بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

کتاب "افغانستان قبل از اسالم" اثر عالمه استاد احمد علی کھزاد تا حال به نشر نرسيده بود،
اينک بنياد فرھنگی کھزاد آنرا جھت استفاده عالقمندان لدسترس شان قرار ميدھد .ھشت فصل
اين اثر قبالً تقديم شده است و اينک قسمتی از فصل نھم به خدمت تان قرار داده ميشود.
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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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 نھم

پارت ھا و سالطين پارتی
»پارتيا« يا خاک سلطنت »پارتی« ابتدا عبارت از اراضی بين ھرات و کسپين
شامل خاکی بود که مؤرخين عرب بعد ھا آنرا به اسم »خراسان« ياد نموده اند.
چندی بعد از شروع سلطنت پارتی در اثر ورود سيالب خروشان قبايل باديه نشين
اسکائی و سيت قوای پارتی آھسته آھسته پس پا شده و با ايشان منطقۀ نفوذ و
حاکميت شان ھم تغيير ميکند يعنی طوريکه مالحظه خواھد شد حاشيه غربی
افغانستان امروزی که موقتا ً در تصرف آنھا آمده بود ،از قلمرو نفوذ آنھا برآمده
در سيستان از پارتھای بومی مملکت بحيث قيادت »ونونس« سلطنت پارتی مستقل
تشکيل ميدھد و سلطنت پارتی خراسانی که ارساس بلخی اساس گذاشته بود بجانب
غرب تغيير مکان يافته کل ايران امروزی و ارمنستان را فراميگيرد و پايتخت آن
ھم از خراسان به کنار رود دجله منتقل ميشود.
بنأبران اگر چه ذکر مختصر تاريخ پارت ھای خراسانی در رشته تاريخ قبل از
اسالم افغانستان جا ندارد ،اما چون »ارساس« مؤسس خانواده سلطنت پارتی
اصالً بلخی و از اھل باختر بوده و از خود »ارساس« گرفته تا دو نفر جانشينان او
در مارجيان)مرو( ،ھری )ھرات( ،سيستان و حتی اراکوزی حکمفرمائی نمودند،
برای ما دارای اھميت ميباشد .بعد از ظھور اسکائی ھا در بلخ محارباتی بين
ايشان و پارت ھا بعمل می آيد و باالخره در اثر ورود اسکائی ھا و ھرج و مرج
وارده »ونونس« از پارتی ھای بومی سيستان سلطنت مستقل پارتی تشکيل ميدھد.
ھمه اين چيز ھا مقتضی است که از مبدآ تاسيس سلطنت پارتی تا جائی که در
حاشيه غربی افغانستان امروزی تسلط دارند در اينجا متذکر ميشويم و بعد از
اينکه در اثر پيشرفت اسکائيھا پس پا شده و از ترس تھاجمات ايشان مرکز
حکومت خود را کنار دجله انتقال ميدھند ،دنباله ايشان را رھا نموده بصورت
مفصل تر به ذکر سلطنت پارتی ديگری ميپردازيم که در اثر اقدام و ھمکاری
بوميان سيستان بميان آمده است و سراسر جزء تاريخ قديم کشور ماست.
بعد از اينکه در  250ق.م» .ديودوت« حکمران باختر اعالن استقالل نموده
حکومت مستقل يونانی باختری را بميان آورد» ،ارساس« يکی از نجبای بومی
باختر در اثر تعرضی که از طرف بعضی خوانين يونانی به برادرش »تری
داتس« شده بود ،خان مذکور را بقتل رسانيده از قلمرو باختر خارج و منطقه
»پارتيا« را که عبارت از اراضی بين ھرات و کسپين باشد از تصرف يونانيان

کشيده اساس سلطنت مستقل ديگری را بنا نھاد و در  241ق.م» .ھيرکانيا« را نيز
به متصرفات خود افزود.
اگرچه در باختری بودن »ارساس« شبھه ئی نيست اما بصورت دقيق معلوم نيست
که اين شخص از خود شھر بلخ بوده و يا از کدام نقطه ديگر باختر .بعضی او را
يکنفر »داھی« يعنی از بوميان سغد )درۀ زر افشان( حساب ميکنند و برخی از
اھل بکتريانش ميخوانند» .موزس دوخورن « مؤرخ ارمنی که در قرن  5حيات
داشت در ضمن تذکر واقعات سلطنت پارتيا و جنگ ھای ايشان با سلوسيدھا او را
اصالً بلخی ميداند» .استرابن« مؤرخ يونانی ھم به ھمين عقيده است و او را از
اھل باختر ميشمارد و چون بعضی مؤرخين يونانی »داھی « ھم اھالی باختر را
ميخوانند بھر صورت که سنجش شود »ارساس« باختری ميباشد.
نوشته مسکوکات و مکاتيب عصر »ارساس« تنھا بزبان يونانی بوده و در
مسکوکات او که تنھا در »پارتيا« بضرب رسيده و عالمه ضرب آنجا را دارد
حروف و الفبای زبان ديگری يافت نشده مگر در يک سکه که در افغانستان بنام
خود »ارساس« کشف شده و روی آن اسم شاه ذکر شده و نوشته به دو زبان مرقوم
است .اين نوع مسکوکات که حايز نوشته به دو زبان اند محض برای آن قسمت
سلطنت پارتيا است که جزو قلمرو افغانستان امروزی است زيرا فراموش نبايد
کرد که مسکوکات شاھان خانواده »ارساسيد« که مخصوص خود پارتی بوده در
يکطرف بدون کدان نوشته حايز نقش سر پادشاه و بطرف ديگر تصوير نشسته
دارد که تير را در چله کمان نھاده است و چھار طرف آن قسمی بزبان يونانی
نوشته است که در روی سکه مربعی تشکيل ميدھد.
در مسکوکات پارتی ھای اوالده »ارساس« جزء نام خانواده »ارساس« و عنوان
»بازيلوس« يعنی )شاه( يا »بالزيلوس بازيلون« يعنی )شاھنشاه( و صفات مختلف
بزرگ ،عادل ،وغيره چيز ديگر که از آن بصورت صريح ترتيب جانشينان او
معلوم شود ،نميتوان يافت .فقط اسم »ارساس« در تمام آنھا مشترک است و زبان
تاريخ از تذکار اين موضوع قاصر است که آيا صفات و عناوين مخصوصی که ما
روی مسکوکات اين خانواده ميبينيم اصالً بعضی مربوط کدام دسته و شاه بوده و
ديگری به کی و کدام شاخه متعلق است.؟ تنھا چيزيکه تا اندازه در ميان آنھا فرق
ميگذارد و عظمت و جبروت و يا تحقر صفاتی که ھر شاھی برای خود اتخاذ
نموده چنانکه عنوان بازيلوس = شاه و صفات عادل ،مشھور ،کبير شاھان اول اين
خانواده با شاھان اخير که حايز صفات محقر بوده فرقی ميان آنھا ميگذارد.

ارساس اول  250 – 254ق.م.
اين شخص قراريکه فوقا ً ذکر رفت بلخی يا »داھی« و از اھل باختر بوده بعد از
اينکه »ديودوت« يونانی حکمران بکتريان اعالن استقالل نمود از وطن خود
برآمده بطرف ھری )واليت ھرات( و پارتيا يعنی خاک خراسان امروزی رھسپار

شده به تمثال باختر بر عليه »انتيوکوس سوم« شاه يونانی شامی خاندان سلوسيد
بنای بغاوت را گذاشت و »اگاتوکلس« نام حاکم پارتيا را بقتل رسانيده در سال
» 241ھيرکانيا« را نيز به متصرفات خود افزود .سپس »انتيوکوس سوم« شاه
يونانی شامی برای اضمحالل او بطرف پارتيا = خراسان روان شده و برای انجام
اين امر از »ته اودت« شاه يونانی باختر استمداد جست .در اين ميان واقعه ئی
توجه شاه يونانی سلوسيد را بطرف غرب امپراطوری اش معطوف داشته و امر
گوشمالی »راسس« کمی به تاخير افتاد .در باختر »ته اودوف دوم« بجای پدرش
جلوس نمود و متعاقبا ً »اوتيدم« حکمران سغديان او را بقتل رسانيده و تاج و تخت
باختر را متصرف شد .در ين فرصت ارساس خوارزم غربی را متصرف شده و
عنوان کبير را احراز نمود و در حوالی  212ق.م .انتيوکوش برای اضمحالل او
فرارسيد.
مؤسس سلطنت پارتی ارساس باختری مسکوکات زياد دارد و  6نوع آن تا حال
بدست آمده است .در روی راسته سکه اوليه او سر شخص جوانی با کسک آھنی
بدون کدام نوشته و در طرف چپه آن شخصی معلوم ميشود که چماقی در دست
گرفته است و در آن مضمون مختصر »ارساس بازيلوس« )ارساس پادشاه( نقش
است.
سکۀ دومی که از حيث اشکال منقوشه نظير سکه فوق الذکر ميباشد به نوشته
فرقی دارد يعنی صفت »متاسوز« )کبير( به اسم شاه افزوده شده است .در سکه
سومی در طرف چپه ھمين مضمون و در طرف راسته سری منقوش است که
موھايش به فيته بسته شده و طوريکه سالطين اين خانواده عادت داشتند موھايش
روی شانه افتاده است .ھمين طور سه نوع سکه ديگر ھم دارد که از ذکر شرح آن
صرف نظر ميکنم.
بعد از »ارساس« يا پسرش بنام »ارساس دوم« مقارن  220ق.م .و يا برادرش
»تريداتس « ) 248 – 214ق.م (.بسلطنت رسيده است .بھر جھت شاه ھر کدام
بوده تسلط و نقاط حکمفرمائی پارتی کماکان مانند عصر »ارساس« اول بوده حتی
»مديا« ھم داخل قلمرو امپراطوری شده و چون فشار شاھان يونانی خانواده
سلوسيد شامی از جانب غرب حس ميشد از اسکائيھا که در ين وقت در باختر
بودند امداد خواست و در نتيجه صد ھزار نفر قبايل باديه نشين اسکائی بکمک آنھا
بجانب غرب شتافتند و بدين ترتيب عناصر اسکائی و سيتی به تمام حصه ھای
غربی افغانستان و ايران امروزی منتشر گرديد .پسرش »تريداتس« )ارتبان( که
جوستن او را »ارساس« ياد نموده از ) 214تا  191ق.م (.سلطنت نموده بعد از او
»فريياپتس« جلوس نمود و برادر اين شاه »متريداتس« يا »مھرداد« که از )136
تا  174ق.م (.دست  37سال حکمفرمائی نموده بزرگترين شاه پارتی است که
عنوان شھنشاه گرفته و قلمرو خود را بزرگ ساخته است.
از ميان شاھان پارتی آنکه اسمش بيشتر در مورد تاريخ عصر پارتی افغاستان ياد
ميشود »مھرداد« است زيرا مشاراليه در زمانی که از يکطرف »ايوکراتيدس«

شاه باختر مشغول کشورگشائی ھند بود و از طرف ديگر اسکائی ھا از شمال بنای
ظھور و ھجوم را گذاشته بودند در حوالی  140ق.م .واليت ھری )ھرات(،
سيستان و اراکوزی )قندھار( را متصرف شد .در زمان پسرش فرھاتس دوم
جنگ ھای شديدی بين اسکائی ھا و پارت ھا بميان ميآيد و در نتيجه شاه پارتی و
کاکايش »ارتبانس« که بعد از او بسلطنت ميرسد ھر دو مقتول ميشوند و مرو و
واليت ھرات بدست اسکائی ھا می افتد .تاريخ قتل فرھاتس ) 128ق.م (.و از
کاکايش »ارتبانس«  123ق.م .ميباشد.

سلطنت پارتی مستقل در سيستان و قندھار
يا
سلطنت پھلوا
ونونس ) 105ق.م(.
ونونس که مسکوکاتش در افغانستان پيدا ميشود يا پارتی و از طرف کدام شاه
پارتی در »درانجيان« » ،سيستان« حکمران بوده و يا از عناصر مخلوط »ساک
و پارت« يا »ساک و پھلوا« ميباشد که در سيستان اعالن استقالل نموده و به
تشکيل سلطنتی پرداخته است .در مسکوکات او برخالف شاھان پارتی فوق الذکز
زبان يونانی و خروشتی ھر دو تحرير است و قراريکه مالحظه ميشود عنوان
شھنشاه بخود نھاده است و باالخره در جنگ با »ولوگس« پادشاه پارتی کشته شده
است .مشاراليه ابتدا تنھا سلطنت مينمود و در حوالی  105ق.م .برادرش اسپاالھو
يا اسپالريس را به عنوان نايب السطنه با خود در امر مملکت داری شريک نموده
است .بعد از چندی از  105الی  115برادرزاده اش »اسپاالگاداما« را نايب
السطنه مقرر نموده و تقريبا ً تا ده سال به چنين وضعيت حکمفرمائی کرده است.
بعد از او برادرش »اسپاالھورا« يا »اسپالريس« در حوالی  100ای  90ق.م.
جانشين او شده است .اين شخص در اوائل حيات برادرش در کدام ايالت محض
حکمران بوده سپس چند سالی را به نايب السطنگی گذرانيده و در آخر خودش در
»اراکوزی« )واليت قندھار( به سلطنت رسيد.
با تفصيلی که قبالً مشاھده شد ،چون اسکائی ھا و پارت ھا در ين وقت درسرزمين
افغانستان امروزی منتشر و بھم خيلی درآميخته بودند ،تفريق پارت ھای سيستان،
قندھار و اسکائی ھا از ھم خيلی مشکل است و بھمين جھت اکثر مؤلفين تحت
عنوان »ساک و پھلوا« از ايشان روی ھمرفته يکجا صحبت نموده اند .چنانکه
بعضی ھا ميگويند که »آزسس« نام شاه اسکائی که در فصل گذشته از او بحث
نموديم ،اول از طرف »ونونس« در اراکوزی حکمران مقرر شده بود .چنانکه
يک سکه ھم بنام ھر دوی آن موجود است که در آن ونونس عنوان شاھنشاه کبير
را دارد (13).سپس در تاکزيال و پنجاب حکران مقرر شد و در خاتمه در تاکزيال

و پنجاب اعالن سلطنت نمود و طوريکه قبالً ذکر رفت مدت مديدی تقريبا ً از 90
الی  40ق.م .زمان سلطنتش طول کشيد .بعد از او »ازيلزس« و سپس »ارنس«
که ممکن نواسه »ارنس« فوق الذکر باشد در حوالی  15ق.م .الی  20م .بسلطنت
رسيده که به اسم »ازس دوم« معروف است.

گندوفارس  19ق.م 45 – .م.
در ميان شاھان پارتی سيستان ،اراکوزی آنکه نامش خيلی معروف است
»گندوفارس« است که اگر از روی کلمه »وندافارنا« اسمش را معنی کنيم »بدست
دارندۀ افتخار« معنی ميدھد و واضح معلوم ميشود که مشاراليه پارتی بوده و دورۀ
سلطنتش را ميتوان به ) 19ق.م .تا  45م (.نسبت داد .مشاراليه ابتدا در اراکوزی
)قندھار( عوض »ارنس« نايب الحکومه مقرر شده بود و در زمان »اورتاگنس«
جانشين »ونونس« به عنوان صاحب تيول در اراکوزی از نايب الحکومگی به
شاھی رسيد و پس از »ازس دوم« »شاه شاھان« ھند و واليت قندھار گرديد.
قراريکه مسکوکات ثابت ميکند تا مدتی »گندوفارس« عنوان شاھی نداشته و با
حکمرانان وقت از قبيل »اسپاروارمان«» ،ساساس« برادرزاده اش» ،گودا« يا
»گودانا« يکی از خويشاوندان اش و »ابداگازس« وغيره بقسم شراکت و اتحاديه
به نقاط مختلف سيستان و اراکوزی و پنجاب تا تاکزيال وغيره حکمرانی نموده
است .در آخرين سکه که از او بدست آمده »شاھنشاه کبير« ياد شده است .عالمه
ئی که سکه اش را اختصاص ميدھد از روی مسکوکات »اورودس« )57 – 38
ق.م (.و »ارتبان سوم« ) 40 – 10ق.م (.پارتی تقليد شده و ثابت ميکند که در
اراضی ئی که مخصوص پارت ھا بود ،ھم نفوذ و تسلط داشته و ھم عنوان
»شاھنشاه کبير« را لياقت داشته است .اگر چه دامنه نفوذ پارت ھای سيستان،
قندھار يا »پھلوا« در زمان متقدمين او در ھند منبسط شده بود ،اما در عصر او
اين تسلط قويتر و قلمرو آن وسيع تر گرديد .گندوفارس در افسانه ھای مذھبی
مسيحی ھم معروف است زيرا نقل ميکنند که »سنت توماس« يکی از مبلغين
مسيحی در عصر »گندوفارس« وارد ھند شده است.

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 مخصوصاً
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
)(10
– اين کتاب در سال  1315نوشته شده و از آن تاريخ به بعد
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(.
)(11
 قابل يادآوريست که وقتی اين قسمت را تھيه مينمودم روز 13ً
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(
)(12
 کوه بزرگی است نزديک شھرجيناراگاد  Ginoragadhکه يکیاز مراکز قوای ھند ميباشد و ھم سنگ فرمان آشوکا در اينجاست
)کاتياوار(.
– صفحه  347کتاب "مسکوکات شرقی" تاليف مورگان.
)(13

