران تأثیر، و افغانس��تان میدان عملیات مختلفه سیاس��ی گردید. دولت 
فارس ش��هزاده محمود افغان را بر ضد زمان شاه تحریک و تقویه نمود...) 
۱۷(". که سرانجام تاریک می ماند که ایران از نگاه نویسنده در آن هنگام 
چه نامی داش��ته، یک بار آن را ایران و یک بار دولت آن را دولت فارس 

می خواند.

کوتاه س��خن آنکه در تاریخ دو کش��ور جداگانه فارس و خراسان هستی 
داشته و فرهنگشان را باید تا جا دارد جدا و ناهمساز نشان داد:

"زبان دری به هیچ وجه به پهلوی ساسانی و فارس هخامنشی نمی رسد، 
بلکه به پرثوی یا پهلوی پارتی خراسانی، سغدی تعلق می گیرد... )۱۸(".

هرچند که اینجا جای گفتگو از مفهوم تاریخی ایران نیس��ت، به یادکرد 

نمونه ای از نوش��ته های ایران شناسان در این زمینه از نگاه کتاب "تاریخ  
ایران" می پردازیم:

"بنابر پنداری که در ادبیات علمی گس��ترش بس��یار دارد، نام س��رزمین 
ایران ریش��ه اش از قبایل کهن ایران اس��ت که خود را آریایی می نامیدند 
و س��رزمینی که در آن می زیستند، آریانا نام داشت. در اروپا و آمریکا تا 
دهۀ چهارم س��دۀ بیس��تم ایران را بنابر معمول پ��ارس می نامیدند. این 
نام کش��ور سرچش��مه اش نام یونانی کهن بخش جنوب باختری ایران- 
پارس یا پرس��و- است ) که مرزهای آن، در اساس با استان فارس ایران 
امروز یکی اس��ت( و کانون آغازین دولت های باستانی ایران -هخامنشی 
و ساسانی- بوده است. سپس در جهان باستان، در بیزانس، اروپا، آمریکا 
و دیگر بخش های جه��ان همۀ ایران را پارس نامیدند. واژه های "پارس" 
و "فارس" )در ش��کل دوم زی��ر تأثیر گویش عربی پدید آمده اس��ت( و 
فارس )زبان فارس��ی( از همان پارس ایران کهن ریش��ه گرفته است. در 
خود ایران و کشورهای خاور نزدیک و میانه، همواره این کشور را  ایران 
می نامیدند. در س��ال ۱۹۳۵ میالدی حکومت ای��ران از همۀ دولت های 
خارجی خواست که از آن پس این کشور را به همان نام خودش - ایران- 
بنامند، که چنین نیز شده است. در ادبیات و روزنامه های اروپای باختری 
و آمریکا، امروز هم اغلب نام پارس بکار می رود. در روس��یه نام کش��ور و 
دول��ت "پارس" دیگ��ر بکار نمی رود و جای خود را به ایران داده اس��ت. 
باید یادآوری کنیم ک��ه واژۀ ایران در ادبیات علمی، همچون اصطالحی 
جغرافیایی مفهومی گس��ترده دارد. در این مورد ای��ران فراگیرندۀ همۀ 
فالت ایران و کوه های گرداگرد آن و به س��خنی دیگر، فراگیرنده قلمرو 

ایران، افغانستان و منطقۀ بلوچستان پاکستان است )۱۹(."

نوشتگان غیررسمی

آنچه که در نوشتگان رسمی افغانستان به ویژه در دورۀ ظاهرشاه در بارۀ 
خراسان و فارس آمده، نخست در آموزه نامه ها و از آنجا به اندیشۀ مردم 
راه پیدا کرده، و البته روش��ن اس��ت که فرمانروایی افغانستان ابزارهای 
بیش��مار دیگری نیز در دسترس داشته اس��ت. تنها در زمان نجیب  اهلل و 
در دوره هایی از فرمانروایی اش��تراک گرایان اس��ت که کینه جویی نسبت 
ب��ه ایران کاهش می یاب��د یا حتی به مهرجویی هم می رس��د. به هرروی 
اندیشۀ جدایی، ناهماهنگی و حتی ناهمسازی و دشمنی خراسان )یعنی 
افغانس��تان تاریخی!( با ف��ارس )یعنی ایران تاریخی( در روان بس��یاری 
از ش��هروندان آن کش��ور جایگیر شده و بازتابش پیوس��ته در سال های 
اخیر در گاهنامه ها و گفتارهای آنان دیده می شود. برای نمونه نخستین 
ش��مارۀ "نوبهار" گاهنامه ای که در آلمان بی��رون می آید و نام خود را از 
آتش��کده ای باس��تانی در بلخ گرفته، نگاره ای از چهرۀ اس��تاد توس را بر 

پشت جلد خود دارد و در برگ پیش از آن آمده:

"فردوس��ی متأس��فانه به علت بی تفاوتی فرهنگیان ما کم کم از تاریخ ما 
تبعید گش��ته است. اما فردوس��ی با وجود آنکه به تمام تاریخ و فرهنگ 
بش��ری و از آن جمله همسایگان ما مربوط می باشد، ولی نباید فراموش 
کرد که فردوس��ی فرزند برومند خراسان بزرگ )افغانستان کنونی( است 

".)۲0(



البته در اینکه فردوس��ی بیش��تر برآیند خراسان اس��ت تا جاهای دیگر، 
سخنی نیست، اما وی پیوسته بر ایران پافشاری کرده و در بیش از پنجاه 
هزار بیت ش��اهنامه اش تأکیدی بر خراسان نیس��ت و او نکوشیده آن را 
دس��تاویزی در برابر ایران کند. بسیار هویداست که خراسانی کردن وی 
در اینجا از گونه اهریمنی آن یعنی درآمِد آلودِن ایرا ن پرستی اوست.  اما 
برخی از خوانندگان، از این گونه سخنانی که در شمارۀ یکم  آن گاهنامه 
آمده، خوش شده اند. از اینجاست که در شمارۀ دوم آن، در بخش پاسخ 

به نامه ها یک افغانستانی باشندۀ آلمان چنین نوشته است:

"آنچه به ارزش هر چه بیش��تر "نوبهار" می افزاید، معرفی شخصیت های 
علم��ی و هنری کش��ور کهن ما و دف��اع از س��رمایه های معنوی آن که 

دست  خوش دستبرد ایرانیان گردیده بود، می باشد ) ۲۱ (."

ش��وربختانه این گونه نوش��تارها و گفتارها از هر گونه ارزش دانش��ی و 
پژوهش��ی تهی است و تنها پیامد پرخاشجویانۀ اندیشه هایی است که در 
نوشتگان رس��می آمده بوده. از این روی یادکرد این گونه گفتارها را در 
این نوشتار پژوهشی بس می کنیم. اما این را نیز یادآور می شویم که باید 

بیش از اینها به افغانستان نگرش داشته باشیم.

پاره ای از دس��تمایه هایی که به زبان اروپایی در دس��ت اس��ت نیز با این 
دس��ته از نوشته های افغانستانی بسیار ناهمساز است. یکی از نمونه هایی 
که در این زمینه می توان آورد، نوش��تار »دوران خالد« در کتاب "اسالم 
در روزگار کنون��ی" اس��ت. این کتاب که در دس��ترس ه��ر آلمانی زبان 

دلبسته ای هست، چنین آغاز گردیده:

"در تاریخ باس��تان، افغانس��تان، روزگاری دراز ایران خاوری دانسته شده 
است. منطقۀ خاوری ایران، خراسان که جغرافی دانان اسالمی آن را یک 
کشور می دانس��ته اند، بخش خاوری ایران امروز و باختر افغانستان را در 
برمی گرفته است. نمایندگان اقلیت های ملی افغانستان تا امروز خراسان 
را نام درست کشور خود می دانند. نام افغانستان به چیرگی پشتون هایی 
که در بخش های خاوری س��رزمین جای گرفته بودند ، برمی گردد ) ۲۲ 

".)

باز با دس��ته ای دیگر از سرچشمه ای افغانس��تانی روبرو می شویم که به 
خامۀ خود افغانس��تانی ها نوش��ته ش��ده، اما از آنجایی که کهن تر است، 
هنوز رنگ و بوی نوشته هایی که از آنها سخن گفتیم را نگرفته، ساختگی 
بودن سیاست هایی را که در س��ال های بعد پای گرفته  اند، لو می دهند. 
یک��ی از آنها کتاب "تاریخ س��لطانی" اس��ت که با دید برت��ری افغان ها 
)= پش��تون ها( از دیگر مردمان جهان  نوش��ته ش��ده، اما از آنجایی که 
نویسنده اش نمی دانسته افغانستانی ها در سال های بعد، نام تاریخی ایران 
را "ف��ارس" خواهند دانس��ت، ایران را مانند هم��گان ایران نامیده و این 
همان روزگاری ست که فرارود )ماوراءالنهر( نیز براستی ترکستان خوانده 

می شده:

"افغانستان مملکتی است وسیع و کشوریست منیع در بین هندوستان و 
ایران و ترکستان افتاده و دولت روس و انگلیس و ایران بدان روی تسخیر 

نهاده... ) ۲۳(."

اما آنچه که در بارۀ واژه فارس گفته، از آن هم دلچسپ تر است:

"آن ] افغانس��تان[ را فارس ش��رقی گفتندی و اهالی فرنگستان خصوصاً 
انکریزان که در علم جیاکرفی یعنی جغرافیا مهارت تمام دارند در نقشه 
آنجا را ایس��ترن پرشیا مینگارند یعنی فارس شرقی چه ایسترن در لغت 

به معنی مشرقی است و پرشیه بمعنی فارس است... ) ۲۳ (."

 از این دس��ت نوش��ته ها که بگذری��م، در سرچش��مه های تازه تر، گاهی 
روشن نگرشی های چش��مگیری دیده می شود که این نوشتار بی یادکرد 
آنها بی ش��ک کاستِی کالنی خواهد داش��ت. نویسندگان این نگرش های 
روش��ن بینانه بیش از همه مردم س��تمدیدۀ هزاره اند که تبلیغات رسمی 

دولتی را از خود ندانسته، جداگانه به کاوش پرداخته اند:

"س��وابق طوالنی مردم دو کنار س��احل آمو و غور و غرجستان و ایران و 
هندوستان در اثر محاربات مداوم قرون بصورت جزء به هم بافت خورده اند 
و فرهنگ مش��ترک با هم پیدا کردند که برجس��ته ترین مظهر فرهنگی 
کشورهای منطقه میر علی شیر نوایی، رودکی سمرقندی، مولوی بلخی، 
س��نایی غزنوی، فردوس��ی، حافظ و سعدی ش��یرازی، ظهیرالدین بابر و 
اقبال الهوری به شمار می روند. تاریخ همه جانبۀ هیچ یکی ازین کشورها 
را نمی توان بدون ارتباط همجوار به رشته تحریر درآورد. زیرا یکی ازین 
س��رزمین ها در عصر معین به حیث والیت مربوط هم بودند و زمانی که 
فرصت می یافتند قدرت سیاسی همسایه را منکوب کرده به نوبۀ خویش 
مالیه می گرفتند که ده ها اس��ناد تاریخی باقی اس��ت و موجب اختالف 
نظ��ر مورخین هندی، ایرانی و افغانی و آن طرف دریای آمو ش��ده و هر 
کدام مناطق یکدیگر را جزو کش��ور خوی��ش در قید تحریر می آورند که 

ابرقدرت های وقت از آن به حد اعظم استفاده کرده اند... )۲۵(".

چنین اس��ت که نویس��نده بی آنکه مفهوم های ایران و خراسان و آریانا و 
فارس را به کامخواستۀ بیگانگان درهم بیامیزد و خود هم در آن هاژوواژ 

بماند، روشن و خردپسندانه از همبستگی فرهنگی سخن گفته است.

از دیگر س��وی هرچند تاریخ نویس��ی رس��می افغانس��تان، این کشور را 
همان خراس��ان با نامی تازه دانس��ته، برخی از شهروندان و اندیشه وران 
افغانس��تانی، این نام نوین را ساختگی و آمیخته با برتری جویی نژادی و 

قومی در پهنۀ خود افغانستان دانسته اند:

"ولیکن با وصف مزبور افغانس��تان امروزینه به این نام خوانده نش��ده، بل 
به نامی خوانده می ش��ده که محیط  تر و درازدامن تر بوده، و همۀ اقوام و 
گروههای قومی افغانستان را دربرمی داشته است، چرا که در افغانستان نه 
تنها قوم افغان ]= پشتو[ می زیند، بل گروه های چندمیلیونی از تاجیکان 
و ه��زارگان و چورآیماک ها و لران و کردان و بختیاریان و بلوچان و عدۀ 
کثیری ازبک و ترکمن و هندی )هندیکی، جاتی، کش��میری( و عرب و 

یهودی نیز زندگی می کنند )۲۶(."

هزاره های روش��ن نگر بارها خواس��تار بازگش��ت نام راس��تین این کشور 
گشته اند:

"انگلیس نیز در گس��ترش این نام ] افغانس��تان[ به کل افغانستان نقش 
داش��ته اس��ت. بدیهی است که این نام بر این س��رزمین تاریخی و با آن 
عظمت که دارای اقوام گوناگون می باشد نام مناسبی نیست، زیرا "افغان" 



تنها نام یکی از اقوام این س��رزمین اس��ت، در صورتی که در ساختمان 
وجودی این کش��ور تمام اقوام س��اکن آن شریک و سهیم بوده اند. و این 
حق مش��روع مردم آنس��ت که اگر خواس��ته باش��ند، نام آن را دوباره به 
خراس��ان برگردانند که یادآور دوران مجد و عظمت آن خصوصاً در دورۀ 
اسالمی می باشد... کشوری که فقط به نام  یک قوم نام گذاری شده باشد 
به سایر اقوام س��اکن آن از نظر روحی تأثیر منفی بجای می گذارد. پس 
ب��رای تحکیم وحدت ملی و ایجاد صمیمیت بیش��تر در میان همه اقوام 
افغانس��تان بازگرداندِن نام اصلی آن یعنی خراس��ان بزرگ امری مفید و 

الزم خواهد بود ) ۲۷(".

چنین اندیشه هایی حتی در سرچشمه های اروپایی نیز دیده می شود:

"خراس��ان، منطقه خاوری ایران که از نگاه جغرافی دانان مس��لمان اغلب 
برای خود کشوری دانسته می شده، بخش خاوری ایران امروزین و باختر  
افغانستان را دربرمی گرفته اس��ت. نمایندگان اقلیت های ملی افغانستان 
تا امروز هنوز نام خراس��ان را مش��خصۀ درست کشورشان نمی دانند. نام 
افغانستان به چیرگی پشتون هایی که در بخش خاوری کشور می زیستند، 

برمی گردد )۲۸(."

سخن بازپسین

هرچند اگر بخواهیم از کاس��تی های کتاب های ایرانی به ویژه کتاب های 
درسی در زمینۀ افغانستان سخن بگوییم، گفتنی های بسیارتری خواهیم 
داش��ت، و تیغ انتقاد را بیش از افغانستان به سوی خود خواهیم گرفت، 
اما نباید فراموش کرد که در افغانس��تان س��ال ها کوشش شده که مردم 
آن کش��ور به ایران و ایرانی بدبین شوند. این کار را باید کوششی در راه 
پراکنده س��ازی پارسی زبانان شمرد و از این روی باید در برابرش ایستاد. 
آنچه در س��ال های گذش��ته درنوشته های رسمی افغانس��تانی آمده، در 
اندیشۀ افغانستانی هایی که کوره س��وادی دارند کارگر افتاده و آنان را تا 
اندازه نه چندان اندکی با ایرانیان دشمن ساخته است. پژوهشگران و به 
ویژه تاریخ دانان ایرانی به س��ادگی می توانن��د و باید، در برابر این جریان 
ایران ستیز که خوش��بختانه اینک دیگر از شدت پارینه برخوردار نیست 
بایستند. اما بیشتر از ایرانیان، این خود افغانستانی ها هستند که باید در 
این راه بکوشند و زمینۀ فرهنگی خوبی را برای پی ریزی افغانستانی پاک 

از اندیشه های نژادپرستانه افغان ها فراهم سازند.

ایس��تادن در برابر هر گونه سیاست فرهنگی که در جهت پراکنده کردن 
مردم پارسی زبان باشد، وظیفۀ همۀ ماست.
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           پابرگی ها

۱( از مقدمۀ س��یروس ایزدی بر: برتلس، یوگنی ادواردویچ؛ تاریخ ادبیات 
فارس��ی )از دوران باستان تا عصر فردوسی(، انتش��ارات هیرمند، تهران 

.۱۳۷۴

۲( از لغت نامه دهخدا 

 Adamec, Ludwig, W.; Historical Dictionary of  )۳
 ,۵  Afghanistan, Asian Historical Dictionaries, No
 The Scarecrow Press, Inc; Metuchen, N.J.,London

.۱۹۹۱

 Publishing ,۲۸ Great Soviet Encyclopedia, Volume )۴
۱۹۷۸ ,House

 ,۶  Grote Winkler Prins Encyclopedie, Deel  )۵
  ۱۹۶۶ Zevende druk

 ,Der Grosse Brockhaus, Zweiter Band, Wiesbaden )۶
.۱۹۷۸

۷( این س��رآغاز بخشی از آن کتاب است که به تاریخ افغانستان برمی گ
ردد.                                                         

۸( دایره  المعارف آریانا، جلد سوم، انجمن آریانا دایره  المعارف افغانستان، 
مطبعۀ عمومی کابل، اسد ۱۳۳۵/ اگست ۱۹۵۶.

۹( عبدالح��ی حبیبی در "تاریخ مختصر افغانس��تان" آورده: "و داریوش 
بطرف پارت )خراس��ان( گریخت..." از ای��ن روی می توان گفت که پارت 

هم نام کهن افغانستان بوده، چون برابر با خراسان آمده است!

۱0( حبیبی، عبدالحی؛ تاریخ مختصر افغانستان، از زمان قدیم تا خروج 
چنگیز، جلد یک، نشر کرده د کتاب چاپولو موسسه، به همکاری انجمن 

تاریخ، کابل ۱۳۴۶.

۱۱( دایره المعارف آریانا، جلد سوم، برگ ۳0۴.

۱۲( نجیب اهلل خان، آریانا، مجموع��ه کنفرانس های نجیب اهلل خان معلم 
تاریخ سیاس��ی افغانس��تان در فاکولته حقوق و علوم سیاس��ی در سال 

.۱۳۱۹

۱۳( در همان دایره المعارف آریانا، جلد سوم، برگ ۳۲۱.

۱۴( در همان تاریخ مختصر افغانستان.

۱۵( کاکر، محمد حس��ن؛ افغان، افغانس��تان و افغان ها و تشکیل دولت 
در هندوس��تان، اتحادی��ه نویس��ندگان افغانس��تان آزاد )وفا(، پش��اور، 

۱۳۶۷/۱۹۸۸، برگ ۳.

۱۶( در همان دایره المعارف آریانا، پوش سوم، برگ ۳0۷.

۱۷( همان جا برگ ۳۲۱.



۱۸( همان جا برگ ۴۲۹.

۱۹( ایوانف، م. س. و دیگران، ایران باس��تان، ترجمه س��یروس ایزدی و 
حسین تحویلی، انتشارات دنیا، چاپ اول، تهران ۱۳۵۹.

برای بررسی بیشتر ایران همچون یک مقوله تاریخی بنگرید به:

 Gnoli Gherardo, Iran als religiöser Begrif im
 Mazdaismus, Rheinisch-Westfaelische Akademie
 Westdeutscher  ,۳۲0  der Wissenschaft, Vorträge G

.۱۹۹۳ ,Verlag GmbH Opladen

و یا به:                                                                                                                                 

 Gnoli Gherardo, The Idea of Iran, Proceedings of the
 First European Conference of Iranian Studies- Part
 I: Old and Middle Iranian Studies, hrsg. Von G.Gnoli
 und A.Panaino, Serie Orientale Roma LXVII, I,

۱۹۹0 Roma

۲0( نوبهار، نشریه ی فرهنگی، ادبی و انتقادی کانون پناهندگان افغانی، 
سال اول، شماره ی اول، تابستان ۱۳۷0، بن، ]آلمان[، برگ ۷۴.

۲۱( همان، سال دوم شماره دوم و سوم، بهار ۱۳۷۱، برگ ۱۴۲.

 Der Islam in der Gegenwart, hrsg. Von Werner )۲۲
 u. Udo Steinback, Unter Mitarb. Von Michael

  .۱۹۸۹,Überarb. Auflage-München:Beck .۲.Ursinus

۲۳( خان علیش��ان س��لطان محمد خان ابن موس��ی خان دران��ی، تاریخ 
سلطانی، چاپ سنگی، بمبئی ،سنه ۱۲۹۸، برگ ۱0.

۲۴( همان، برگ ۱۲.

۲۵( غرجس��تانی، محمد عیس��ی؛ کله مناره ها در افغانس��تان، ش��ورای 
فرهنگی مجاهدین افغانستان، کویته، نوروز ۱۳۶۳.

۲۶( مایل هروی، نجیب؛ تاریخ و زبان در افغانستان، چاپ دوم، مجموعه 
انتش��ارات ادب��ی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افش��ار یزدی، تهران، 

.۱۳۷۱

۲۷( یزدانی، حسینعلی؛ پژوهشی در تاریخ هزاره ها، بهار ۱۳۶۷.

۲۸( در آغاز نوشتار دوران خالد در همان سرچشمه، شماره ۲۲.

برابرهای پارسی
کاری از الف.نیکویی

اخیار: نیکان ، برگزیدگان
اخیر: پسین ، باز پسین، تازه

اخیرالذکر: تازه یاد شده، پسین گفت
اداء: بجا آوردن ، انجام دادن، پرداختن

اداء دین: بازپرداخت وام، توختن
اداء شهادت: گواهی دادن
ادات: افزار، ابزار، سازکار

ادات تشبیه: ماننده ها
ادارات: دیوانها، فرهون ها ، گردانه ها

اداره کردن: گرداندن، چرخاندن، روبراه کردن
اداره کل: فراسازمان

اداره کننده: گرداننده ، چرخاننده، وینارتار
ادارهی استخدام : کارگزینی

اداری: دیوانی
اداشده: گزارده

اداکردن: کارسازی کردن، بجاآوردن
اداکردن وام: پرداختن وام ، بازپرداخت وام

اداکردن سخن: واچیدن، واژیدن
اداکردن وظیفه: خویشکاری ورزیدنف ویچاردن

اداکرده: گزارده ، توفیده



س�ایت های  وب  ب�ه  گ�ذرا  نگاه�ی 
گردشگری ایران و جهان

آرش نورآقایی

امروزه هر سازمان و نهاد و شرکتی، چه اقتصادی و چه غیر اقتصادی، به 
منظور شناساندن خود، اقدام به ایجاد یک سایت اینترنتی می کند. در 
صنعت گردشگری نیز سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، دفاتر 

خدمات مسافرتی و … از این روش استفاده می کنند.
را  دنیا  گردشگری  سایت های  بهترین  از  برخی  دارد  قصد  نوشتار  این 
و  کند  مقایسه  ایران  گردشگری  سایت های  شاخص ترین  از  بعضی  با 

شباهت ها و تفاوت های آن ها را آشکار سازد:

نگارنده با بررسی چندین وب سایت گردشگری معروف در سطح جهانی، 
متوجه شدم که هر کدام از آن ها در یک یا چند زمینه رویکرد تخصصی 
دارند. به طور مثال، برخی فقط در رابطه با رزرواسیون هتل و هواپیما و 
کشتی و از این قبیل فعالیت دارند. برخی وب سایت ها تصاویر و فیلم 
های جاذبه های گردشگری را به گردشگران نمایش می دهند. گروهی 
از وب سایت ها در زمینه تورهای ویژه فعالیت می کنند. بعضی سفرهای 
ارزان و بعضی دیگر سفرهای لوکس را پیشنهاد می دهند. برخی از وب 
سایت ها نیز تنها فعالیتشان این است که به گردشگران اطالعات مربوط 

به مقصد را ارائه کنند و نهایتا بر توصیه های سفر تاکید دارند.
موضوع دیگری که در بیشتر وب سایت های گردشگری دیده می شود، 
وجود یک شعار کاربردی است که اهداف وب سایت را تبیین می کند. 
این شعارها در یک جمله، مخاطب را برای استفاده یا عدم استفاده از 
تقریبا در هیچ  این موضوع،  وب سایت مورد نظر راهنمایی می کنند. 
بدان  این  نگرفته است.  قرار  ایرانی مورد توجه  از وب سایت های  یک 
معنی نیست که وب سایت های گردشگری ایرانی از شعار استفاده نمی 
کنند، بلکه شعارشان در راستای اهدافشان نیست و یا اساسا شعارشان 

کاربردی نیست، بلکه تنها یک جمله تزیینی به شمار می رود.

می  گردشگری  زمینه  در  معروف  سایت  وب  چند  معرفی  به  اکنون 
پردازیم:

وب سایت های خارجی
www.igougo.com

این وب سایت در سال ۲00۵ میالدی برنده ی بهترین سایت اینترنتی 
گردشگری در ایالت متحده شده است. در این وب سایت می توان از 
این  کرد.  ها مشورت  آن  با  برای سفر  و  نظرات گردشگران مطلع شد 
سایت اینترنتی امکان رزرو پرواز، هتل، تور، اتومبیل و کشتی کروز را 

برای گردشگران مهیا می سازد.
شعار igougo، این است: “بهترین توصیه برای جایی که می روید )سفر 

می کنید(” که با فعالیتش مطابقت کامل دارد.
  Twitter یا Facebook گردشگران می توانند با این سایت، از طریق
ارتباط برقرار کنند. در ضمن، این سایت برای مخاطبینش جوایزی را 

در نظر می گیرد.

نکته ای که در رابطه با این وب سایت قابل توجه است، اعتماد گردشگران 

به نظریات ارائه شده توسط دیگر مسافرانی است که قبال به مقصد مورد 
نظر سفر کرده اند یا به فرض از امکانات هتل پیشنهادی در این وب 

سایت بهره مند شده اند.
سایت  ایرانی،  گردشگری  های  سایت  وب  میان  در  نتوانستم  نگارنده 
به  را  خدماتی  چنین  حقیقت،  بر  تاکید  با  که  کنم  پیدا  را  اینترنی 

گردشگران ارائه دهد.
اگر از گردشگران ایرانی که به خارج از کشور یا در داخل کشور سفر می 
کنند، بپرسید، جواب خواهند داد که با جستجو در اینترنت نتوانستند 
اطالعات )به زبان فارسی( قابل توجهی برای مقصدی که قصد سفر به 
راهنمای گردشگری  نگارنده،  که  این  به  توجه  )با  بیابند.  دارند،  را  آن 
هستم و با هم وطنان ایرانی در داخل و خارج کشور بسیار سفر کرده ام، 

بارها چنین سخنانی را از زبان آن ها شنیده ام.(

www.triporama.com
سفر  هم  با  کنیم،  ریزی  برنامه  هم  “با  شعار  با  اینترنتی  سایت  این 
در  سازد.  می  فراهم  را  گروهی  سفر  برای  ریزی  برنامه  امکان  کنیم” 
Triporama همچون یک وب سایت شخصی امکان ارتباط با دیگران 
برای سفر،  دیگران  از  تجربیات سفر، دعوت  اشتراک  و  )ذخیره سازی 

ارسال پیغام و …( وجود دارد.
انواع مختلف گشت ها و برنامه های سفر در این سایت طراحی شده و 
گردشگران می توانند از برنامه ی روزانه ی سفرها مطلع شوند. در این 
انتخاب مسیر و  سایت اینترنی، گردشگران می توانند ایده هایی برای 

مقصد گشت ها مطرح کنند و برای خودشان همسفر بیابند.

به نظرم، فعالیت این وب سایت بسیار قابل توجه است و کمبود چنین 
از  بسیاری  است.  محسوس  کامال  ایران  گردشگری  فضای  در  سایتی 
گردشگران تمایل دارند که در حین سفر، برای خود همسفرانی بیابند و 
از تجربه آشنایی با دیگران در حین سفر برخوردار شوند، لذتی که شاید 

در تمام عمرشان آن را به فراموشی نسپارند.
بتوانند  مسافران  که  کرده،  فراهم  را  بستری  سایت  وب  این  درواقع 
است که  قابل ذکر  نمایند.  مدیریت  و  را طراحی  تجربه  خودشان یک 
امروزه “طراحی تجربه”، یک مبحث بسیار عمیق و ارزشمند است که در 

علوم اجتماعی و روانشناسی فردی و گروهی به آن توجه می شود.

www.tripadvisor.com
های  ایده  و  نظرات  سایت  این  در  گردشگر  نفر  میلیون   ۴0 از  بیش 
خودشان را در رابطه با هر آن چه مربوط به سفر است، ابراز کرده اند و 

این موضوع خود اعتبار و هویت این سایت را مشخص می کند.
این سایت با شعار “حقیقت را دریابید و بعد بروید )سفر کنید(”، امین 
ترین سایت در زمینه معرفی مقصد گردشگری به شمار می رود. به طور 
اتاق ها در معرض  از  مثال، شاید عکس هایی که در سایت یک هتل 
نمایش قرار می گیرد با عکس هایی که یک گردشگر از اتاق های همان 
می   tripadvisor در  را  اختالف  این  باشد،  متفاوت  گیرد،  می  هتل 

توان مشاهده کرد. 
معرفی بهترین مراکز اقامتی و تفریحی و … در هر سال و هر هفته، از 

خدمات این سایت به شمار می رود.

اینترنتی  سایت  یک   tripadvisor که  کرد  ابراز  گونه  این  توان  می 
حقیقت یاب است و جدای از هیاهوی سفر، به رسالت خود بر اساس 



نظر گردشگران وفادار است.

www.wayn.com
 Where Are You Now نام این وب سایت خالصه شده ی جمله ی
به معنی “اکنون کجا هستید؟” است و ۱۵ میلیون عضو دارد. عالقمندان 
به سفر به طور رایگان در این سایت اینترنتی عضو می شوند و برنامه 
ی روزهای گذشته و حال و آینده ی سفرشان را با دیگران به اشتراک 
می گذارند. ممکن است کسانی که از قبل همدیگر را نمی شناخته اند 
با خواندن نوشته های دیگران در این وب سایت، در بخشی از مسیرشان 
همسفر شوند. این سایت اینترنتی همچون آن هایی که در باال ذکر شد، 

جزو “شبکه های اجتماعی سفر” قلمداد می شوند.

در یک جمله، این وب سایت میعادگاه عاشقان سفر است.

www.planetware.com
شعار Planetware چنین است: “راهنمای سفر نامحدود به همه ی 

دنیا”
هدف این وب سایت، اطالع رسانی دقیق و کامل برای همه ی جاذبه 
فهرست  در  ایران  نام  که  است  ذکر  )قابل  دنیاست.  گردشگری  های 

کشورهای این وب سایت دیده نمی شود(
رزرو پرواز، هتل، اتومبیل و … از خدمات دیگر این سایت است.

www.hitchsters.com
در برخی از شهرها بهترین راه بازدید از جاذبه های گردشگری، گرفتن 
تاکسی از فرودگاه به سمت مکانی است که جاذبه ی مورد نظر در آن 

جا قرار گرفته.
از طرفی، قیمت تاکسی در بسیاری از شهرهای توریستی گران است. 
بنابراین گردشگران قبل از آغاز سفر به این سایت اینترنتی رجوع می 
کنند، ساعت پرواز به فرودگاه مقصد مورد نظر را انتخاب می کنند و 
سپس درخواست خودشان را مبنی بر انتخاب همسفر  ارائه می دهند. 
نهایتا چند نفر در فرودگاه مقصد جمع می شوند و یک تاکسی به صورت 
اشتراکی کرایه می کنند و به مکانی که جاذبه در آن قرار دارد، می روند. 

به این ترتیب در هزینه و وقت صرفه جویی می شود.

به  اینترنتی  های  سایت  چگونه  که  کند  می  مشخص  سایت  وب  این 
صورت تخصصی فعالیت می کنند و به چه مواردی توجه دارند.

www.unusualhotelsoftheworld.com
این سایت اینترنتی به معرفی هتل های غیر معمول می پردازد. به طور 
مثال، اقامت در هتل های یخی، خانه های درختی، خانه های صخره ای 
و همچنین اقامت در یک جمبو جت، اتومبیل کهنه یا یک قایق کوچک 

و … از پیشنهادهای جالب این وب سایت است.

www.cruisemates.com
کسانی که به این سایت اینترنتی مراجعه می کنند، می توانند به طور 
مستقیم برای رزرو سفر با  انواع کشتی های کروز )لوکس، خانوادگی، 
های  کشتی  مسافران  نمایند.  اقدام   )… و  نوجوانان  و  کودکان  برای 
کروز با مراجعه به سایت cruisemates، اطالعات الزم برای سفرهای 

دریایی را دریافت می کنند.

www.kayak.com
این سایت، موتور جستجوگر وب سایت های سفر است.Kayak  توانایی 
بیابد،  را  از ۱۴0 سایت گردشگری  این را دارد که در یک زمان بیش 
امکان  کند.  اعالم  را  نتیجه  و  دهد  قرار  مقایسه  مورد  هم  با  را  ها  آن 
جستجوی هتل، پرواز، اتومبیل، مقصد گردشگری و انواع فعالیت های 

گردشگری در kayak.com امکان پذیر است.

www.airlinemeals.net
این سایت به معرفی غذاهای ۵00 شرکت هواپیمایی می پردازد و آخرین 
اخبار در رابطه با صنایع غذایی هواپیمایی را در اختیار مسافران قرار می 
دهد. مسافران با مراجعه به این سایت می توانند از انواع غذاهایی که 
در هواپیما سرو می شود مطلع شوند. در این سایت می توان از منوی 
برای  غذا  گیاهخواران،  برای  غذا  کودکان،  برای  غذا  دریایی،  غذاهای 

بخش First class و … در هر شرکت هواپیمایی آگاهی یافت.

مواجه  گردشگری  زمینه  در  تخصصی  بسیار  سایت  وب  یک  به  بازهم 
هستیم. جالب است بدانیم که برخی از وب سایت ها به معرفی بهترین 
انواع هواپیماها می پردازند، و برخی مسافران را راهنمایی  صندلی در 
می کنند تا بتوانند در فرودگاه بخوابند و استراحت کنند. حتی یک وب 

سایت برای رزرو جای پارک ارزان در فرودگاه ها وجود دارد.

www.literarytraveler.com
با  تورها  این  شویم.  می  آشنا  ادبی  تورهای  با  اینترنتی  سایت  این  در 
عناوین متنوع به معرفی لوکیشن های مختلفی می پردازند که در رمان 
محل  گاهی  است.  شده  اشاره  ها  آن  به  دنیا  بزرگ  نویسندگان  های 
اسکان نویسندگان و شعرایی از قبیل مارک تواین، چارلز دیکنز، لورکا 
و … به عنوان مقاصد گردشگری مطرح می شوند. در این وب سایت 
ادبیات  به منظور شناخت  تورهایی آشنا شد که  با  توان  همچنین می 
کشورهای مختلف )به طور مثال، مصر( و شاهکارهای ادبی جهان )به 

طور مثال، اودیسه( طراحی و اجرا می شوند.

گردشگری ادبی در دنیای امروز گردشگری بسیار مورد توجه قرار گرفته 
است و عالقمندان فراوان دارد.

نگارنده بر این باور هستم که برگزاری تورهای ادبی در ایران چنان چه 
به صورت کارشناسی مورد مطالعه قرار گیرد و طراحی و اجرا شود، مورد 
استقبال ایرانیان و خارجیان قرار خواهد گرفت. در همین زمینه ایجاد 

یک وب سایت تخصصی مفید و قابل استفاده خواهد بود.
منظور  به  تورهایی  ویژه،  به  و  ادبی  تورهای  با طراحی  رابطه  در  )قبال 

معرفی شاعران ایرانی با عنوان “شعرگردی” مطالبی را نوشته ام.(

www.vegtravel.com 
محیط  طرفدار  گردشگران  به  سرویس  ارائه  منظور  به  سایت  وب  این 
زیست و گیاهخواران طراحی شده است. چگونگی گذراندن تعطیالت، 
طبیعت  و  گیاهخواران  برای  میل  باب  غذاهای  و  اقامت  محل  معرفی 
دوستان در این سایت اینترنتی مهم ترین ویژگی آن به شمار می رود.

www.contiki.com
این سایت اینترنتی برای معرفی مقاصد گردشگری به جوانان از ۱۸ تا 



۳۵ ساله طراحی شده است و مقاصد و جاذبه های دلخواه این سن و 
سال را مورد توجه قرار داده است.

www.dogfriendly.com
با حیوان خانگی¬اشان  از گردشگران مایل هستند که همراه  بسیاری 
سفر کنند. این سایت اینترنتی به معرفی رستوران ها، کمپ ها، هتل ها 
و شهرهایی می پردازد که ورود سگ و حیوانات خانگی در آن ها مجاز 
است. به طور مثال در این وب سایت بخشی با عنوان »راهنمای سفر با 

سگ« وجود دارد.

www.hostels.net
این وب سایت و وب سایت های مشابه برای کسانی است که به فکر 

سفر ارزان هستند.

www.abercrombiekent.com
برای کسانی طراحی شده که لوکس سفر می کنند و  این وب سایت 
در این اندیشه هستند که برایشان تورهای خصوصی )به طور مثال ۲ 
نفره( برگزار شود، یا این که در فکر اجاره ی یک جزیره برای تفریح و 
استراحت هستند. این سایت اینترنتی که به اختصار A&K نامیده می 
شود، ۴۸ مکان را در سرتاسر دنیا برای سرویس به گردشگران ویژه اش 

در اختیار دارد.

www.wikitravel.com
ویکی تراول، سایت راهنمای سفر جهان شمولی است که رایگان بودن، 
به  از ویژگی های آن  اعتماد بودنش  قابل  بودن و  به روز  بودن،  کامل 
مقصد   ۲۴۲۷۵ به  سفر  برای  امروز،  به  تا  سایت  این  رود.  می  شمار 
گردشگری اطالعات ویرایش شده دارد. الزم به ذکر است که اطالعات 

این سایت به ۲0 زبان مختلف در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.

به طور مثال اگر در این وب سایت، به بخش آسیا و از آن جا به بخش 
خاورمیانه و نهایتا ایران بروید، اطالعاتی در رابطه با کشورمان خواهید 
یافت که به جرات می توان گفت در کمتر سایت اینترنی ایرانی دیده 

می شود.
اطالعات عمومی مربوط به ایران، تاریخ، آب و هوا، مناظر دیدنی، مناطق 
گرفتن  چگونگی  گردشگری،  مقاصد  مهم،  شهرهای  فرهنگی،  مختلف 
انواع روادید )ویزا( برای اتباع کشورهای مختلف به منظور سفر به ایران، 
به کشورهای همسایه،  ایران  از  ایران، چگونگی سفر  به  چگونگی سفر 
خرید  چگونگی  ایران،  در  اسکی  برای  هایی  مکان  ها،  فستیوال  زمان 
و حمل پول، معرفی غذاها و نوشیدنی ها و اطالعاتی مربوط به سبک 
زندگی ایرانیان و … همه و همه در این وب سایت در اختیار گردشگران 

احتمالی قرار گرفته است.

قابل ذکر است، با این که هر ساله هم وطنانمان به کشورهای مختلف 
سفر می کنند، هیچ یک از وب سایت های ایرانی در رابطه با سفر به 

خارج از کشور چنین اطالعات ارزشمندی را ارائه نمی دهند.

www.businesstravellogue.com
این وب سایت همان طوری که از نامش برمی آید برای کسانی طراحی 
شده که با اهداف تجاری سفر می کنند، ولی گاهی وقت اندکی دارند تا 

از جاذبه های شهر یا کشور مقصد بازدید کنند. این وب سایت برای این 
گروه از تاجران، برنامه هایی را به همین منظور تدارک می بیند.

وب سایت های ایرانی
آن چه در باال ذکر شد، عنوان تمامی بهترین و معروف ترین وب سایت 
های گردشگری در دنیا نیست، اما برای این که متوجه ویژگی آن ها 
می  ایرانی  سایت  وب  چند  معرفی  به  اکنون  کند.  می  کفایت  باشیم، 
خارجی  های  نمونه  با  توانیم  می  زمینه  این  در  آیا  بدانیم  تا  پردازیم 

رقابت کنیم یا خیر.
خدمات  دفاتر  های  سایت  وب  از  مختلف  دالیل  به  نوشتار  این  )در 

مسافرتی ذکری به میان نیامده(

www.iran-tourism.ir
تعاریف  این وب سایت شامل بخش های اخبار، دانستنی ها، مقاالت، 
اعالم خبرهای  این سایت  فعالیت عمده ی  است.   … و  و اصطالحات 

گردشگری است و چندان چنگی به دل نمی زند.

www.setko.com
به نام “سایت سفر و گردشگری” معروف و شعارش “با هم برای همیشه” 
است. در بخش خدمات، به واقع هیچ خدماتی را عرضه نمی کند. اگر 
به بخش رزرواسیون تور )سفر( آن رجوع کنید و به طور مثال از میان 
سفر داخلی-خارجی، داخلی و از میان زمینی- هوایی- دریایی، هوایی و 
مبدا را تهران و مقصد را مشهد انتخاب کنید، و از میان ستاره ی هتل 
ها، هتل ۵ ستاره انتخاب کنید و جستجو را انجام دهید، نتیجه ای که 

به حضورتان اعالم می شود این است: صفر تور.

به  سایت  این  در  همیشه”  برای  هم  “با  شعار  با  اگر  رسد  می  نظر  به 
گردشگری توجه داشته باشیم، آینده کامال روشن است.

www.iranview.com
عنوان این وب سایت، “پورتال جامع گردشگری ایران” است.

در  کند  ارائه می  که  و خدماتی  نیست  توجه  اصال جالب  اش  طراحی 
عکس هایی که از ایران گرفته شده، خالصه می شود.

www.iranpedia.ir
با عنوان “سایت جامع گردشگری ایران” فعالیت می کند و گویی “دومین 
است.  ایران¬شناسی(  )یا  زمینه گردشگری  در  برگزیده کشور”  سایت 
فروشگاه،  گردشگری،  خدمات  شناسی،  ایران  گردشگری،  های  جاذبه 

ایرانیان، تاالر گفتگو و … از بخش های مختلف این سایت است.

در  است:  خبر  چه  ببینیم  و  بیاندازیم  سایت  وب  این  به  گذرا  نگاهی 
می  دیده  یونسکو  های  جاذبه  عنوان  با  قسمتی  شناسی،  ایران  بخش 
شود. در این جا تعداد جاذبه های فرهنگی ایران که در فهرست یونسکو 
بیستون در کرمانشاه  به  و آخرین آن مربوط  ثبت رسیده، ۸ است  به 
می شود. جالب است بدانید که در زمانی که این مقاله نوشته می شود 
ایران در این فهرست ۱۲ است و اطالعات  تعداد جاذبه های فرهنگی 
دومین سایت برگزیده کشور حداقل در این زمینه مربوط به چهار سال 
پیش است. در این بخش در رابطه با جاده ی ابریشم تنها نیم صفحه 
توضیح داده شده و بخش فروشگاه سایت، آماده نیست و پیغام “در حال 



بارگذاری” مشاهده می شود. در ضمن تاالر گفتگو هم فعال نیست. در 
بخش ایرانیان – نماهنک، صفر کلیپ یافت می شود و در بخش ایرانیان 

– فیلم، صفر فیلم یافت می شود.

www.anobanini.net
کند.   می  فعالیت  ایرانیان”  گردشگران  “انجمن  نام  با  سایت  وب  این 
تورهای و برنامه سفر، سوابق سفر- تجربیات سفر، برنامه های پیشنهادی 
– برنامه های فرهنگی و … از بخش های مختلف این سایت اینترنتی 

ایرانی است.
نگارنده از این وب سایت بازدید کردم و در بخش برنامه های پیشنهادی 
– برنامه های فرهنگی، کلیک کردم و نتیجه را خواندم: “در حال حاضر 

موضوعی ارسال نشده است.”

www.iranseir.com
در این وب سایت یک سری اطالعات مروط به ایران دیده می شود که 

باز هم کامل و قابل اعتماد نیست.

خوانندگان محترم خود می توانند برخی دیگر از وب سایت های ایرانی 
را از قبیل

www.iraniantourist.com – www.itto.org – www.
بازدید    - bestirantravel.com www.irantouronline.com
کنند و آن ها را از لحاظ محتوا مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را با وب 

سایت های خارجی مقایسه نمایند.
 

اما در نهایت نتیجه ای که به دست خواهد آمد، شاید این باشد که بیشتر 
وب سایت های ایرانی مشابه هستند و در نهایت هیچ کدام فعالیت جدی 
ندارند. بسیاری از آن ها ادعای “رزرواسیون آن الین” دارند که خالف 
واقع است. بهترین وب سایت های گردشگری ایرانی، اگر بتوان عنوان 
“بهترین” به آن ها بخشید، تنها به ارائه اطالعات ناقص در رابطه با ایران 
از اطالعات کاربردی در میان آن ها کمتر  اند و  شناسی بسنده کرده 

خبری می توان یافت.
این  در  و  است  ابتدایی  ما  در کشور  فعالیت گردشگری  در یک کالم، 

میان، فعالیت از طریق اینترنت اصال رنگ و بویی ندارد.
هنگامی که وب سایت های گردشگری دنیا نیازهای گردشگران را در 
حد پیدا کردن چمدان های گمشده مد نظر قرار داده اند و به انواع گروه 
مخاطبانشان می اندیشند ما هنوز در حال کپی کردن اطالعات از مد 
افتاده ای هستیم که نهایتا هیچ ارزشی ندارند و کسی دیگر این روزها 

به دنبالشان نیست.

سخن آخر این که، این نوشتار تنها برخی از وب سایت های گردشگری 
ایران و جهان را مورد بررسی اجمالی قرار داده است و به آسیب ناشی 
و دلیل تفاوت های آشکار ذکر شده، نپرداخته است. برای پرداختن به 
این موضوع مهم، نوشتاری دیگر و زمانی دیگر ضروری است که شاید از 

عهده ی مخاطبان این نوشتار و دلسوزان برآید.



سلس�له مق�االت تاری�خ م�اد کهن و 
دودمان آسووا )2(

سنگ نگاره سرپل ذهاب، تاییدی بر موجودیت سردودمان آسووایی ها

سورنا فیروزی
آنوبانی نی یکی از فرمانروایانی اس��ت که با پرونده هویت وی را با عنوان 
»لولوبی« و یک حاکم »محلی« بسته اند. سنگ نبشته و سنگ برجسته 
ای از وی در منطقه ای نزدیک به »س��ر پل ذهاب« به یادگار مانده که 
وی را در حال غلبه بر ۹ تن فرمانروای شکس��ت خورده نش��ان میدهد. 
در براب��ر وی، ایزدی مادینه جای گرفته که با ریس��مانی که به بینی دو 
تن از شکست خوردگان بسته شده، در حال دادن حلقه و پیمان قدرت 
به آنوبانی نی اس��ت. فرمانروا نیز کمانی در دست چپ و تبری در دست 
راس��ت دارد و پای چپ خود را بر روی س��ینه یکی از دش��منانش قرار 
داده اس��ت. در میان ایزد و فرمانروا، نمادی از س��تاره یا خورشید جای 
دارد. برخی آن را به نماد »ستاره« ایشتار تعبیر کرده اند. در زیر تصویر 
آنوبانی نی، ش��ش تن دیگر از اس��یران حک شده اند. تمامی اسیران، در 
حالت برهنه به تصویر کش��یده شده اند، اما شخص اول در بخش پایین 
نقش برجسته، از ویژگی ای برخوردار است که ما را به اندیشیدن بر می 
انگیزد. این فرد کاله لبه دار پارس��ی بر سر دارد. چگونه ممکن است در 
این تصویر که دیرینگی آن را به زمانی در حدود ۲000 پ.م نسبت داده 
اند، لباس��ی ایرانی و آریایی دیده ش��ود، در صورتی که باور بر این است 
که پارس��یان در سده هشتم پیش از میالد، در نواحی شمال غربی فالت 

ایران )حدود ارومیه کنونی( حضور داشته اند؟
پاسخ این پرسش در خوانش همه اسناد و غیر سلیقه ای عمل کردن در 
مطالعات علمی است. بجای آنکه تنها بر روی نظریات رایج و کلیشه ای 
کنونی منجمد ش��ویم و صرفا کتاب هرودوت را درباره مادها و پارسیان 
هخامنشی، مرجع بدانیم، نظری بر دیگر منابع چون نوشته های دیودور 
و اوس��بیوس )منابع اصلی تاریخ مصر و یونان کهن( بیاندازیم تا ریش��ه 

وجود فردی با کاله ایرانی در هزاره سوم پیش از میالد کنکاش شود.
پی��ش تر و در ش��ماره یکم از این مجموعه مق��االت با عنوان »دوره ماد 
کهن و دودمان گمش��ده ایرانیان« نوش��تم که به گزارش دیودور )۱( و 
اوسبیوس )۲(، در منطقه آس��یای غربی، یک فرمانروایی بر سرکار بوده 
است که سردودمان آن، »نینوس« Ninus نام داشته، این فرد سردومان 
حاکمانی ش��د در میان آنها، نام های ایرانی ش��ناخته شده زیادی دیده 
میشود. نام هایی چون خشایارشا، اسامی ترکیبی با میترا و دو اسم مادی، 
از جمله این نام ها میباشند. در کنار این مورد، مختصات جغرافیایی که 
نینوس و جانش��ینان وی بر آن حکومت میکنند، س��رزمین های ایرانی 
و بیش��ینه س��رزمین هایی است که س��پس ها هخامنشیان بر آها حکم 
راندن��د. ما به راحتی میتوانیم زمان��ه حکومت هر یک از فرمانروایان این 
دودم��ان را محاس��به کنیم؛ اینگونه که زمان س��قوط آخرین فرمانروای 
این دودمان که در اس��ناد یونانی به صورت »س��ردناپالوس« و در س��ند 
س��ریانی به صورت » س��ردنا« ثبت شده است، در س��ال چهلم پیش از 
نخس��تین المپیک جهان یونانی، به قتل رسیده است. این یعنی ال ۸۱۶ 
پ.م. ای��ن قتل که در پی ش��ورش نیروهای مادی به فرماندهی آرباکس 
)آدورباد در سند س��ریانی و ارپک در حالت ایرانی( کلدانیان به سروری 
بلس��وس Belesys )مطابق با بعل اسس��و ایقبی در نوش��ته های بابلی( 
رخ داده اس��ت، باعث آتش گرفتن تخت��گاه فرمانروایی دودمان نینوس، 
ویرانی آرامگاه س��ردودمان یادشده و برچیده شدن قدرت مورد  گفتگو 

اس��ت. قدرتی که نام آن در اسناد یونانی به اشتباه آسوریا Assyria یا 
آش��ور ثبت شده، اشتباهی که اسناد هیتیایی ریشه آن را روشن ساخته 
ان��د. به گزراش مدارک نوش��تاری هیتیای��ی )۳(، قدرتی که در جنگ با 
»اهی یاوایی ه��ا« )یونانیان آخه ای به گویش هیتیایی( بوده، دولتی به 
نام آس��ووا Assuwa خوانده شده است. آنچه ما را به یاد واژه آسیا می 
اندازد. در مقاله سوم به گزارش این اسناد اشاره خواهد شد. از دیگر سو، 
اسناد یونانی در کنار مدارک هیتیایی بیان داشته اند که قدرت دودمان 
نینوس��ی )آسوریایی ها در س��د یونانی و آسووایی ها در سند هیتیایی(، 
حاکمیت بر س��رزمین های تروآد Troad و ش��هر تروی را در دس��ت 
خویش داش��تند، چنانکه پریام )پیاما رادو در س��ند هیتیایی(، فرماندار 

تروی در نامه ای به تئوتانوس Theotanus  چنین مینویسد:
»یونانیان به قلمرو تو یورش آورده و به من حمله کرده اند. ما با آنها در 
نبرد روبرو شده ایم و گاه نیز پیروز گشته ایم. اما گاه شکست را نیز پذیرا 
ش��دیم. اکنون حتی پسرم هکتور نیز کش��ته شده است، همراه بسیاری 
دیگر از فرزندانم. بنابراین، نیرویی را سوی ما بفرست و یک سپهبد دالور 

را برای هدایت آن بگمار.«
فرمانروای یادش��ده نیز، ممن��ن Memnon فرماندار پ��ارس را همراه 
سپاهی پارسی به نبرد آخه ای ها و آگاممنون یونانی میفرستد که البته 

ناکام می مانند و در نهایت تروی از دست میرود.
بازگردی��م به گفتمان اصلی. حال اگر ما س��ال های حکومت هر یک از 
فرمانروایان آس��ووایی را جمع بزنیم تا به س��ر دودمان آن برس��یم، بازه 
حکومت نینوس اسناد، ۲0۲۲ تا ۱۹۷۱ پ.م بدست می آید. آنچه دقیقا 
با دیرینگی سنگ نگاره و سنگ نبشته سر پل ذهاب )حدود ۲000 پ.م( 
هماهنگی میکند. افزون بر آن، نام دارنده س��نگ نگاره و سنگ نبشته با 
نام نینوس در اس��ناد نیز نزدیک دارد. در سنگ نبشته سرپل ذهاب، نام 
فرمانروا، آنوبانی نی ثبت شده است، آنچه با نینوس نگاشته های یونانی 
بسیار نزدیک مینماید. به دیگر سخن، در یک نقطه جغرافیایی همخوان 
با مرکزیت حکومت آس��ووایی ها، س��نگ نگاره ای با دیرینگی یکس��ان 
و نامی بس��یار نزدیک با گزارش های یونانی وج��ود دارد که موجودیت 
باستان شناختی سردودمان آس��ووایی ها را نیز تایید مینماید. پیرامون 
هویت و کردار آسووایی ها در دو نگاشته دیگر بحث شده است. آنچه در 
اینجا مد نظر میباشد، بررس��ی عناصر دیگر سنگ نگاره و سنگ نبشته 
س��ر پل ذهاب اس��ت.  فردی که کاله پارس��ی بر س��ر دارد کیست؟ ما 
میدانیم که برپایه گزارش هرودوت )۴(، پارسیان جامه و لباس مادی ها 
را برای خود اقتباس کرده اند و این یعنی کاله مورد نظر، در اصل مادی 
است. گزارش اوسبیوس و دیودور نیز بیان داشته اند که نینوس، به نبرد 
با فرمانروای مادها، فارنوس Pharnus رفته است و در نهایت با تصرف 
اکباتان،  فرمانروای مادی اسیر و کشته میشود. آنکس که با کاله مادی 
در نگاره آنوبانی نی به تصویر در آمه است، میتواند همان فارنوس مادی 
بوده  باش��د. کس��ی که آخرین فرمانروا از دوره فرمانروایان هشتگانه ماد 

یکم بشمار می آمده است.
بدین گونه، ایزد به تصویر کشیده شده کدام ایزد میتواند باشد؟ با توجه 
به ترجمه ای که از سنگ نبشته مربوطه بدست آمده : »آنو پادشاه لولوم 
تصویر خویش و تصویر نی نی را بر کوه بادیر نقش کرد. آن کس که این 
لوح را محو کند به نفرین و لعنت آنو، آنونوم، بل، بلیت، رامان، ایش��تار، 

سین، و شمش گرفتار باد و نسل او بر باد رواد«
ن��ام این زن، نی نی یا هم��ان اینانا، ایزدبانویی که در میانرودان از وی با 
عنوان ایزد امور جنسی و گاه الهه جنگ یاد میشود، ثبت شده است.  اما 
از یاد نبریم که نی نی یا اینانا، معادلی برای »آناهیتا« نیز میباش��د. ایزد 



بانویی که در آبان یشت چنین توصیف شده: )۵(
»عامل زایش و آس��ان س��ازی آن در بند ۱، عامل فراوانی و جریان آبها 
در بن��د ۲، چیره مند بر دش��منان در بند ۱۳، نج��ات بخش درماندگان 
در بند ۶۵، بازکننده یک خش��کی در میان رود ویتنگوهیتی در بند ۷۸، 
بخشنده دارایی در بند ۹۸، موکل فرود باران، برف، ژاله و تگرگ در بند 
۱۲0، نماد زیبایی در بند ۱۲۷، دارای تاجی از س��تارگان در بند ۱۲۸ و 

مواردی دیگر. 
افزون بر موضوع های باال، بارها از آناهیتا درخواس��ت ش��ده تا به نیایش 
کنن��دگان نامدارش قدرت، پی��روزی و کامیابی در ی��ک رخداد را اعطا 
بخشد. به س��خن دیگر، آناهیتا، دیهیم بخش نیز میباشد؛ چنانکه آن را 

در برخی نگاره های ساسانی نیز میبینم.
از این رو، آنچه ما در نگاره آنوبانی نی مشاهده میکنیم، ایزدبانویی است 
که ۳ ویژگی بنیادین آناهیا را نش��ان میدهد، دیهیم بخش��ی، پیروزمند 
کردن در برابر دشمن و نشان ستاره. آنچه ایشتر از داشتن آنها بدور بوده 
اس��ت. به عبارت بهتر، شاه ایرانی آسووا )آس��یا(، با بکار بردن نام غربی 
)میانرودان��ی( ایزدبانوی ایرانی، همان کاری را کرده اس��ت که کورش با 
آوردن نام خدایان بابلی، در استوانه خویش انجام داده. آنچه ما با آن در 
اینجا روبرو هس��تیم، رخداد بومی ش��دن نام ایزدان است و نه هویت آن 
ها. چنانکه در مصر نیز، وجود دو خدای خورشید آمون )برای مصر علیا( 
و رع )برای مصر س��فلی(، هیچگاه به معنای متفاوت بودن هویت تباری 

و فرهنگی مصریان باستان در نظر گرفته نشده است.
اکن��ون و با توجه به این گفته هرودوت که پارس��یان هخامنش��ی، خود 
را وارثان آس��یا و ریش��ه کین��ه ورزی با جهان یونان��ی را در تبرد تروی 

میدانستند: )۶(
»۱- دانش��مندان پارس��ی مدعی اند که علت این اخت��الف  ونزاع )نبرد 
یونانی با آس��یایی(، فنیقیان )مردمان ساکن در خاور دریای میانه( بوده 
اند.... همین که فنیقیان به آرگوس Argos )سرزمینی در جهان یونانی( 
رسیدند، کاالهای خود را بمعرض فروش نهادند.... ]سپس ماجرای ربایش 
زنان یونانی بدست فنیقیان  و نیز ادامه ربایش های دختران از سوی دو 

طرف، رخ می دهد[ 
۲- ب��از بنا بروایت پارس��یان، همین که یک نس��ل گذش��ت، اس��کندر 
)پاریس در اس��ناد هومر و دیگر یونانیان(  پسر پریام.... مصمم شد برای 
خ��ود دختری از یونان برباید.....]ماجرای ربایش هلن، همس��ر ملنائوس، 

فرمانروای اسپارت در اینجا بیان میشود[... 
۴-...... به باور پارس��یان اگرچه ربودن زنان از کردارهای ناشایست بشمار 
می آید، اما تحت تاثیر ان قرار گرفتن و قصد کین س��تاندن، عملی دور 
از خرد و اندیشه است؛ چه اشخاص خردمند و بینا هرگز در اندیشه زنان 
ربوده ش��ده نمیباش��ند، زیرا بنظر آنها اگر این زنان خود خواهان ربوده 
ش��دن نبودند،هرگز آنان را نمیربودند. پارسیان باور دارند زمانی که زنان 
آسیایی )بخوانید امپراتوری نینوس��یان( ربوده شدند، آنها، یعنی مردان 
آسیا، واکنشی نشان ندادند، در حالی که یونانیان بخاطر یک زن از اهل 
الکدمون دست بلشگرکشی بزرگی زدند و به آسیا هجوم آوردند و دولت 
پریام را سرنگون ساختند. و بهمین جهت اهالی آسیا )بخوانید امپراتوری 
هخامنشی( همیش��ه در این اندیشه بوده اند که یونانیان، دشمن آنانند. 
علت این گونه تفکر آنست که پارسیان، آسیا و ساکنان وحشی )!( آنرا از 
خود می دانند و اروپا و س��رزمین یونان را کشوری غیر از خود تشخیص 

میدهند.
۵-این بود جریان رخدادها که پارس��یان برای ما بیان کرده اند. پارسیان 
باور دارند که خاس��تگاه کینه و دش��منی آنان با یونانیان، اشغال ایلیون 

)تروی( بوسیله یونانیان بوده است«
 در م��ی یابیم که چرا داریوش بزرگ، ب��رای نمایاندن پیروزی اش بر ۹ 
فرمانروای مغلوب، از الگوی باس��تانی خود، یعن��ی آنوبانی نی بهره برده 
است.الگویی که تقریبا همان مختصات سپسین داریوش را در برداشت و 
بر جهان یکپارچه ایرانی )سرزمین های ایرانی در آبان یشت(  فرمانروایی 
نمود. با این تفاوت که ش��اه هخامنشی یادشده، در سنگ نگاره و نبشته 

خود، از اصطالحات دینی خویش، یعنی زرتشتی گری بهره برد.
 

 

پی نوشت ها:
 of the Loeb Classical Library تاریخ،نس��خه  ۱-کتابخان��ه 

published in Vol. I ۱۹۳۳ ,edition. ، کتاب ۲، بندهای ۳۴-۱
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۴-کتاب هفتم، بند ۶۲ 

۵-اوس��تا،کهنترین سروده های ایرانیان، جلیل دوستخواه، نشر مروارید، 
ج۱، آبان یشت

۶-کتاب یکم، بندهای ۵-۱



رزماف�زار: پ�روژه احی�ای ورزش های 
رزم�ی باس�تانی ای�ران توس�ط دکتر 

منوچهر مشتاق خراسانی
حسام الدین شافعیان 

مقدمه:
مدتی اس��ت که گرایش به ش��ناخت فرهنگ و تاریخ ما در میان جوانان 
پررنگ تر ش��ده است و شاهد آن تعداد فراوان مقاالت و وب الگ هایی 
اس��ت که ایرانیان در این رابطه منتش��ر می کنند. با این وجود همانطور 
که خواننده محترم حتما می داند بس��یاری از مطالب نوش��ته ش��ده به 
شیوه ای سلیقه ای، غیر علمی و بدون عمق و بعضا اشتباه نگاشته شده 
اس��ت و آن عده قلیلی هم که توانس��تند پژوهش ه��ای در خور و قابل 
اعتمادی در واکاوی میراث پیشینیانمان داشته باشند با مشکالتی چون 
ع��دم برخورداری از حمایت مالی و یا ناش��ناخته ماندن در میان جامعه 
ایرانی دس��ت و پنجه نرم می کنند. کتب بسیاری اخیرا از سوی ایرانیان 
فرزانه ای چون دکتر منوچهر مشتاق خراسانی )در مورد سالح های سرد 
ایران��ی( و دکت��ر کاوه فرخ )در مورد جنگ های ایران( به رش��ته تحریر 
درآمده اند که از حیث ارزش پژوهش��ی کم نظیر می باشند. این عزیزان 
از سوی هیچ دولتی حمایت نمی شوند ولی توانستند با تکیه بر پشتکار، 
غی��رت و دانش خود آثار در خوری ارایه دهند که برنده جوایز متعددی 
هم ش��ده اند. اگر همت این بزرگ��واران نبود هنوز هم نظر اروپامحورانی 
غالب بود که ایران را "صرفا یک کش��ور اسالمی دیگر" معرفی می کنند 

که تومارش با حمله اسکندر و اعراب در هم پیچیده شد.
بگذاری��د رودربایس��تی را کن��ار بگذاریم تا راحت تر و بدون دردس��ر تر 
به حقیقت برس��یم. م��ا ایرانیان ک��ه اینقدر به ایرانی ب��ودن خود  و به 
بزرگانی چون فردوس��ی و خیام افتخار می کنیم معموال آثار این عزیزان 
را نمی خوانیم. در این نوشتار قصد غر زدن نداریم و تنها از شما ایرانیان 
دعوت می کنیم حداقل با خواندن آثار عزیزانی که ذکرشان رفت -والبته 
دیگران- سهم کوچکی از دینی که به نیاکان خود داریم ادا کنیم. یکی از 
پژوهشگرانی که در غفلت ما ایرانیان تقریبا دست تنها مانده است، دکتر 
منوچهر مش��تاق خراس��انی اس��ت که در حال حاضر بهترین کارشناس 

جنگ افزار های ایرانی و شیوه های رزمی ایرانیان به شمار می رود.
 ب��ا ورق زدن صفحات پرش��مار تاری��خ ایران به جنگ ه��ای فراوانی بر 
می خوریم که پدران و مادران ما در آن ش��رکت کردند و شکس��ت ها و 
پیروزی های حاصل از آن نقش مس��تقیم و تعیین کننده ای در هویت 
کنونی ما ایفا کرده اس��ت.  همه ما چه��ره های رزمی چون بروس لی و 
پیروان مکتب ش��ائولین را می شناس��یم یا دست کم با نام آنها و برخی 
از مهارتهایش��ان در فیلم های س��ینمایی آشنا ش��ده ایم اما آیا تاکنون 
اندیش��یده اید ایرانیان عالوه بر تاکتیک های نظامی از چه مهارت های 
رزم��ی برخوردار بوده اند که توانس��تند بارها رومیان و دش��منان دیگر 
ای��ران را شکس��ت دهند؟ ما ایرانی��ان از این لحاظ قابل تحس��ینیم که 
پس از هجوم های ویرانگری که تحمل کردیم از حمله اس��کندر، اعراب 
و چنگیز گرفته تا عثمانیان و روس ها همچنان اس��توار بر بن س��ترگی 
چون فرهنگ و تاریخمان ایس��تاده ایم و تندباد حوادث روزگار  هنوز ما 
را  تنه درخت " ایرانی بودن" ما را نشکسته است. اماش گفت آنکه ما از 

ذکر رش��ادت های رستم پهلوان لذت می بریم ولی بیشترمان الگو های 
قهرمانی ای چون بروس لی داریم! آیا وقت آن نش��ده است که همانطور 
که دکتر خراس��انی اش��اره کردند به جای خارجیان رس��تم ها وگیو ها 

الگوی ما و فرزندانمان باشند؟ 

عالوه بر ش��یوه های رزم، دانس��تن مرام های اخالقی ش��یوه های نبرد 
نی��اکان مان نیز ضروری اس��ت و یکی از معدود اف��رادی که در این راه 
قدم برداشته است دکتر منوچهر مشتاق خراسانی است. دکتر خراسانی 
رس��تم وار برخاس��ته و در حال بازیابی هنرهای رزمی ایرانیان اس��ت و 
برای این کار س��ال ها وقت صرف کرده اس��ت و پژوهش های بس��یار و 
تمرینات رزمی س��خت انجام داده اس��ت. اما هنوز نادانسته ها از ورزش 
رزمی ایرانیان بسیار است و هر کمکی از سوی شما می تواند مفید باشد. 
آی��ا از یک تکنیک رزمی بومی/قومی مطلعید؟ آیا کتابی کمتر ش��ناخته 
ش��ده ای دارید که در آن ش��یوه های رزم ایرانیان شرح داده شده است 
یا نگارگری در آن به چش��م می خورد؟ آیا مهارت الزم برای انیمیش��ن 
کردن یا س��اختن فیلمی در رابطه با جنگ های معروف ایرانیان دارید؟ 
غیرت ما اجازه ندهد در بی خبری دس��ت روی دست بگذاریم و کمکی 

به ایشان و در واقع شناخت فرهنگ خودمان نکنیم.
بیایید همه ما دس��ت به دس��ت هم دهیم و رش��ته رزم��ی بومی ایرانی 
برگرفت��ه از فن��ون رزمی پهلوانان ایرانی را توس��عه دهی��م. بیایید آیین 

"جوانمردی" را که حکیمان ما همواره به آن توصیه کردند پی گیریم.
جوانمردی از کارها پیشه کن                 همه   نیکویی  اندر  اندیشه   

کن
)فردوسی(

روح ورزش رزم��ی ایرانی اصول اخالقی "جوانمردی" اس��ت که پهلوانان 
ایران��ی از آن پی��روی می کردند و این خود یک امتیاز بزرگ آن اس��ت. 
فراموش نکنید که کوروش کبیر که بی تردید یکی از برترین س��رداران 
جنگی دنیا بود را بیشتر به موجب جوانمردی و روحیه ایرانی اش تکریم 
می کنند و گرنه دنیا فاتحان بی شکست و بی رحمی چون چنگیز خان، 

تیمور لنگ و خالد بن ولید نیز به خود دیده است.
 س��خت ترین بخش ماجرا که انجام اولین پژوهش جامع در مورد جنگ 
افزارهای ایرانی اس��ت توس��ط دکتر مشتاق خراسانی و با صرف ده سال 
وقت و زحمت فراوان انجام ش��ده و در قالب یک کتاب نفیس هش��تصد 
صفحه ای ارائه ش��د. این کتاب جایزه "کتاب س��ال جمهوری اس��المی 
ایران" در سال  ۱۳۸۷و در بخش علوم نظامی را از آن خود کرد. ایشان 
راه دش��وار احی��ای ورزش های رزمی ایرانی را نیز مدتی اس��ت که آغاز 



کرده اند و حتی قول تاس��یس فدراس��یون ورزش��ی آن را از مس��ئولین 
تربیت بدنی گرفته اند. اما هنوز مش��کالت و زوایای ناش��ناخته بسیاری 
است که با کمک ما ایرانی ها رفع شدنی است.  در ادامه به معرفی ایشان 
و پروژه احیای ورزش های رزمی ایرانی ایشان موسوم به "رزمافزار" می 

پردازیم.
ورزش رزمی ایرانی رزمافزار:

پروژه "رزمافزار: شمشیربازی تاریخی و ورزش های رزمی سنتی ایرانی" 
در صدد اس��ت که با به��ره گیری از مطالع��ات آکادمیک و تحلیل های 
معتبر متون ایرانی دوره های مختلف تاریخی،  فنون رزمی سلحش��وران 

ایرانی را احیا کند.

 اهداف این پروژه از این قبیل است:
•   احی��ای هنر شمش��یربازی س��نتی و تاریخی ایران ب��ر مبنای متون 

تاریخی،
•   شناس��ایی و دسته بندی تمام فنون مرتبط با هنرهای رزمی با سالح 
های باس��تانی از جمله شمشیر، سپر،گرز، نیزه و همچنین تکنیک های 

بدون سالح،
•   تبدیل دانش س��وق الجیش��ی متون ایرانی قدیمی به درک کنونی از 

مواضع رزمی،
•   یادگیری شیوه صحیح مبارزه با شمشیر و سایر سالح های تاریخی از 

طریق شیوه های امن آموزشی،
•   دستیابی به درک فرهنگی از مرام سلحشوری "جوانمردی".

هن��ر های رزمی و جنگی ایرانی در ورزش رزمی "رزمافزار" جمع ش��ده 
اند که ب��رای تمام دانش جویان شمش��یربازی تاریخی، هنرهای رزمی، 
پژوهش��گران تاریخ و س��ایر عالقه مندان طراحی ش��ده اس��ت. فرایند 
آموزش��ی در بردارنده بخش های نظری و عملی اس��ت. در بخش نظری 
دانش��جو/کار آموز فنون ذکر ش��ده را بر اس��اس متون ایرانی مطالعه و 
دسته بندی می کند و در بخش عملی در یک محیط کامال امن به مشق 
تمرینات ورزش��ی می پردازد تا به درک��ی عمیق تر از طبیعت فنون یاد 

شده در متون ایرانی برسد.
"رزمافزار" شامل آموزش استفاده از کمان، شمشیر، گرز، تبر، نیزه، کارد، 
خنجر، پیش��قبض )خنجری با تیغه منحنی(، قداره )شمشیر کوتاه یک 
لبه( و قمه )شمش��یر کوتاه دولبه( می باش��د. این آموزش ها با مطالعه 
منابع  مختلف از دس��ت نوشته های مختلف گرفته تا سنگ نگاری های 
باستانی به دست آمده اند و محدود به پیاده نظام هم نمی شوند بلکه در 

حین اسب سواری نیز کاربرد دارند.
عالوه بر آموزش این جنگ افزارها به تمرین فراوان فنون کش��تی گیری 
ایرانی به ش��رحی که در منابع نوشتاری آمده است پرداخته می شود. از 
جمله این فنون، حرکاتی برای پرتاب کردن دشمن و حتی مبارزه بدون 

سالح بر روی زمین است.

از زمان شاهنش��اهی هخامنشیان تا کنون ایران همواره یک کشور چند 
قوم��ی بوده و از ای��ن روی هنرهای رزمی اقوام گوناگ��ون ایرانی در این 
پروژه لحاظ ش��ده اس��ت. برخی از رزمی کاران مجرب و شمش��یر بازان 
مس��لط بر فنون باستانی  مدتی اس��ت که تمرین این هنر رزمی را آغاز 

نموده اند.

دکتر خراس��انی و دوس��تان رزمی کار دیگر در حال تمرین جذاب ترین 
فنون کش��تی جنگی برگرفته از متون ایرانی. تکنیک های پرتاب حریف 

–چه با سالح، چه بدون سالح-بسیار موثرند.

ت��ا کنون در رابطه با شمش��یربازی و هنر های رزمی س��نتی ایران این 
مقال��ه ها در ژورنال های دانش��گاهی فرهنگ و تاریخ نظامی به انتش��ار 

رسیده اند:
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در مورد دکتر منوچهر مشتاق خراسانی:

 Khorasani Consulting دکتر محمد مش��تاق خراسانی موس��س
و در برگزاری دوره های آموزش��ی و س��مینار های مربی گری، رهبری، 
س��خنرانی عموم��ی و بین فرهنگی تخصص دارد. او در سراس��ر اروپا به 
زبان های انگلیسی، آلمانی و اسپانیایی در بلژیک، آلمان، ایرلند، ایتالیا، 

لوکزامبورگ، اسپانیا، سوئیس و انگلیس تدریس کرده است.
 Arms and Armor دکتر منوچهر مش��تاق خراس��انی مولف کتاب
 from Iran: The Bronze Age to the End of the Qajar
Period چاپ شده در ۲00۶ است که به تحلیل موشکافانه جنگ افزار 
ها و جوش��ن های ایرانی از دوارن پیش از تاریخ تا آخر دوران قاجار می 
پردازد. این کتاب بر اساس ۸00 منبع مکتوب دست اولیه و ثانویه بوده 
و برای نخس��تین ب��ار دربردارنده  بیش از ۵۲0 اثر از م��وزه های ایران 
اس��ت. همچنین برخی آث��ار متعلق به مجموعه ه��ای خصوصی نیز در 
آن آمده اند. این کتاب که وی بیش از ده س��ال برای نگارش آن صرف 
کرد به عنوان برگزیده جایزه جهاني کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
در س��ال ۲00۹ در زمینه ایرانشناسی شناخته ش��د. سالح ها، ابزارهای 
جنگ��ی، فوالده��ا، جنگ افزاها، جوانمردی و عیاری از دوره ساس��انی تا 
بعد از اس��الم، از مباحث کتاب است. از این کتاب در دانشگاهها و مراکز 
تحقیقاتی معتبر سراس��ر دنیا به عنوان یک منبع مهم در در این زمینه 

ها استفاده می شود.



 Lexicon of Arms and Armor" ، کتاب دیگ��ر دکتر خراس��انی
from Iran: A Study of Symbols and Terminology"  نام 
دارد ک��ه برای آن از صدها منبع دس��ت نویس و گوهرنامه، جواهرنامه و 
ش��اهنامه استفاده کرده   اس��ت. این کتاب با خطوط  پهلوی، اوستایی و 
میخی نگاشته شده و لغت های قدیمی و فراموش شده فارسی نیز در آن 
ترجمه ش��ده اس��ت. هدف او از نگارش این کتاب این است که خواننده 
بتواند پس از مطالعه این کتاب، کتاب هایی مانند ش��اهنامه را به راحتی 

مطالعه کند. 
دکتر خراسانی همچنین بیش از شصت و نه مقاله به زبان های انگلیسی، 
اس��پانیایی و آلمانی نگاش��ته اس��ت. او متخصص جنگ افزار در منطقه 
خاورمیانه اس��ت. و یکی از دغدغه هایش احی��ای هنر های رزمی ایران 
باس��تان و مرام های جوانمردی و عیاری ایرانی اس��ت و اعتقاد دارد که 
سطح آگاهی جوانهای ما به حدی برسدکه به جای تقلید الگوهای رزمی 
چین��ی، ژاپن��ی و کره ای، الگو های مثل رس��تم و گیو و توس داش��ته 

باشند. 
دکتر منوچهر مشتاق خراسانی مدرس هنرهای رزمی چون کنگ فو توآ، 
یاییجوتسو و کنجوتسو هستند. او همچنین دارنده کمر بند سیاه دان دو 

فول کنتاکت کاراته وکمربند سیاه دان دو نام واه پایی می باشد.

MMKhorasani.Com و AmirParizad.Com :منابع



و  »آذربایج�ان  شناس�ی  نس�ک 
اَران)آران(«
نویسنده: مریم ا.جعفری

 
یک نقشه ی تاریخی شرق که نشان دهنده ی مرزهای شرِق نزدیک در 

سده ی پنجم میالدی است.)اطلس ُکهلر، چاپ ۱۷۱۸ میالدی(

در دهه های آغازین س��ده ی بیس��تم میالدی، به دنبال س��رخوردگی 
برآمده از شکستهای دوران قاجار که به جداشدن سرزمین هایی از پیکر 
ایران در ش��مال و خاور کش��ور انجامیده بود، گروهی از سیاس��تمداران 
کشور »آران« در شمال رود ارس، کشور خود را »جمهوری آذربایجان« 

نامیدند. 
در آن روزگار، گذاردن نام »آذربایجان« بر بخشی از قفقاز، گفت و گوهای 
بسیار پدید آورد و در ایران، به ویژه آذربایجان، اعتراض شمار بسیاری از 
میهن پرس��تان، از جمله دموکرات های آذربایجان چون شادروانان شیخ 
محمد خیابانی، اس��ماعیل امیرخیزی، احمد کسروی تبریزی و بسیاری 
دیگر را س��بب گردید و کار این اعتراض تا بدانجا کش��ید که گروهی به 
پیروی از ش��ادروانان اسماعیل امیرخیزی و شیخ محمد خیابانی درصدد 

دگرگون کردن نام آذربایجان برآمدند.
اکن��ون که دهه ها از آن روزگار می گذرد. از مردان سیاس��ی و آگاه آن 
زمان، ش��اید کسی زنده نباشد. سالها گذشت و ماجرا به دست فراموشی 
س��پرده شد. اکنون، کمتر کسی می داند که سرزمین ترکی زبانان قفقاز 
درگذش��ته نامی جز آذربایجان داش��ته و هرگز به ای��ن نام، نامیده نمی 

شده است.
دکت��ر عنایت اهلل رض��ا، تاریخ نگار معاصر با بررس��ی جغرافیای تاریخی 
ایران و قفقاز، مرزهای دو س��رزمین »آذربایجان« در جنوب رود ارس و 
»اران« در شمال رود ارس را ترسیم می کند و این بررسی را در نسکی 

به نام »آذربایجان و اران« عرضه می دارد.
عنای��ت اهلل رضا در ۱۸ خرداد ۱۲۹۹ در رش��ت در خان��واده ای روحانی 
ک��ه از دیرباز در گیالن صاح��ب نفوذ بودند دیده به جهان گش��ود. نام 
خانوادگی او منس��وب به حاجی آقا رضاس��ت ک��ه از مجتهدین عالیقدر 
گی��الن بوده  اس��ت. اجداد او، پ��در و پدر بزرگ هم��ه از مراجع گیالن 
بودند، هنگام تولد او، زمانی بود که روسها قیام جنگل را تحت فشار قرار 

داده بودند و میرزا کوچک خان به کوهس��تان پناهنده شده بود. خانواده 
او ک��ه از میرزا حمایت می کرد ناچار ش��ده بود ب��ه دلیل ورود نیروهای 
بلش��ویک شوروی به گیالن، آنجا را ترک کنند. او کودکی چهل روزه بود 
که خانواده به تهران نقل مکان کردند. مدتی در تهران اقامت داش��تند و 

بعد از پایان ماجرا به رشت برگشتند. 

دکتر عنایت اهلل رضا

تحصیالت ابتدایی و متوسطه عنایت اهلل رضا در شهرهای رشت و تهران 
سپری ش��د و او در سال ۱۳۱۶ خورش��یدی دیپلم متوسطه خود را در 
رش��ته ادبیات از دبیرس��تان دارالفنون اخذ کرد و سپس در همان سال 
در دانش��کده افس��ری ثبت نام کرد و در س��ال ۱۳۱۸ به جرگه افسران 
ارتش ایران پیوست. پس از به پایان رساندن دانشکده افسری در نیروی 
هوایی ارتش پذیرفته ش��د و در آنجا دوره خلبانی هواپیماهای جنگی را 

گذراند.
عنایت اهلل رضا در ش��هریور ۱۳۲0 وارد تش��کیالت حزب توده ش��د. در 
س��ال ۱۳۲۴ بازداش��ت و به کرمان تبعید شد پس از آزادی از زندان در 
سال ۱۳۲۵ به عنوان معاون نیروی هوایی حکومت دموکرات آذربایجان 
مش��غول به کار ش��د. تا اینکه ش��ب ۲۱ آذر ۱۳۲۵ دستور داده شد که 
ب��ه خارج برون��د. در نتیجه تبریز را ترک کردند و به همراه افراد خانواده 
� همس��ر و دو فرزندش � به ش��وروی رفتند. پس از درگیری و اختالف 
در ح��زب دموک��رات آذربایجان از آن ح��زب اخراج و ناچ��ار به بیرون 
رفتن از ش��وروی و اقامت در چین ش��د. ولی پس از دوس��ال دوباره به 
ش��وروی بازگشتند. دوران تبعید ناخواس��ته ۲0 سال طول کشید او در 
این مدت توانس��ت مدرک لیسانس خود را از دانشکده حزب کمونیست 
در باک��و بگی��رد و پس از آن در س��ال ۱۳۳۵ در آزمون دکترای رش��ته 
فلس��فه دانشگاه دولتی از رساله ی خود با نام »اندیشه های کسروی« به 
راهنمایی پرفسور ماکاولسکی از استادان بزرگ فلسفه در اتحاد جماهیر 

شوروی با درجه عالی دفاع کرد.
عنایت اهلل رضا س��رانجام در سال ۱۳۴۷ به ایران بازگشت و در کتابخانه 
ملی پهلوی  که در آن زمان یکی از مراکز ایران شناسی بود به کار مشغول 
شد و س��پس برای تدریس در مراکز دانشگاهی به همکاری دعوت شد. 
پس از ورود به ایران ابتدا به سمت متصدی کتابهای روسی در کتابخانه 
پهلوی س��ابق )بخش کنگره جهانی ایرانشناسی( و بعد به عنوان معاون 
علمی و پژوهش��ی آن کتابخانه مش��غول ش��د. پس از انق��الب ۵۷ نیز 
مسئولیت کتابخانه به او واگذار شد ولی به شوند بیماری و عزیمت شش 
ماهه به خارج از ایران به منظور معالجه، ادامه کار میس��ر نگردید. وی از 
سال ۱۳۶۵ در مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی به عنوان مدیر بخش 



جغرافیا و عضو ش��ورای عالی علمی فعالیت می کرد. دکتر عنایت اهلل رضا 
در ۲0 تیر۱۳۸۹ در سن ۹0 سالگی از دنیا رفت.)۱(

از دکتر رضا برگردان ها و نوشته های بسیاری به جا مانده است. از جمله 
برگردان های ایش��ان می توان به تمدن ایران ساسانی/ نوشته: لوکونین 
)تهران۱۳۵0(، طبقه جدید تحلیلی از تحول جامعه کمونیس��ت/ نوشته: 
میلوان جیالس، اسرار مرگ استالین/ نوشته: آوتور خانوف، به زمامداران 
ش��وروی/ نوشته: سولژنیتس��ین و... اش��اره کرد و از نوشته های ایشان، 
ایران و ترکان در روزگار ساس��انیان)تهران۱۳۶۵(، اران از دوران باستان 
تا آغاز عهد مغول )تهران۱۳۸0(،کمونیس��م و دموکراسی)تهران۱۳۵۳( 

و... را می توان نام برد.
نس��ک »آذربایجان و اران« یکی دیگر از نوش��ته های دکتر رضاست که 
با بررس��ی جغرافیای تاریخی ایران و قفقاز، و غوررسی در نسکهای کهن 
چون یشتها، وندیداد و بندهش و نسکهای جغرافیایی سده های نخست 
هجری مهی)قمری( به دنبال آن اس��ت که نادرست بودن نام آذربایجان 

را بر سرزمین آران اثبات نماید.

نسک آذربایجان و آران دربردارنده ی ۸ هات است:
هات نخس��ت این نس��ک با فرنام »ن��ام آذربایجان و آلبانی��ای قفقاز در 
روزگاران که��ن«، به جس��تجو و واکاوی در بن مایه ه��ای تاریخی می 

پردازد. 
در پی هات دوم با فرنام »دگرگونی هایی که در نام آلبانیای قفقاز پدید 

آمده است« می آید.
هات س��وم با فرنام »مح��دوده ی جغرافیای��ی آلبانیای قفق��از)آران( و 
آذربایگان« همراه اس��ت با شماری نقشه از کتابهای گوناگون جغرافیایی 

و همچنین فرهنگ دایره المعارف بزرگ روسی)۱۸۹0( و...
هات چهارم با فرنام »نظر پان تورکیس��ت ها در پیرامون ترکان« دارای 
س��ه بهره با نام های »آیا سرزمین آسیای میانه از روزگاران بسیار کهن 
س��رزمین ترکان بود؟«، »آیا توران یا تورانیان ترک بودند؟» و »آیا اقوام 

باستانی آسیای مقدم ترک بودند؟« می باشد.
هات پنجم فرنام »تیره و زبان مردم آلبانیای قفقاز« را دارد.

هات شش��م با فرنام »تی��ره و زبان م��ردم آذربایج��ان« دارای دو بهره 
اس��ت. یکی ب��ا نام »تیره ی م��ردم آذربایجان« و دیگ��ری »زبان مردم 

آذربایجان«.
ه��ات هفتم با فرنام »کوچ ترکان و نف��وذ زبان ترکی به آذربایجان« می 
پ��ردازد به چگونگی ورود عنص��ر ترک به تاریخ و حرکت آن به س��وی 

سرزمین های باختری آذربایجان، قفقاز و آناتولی.
هات هش��تم با فرنام »چگونه نام آذربایجان بر اران نهاده شد؟« را مورد 

بحث قرار می دهد.
در پایان چهار پیوس��ت به نس��ک افزوده شده است که شامل پیوست۱: 
عکس��ها، پیوس��ت۲: کتابشناس��ی دکت��ر عنای��ت اهلل رضا، پیوس��ت۳: 

کتابشناسی آذربایجان و پیوست۴: نمایه می باشد.

 
این نسک برای نخستین بار در سال ۱۳۶0 توسط انتشارات ایران زمین 
وارد بازار ش��د، در س��ال۱۳۷۲ با ویرایش جدید توس��ط موقوفات دکتر 
محمود افش��اریزدی دوباره به بازار نس��ک آمد، در سال ۱۳۸۵ با افزوده 
ش��دن عکس و نقش��ه ها با ریختی نو وارد بازار شد و چاپ واپسین این 
نسک در س��ال ۱۳۸۶ توسط انتشارات هزار کرمان در ۱۲+۲۵۶ رویه با 

بهای ۵۲00 تومان به بازار نسک عرضه شد.
نس��ک »آذربایجان و آران« توس��ط دکتر عنایت اهلل رضا نگاشته شد تا 
راهگش��ای کس��انی باش��د که بر طبل پوچ جدایی از ایران می کوبند تا 
شاید اندکی با پژوهشهای تاریخی آشنا شده و تاریخ را آنگونه که هست 

بخوانند نه آنگونه که می پندارند!

پی نوشت:
)۱(: ویکی پدیا


