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 .در اينجا به فصل
ششم رسيده ايم که عبارت از تجزيۀ امپراتوری يونانی ميباشد.
اميد است محتويات کتاب 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 تحوالت
علمی بعدی ميباشد 18/ .جون /2011

داکـتـر فـريـار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد
پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی

بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

افغانستان قبل از اسالم

احــمـد عـلـی کـھـزاد

1390

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 ششم

تجزيۀ امپراطوری يونانی
بعد از وفات اسکندر صاحب منصبان و روئسای بزرگ او در بابيلون مجلسی
ترتيب دادند تا نسبت به اداره آتی امپراطوری وسيع او فکری نمايند .اگر چه
جنرال ھا ھر کدام ھوا و ھوس و نقشه ھای زيادی در خيال داشتند اما کسی فکر
تجزيه امپراطوری را بخاطر گذرانيده نميتوانست» .پتولمی« که بعد ھا در مصر
اعالن شاھی ميکند ،چنين فکر داد که امپراطوری بايد بيک عده نايب الحکومه
گی ھا تقسيم و نايب الحکومه ھای آن گاه گاه برای اتخاذ تصميمات عمومی گرد
ھم جمع شوند ،يعنی امپراطوری ذريعه يک نوع اتحاديه نايب الحکومه ھا اداره
شود ،اما »پرديکاس  «Perdicaasمخالفت نموده چنين رای داد که بايد شاھی
انتخاب شود .انتخاب »اروھيده  «Arohideeبرادر اسکندر به مناسبت اينکه
شخص کوتاه فکر و بی اھليت بود ،رد گرديد .پسر اسکندر که در خانه عيالش
»روگزان« )رخشانه( دختر »اوگزيازتس« رئيس بلخی تازه تولد يافته بود،
کوچک بود و »پرديکاس« برای سرپرستی او مقرر گرديد» .پرديکاس« بنام پسر
اسکندر به انبساط نفوذ خود افزود ولی دسته نظام مقدونوی به بھانه اينکه به پسر
خارجی »روگزان« بلخی اطاعت نميتوانند بنای مخالفت را گذاشته »اروھيده«
پسر بی اھليت »فيليپ« را به شاھی انتخاب کردند و امپراطوری را تقريبا ً بدست
نايب الحکومه ھائی که سابقا ً در ھر نقطه بود ،سپردند .چنانکه از آنجمله مصر
بدست »پتولمی  «Ptolemeeشام بدست »الؤمدن  «Laamedanبابيلون به
»ارکن  «Archanو حصۀ بزرگ آسيای صغير به »انتيگون «Antigone
سپرده شد.
در منتھا اليه شرقی امپراطوری ،ھندی ھا از وضعيت مساعد پريشانی يونانيھا
استفاده نموده به تفصيلی که در فصل گذشته ذکر رفت اولين سلطنت تاريخی ھند
را بنام سلطنت »موريا« بميان آوردند.
در باختر سربازان يونانی که از مدتی دچار تکليف بوده و رخصتی خود را
خواھش نموده بودند ،بعد از مرگ اسکندر خود را دور از وطن زير تھديد حس
کرده يک بار بيست ھزار پياده و  3000ھزار سوار بنای بغاوت را گذاشتند ،اما
»پی تن  «Peithanحکمران مدی فوراً شورش شان را خاموش ساخت .اما خطر
حقيقی در خود يونان نشئت نمود زيرا اول خبر مرگ اسکندر را دروغ تصور
مينمودند و بعد چون حقيقت معلوم شد روئسای شھر ھا ميان خود درآميختند .در
خاک آسيا ھم در ميان نايب الحکومه ھا بھر طرفی آتش مخالفت و نفاق درگرفت.
»پرديکاس« ميخواست بواسطه مزاوجت ھای سياسی وحدت دسته جنرال ھا را
محکم نگاه دارد ،اما موفق نشد .در بھار  309ق.م» .انتيگون« بر حريفان خود

»ايومن  «Eumeneو »الستاس  «Alcetasغالب آمده تمام حصص آسيای صغير
را مالک شده ميخواست تمام خاک آسيائی امپراطوری را متصرف شود و تا حدی
کامياب ھم شده بود ولی در  301ق.م .وفات نمود .بعد از ين تاريخ در خاک
امپراطوری سه سلطنت نمودار شد :مقدونوی ھا در يونان ،پتولمی در مصر و
»سلوسيد« ھا در آسيا.
سلطنت »سلوسيد« را در آسيا حکمران بابيلون اساس ميگذارد و مديا ،سوز،
فارس ،پارتيا و بعد از  311ق.م .بکتريا ،اری و اراکوزی نيز جز آن ميگردد.
چون سلوسيد ھا خود را وارث عمده امپراطوری اسکندر در آسيا تصور
ميکردند ،و بعد از وفات اسکندر خاندان »موريا« سلطنت عليحده ئی در پنجاب،
گندھارا و کابلستان تاسيس نموده بودند» ،سلوکوس« در  302ق.م .برای استرداد
اراضی مذکور بعد از فتح بکتريا از راه کابل عازم پنجاب شد ولی با شرحيکه در
فصل  4در مورد "سلطنت موريا" ذکر است زورش نکشيده به صلح رو آورد و
تمام گندھارا ،کابلستان ،اراکوزی و پنجاب را برای »چندرا گوپتا« پادشاه موريا
ھا رھا نمود و در آزای آن  500فيل دريافت نمود.
بعد از شکست قطعی »انتيگون« امپراطوری »سلوکوس« صورت استقرار بخود
گرفته بجانب غرب ھم انبساط يافت و تا سواحل مديترانه رسيد .مرکز اين سلطنت
بابيلون يا شھر بابل بود.
بعد از »سلوکوس« پسرش »انتيوکوس سوتر  «Antiochus Soterاز  280ق.م.
الی  261ق.م .و بعد از او نواسه اش »انتيوکوس تيوز  «Antiochus Theosبه
سلطنت ميرسد و در عصر اين شاه »ته اودوتوس  «Theodotusحکمران باختر
در حوالی  250ق.م .اعالن استقالل نموده حکومت مستقل يونانی باختری را
تشکيل ميدھد که شرح آن موضوع اين فصل کتاب ما است.
قبالً به مالحظه رسيد که خاک پرشور باختر ،اری ،اراکوزی ،پاروپاميزاد وغيره
چه کارستان ھائی بر عليه اسکندر نموده در حاليکه فاتح مقدونوی ھنوز از بين
نرفته بود .ھر ايالت چند مرتبه بغاوت نموده و اسکندر با مشقات زياد چھار سال
کامل را وقف تسخير خاک افغانستان امروزی نمود .به ھمين ترتيب فاضل محترم
موالنا يعقوب حسن خان که شخصا ً قسمت ھای سرحدی و راه ھائی را که از
مملکت ما بطرف ھند ميرود ،مشاھده نموده اند ،در مقالۀ مفيدی که نسبت به
تاريخ قديم افغانستان تتبع فرموده اند و در سالنامه سال  1314شايع شده،
مينويسد ":خود اسکندر غالبا ً از اسمار به پشھت و جندول به قريه ايکه مؤرخين
يونانی آنرا »اريگا اؤن« ميگويند ،رسيد» .کراتيروس« کار خود را انجام کرده و
غالبا ً از راه سرکانی چمرکند و نواگئی به اسکندر ملحق گرديد .عالقه ھای متصله
يکديگر يعنی پشھت ،جندول و نواگئی و دير بسيار سرسبز و معمور ميباشند
بنابرين گمان غالب ھمين است که محاربه بزرگ دومين با اقوام اسپاسانيان در

يکی از ين عالقه ھا بوقوع پيوسته باشد .مؤرخين يونانی ميگويند که اسکندر در
ين جنگ  40000نفر اسير و  220000مواشی را بغنيمت گرفت«.
بعد از ين اسکندر داخل منطقه »اوديانا  «Udyanaکه سه درۀ باجور ،سوات و
بنير را در بر ميگيرد ،گرديد .ميگويند که در ين نواحی در مقامی موسوم به
»نيسا  «Nysaبا قومی مقابل گرديد که با يونانی ھا قرابت داشتند و پيرو فلسفه
»دياناساس  « Dianysasيونانی بودند .از نباتات مختصه اين نواحی عشقه پيچان
و تاک است که فعالً ھم زياد ديده ميشود علی الخصوص تاک که در اشجار کوھی
باال ميروند.
از جنگ ھای مدحش اين عالقه يکی جنگ »اوروس  «Aorvasاست که ممکن
در عالقه بنير بعمل آمده باشد .طوريکه از خالل نگارشات مؤرخين يونانی معلوم
ميشود ،يونانيان در ين محاربه تلفات زياد دادند و حتی »ھراکلس «Heracles
يکی از بلندترين جنرال ھای يونانی به گرفتن آن موفق نشد .حقيقتا ً اين آخرين
مقاومتی بود که مردم سوات و بنير قبل از رسيدن اسکندر بخاک ھند نشان دادند.
باالخره اسکندر به »ھفسيتون« و »پرديکاس« و دستۀ قشونی که از راه سواحل
جنوب رود کابل فرستاده بود ،رسيده کنار رود اندوس )سند( به آنھا ملحق گرديد.
طوريکه قبالً متذکر شديم پادشاه اين ناحيه »استس  «Astesکه محتمالً به »ھست
تکه« و جلگه گندھارای غربی حکمرانی داشت نزد »ابی سارس« پادشاه کشمير
گريخت.
طوريکه موسيو »فوشه« به مالحظه ميرساند قبل از عبور »سند« دسته ھای
قشون يونانی قريب اتک گذرگاه تاريخی رودخانه نزديک قصبه
»يودھاکاندا ) «Udahkandaاّند  (Undامروزی که اھالی »دروازه ھندش«
مينامند ،خيمه زدند.
اسکندر در فبروری  326ق.م .از روی پلی که ذريعه کشتی ھا ساخته شده بود،
رود اندوس = سند را عبور نموده بين اين رودخانه و »ھيداسپ «Hydaspe
يعنی »جيلم« داخل اراضی متعلقه »تاکزيل« که ھجده ماه پيشتر در »نيکا«
)بگرام( به استقبال اسکندر آمده بود ،گرديد .قراريکه بعضی ھا تعبير ميکنند
»تاکزيل« اسم شاه نبوده بلکه عنوانی بوده که او را راجای شھر »تاکزيال« قرار
ميداد .اسم او بزبان يونانی »امفيس  «Omphisيا »موفيس  «Mophisکه محتمالً
به »آمبھی  «Ambhiتعبير ميتوان کرد ،بود.
بعد از اراضی متعلقه تاکزيل ،قسمت عليای درۀ »جيلم« و دره ھای فرعی ديگری
که بطرف توده ھماليا ميرود کشمير را تشکيل ميدھد که مربوط به »ابی
سارا  «Abhisaraبود .اين راجا دشمن تاکزيل و دوست »پوروس «Porus
راجای ديگر ھند بود» .تاکزيل« از ترس اين راجا نزد اسکندر پناه آورده و از او
خواھان کمک شده بود.

در ميان راجاھای ھندی آنکه با عساکر يونانی بنای محاربه را گذاشت،
»پوروس« است که در پنجاب بين »اکيسنس ) «Akesinesچناب( و
»ھيدراوتس ) «Hydraotesراوی( سلطنت داشت و ميخواست نفوذ آمريت خود
را به اراضی ھموار ھم انبساط دھد و از ين جھت »امبھی  «Ambhiشاه تاکزيال
بر عليه او با اسکندر اتحاد نمود.
»پوروس« قشون خود را کنار رود جيلم توقف داده و منتظر ورود اسکندر بود.
وقتيکه مشاراليه کنار رود مذکور رسيد ،از خدعه عسکری کار گرفته »کراتر«
يکی از جنرال ھای خود را با دسته قشونی مقابل عساکر راجای ھندی انداخت و
خودش  150کيلومتر باالتر رفته و رودخانه را عبور نمود .پس از محاربه شديدی
که در آن  17ھزار ھندی کشته شد به »پوروس« غالب آمد و اراضی مربوطه
اش را دوباره به خودش واگذاشت.
برای اينکه از موضوع معينه خويش دور نشويم از ساير اقدامات اسکندر در
پنجاب صرف نظر نموده مختصراً به ذکر مراجعتش می پردازيم .اسکندر حين
مراجعت ھمراھان و قشون خود را به سه دسته تقسيم نمود» .نيرک «Nearque
را مامور ساخت که با  100کشتی 12 ،ھزار سپاه و دو ھزار سالح از راه
مجھول خليچ فارس راه بحر را پيش گيرد» .کراتروس  «Craterusيک نفر
جنرال ديگر را ھدايت داد که از راه قندھار و سيستان عازم شود ،خودش با دسته
ديگری در امتداد سواحل راه بلوجستان و »کرمانيا« )کرمان( را پيش گرفت .ھر
سه دسته در حوالی آخر سال  325ق.م .در مقام »سوز« بھم مالقی شدند .اسکندر
در صحرا ھای خشک و بی آب و علف جنوب ايران عالوه بر تکاليف زياد دچار
)(11
مالريا شده شام  13جون  323ق.م .وفات نمود.

فصل ھفتم

سلطنت يونانيان باختر
ادامه دارد.

يادداشت ھا:
) – (1ھنوز در سال  1315نام آريانا در آثار کھزاد ديده نميشود) .ب.ف.ک(.
) – (2آرين اصطالحی است که اروپائی ھای نژادپرست بکار ميبرند و ما با
آن کاری نداريم .استاد کھزاد در عوض از نام آريا و آريائی و مخصوصا ً
آريائی باختری استفاده ميکند که جزء تاريخ کشور ماست .آنھائی که
ھنوز ھم فرق آرين و آريائی را نميدانند ،بھتر است اين آثار را مطالعه
نکنند زيرا در اين آثار بحث علمی ميباشد نه مناقشات سياسی) .ب .ف.
ک(.
) - (3صفحه  Cambridge History of India 322مالحظه شود.
) – (4کيمبريج ھستری آف انديا
) – (5موضوع تحول کلمه پشتون يا پختانه از »پکت ھا« در مقالۀ فاضل
محترم موالنا يعقوب حسن خان در سالنامه سال  1312مجله کابل
مالحظه شود.
) – (6اگنی امروز ھم در ھندوستان معروف است.
) – (7زوراستر در  570ق.م .در راگا )( متولد شده و در در  540ق.م .در
ايالت سيستان به شھر »زرانگه« )زرنج( رفت و در  493ق.م .وفات
نمود.
) – (8با شاه جوی مقر مغالطه نشود.
) – (9کيمبرج ھستری صفحه 472
– اين کتاب در سال  1315نوشته شده و از آن تاريخ به بعد
)(10
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
ميکند).ب .ف .ک(.
قابل يادآوريست که وقتی اين قسمت را تھيه مينمودم روز 13
)(11
ً
جون  2011بود که تصادفا با روز وفات اسکندر کبير مصادف ميشد.
بنابرين اسکندر  2334سال قبل در منطقۀ بلوچستان به اثر مبتال به
مرض مالريا جان خود را از دست داده است .اسکندر از سال  330ق.م.
تا  323ق.م .مدت ھفت سال در قسمت ھای شرقی فالت ايران که
عبارت از افغانستان امروزی باشد مصروف جنگ و زد و خورد بود.
اسکندر وفات نمود ولی فعاليت ھای سياسی بازماندگان وی ھمچنان
ادادامه يافت ،زبان ،فرھنگ و ھنر يونانی سه قرن ديگر در اين کشور
ادامه داشت) .فريار کھزاد(

