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 .به سلسلۀ فصل
ھای قبلی اينک فصل ھشتم 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.
1315

فصل ھشتم

قبايل ساک يا اسکائی ھا
) 135ق.م(.
قبالً حين نگارش وقايع سلطنت يونانيان باختر متذکر شديم که در اواخر سلطنت
»ايوتيدم« حينی که قوای دولت باختر به کشور گشائی در ھند مشغول بود ،از
منتھا اليه شمال شرقی امپراطوری ،از مناطق ماورای سردريا ،قبايل چادر نشينی
که »استرابون« به اسم »ازيزی » ،«Asisiپازويوئی ،«Pasiouoi
»تخاروئی  «Tocharaiو »ساکارولی  «Sakarauloiياد نموده و معروف ترين
آنھا »ساک« )اسکائی( ھا و »تخاری« ھا ميباشند ،سرکشيدند .قرار شھادت
»تروگر  «Trogersو »استرابون«» ،سغديان« و »بکتريان« را از يونانيان
باختر متصرف شدند.
حقيقت مسئله طوريکه موسيو »ھاکن« در صفحه  61راپور "حفريات ده ساله در
افغانستان" شرح ميدھد اين است که سلطه يونانيان باختر از اوائل وھله حتی پيش
از سلطنت مستقل ھم خطر ورود قبايل باديه نشين اسکائی را حس کرده آماده
ورود آنھا بودند .بعد از انکه »ديودوت« حکمران بکتريان استقالل خود را اعالن
نمود و خود را از سلوسيد ھای شامی مجزا کرد ،خطر تھاجمات قبايل چادر نشين
بيشترتر محسوس شد چنانکه شاھد مبرھن اين موضوع مالقات »ايوتيدم« شاه
باختر با »انتيوکوس سوم« شاه يونانی خاندان سلوسيد ميباشد» .ايوتيدم« واضحا ً
مسئله تھاجمات اقوام چادر نشين را به امپراطور يونانی شامی گفته و وخامت اين
مسئله را واضحا ً به او ادأ نمود چنانکه اخيرالذکر محض بواسطه حفاظت منافع و
سلطۀ عمومی يونانيان در آسيا ،سلطنت بکتريان را به »ايوتيدم« واگذاشت .به اين
رويه از آخر دوره سلطنت پرآشوب »ايوتيدم« تا زمان سلطنت »ھليوکلس« )135
ق.م (.آخرين شاه يونانی که در شمال ھندوکش ھم آمريت داشت ،ھمه يونانيان در
تزلزل و خطر بودند.
ناگفته نماند که تھاجمات قبايل چادرنشين اسکائی و تخاری يک دفعه و بصورت
تھاجم قبايل متعدد به عمل نيامده بلکه ابتدا دسته ھای خيلی محدودی از آنھا آمده
نزد يونانيان بقسم سرباز نوکر ميشدند و چون دست يونانيان باختر از ھم نژادان
مقدونوی شان کوتاه شده بود ،بکمال خوشی به استخدام آنھا راضی بودند .چون
آھسته آھسته از يکطرف عده شان زياد شد و از طرف ديگر به ضعف باداران
يونانی خود پی بردند ،بعضی روئسای شان بواسطه اعطای خود يونانيان و يا در
اثر لياقت و قوم داری خود بعضی قوماندانيت ھای مھم را در دست گرفتند چنانکه

از آنجمله يکی »ھرائوس  «Herausاست که به تقليد آخرين شاھان يونانی باختر
سکه زده است .موسيو »ھاکن« سکه او را از تاشقرغان بدست آورده است که در
حقيقت از خرابه ھای شھر »بانو« که در شمال غرب خلم واقع است ،کشف شده
است.
اين رئيس دسته قبايل چادرنشين اسکائی حتما ً تا اندازه ئی قوه و اقتدار داشته که به
تقليد مسکوکات شاھان يونانی باختر به نام خود سکه زده است .بھر جھت چون
مقصد ما در اينجا ادأ کردن وضعيت متزلزل يونانيان است با شرح فوق اين مقصد
برآورده شده و فعالً بطور خالصه ياد دھانی ميکنيم که در اثر ورود و تھاجمات
اقوام چادرنشين اسکائی و تخاری سلطنت يونانيان بکلی از بکتريان و صفحات
شمال ھندوکش خالص شده فقط بجنوب محدود گرديدند .و باالخره طوريکه بعدھا
ديده خواھد شد از آنجا ھم بکلی محو و نابود ميگردند.
قبايل ساک و تخار بعد از اينکه سغديان و بکتريان را اشغال نمودند ،چون بطرف
جنوب اول تيغه دشوارگذار ھندوکش و ثانيا ً قوای تدافعی يونانيھا حائل بود ،از
صفحات شمال ھندوکش بجانب غرب جلگه وسيع بکتريان بنای پيشرفت را
گذاشتند و چون در اواخر سلطنت »ايوکراتيد« پارت ھا از تھديد اسکائيھا و
گرفتاری دولت باختر به فتوحات ھند استفاده نموده منطقه »آريا« )ھرات( را در
حوالی  140ق.م .اشغال نموده و تا حوالی ميمنه فعلی پيش آمدند بودند ،اسکائيھا
در سير پيشرفت خويش بجانب غرب به ايشان برخوردند.
قراريکه مؤرخين يونانی متذکر ميشوند بين ساک ھا که قبيله ئی از سيت ھا بودند
و پارت ھا جنگ ھای سختی واقع شد چنانکه »فراھاتس  «Phraathesدوم بقول
»استرابن« از دست قبايل تخاری در  128ق.م .و »ارتبان  «Artabanدر 123
ق.م .بقتل رسيده اند .قبايل اسکائی و تخاری ابتدا پيشرفت ھای زيادی نمودند اما
»متريداتس« )مھرداد( دوم انتقام خويشاوندان خود را از ايشان گرفت.
جای شبھه نيست که در مدت جنگ ھای فوق الذکر اقوام اسکائی از مناطق واليت
ھری بجانب جنوب سرکشيده و در »ساکاستانا  «Sakasthanaنزول نموده باشند.
حينيکه قبايل جديد ساک در سيستان ميرسند در اينجا »امورجيزی «Amurgisi
نام قبيله ئی از ھم نژادان خود شان که قرار نظريۀ موسيو »فوشه« در اثر نفوذ
مدنيت باختر به مراتب متمدن تر شده بودند ،امرار حيات داشت .قبايل تازه وارد
به تعداد بوميان سيستان افزوده و چون تازه از مناطق فالت مرتفعه پامير فرود
آمده بودند ،روح جديد و جنبشی در اھالی سيستان توليد و با سيالب تھاجمات خود
آنھا را نيز ھمراه ساختند و در نتيجه از فراز کوتل ھای سخت جنوبی و جنوب
غربی افغانستان امروزی به خاک ھند نزول نموده به حوزۀ سفلی اندوس حاکميت
يافتند.
بشرحيکه فوقا ً ذکر رفت در اثر يک سلسله محاربات که ابتدا بصورت قطعی به
نفع اسکائيھا تمام شد باالخره مھرداد دوم پارتی آنھا را پس پا نموده واليت ھرات،

سيستان و اراکوزی را متصرف شد و راه به روی اسکائی ھا بسته شد و يونانی
ھای جنوب ھندوکش در پاروپاميزاد)،پنجشير ،کاپيسا ،و کابلستان( برقرار ماندند.
چون اسکائی ھا بجنوب و غرب بواسطه مقاومت يونانی ھا و پارتی ھا اول
پيشرفتی نتوانسته به باختر شرقی )خلم ،قطغن و بدخشان( محدود ماندند و
روئسای شان در ھر گوشه و کنار بنای حکومت را گذاشتند چنانکه از آنجمله
»ھرائوس« و »موئسس« در باختر شرقی حکمفرمائی نموده اند .چون متعاقبا ً پس
از اسکائی ھا ،يوچی ھا يعنی سيت ھا ،قبايل ديگر باديه نشين از عقب فشار
آوردند ،اسکائی ھا بشرحيکه ذکر رفت از مناطق غربی حينيکه به بکتريان و آريا
و سيستان فرود آمدند از آنجا ھم از راه کوتل ھای جنوب غربی و جنوبی به جلگه
سفلی اندوس نزول نمودند.
معروفترين شاھان ايشان در ين مناطق و پنجاب قرار ذيل اند:

موئس ) 75ق.م:(.
مؤئس تا زمانيکه مانند »ھرائوس« در باختر شرقی حکمفرمائی نموده فقط بزبان
يونانی و به عنوان »شاه« سکه زده است .بعد از نزول به جنوب ھندوکش در
مناطق سيستان عنوان »شاھنشاه« را اختيار نموده و در مسکوکات او ھيکل
»اپولودوتس« يونانی مشاھده ميشود .حينيکه پنجاب شرقی را فتح ميکند ،عنوان
»شاھنشاه کبير« را اتخاذ نموده و روی سکه او شکل اسپ بلخی نيز رسم است.
مضمون يونانی سکه او »بازيلوس بازيلون مه الؤس ميوس« يعنی )شاھنشاه کبير
مؤئس( ميباشد که به »راجائی راجاسا مھاتاسا مائسا« مضمون خروشتی مطابقت
ميکند.
مسکوکات مؤئس روی ھم رفته شبيھه به مسکوکات شاھان يونانی است که جای
آنھا را گرفته و علی الخصوص به مسکوکات دمتريوس که اوالده اش در پنجاب
غربی سلطنت داشت ،قرابت دارد .پروفيسور »ولسن« تا يک زمانی فقط ھفت
نوع سکه مختلف اين شاھنشاه کبير را يادداشت داده است سپس کپتان »کننگھم«
دو رقم ديگر آنرا نيز خاطر نشان نموده و روی ھمرفته  9سکه مختلف از او
مشاھده شده است .داکتر »سورنز  «Surnezيک سکه مخصوص »مؤئس« را
دارد که روی آن »اسم مؤئس« ثبت است و صورت سکه کامالً به قيافه »آزئس«
رئيس ديگر قبيله اسکائی که در تھاجمات باختر با او شريک بود ،شباھت دارد.
در طرف راستۀ سکه شاه با آله شاخی مانندی که آنرا معموالً »سه دندان«
ميگويند طوری نشته که پايش روی يکنفر ساجد قرار گرفته است .در طرف چپه
سکه شخصی زير درخت ميوه دار با شاخی که عالمه فراوانی ميباشد ،منقوش
است .بعضی مستشرقين اين سکه را خيلی مھم دانسته مدال فتح مشترک »مؤئس«
و »آزئس« روئسای اسکائی ميشمارند .شايد اين فتح از جمله فتوحاتی باشد که در
طی آن قراريکه فوقا ً ھم ذکر رفت »فرھاتس و ارتبانس« پادشاھان پارتی به قتل
رسيده اند.

در کتيبه ئی که روی يک پارچه مس منقوش و از »تاکزيال« )پايتخت پنجاب
قديم( کشف شده است »مؤئس« به اسم »شاه کبير موگا« ياد شده و کتيبه مذکور به
تفصيل ذيل سنه خورده است" :در زمان سلطنت »موگا« پنجم ماه
رانماس  Ranemasسال  ."78اين سنه را بعضی پارتی و اکثراً »سيتی« مينامند
و قرار حدس مبدأ اش را تاريخی ميدانند که بعد از انحطاط نفوذ پارتی خانواده
جديد شاھی در سيستان و اراکوزی به تخت سلطنت جلوس نموده اند.

آزئس ) 58ق.م:(.
آزئس که مانند ھرايوس و مؤئس وغيره يکی از روئسای قبايل اسکائی ميباشد با
مؤئس در عمليات تھاجمات باختر شريک بوده است .اسم او به نام قبيله »ازی« و
»ازيونی« که يکی از قبايل اسکائی است و در اخراج يونانيان از باختر با سائر
قبايل باديه نشين متھاجم ھم دست بود ،شباھت دارد.
مشاراليه بزرگترين شھنشاه اسکائی است که در پنجاب شرقی و گندھارای غربی
حکمرانی نموده است .انواع مسکوکات او خيلی زياد و بيشتر از  25رقم مختلف
آن تا حال کشف شده است که عموما ً به دو زبان يونانی و خروشتی بضرب رسيده
و نوشته ھای آن بکمال وضاحت خوانده ميشوند .عناوين »آزئس« در تمام
مسکوکات متحد الشکل و عبارت از »بازيلوس بازيلون مالئوس آزئس يعنی
شھنشاه کبير آزئس« ميباشد و بزبان خروشتی کلمات مرادف آن »مھاراجاسا راجا
راجاسا مھاتاسا آزاسا« ميباشد.
مسکوکات آزئس شاھنشاه بزرگ اسکائی خيلی از ھم مختلف و قراريکه مشاھده
ميشود ھيکل ھای نيم تنه با سرھای قشنگ يونانی در آنھا از }...متاسفانه از اينجا
تا آخر اين فصل يکی دو صفحه خالی ميباشد{.

فصل نھم

پارت ھا و سالطين پارتی

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(
کوه بزرگی است نزديک شھرجيناراگاد  Ginoragadhکه يکی
)(12
از مراکز قوای ھند ميباشد و ھم سنگ فرمان آشوکا در اينجاست
)کاتياوار(.

