بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
کتاب "افغانستان قبل از اسالم" اثر عالمه استاد احمد علی کھزاد تا حال به نشر نرسيده بود و
اينک بنياد فرھنگی کھزاد آنرا جھت استفاده عالقه مندان ارجمند قرار ميدھد.بدين ترتيب اينک
فصل پنجم آن که "سلطنت موريا" ميباشد تقديم ميگردد.
اميدوارم محتويات کتاب حاضر مورد توجه عالقمندان عزيز قرار گرفته و از آن استفاده کنند.
ممکن بعضی از موضوعات در اين اثر با آثار بعدی کھزاد بزرگ ھمسو نباشد که نشاندھندۀ
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افغانستان قبل از اسالم
احــمـد عـلـی کـھـزاد

اين اولين تاريخ دورۀ باستانی افغانستان است که در بھار سال 1315
در محبس ،مخفی از نظر مامورين مؤظف در کاغذ پوری نوشتم و بعد
از انقضای مؤعد حبس آنرا پاک نويس نمودم.
احمد علی کھزاد

يادداشت:
احمد علی کھزاد به مجرديکه از ماموريت در سفارت افغانستان در
روما در سال  1314اجباراً به وطن برميگشت از سرحد افغانستان –
ايران بازداشت شده و با زنجير و زوالنه به توقيف خانه کابل آورده
شد و برای مدت نه ماه بدون ھيچ نوع اتھام و بدون ھيچ نوع
پروسه حقوقی در آنجا سپری نمود و دليل اين بازداشت و حبس
ھرگز برايش توضيح نشد و ھم اگر بيگناه بود ھيچ نوع
غرامتی برايش داده نشد.
اين زمانی بود که محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان بود.
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فھرست مضامين و محتويات
فصل اول – آريا ورته يا مھد پرورش آريائی ھا
مھد پرورش آريائی ھا
زندگانی مشترک قبايل آريائی در باختر
شروع مھاجرت ھا
شاخه وديک يا شاخه شرقی
جنگ ھفت ملک و قبيله پکت ھا
حيات قبيلوی و خانوادگی
زبان
آئين
فصل دوم – آريائی ھا باختر
قبايل شاخه غربی
زوراستر
اوستا
آئين زردشتی
زبان باختری يا زند
فصل سوم – ھخامنشی ھا
قبيله ھخامنش
امادی ھا
چگونگی انتقال حکومت از امادی ھا به ھخامنش ھا
سيروس
کمبوجيا
بارديا
گاماتا
داريوش کبير
خشايارشاه
ارتاگزرسس اول
داريوش دوم
ارتاگزرسس دوم و سوم
داريوش دوم
طرز حکومت در دورۀ ھخامنشی ھا و موجب دوام آن
خاک افغانستان امروزی در دورۀ ھخامنش ھا
مذھب

فصل چھارم – فتوحات اسکند
علت شروع محاربات
پيشرفت ھای قشون يونانی
مقاومت واليات شرقی
بسوس يا دارای چھارم و واليت باختر
صفحات جنوب شرقی ھندوکش
امبھی – پوروس راجاھای ھند و اسکندر
فصل پنجم – سلطنت موريا
چگونگی کيفيت رسيدن خاندان موريا به سلطنت
چندا گوپتا
بندوسارا
آشوکا
ديانت بودائی
محفل مذھبی
اعزام مبلغين به افغانستان
زبان خروشتی و برھمنی
فصل ششم – تجزيه امپراتوری يونانی
کشمکش بين جنرال ھای اسکند
سلطنت يونانيان باختر
ديودوتس اول و دوم
تغيير خانواده سلطنتی
ايوتيدم
دمتريوس
ايوکراتيدس
ظھور اسکائی ھا و بحران امپراتوری باختر
سلطنت يونانی جنوب ھندوکش
ھيليوکلس
انتی ماکوس
اگالوکلس
پانتالون
بقيه اوالدۀ ايوکرتيدس تا ھرمايوس
سلطنت احفاد ايوتيدم سلطان باختر در پنجاب
فصل ھفتم – قبايل ساک يا اسکائی ھا
اصليت قبايل اسکائی
انتشار آنھا به باختر
مقابله آنھا با پارت ھا

ھرايوس
موسس
ازسس
فصل ھشتم – پارت ھا و سالطين پارتی
پارتين کجا و مؤسس خانوادۀ سلطنتی پارتی کيست؟
ارساسس اول و دوم
تری داتس
فرياپيتس
فرھاتس اول
مترداتس يا مھرداد اول
سلطنت مستقل پارتی در سيستان و قندھار يا سلطنت پھلوا
ونونس
گندوفارس
اورتاگنس
پاکورس
فصل نھم – کوشانی ھا
کوشانی ھا يا يوچی ھا کی بودند و از کجا آمده اند
منابع چينی و يونانی نسبت به ايشان چه ميگويند
خانواده شاھی کوشان
کزولو يا کجولو کدفيزس )کدفيزس کوشانی ،ھرمايوس يونانی،
گندوفارس پھلوا(
ويما کدفيزس
سوتر مگاس
کنيشکا
کنيشکا و ديانت بودائی
واسيشکا
کنيشکای دوم
ھوويشکا
واسوشکا
واسودوا
زبان سيتی يا تخاری
فصل دھم – صنعت گريکو بوديک )يونانو بودائی(
عوامل به ميان آمدن اين ھنر و صنعت
تعريف لفظی و تاريخی ابتکار صنعت گريکو بوديک
عصر ترقی و انحطاط آن با اختصاصات ھر دوره
مکاتب صنعتی و ھنری ھده و سائر نقاط گندھارا
مقايسه آثار ھده )گندھارای غربی( با آثار ھندی )گندھارای شرقی(

مقايسه آثار ھده با شھکارھای يونانيان
بربرھا و جنگجويان
کابل بودائی
پايتاوه
بگرام
باميان
دختر نوشيروان
فصل يازدھم – ھن ھا
ھن ھا کی بودند و از کجا آمدند؟
مقابله ھن ھا با کوشانی ھا
ھن ھا و خرابی آثار معابد بودائی
تورامان و می ھی راکوال
اتحاد ترک و ساسانی در بر انداختن ھفتاليت
فصل دوازدھم – ترک ھا
اصليت ترک ھا و امپراطوری ھای شان در آسيا
اتحاد و مخالفت شان با ساسانی ھا
ترک ھا قرار چشم ديد زاير چينی ھوان تسنگ
شھزادگان ترکی نژاد قندوز و کاپيسا
عظمت و اقتدار شھزاد اخيرالذکر
بلخ
باميان
کوھدامن
ھده
وغيره نقاط در زمان ورود زائر چينی يعنی سال ھای  631– 630م.
فصل سيزدھم – کزکی ھا
کزکی ھا يا کزکو و وازيو اوالدۀ کوشانی ھا
کثرت مسکوکات ايشان در افغانستان و پنجاب
دين برھمنی
پرستش شيوا

فصل پنجم

سلطنت موريا
اگرچه اساسا ً بعد از شرح فتوحات اسکندر بايست از صورت تجزيه شدن
امپراطوری او و بعد از آن از سلطنت مستقل يونانی باختر و سالطين آن صحبت
ميکرديم ولی در ين بين در ھند واقعه ئی به ميان ميآيد که از لحاظ تاثيرات
سياسی و مذھبی آن بر کشور ما تذکر آن در اينجا ضروری به نظر ميرسد .اين
واقعه عبارت از تشکيل شدن اولين امپراطوری بزرگ تاريخی ھند است که در
حقيقت محاربات اسکندر زمينه آنرا مھيا نموده و عناصر متفرق و از ھم پاشيده
ھندی را در مقابل دست خارجی يکجا ساخت و بعد از اينکه قادر به اخراج
يونانيان از پنجاب شدند ،گندھارا )منطقۀ از کابل تا پشاور( و حتی »اراکوزی«
)قندھار( و بعضی نقاط ديگر صفحات جنوب ھندوکش را نيز جزء امپراطوری
خود ساختند .اگرچه اين وضعيت مدت زيادی دوام نميکند زيرا طوريکه بعدھا
ديده ميشود فوراً سلطنت مستقل يونانی باختر به ميان آمده و دست ھندی ھا از
مناطق جنوب و شرق کشور کوتاه ميشود .ولی چون در عصر »موريا« دين بودا
به مناطق شرقی کشور ما داخل ميشود و بعد ھا در اثر تصادم آن با روش ھيکل
تراشی يونانی سبک ھنری جديدی در اينجا بميان ميآيد و اين ديانت و ھنر و
صنعت مدت ھزار سال در وطن عزيز ما معمول ميباشد .از ين دو نقطه نظر
برای درک حقايق اساسی ورود دين بودائی و تشکيل سبک جديد ھنری و صنعتی
تذکر عصر کوتاه نفوذ ھندی در اينجا الزمی به نظر ميرسد .برگرديم به اصل
مطلب.
در منطقۀ »گنگا« که سوقيات اسکندر به آنجا نرسيده بود ،مصادف به اين عصر
اقتدار راجاھای »مگدا« که عبارت از خانوادۀ »ناندا« باشد ،انبساط داشت و
پايتخت اين سلطنت بومی تاريخی ھند شھر »پاتالی پوترا  «Pataliputraيعنی
»پتنه  «Patnaبود.
در حاليکه در اثر تھاجمات مقدونوی ھا در شمال غرب ھند طبعا ً در سلطنت
»ناندا« يک سلسله پريشانی ھا به ميان آمده بود ،يکنفر سرباز ھندی موسوم به
»چاندرا گوپتا« که يونانيان او را »سندا گوپتا« خوانده اند ،خانواده شاھی »ناندا«
را سقوط داده و تخت و تاج »مگدھا« را در ) 322 – 321ق.م( متصرف شد.
بعد از وفات اسکندر و تجزيه شدن امپراطوری يونانی مشاراليه از کشمکش و
نفاق جانشينان فاتح يونانی استفاده نموده مقدونوی ھا را از پنجاب تبعيد و دامنه

سلطنت خود را از »گنگا« تا »کابل« طوری وسعت داد که در تاريخ ھندی بی
سابقه بود .بعد از تجزيه شدن امپراطوری اسکندر ،سلوسيدھا که ميراث خواران
عمده او در آسيا بشمار ميرفتند برای اضمحالل امپراطوری جديد ھند کوششات
زياد نمودند چنانکه »سلوسيد نيکاتور« حکمران بابيلون بعد از اينکه واليات مديا،
سوز ،فارس ،پارتيا و بعد از  311ق.م .آريا ،و بکتريا را فتح کرده امپراطوری
»سلوسيد«را بنام خود تشکيل ميدھد ،در سال  305ق.م .از راه کابل به پنجاب
ھجوم ميبرد اما چون »انتيگون« يکی از جنرال ھای اسکندر توجه او را به
طرف غرب ايجاب نمود ،به »چندرا گوپتای« ھندی فايق نشده مفاد خود را در
صلح و مسالمت ديد و در ازای  500فيلی که از او دريافت کردند نه تنھا
»گندھارا« بلکه واليت »اراکوزی« )حوزه ارغنداب( و »پاروپاميزاد« )کابل(،
»آريا« )ھرات( و »جدروزيا« )بلوجستان( را نيز به او واگذاشت) (9و به اين
ترتيب واليات شرقی و جنوبی باختر برای چندی ديگر ھم جزء امپراطوری
»موريا« ھندی شد.
بعد از ين مصالحه روابط امپراطوری »موريا« و »سلوسيد« ھا منبسط شده مال
التجاره ھندی به پيمانه وسيع تر از راه کابل و بلخ به بنادر بحيره کسپين منتقل
ميشد .طرفين به دربار يکديگر نماينده ھا داشتند چنانکه معروف ترين نماينده ھای
سلوسيد ھا »مگاس تنس  «Megasthenesاست که در دربار »چندا گوپتا« اعزام
شده بود و کتابی ھم راجع به ھند نوشته که بدبختانه گم شده است .اين وضعيت بعد
از »چندرا گوپتا« در زمان پسرش »بندو سارا  «Bindusaraو نواسه اش
»آشوکا« دوام نموده و قراريکه "کيمبرج ھستری" مينويسد نه فقط شاھان يونانی
شام و »مدی« بلکه پادشاھان مصر و محتمالً اسيای صغير و اروپا نيز با خانوادۀ
»موريا« روابط داشتند.
بعد از »چندا گوپتا« پسرش »بندو سارا« به سلطنت رسيد است و طول دورۀ
حکمرانی او را  28 – 25و حتی يکنفر از مؤرخين تبت  35سال گفته است .اين
شاه نزد يونانيان به اسم »الی تروچانداس  «Allitrochandasيا »امی
تراکانتس  «Amitrachatesمعروف بوده و اين اسم از روی عنوان ھندی
»اميتاکاندا ) «Amitakhandaخورندۀ دشمنان( يا از عنوان »امی
تراگاتا ) «Amitraghataکشندۀ دشمنان( به ميان آمده است.
در زمان حکمفرمائی »بندو سارا« قسمت شرقی و جنوبی کشور ما کمافی السابق
جزء امپراطوری موريا بود و آنچه که محتمالً تازه در قلمرو امپراطوری او
افزوده شده اراضی قسمت جنوبی شبه جزيره ھند يعنی »دکن« ميباشد .در زمان
او مانند عصر پدرش روابط امپراطوری موريا با سلوسيد ھا و حتی با مصر
مستحکم و برقرار بود .قراريکه »پلين« يکی از مؤرخين يونانی مينويسد »پتولمه
فيالدلف« )شاه مصر(» ،ديونی اوس  «Dionyoasنام را به دربار موريا فرستاده
بود و »سلوکوس« شاه مديا و فارس را »ديماکاس  «Deimachasدر »پتنه«
نمايندگی ميکرد.

آشوکا
آشوکا پسر »بندوسارا« که قرار نظريۀ »رپسن« از ) 237الی  274ق.م( و قرار
عقيدۀ »سميت« از ) 232الی  273ق.م (.سلطنت نموده يکی از بزرگترين شاھان
تاريخی ھند است و مانند پدرش از بنگال تا گندھارا و کابل و حوزۀ ارغنداب
وغيره سلطنت نموده و بطرف جنوب ھند از دکن تا ميسور امپراطوری خود را
انبساط داده است .مشاراليه در حوالی  262ق.م .داخل ديانت بودائی گرديد .از ين
تاريخ به بعد دورۀ سلطنت او سراسر عصر امنيت و آرامش و دوره تعمير
عمرانات مذھبی و خيريه بوده که در طی آن شاه با تمام اقتدار خود در توسعه و
انتشار دين بودائی و عمران معابد بزرگ مذھبی صرف مساعی نموده است.
عالوه بر يک سلسله افسانه ھای مذھبی منبع موثقی که نسبت به آشوکا معلومات
ميدھد  14عدد کتيبه ھای مناره ھای سنگی است که در نقاط مختلفه امپراطوری
خود برپا نموده است .آشوکا قرار نظريۀ موسيو »فوشه« لباس مذھبی در بر کرده
و بر سرير سلطنت مقام روحانی مقدسی را ھم دارا بود .برای انتشار اخالق و
روحيات ديانت بودائی بزبان ھای »پراکريت محلی« فرامين متعدد در ستون ھای
سنگی کنده و مبلغين بودائی را در ھر طرفی برای تبليغ فرستاده است.
چيزيکه با گزارشات سلطنت خانوادۀ »موريا« و مخصوصا ً »آشوکا« در تاريخ
اين عصر کشور ما قابل تذکر است ،مسئلۀ ديانت است که با مبلغين »آشوکا« دين
بودا در »گندھارا« )پشاور ،ھده ،کابل( منتشر ميشود و بعد از آن تا عصر يونانی
ھای باختر از راه »لمپاکا« )لغمان( تگاب و نجراب و »کاپيسا« جلگۀ کوھدامن،
»فن ين« )باميان( و ايبک به جلگۀ وسيع باختر و از آنجا به ترکستان چين تا
شرق اقصی سرايت ميکند .چون اين ديانت تا ظھور دين مقدس اسالم تقريبا ً بيش
از ھزار سال در اين سرزمين مروج بوده و در اثر امتزاج روحيات آن با ژنی
ھيکل تراشی يونانی )سبک صنعت قشنگ جديد گريکو بوديک( در وطن عزيز
ما بميان آمده است ،حتما ً بعنوان نتيجه تسلط موريا در کشور ما بايست مختصراً
از چگونگی مذھب بودائی و مؤسس آن صحبت کنيم زيرا در باب سلطنت خاندان
موريا چيز ديگر گفتنی ھم نداريم چرا که در سال  256ق.م .سلطنت مستقل
يونانی در باختر تشکيل ميشود و متعاقبا ً »انتيکوش« سوم خاندان »سلوسيد« به
»گندھارا« ھجوم ميبرد و چند سال بعد اياالت جنوب ھندوکش به سلطنت يونانی
مستقل باختر ملحق ميشود و حتی شاخه ئی از يونانيان باختری به پنجاب ھم دست
تسلط می يابند.

ديانت بودائی

بعضی ھند شناسان »بودا« را شخص افسانه ئی تصور ميکنند ،دسته ئی حيات
واقعی تاريخی او را قبولدار شده مينويسند که آنقدر افسانه و اساطير دورادور او
را فرا گرفته که ظاھر کردن صورت شخصی او از آن ھمه پرده ھای افسانه ئی
مشکل است .و دسته سوم چنين نظريه دارند که بودا اصالً زندگانی واقعی داشته و
تشکيل سوانح حياتی او آسان است .قرار نظريه اين دسته »بودا« اصالً شھزاده و
از خانوادۀ »کستريا  « Kastriyaو قبيلۀ »ساکيا  «Cakyaبنام »ساکيامونی«
)عاقل قبيله ساکيا« در حوالی  523ق.م به قول مؤرخين سيالن و در حوالی 563
ق.م طوريکه عموما ً قبول ميکنند در شھر »کاپی الواستو ) «Kapilavastuقريب
قريۀ پادريا  «Paderiaدر دو ميلی شھر »باگدان پور« ،در نيپال تولد گرديده
است .مشاراليه اگر چه شھزاده بود به زندگانی شاھی اھميتی نداده به سن 29
سالگی خانواده خود را گذاشته به »گوتاما  «Goutamaحيات منزويانه را در
نواحی »پاجاگارا  «Pajagaraدر )ماگدا ،بھار جنوبی( بسر ميبرد .بعد از  5يا 6
سال تفحصات حقيقت چون به معلوماتی که برھمن ھا به او ميدادند قانع نميشد ،در
»شب الھام« يا »شب روشنی« در مقام »بادگايا  «Bodhgayaالھامی به او
رسيده و از ين روز »بودا« شد .اين اسم از فعل سانسکريت »بدھه «Budh
اشتقاق شده و معنی آن اين است» :کسی که بيدار شده باشد ،کسی که حايز
معلومات روشنی شده باشد« .بعد از اولين خطابه در بنارس شروع به تشکيل
قوانين خود »دارمه  «Dharmaو تنظيم مجموعه راھبين »سامگا «Samgha
نموده در حوزۀ گنگا بنای تبليغ را ميگذارد.
دو پادشاه مقتدر وقت يکی »بندو سارا« پادشاه »مگده ا« )بھار ،پايتخت آن
پاجاکره( و ديگری »پراسنجت  « Parasenjitپادشاه کوزاال ) «Kasalaادو،
پايتخت آن سراواستی( از او حمايت مينمودند.
»بودا ساکيا مونی« قرار نظريۀ مؤرخين سيالن در  543ق.م .و قرار نظريۀ
عمومی در  483ق.م .به عمر  80سالگی در مقام »کوچی ناگارا «Kucinagara
وفات نموده است.
بوديزم در مراحل اوليه نه دين بود و نه فلسفه ئی داشت .با اين ھم اگر در آن
تعمق شود اساس آن شالودۀ فلسفی داشت و آن عبارت از مسئلۀ »درد« است .بودا
به مريدان خود ميگفت در باب پيدايش دنيا و صورت ساختمان آن صحبت َمکنيد
که جز وقت تلفی چيزی بدست نمی آيد .فقط اين را بدانيد که »درد« چيست و
عالج آن کدام است .قرار روايات اساطيری در سال وفات بودا در »پاجاکره«
محفل مذھبی تشکيل شد و سه نفر مريدان عمده او »اناندا » ،«Anandaيوپالی
 ،«Upaliو »کاساياپا  «Kacyapaسخنان او را گرد ھم جمع نموده قانونی بنام
»تری پی تاکا ) «Tripitakaسه سبد گل( ساختند.

محفل مذھبی و ارسال مبلغين
قراريکه از روی روايات تاريخی معلوم ميشود در سال نوزدھم سلطنت آشوکا
) 236بودا( يعنی  247ق.م .در شھر »پاتالی پوترا« محفل مذھبی برای مدت 9
ماه تحت رياست »تيسا  «Tissaنام داير گرديده و در آن عالوه بر ترتيب و تنظيم
قانون مذھبی ،اعزام يکدسته مبلغين به ممالک ھمجوار نيز تصميم گرفته شد.
چنانکه پسر و برادر کوچک آشوکا ھم در زمرۀ مبلغين بودند .مبلغی که به
گندھارا اعزام شده بود »مجھان تيکا  «Mjjhantikaنام داشت .بر عالوه او
»داماراکيتھا  «Dharmmarakkhitaيونانی و »ماھاراکيتھا «Maharakkhita
نيز بطرف گندھارا فرستاده شده بودند چنانکه طوريکه مينويسند اولی به »خاک
غربی« و دومی نزد »يونانيھا« آمده بودند .به اين ترتيب به وضاحت معلوم
ميشود که اين سه مبلغ فوق الذکر در »گندھارا« پشاور ،سمت مشرقی حاليه ،کابل
و »نقاط غربی« که عبارت از ساير نقاط افغانستان امروز باشد و نزد يونانيھا که
در ين وقت در باکتريان و آريا وغيره متمرکز بودند ،فرستاده شده بودند .خالصه
تاريخ اولين ورود مبلغين بودائی به کشور ما ھمان است که فوقا ً ذکر شد و در
نتيجه اھالی گندھارا )پشاور ،ھده ،کابل( و لمپاکا )لغمان و تگاو نجرو( در اواخر
قرن سه و اوئل قرن  2ق.م .پيرو ديانت بودائی گرديده اند.

زبان خروشتی و برھمی
چون موضوع فصل آتی اين کتاب تجزيه شدن امپراطوری اسکندر و شرح انبساط
مدنيت و زبان يونانی ميباشد ،بی مورد نيست اگر در اينجا از زبان »خروشتی«
که زبان بومی حصص جنوب ھندوکش ميباشد ،قدری صحبت نمائيم.
قبل از ورود يونانيھا و شيوع زبان يونانی در ميان اھالی مناطق جنوب ھندوکش
زبانی معمول و مروج بود که مستشرقين آنرا »خروشتی« يا »آريائی« مينامند و
در ين وقت در کابل زمين ،دره ھای جنوب ھندوکش ،گندھارا و از قرن  5ق.م.
بعد به پنجاب ھم منتشر گرديده است.
زبان »خروشتی« بر خالف السنه يونانی و سانسکريت مانند السنه سميتی از
راست به چپ نوشته ميشود و ھکذا مانند زبان ھای سميتی سه حرف علت دارد
که الف آن مانند الف عربی و فارسی امروزی بصورت يک حرف نوشته ميشود
و دو حرف علت ديگر آن شکل خارجی ندارد و بواسطه عالمه ئی که بحروف بی
صدا اضافه ميشود ،صورت ميکرد.

نظير زبان خروشتی کابل زمين زبانی در مناطق شمال غرب ھند ھم شيوع يافته
بود .در مناطق جنوب ھند زبان ديگری مقارن به اين عھد بروز ميکند که معموالً
آنرا »برھمی« ميخوانند و بزبان جنوب ھم ياد شده است.
چون زبان خروشتی زبان مادری ساکنين جنوب ھندوکش بود طوريکه در فصول
آتی به مالحظه خواھد رسيد ،تمام خانواده ھای سلطنتی يونانی ،ساکی ،سيتی ،و
پارتی آنرا در مسکوکات خود استعمال نموده اند .ولی ملتفت بايد بود که استعمال
خروشتی از تاريخی شروع ميشود که شاه به صفحات جنوب ھندوکش دست ميابد.
در فصل آينده به مالحظه خواھد رسيد که زبان خروشتی را ابتدا »ايوکراتيدس«
سلطان يونانی باختر در طرف چپه مسکوکات خود ضرب زده و ھمين طور در
طرف چپه مسکوکات تمام شاھان يونانی باختر ،کابل و پنجاب تا زمان
»ھرمايوس« باقی بود .بعد از يونانيان »ساک ھا« و »سيتی ھا« نيز پس از عبور
ھندوکش و فتح کابلستان آنرا در مسکوکات خود استعمال نموده اند .سپس روی
مسکوکات سالطين پارتی که در کشور ما سلطنت مستقلی داشتند نيز اين زبان
مشاھده شده است .در حفريات مقام »منی قلعه« پنجاب نيز کتيبه ئی به زبان
خروشتی بدست آمده است .پس از روی اين مالحظات به وضاحت به ثبوت
ميرسد که زبان »خروشتی« اصالً زبان مادری مناطق جنوب سالسل جبال
ھندوکش ،کابل زمين و پنجاب بود و سالطين مختلف چه يونانی چه اسکائی و
سيتی وغيره برای مراعات فھم اھالی بومی مملکت مجبور بودند که زبان
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خروشتی را نيز در طرف چپه مسکوکات خود استعمال نمايند.
زبان خروشتی تا اواخر قرن  19بر کسی معلوم نبود و جزء مجھوالت بشمار
ميرفت .در اوائل قرن قبل مستر »جيمز پرنسپ« و بعد از او پروفيسور »لسن«
مسکوکات يونانی را که به دو زبان ضرب زده شده بود ،کليد و مفتاح زبان
مجھول قرار داده آھسته آھسته به پيدا نمودن بعضی حروف و پھلوی ھم نھادن
چند تای آنھا و باالخره کشف کلمات موفق شدند .مستر »جيمز پرنسپ« بعد از
حل اشکاالت اوليه بار اول کتيبه را قرائت نموده که روی يک ظرف مقدس بلخ
تحرير بود .صورت قرائت اين کتيبه در شماره ماه جوالئی  1838مجلۀ انجمن
آسيائی بنگال شايع شده است .چون مستر »جيمز پرنسپ« مقارن اين زمان وفات
نمود ،از روی نوته ھائی که در کتابچه يادداشت شخصی خود گذاشته بود،
بعضی مستشرقين ديگر مخصوصا ً پروفيسور »لسن« دنباله کشفيات او را ادامه
ميدھند.
چون زبان »ديوانگاری« يا سانسکريت فعلی ھند شاخه مھم زبان برھمی است و
با زبان »خروشتی« کشور ما ھم شباھت زياد دارد که مستشرقين را در حل و
کشف مجھوالت زبان خروشتی کمک زياد نمود است ،بايست از آن اکثر استفاده
را نمود .اگر از زبان پشتو ھم استمداد شود اميد قوی ميرود که تمام نوشته ھا و
کتيبه ھائی که حين حفريات چه در کابل و جالل آباد و چه در پنجاب در استوپه

ھای معابد بودائی کشف شده و ميشود ھمه خوانده شود .کلماتی که از روی
مسکوکات خوانده شده عموما ً عنوان و يا صفات ذيل را دارند:
 =A pratihatacaKarasaمغلوب شدنی
= Apadihatasa
 = Radjineپادشاه
 = caو
 = Bhradaputradasaبرادرزاده
 =Aparajatasaمغلوب نشدنی
 = Dhramikasaعادل
 =Devatratasaمحافظه شده خدا
 =chatrapasaحاکم

فصل ششم

تجزيۀ امپراطوری يونانی
ادامه دارد.
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مسکوکات زيادی از افغانستان پيدا شده است که شرح آنھا در آثار ديگر
عالمه کھزاد ذکر شده است و موضوعات اين اثر را تائيد بيشتر
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