بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

اين نوشتۀ جالب که سخنرانی يک دانشمند را در افغانستان نشان ميدھد از
طرف اين بنياد به خوانندگان گرامی تقديم ميگردد.
از عالمه کھزاد اثر ديگری نيز در مورد سرخ کوتل بنام
»آتشکدۀ سرخ کوتل در کوشانشھر«
به نشر رسيده که نصف آن نوشته کھزاد و نصف ديگر آن ترجمۀ مقالۀ
موسيو شلوم برژه ميباشد .اميد اين نوشته با آن مغالطه نشود.
معلومات اين نوشته وقتی ترتيب شده که ھنوز مطالعات باستان شناسی سرخ
کوتل به اتمام نرسيده بود .بنابران ممکن بعضی معلومات آن بعد از تکميل
مطالعات و تحقيقات بيشتر تغيير نموده باشد.
بھر حال اميد است خوانندگان ارجمند از آن استفاده نمايند.

داکتـر فـريار کـھـزاد
بنيـاد فـرھنگی کھـزاد
پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی

بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

سرخ کوتل
و
تاريخ قديم افغانستان

سخنران :مـوسيـو دانيـل شلـوم بـرژه
تـرجمه :احــمـد عـلـی کـھـزاد
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حفريات سرخ کوتل
و
تاريخ قديم افغانستان

بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد

احـمـد عـلی کھـزاد

موسيو »دانيل شلوم برژه« خاورشناس و مدير ھيئت باستان شناسی فرانسه در
افغانستان ،عضو اکادمی حفظ آثار و متون ادبی و استاد باستان شناسی شرقی در
دانشگاه اشتراسبورگ ساعت  5عصر روز دوشنبه  10اسد تحت عنوان" :حفريات
سرخ کوتل و تاريخ قديم افغانستان" سخنرانی بسيار جالبی در تاالر »پوھنی ننداری«
بعمل آورد .چون کنفرانس مذکور به تاريخ قديم افغانستان ارتباط خاصی دارد و موقف
تاريخی کشور ما را در زمينه ھای سياسی ،ادبی ،ھنری و فرھنگی با داليل متين
علمی در طی دو سه قرن اول عھد مسيح تثبيت ميکند ،رياست انجمن تاريخ ترجمه
فارسی آنرا که از طرف رئيس اين موسسه بعمل آمده است در مجله آريانا به نظر
خوانندگان گرامی ميرساند.
انجمن تاريخ

حصۀ اول :تاريخ قديم افغانستان
عنوان کنفرانس را »حفريات سرخ کوتل و تاريخ قديم افغانستان« قرار داده ام .آيا
تاريخ افغانستان عبارت از چيست؟ اين تاريخ ،دوره ھای پيش از ظھور اسالم را در
بر ميگيرد .ظھور اسالم خط فاصلی است معين .اگر بگويم که وصول اسالم در تاريخ
افغانستان مھمترين واقعه ايست که از مبادی واقعات تاريخی ببعد بميان آمده است،
مبالغه نخواھد بود .تاريخ افغانستان به دو دورۀ بزرگ ،فقط به دو دورۀ بزرگ تقسيم
ميشود .دورۀ پيش از اسالم و دورۀاسالمی.
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تاريخ افغانستان بعد از انتشار اسالم روشن است و خطوط اساسی آنرا به کمال
وضاحت ترسيم ميتوانيم :تاريخ سياسی و نظامی ،تاريخ مذھبی ،تاريخ السنه ،تاريخ
فرھنگ و ثقافت) .تاريخ سياسی و نظامی ساده است ،تاريخ مذھبی ھم ساده است(.
افغانستان در ذيل امپراتوری اسالم شامل بود .افغانستان در ذيل امپراتوری خلفا که
پايتخت آن بغداد بود ،جايگاھی داشت .تاريخ افغانستان در ين دوره با داشتن صبغه
توسعه فتوحات اسالمی از نبرد دليرانه و مقاومت شديد ملی ھم حکايت ميکند .با
انتشار اسالم بصورت تدريجی ،به تدريج اديان سابقه از ميان رفت .تاريخ افغانستان
در طی قرن ھای اوليۀ ھجری ،تاريخ فتوحات اسالم است که مراتب آن بطی و آھسته
عملی شده است.
با وجوديکه تاريخ السنه افغانستان در دورۀ اسالمی پھلوھای مختلف دارد ،باز ھم
بسيار روشن است.
دو زبان بزرگ که ھر کدام دارای ادبيات و فرھنگ عالی ميباشند ،يعنی زبان ھای
عربی و فارسی پھلو به پھلو جلب نظر ميکنند .اين زبان ھا »سوپرناسيونال« ھستند.
يعنی ساحه تکلم آنھا از ثغور ملی شان وسيعتر ميباشد .در ين زبان ھا البيرونی و
دقيقی و فردوسی آثاری دارند .اينھا فرزندان کشور و اھل خراسان بودند .البيرونی که
در دربار غزنويان ميزيست به ھر دو زبان آثار دارد و دقيقی و فردوسی موحد زبان
ادبی فارسی محسوب ميشوند و ايشان در عين زمان به افغانستان آينده و ايران آينده
متعلق ھستند.
در کنار اين زبان ھا ،زبان ھای خاصه کشور مشاھده ميشوند که در ميان آنھا زبان
خاصۀ افغانستان ،زبان افغان ھا يا زبان پشتو است .اين سه زبان ،يعنی عربی،
فارسی و پشتو ھر کدام بجای خود معروف و ھر کدام بجای خود دارای آثار ادبی
زيادی ميباشند.
در تاريخ فرھنگی اين دوره ،طبيعی اسالم سھمی بزرگ دارد که تاثير آن در تمام
مراتب حيات اجتماعی مشھود است .از طرف ديگر مدنيت قديم مملکت که آنھم بذات
خود اھميت بسيار دارد ،وارد ميباشد و وجود اين دو عوامل صبغه فرھنگی را
پھلوھای مختلف داده و کم کم عوامل دوگانه بھم مخلوط شده و از آن مدنيت نوينی به
ميان آمده است که ھنوز ھم امروز در مملکت حکمفرماست.
از آغاز انتشار اسالم به اين طرف ھمه پھلوھای تاريخ افغانستان روشن است اما پيش
از آن چطور است؟ حتی ديروز ميتوانستم بگويم که ھمه ،يا تقريبا ً ھمه ،در تاريکی
بود.
در تاريخ سياسی فقط يک سنه بصورت يقينی تشخيص شده ميتوانست و آن عبارت از
سال  330ق.م .بود که با اسکند ارتباط دارد و بعد از آن مختصر معلومات ما عبارت
بود از :تسلط يونانيان بر باختر ،فتوحات يونانی ھا از ورای ھندوکش به ھندوستان،
امواج پی در پی ھجوم آوران :اسکائی ،کوشانی ،يفتلی و فتوحات مجدد ساسانی .اگر
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خواسته باشيد تاريخ صحيح اين واقعات را از من بپرسيد ،بشما خواھم گفت که از آن
بی اطالع ھستم ولی اگر خواسته باشيد روی نقشه وسعت اين سلطنت ھای يونانی و
دولت ھای اسکائی و امپراتوی کوشانی را نشان بدھم ،بايد بشما بگويم که بصورت
بسيار ،بسيار تقريبی از عھدۀ اين کار برآمده ميتوانم.
تاريخ مذھبی بيشتر تاريخ آئين بودائی را در برميگيرد و اين آئين که اصالً صورت
فلسفه ئی بخود داشت ،از ھند وارد شد و آھسته آھسته شکل دينی بخود گرفت .سوالی
بخاطر ميگذرد که چه وقت آئين بودائی در افغانستان مستقر شده است؟ اگر چند سال
پيش اين سوال به ميان می آمد ،ميگفتم در آغاز عھد مسيح .ولی ملتفت بايد بود که در
سال  1958آقای عبدالباری آشنا ،مدير ليسه احمد شاه بابا ،وجود سنگ نبشته ئی را
در مجاورت قندھار به مقامات افغانی اطالع داد .از آقای عبدالباری آشنا سپاسگزارم
که موفق به کشفی شده و محتمالً سند مھمی را از نابود شدن نجات داده است .اين
کتيبه که به دو زبان نوشته شده متعلق به امپراتور آشوکا است که قوانين اخالقی و
آئين بودائی را در سال  250ق.م .اعالم ميدارد .اين مثال به شما ميزان تخمين ھا و
احتماالت نظريات ما را نشان ميدھد و به شما بايد بگويم که غالبا ً به خطر اشتباه
چندين قرنه مواجه ھستيم.
انتشار آئين بودائی در افغانستان واقعۀ مھم تاريخ مذھبی مملکت پيش از اسالم
محسوب شده ميتواند .آئين بودائی ھمه جا نشانی از خود باقی گذاشته )استوپه ھا و
خرابه ھای معابد وغيره( .راجع به مراتب و چگونگی انتشار آئين مذکور باز چيزی
گفته نميتوانيم و معلوماتی نداريم .البته در مقابل آئين بودائی در افغانستان :مذاھب قديم
کشور ،مذاھب ھندوئی ،ارباب انواع يونانی وغيره وجود داشت .آيا آئين بودائی
مذاھب مذکور را از بين برد؟ يا مذاھب مذکور به حال خود باقی ماندند؟ باز چيزی
گفته نميتوانيم و معلوماتی نداريم.
باالخره تاريخ السنه بيشتر از سائر تاريخ ھا پھلوھای مختلفه داشته و از ھمۀ آنھا
تاريک تر است .مشابه به وضعی که تازه شرح داديم ،چندين زبان وارده را در مقابل
خود مالحظه ميکنيم ،مانند :آرامی ،يونانی ،يک پراکريت ھندی .ھر کدام از اين
زبانھا رسم الخط و شکل تحرير مخصوصی بخود داشت .اين زبان ھا با زبان يا زبان
ھای خود کشور در حال رقابت بودند .اما از ين زبان ھا تقريبا ً متنی در دست نيست.
از زبان آرامی و يونانی فقط يک سند ،آنھم از سال  1958به اينطرف در دست است
که عبارت از کتيبه معروف قندھار ميباشد .از زبان ھای ھندی متون بسيار کوچکی
روی بعضی ھيکل تراشی ھا ديده شده ولی از زبان ھای خود مملکت تا حال چيزی
در دست نداشتيم به استثنای چند کلمه مجزی روی مسکوکات.
در زمينه تارخ فرھنگی اسناد ما فراوان است .آثار گريکوبوديک از صدھا تجاوز
کرد ،ولی باز ھم تاريخ اين آثار مجھول است و ھنوز مسئله مبدأ ھنر يونانو-بودائی
در پرده اسرار باقی مانده است .خالصه به شرحی که گذشت تاريخ افغانستان از آغاز
اسالم به بعد روشن ،مرتب و پيوست است ولی تاريخ پيش از اسالم مملکت پارچه
پارچه و متشتت جلوه ميکند يا جلوه ميکرد .مقصد کاوش ھا و حفريات باستانشناسان
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ھمين است تا باشد روشنی ئی در اين تاريکی ھا افگنده شود .آيا با حفريات سرخ کوتل
به چنين ھدفی نايل شده ايم؟ اين موضوعی است که اينک به شرح آن ميپردازيم.

حصۀ دوم :حصار سرخ کوتل
سرخ کوتل عبارت از چيست؟ کوتلی است که يک تپۀ تقريبا ً مجزی را به يکی از
رشته ھای جبال ھندوکش وصل ميکند .اين کوتل برای عبور و مرور الری ھا دشوار
گذار بود .در  1950آقای محمد اسمعيل خان نايب الحکومه آنوقت واليت قطغن سرک
جديدی کشيد و در نتيجه سنگ ھای نوشته دار کشف شد.
روزی از آقای سرور ناشر ،رئيس شرکت پنبه مکتوبی گرفتم که در جوف آن عکس
ھائی از سنگ ھای نوشته دار سرخ کوتل فرستاده بود .از ايشان ھمانطور که از آقای
آشنا تشکر کردم ،سپاسگزارم .چون چنين اسنادی در نوع خود بار اول از خاک ھای
افغانی کشف شده بود ،از محل انکشاف ديدن کرديم.
در پای تپه ھيچ چيزی ديده نشد .در باالی تپه :حصۀ مرکزی تپه ،محوطۀ داخلی،
محوطۀ خارجی آثار و شواھد معماری و پارچه ھای بزرگ ھيکل تراشی به مالحظه
رسيد .فوری )در ماه دسامبر  (1951تصميم به حفريات گرفته شد و اولين کاوش )در
اپريل  (1952صورت گرفت.
کاوش در برجستگی مرکزی در  1952شروع شد و  2ماه بعد کاوش معبد آغاز يافت.
در اينجا اطاق بزرگ مربع ،صفه برجسته ،پايه ھای و دھليز به مالحظه رسيد .به
نحوی که پالن عمارت از نظر معماری از تمام آبدات افغانستان قديم )بودائی( فرق
داشت.
حفريات در حياط معبد در سال ھای  54-1953جريان داشت .محوطه يا حويلی
بزرگ ،استحکام خارجی حصار ،برج ھا ،دروازه ھای تنگ )اگورا( يا ميدانی
)ميدانی شھری ايتالوی( در داخل بنأ ،ستون پايه ھا ،سردروازه بزرگ ،گردشگاه
سرباز و پالن عمارت ترتيب شد و حدود شرقی پيدا نشد .ديوار تا نيمه نشيب که آيا
اين ديوار حد شرقی و ضلع چھارم محوطه است؟ نی بلکه صفه ايست که در وسط آن
قطار پته ھای زينه کشيده شده است .پايان تر :صفۀ دوم قطار دوم پته ھا ،پايانتر:
صفۀ سوم ،قطار سوم ،آيا صفۀ سوم حد نھائی محوطه را تشکيل ميکرد؟ آنگاه چنين
فکر ميکرديم ولی اشتباه نموده بوديم.
در طی کاوش ھای سال ھای  57 -1956پايانتر از سطح سرک عام که از پای تپه
ميگذرد ،صفۀ چھارم و قطار چھارم پته ھای زينه ) 11پته( کشف شد .چون به پای
تپه واصل شده بوديم چنين فکر ميکرديم که آباديھا در اينجا به آخر رسيده )به سنگ
فرشی رسيده بوديم که از آن به ظاھر پايان رفتن امکان نداشت( معذالک بار ديگر
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بايد اعتراف کنيم که ھنوز به آخر اين آبده نرسيده ايم .سنگ فرش ،حد آخر آبادی
نبود .در اثر کاوش در سنگ فرش ھا جوئی کشف شد و پايان تر از آن باز پته ھای
زينه پديدار شد که قطار پنجم يا صفۀ زينه بزرگ را تشکيل ميداد.
حاال بھتر است به نتايج ھشت ساله حفريات نظر عمومی بيندازيم .اگر بعد از دو سال
اول حفريات از من ميپرسيديد که سرخ کوتل عبارت از چيست؟ به شما ميگفتم اساسا ً
يک مجموعه بزرگ معماری ،يک معبد بزرگ روی فرق يک تپه.
سپس  6سال گذشت تا از پته ھای زينه به تدريج فرود آمديم يا به عبارت ديگر در طی
 6سال از فرق تپه به روی جلگه )و حتی از آن پايان تر در ته چاه( پايان شديم .حاال
ميخواھم بگويم که سرخ کوتل آبادی روی تپه ئی نيست بلکه تپه ايست که ارادۀ يک
پادشاه بزرگ آنرا به آبدۀ عظيمی تغيير شکل داده است.
آبادکنندگان سرخ کوتل زحمت عظيم کشيده اند .فرق تپه از روی جلگه  48متر ارتفاع
دارد .بين بلندترين نقطه معبد و عميقترين نقطه چاه  63متر تفاوت است .دامنه نشيب
تپه به حال طبيعی خود مساعد برای تعمير چھار صفه و چھار دندانۀ بزرگ نبود و
اين امر در اثر يک ساسله کارھای دامنه دار و بزرگ صورت گرفت .از ين نحو که
برای ھر صفه خود تپه را از عقب تراشيده و مقابل آن از خشت ديوار اتکأ ساخته و
از خاک ھای حاصل شدۀ تراش تپه خاليگاه ھای آنرا پر کرده اند.
معبد در اصل خود بايد در حدود  15متر و ديوار ھای حصار و برج ھای آن در حدود
 10متر بلندی داشته ولی حتی در جاھائی که بسيار خوب محافظه شده ارتفاع ديوارھا
از  4-3متر تجاوز نميکند .بنابران بايد به قوۀ تفکر و تخمين اين مجموعه بزرگ
آبادی ھا را که در آن معبد ،حويلی محاط با ستون پايه ھا ،باره و بروج فوق العاده
مستحکم وغيره شامل بود ،تجديد نمائيم .با تجديد خاطره آبدۀ بزرگی در نظر ما مجسم
ميشود و صورت استثنائی عظمت جھات و اصل مفکورۀ بنأ حکم ميکند تا آنرا بنأی
شاھانه بخوانيم.
تا اينجا ھر چه گفتم بنأ را به شما شرح دادم ،خواھيد گفت از اينجا چه پيدا کرده ايد؟
در باال يک مجموعه پارچه ھای ھيکل تراشی روی نشيب دامنه تپه و ديگر ھيچ ،در
پايان تپه سنگ نبشته ھا .پس آثار پيدا شده چندان زياد نيست ولی با محدوديت کميت،
کيفيت آن فوق العاده مھم است .آثاريکه بدست ما آمده کامالً نو و بينھايت در خور
توجه است.
حاال که گزارش مراتب حفريات را بعرض تان رسانيدم ،ميخواھم با در نظر گرفتن
وضع معماری و آثار مکشوفه چگونگی آنرا خاطر نشان سازيم .پيش از ھمه مالحظه
ئی داريم :حفريات به پايان نرسيده ،در پای تپه يک سلسله مسايل مھمی قابل غور و
تحقيق است که در طی حفريات خزان امسال و حفريات سال آينده بدان رسيدگی
خواھد شد .معذالک ھمين االن ھم يک سلسله معلومات بزرگی آورده ايم که اينک به
شرح آن ميپردازيم.
7

حصۀ سوم :آنچه حفريات سرخ کوتل به ما ميآموزاند
الف  -در تاريخ سياسی و مذھبی که آنھا را از ھم جدا نميکنيم و سخت بھم مخلوط اند.
ب  -در تاريخ السنه
ج  -در تاريخ فرھنگی.

الف :تاريخ سياسی و مذھبی
آيا بانی و مؤسس معبد کيست؟ کنيشکا .در اثر کاوش ھای اوليه چنين امری را )از
روی سکه ھا( حدس زده بوديم .صورت حدس ما را کتيبه ھا تائيد کرد .کنيشکا
کيست؟ بزرگترين امپراتور کوشان مربوط به قرن دوم مسيحی )سنه دقيق مجھول
است( .اگر به کتاب ھای خود مراجعه کنيم اساسا ً وی را به صفات آتی می يابيم :يک
پادشاه بزرگ ھند ،يک پادشاه بزرگ بودائی .البته اين حرف ھا غلط نيست ..اگر به
کتابھای خود بيشتر دقت بکنيم ،خواھيم ديد که اين پادشاه ھند اصالً از آسيای مرکزی
آمده و اين پادشاه بزرگ بودائی به مجموعه خدايان احترام ميگذاشت .اگر بودائی بوده
پيرو خدايان ديگر ھم بوده .اين دو پھلوی شخصيت کنيشکا ،يعنی پادشاه و آدم جلگه
ھای خاک ھای حوزه اکسوس و پيرو تمام خدايان .ھر دو پھلوی شخصيت او را می
شناخيم ولی کتاب ھای ما چيز زيادی در ين موارد نميگفت .سوال اين است که تا حال
ھر چه اسنادی پيرامون کنيشکا داشتيم ،مبدأ اش بيشتر ھندی و بودائی بود .روی
مبادی ھندی کنيشکا بانی شھر پشاور بوده که در شمار يکی از پايتخت ھای وی می
آمد و ھيکل کنيشکا )چنان ھيکل که وی را تجسم ميدھد( در ماتورا کشف شده )اينجا
پايتخت ديگر وی بود(.
از روی مبادی بودائی :کنيشکا از خالل ادبيات بودائی بنيانگذار يک عده زياد استوپه
ھا )جعبه مخصوص پشاور( و معابد معلوم ميشود و بشکل اعلی يک شھريار بودائی
مذھب جلوه ميکند.
تا حال کدام سکه کنيشکا ضرب بکتريان )باختر( در دست نبود ،اينک بار اول يک
عدد آن به ميان آمده و موضوع بينھايت مھم است زيرا در اثر وجود آن با سر
انگشتان خود به يک حقيقت بزرگی تماس ميتوانيم که عبارت از قدرت کوشانيان است
که در آسيای مرکزی ظھور کرده و دامنه آن به خاک ھند منبسط شده است .اين
عظمت مخصوصا ً در عصر سلطنت کنيشکا شکل قدرت اداری مھمی داشت که در
ھر دو طرفه خاک ھای ھندوکش يکسان نافذ بود .نظير آنرا بعدتر در عصر محمود
غزنوی و از آن بعدتر در زمان بابر مغلی مشاھده ميکنيم .مرکز اين قدرت در
افغانستان امروزی بود و حدود اين قدرت به مراتب از خاک ھای امروزه افغانستان
وسعت يافته بود .درست است که کنيشکا پايتخت ھائی در خاک ھند در پشاور و در
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ماتورا داشت ،در خاک ھای باختر ھم دارای پايتخت ھائی بود که در بلخ )باکتر(
وجود آن احتمالی و در سرخ کوتل به اثبات قطعی رسيده است.
تا حال راجع به کنيشکا متون بودائی در دست داشتيم که از خالل آن شاه به قيافه
افسانوی جلوه ميکرد .اينک اين شخصيت بزرگ تاريخ آسيای مرکزی پرده ھای
افسانه و داستان را عقب زده و روی صحنه تاريخ طوری پيش ميآيد که آبدات و کتيبه
ھای خود وی و يا از جانشينان نزديک وی را ميبينيم و بدان تماس ميکنيم .متون اين
سنگ نبشته ھا مطالب مذھبی بودائی نيست بلکه اسناد محقق تاريخی ميباشند .در ين
آبدات و در ين کتيبه ھا کوچکترين اثری از آئين بودائی ديده نميشود.
در ميان مسکوکات کنيشکا آنکه صورت بودا دارد ،بسيار کمياب است و صور
مجموعه خدايان بيشتر در آنھا بنظر ميخورد .شواھد سرخ کوتل به اين مفکوره
ھمآھنگ است که ديانت بودائی در ميان اديان رسمی عصر کنيشکا چندان اھميتی
نداشت.
سرخ کوتل کدام معبد بودائی نيست و مسئله به اثبات رسيده .حاال انتظار داريد بدانيد
نام خداوندگاری که اينجا پرستش ميشد چه بوده؟ اين سوال بغرنج از سال  1952به
اينطرف مرا مشغول ساخته و فشار ميدھد.
برای اينکه جوابی فراھم کنيم به بقايای ھيکل تراشی سنگی و سپس به اختصاصات
سبک معماری مراجعه ميکنيم .مجسمه ھا شخصی را ملبس به لباس ھای آسيای
مرکزی نشان ميدھد .اين عين ھمان شخصی است که ھيکل او از مقام »ماتورا« ھم
کشف شده .اين شخص به )شھادت کتيبه( عبارت از کنيشکا است .کاله شھزادگان
کوشانی قابل مالحظه است .اين مجسمه ھا محتمالً شاھان را نشان ميدھد نه خدايان را.
طاق ھای مجسمه ھای راھيان :در ھر طاقی دو يا سه ھيکل بزرگ وجود داشت .اين
مجسمه ھا ھمه کامالً يا تقريبا ً از بين رفته و خراب شده اند .اگر اين ھا ھيکل خدايان
باشند ،محتمالً ھمان خدايانی خواھند بود که مسکوکات به ما معرفی کرده اند .چطور
آنھا را بايد از ھم تميز کرد؟ ميتوان اينجا را پانته لئون يا معبد خدايان خواند؟
کتيبۀ معروف کنيشکا اولين آبدۀ زبان کوشان ھا است .چون ھنوز فقط برخی از
اجزای مجزای آن خوانده و فھميده شده ،ترجمه کامل و مسلسل آنرا ھنوز داده
نميتوانيم ولی يک چيز ثابت است که نام ھيچ خدائی از خدايان کنيشکا در آن برده
نشده .پالن معبد :دھليز طواف ،کرسی بنأ ،وضع مرکزی ،عظمت اضالع و جھات
زينه ئی که قاعده مجسمه يا دسته مجسمه ھا را پنھان کرده ،نظر فرضی اجاق آتش
قايم است.
کشف معبد يا عبادتگاه الحاقی :معبد يا عبادتگاه  Eبا اينکه پالن ھر دو معبد  Aو B
يکی نيست ،شباھت بھم دارند .دھليز در سه سمت موجود است و توده خشت در مرکز
از اجاق آتشگاه نمايندگی ميکرد و جای آتش سوزی و خاکستر ھا ھنوز ديده نشد .پس
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معبد  Bعبارت از يک آتشگاه است .از روی اين سکه حتما ً ثابت شده نميتواند که معبد
 Aو عبادتگاه ھای ملحقه آن ھم به آتشگاھی تعلق داشته باشند.
ھنوز ھم امروز دين آتش پرستی وجود دارد و پيروان آن در ايران و ھند زندگانی
دارند .به مجرديکه اخبار کشف سرخ کوتل اعالم شد ،مکاتيبی از پارسی ھا دريافت
کردم .تصور کرده بودند که آتشکده ھای زردشتی را کشف کرده ايم ،حال آنکه به اين
نظريه نبودم و موضوع را به اطالع ايشان رسانيدم .خدايان کنيشکا بر ما معلوم اند.
در آن ميان خداوندان يونانی ،ايرانی و ھندی وجود داشتند .ھيچ کدام ارتباط خاصی به
آئين زردشتی نداشتند .اھورامزدا در مسکوکات کنيشکا ديده نشده است.
خداوندگار آتش سرخ کوتل به عقيدۀ من خود کنيشکا است .برای مردمان امروز جھان
فھميدن چنين مطلبی خالی از اشکال نيست .در روزگاران باستان چنين مرسوم بود که
انسانی بجای خدا قبول ميشد و وی را می پرستيدند .اين امر مخصوصا ً در مورد
پادشاھان خاندان سلوسی مشھود است.
سرخ کوتل آبده ايست مخصوص پرستش مقام شاھی پادشاھان بزرگ کوشانی .داليلی
که اين نظريه را تائيد ميکنند متعدد و مختلف اند .اينجا فقط يکی از داليل را متذکر
ميشويم :در کتيبۀ معبد به کمال سادگی" :معبد کنيشکای فاتح )غازی(" خوانده شده
است .اين وجه سياست مذھبی کنيشکا تازه آشکار شده است .برخالف افسانه ھا
کنيشکا پيش از ين پيرو سرسخت بودائی به نظر نميخورد و پيش از ين طوريکه
مسکوکات نشان ميدھند وی را فقط پيرو مجموعه خدايان شناخته نميتوانيم بلکه باالتر
از ھمه او خود موجد و مؤسس يک آئين سياسی است .آئينی که خود وی را به مقام
الوھيت در آورده بود .کنيشکا به اساس يک مفکورۀ سياسی به خويش مقام الوھيت داد
تا عظمت قدرت شخصی و قدرت سلطنتی دودمان خود را در نظر اتباع خود استحکام
بخشيده باشد.

ب :تاريخ السنه
سنگ نبشته بزرگ ،پارچه ھای مختلفه )اقالً دو متن( :کتيبۀ بزرگ را علی العجاله
فقط پارچه پارچه ترجمه ميتوانيم ،با اينکه ھنوز تمام کتيبه فھميده نشده اھميت آن
بينھايت بزرگ است زيرا در صحنه ئی که ھنوز تاريکی داشت روشنی می اندازد و
نظر ما را بر ساحه شرقی زبان ھای خانواده ارانی وسعت ميدھد و بر ساحه وسعت
نظر ما به دو صورت مختلف می افزايد ،يکی بصورت عمودی از نظر بسط زبان در
مرور و گذشت قرون و ديگر افقی از نظر رابطه و خويشاوندی با زبان ھای ديگر
ھمين خانواده در يک عصر معين.
اينجا بايد به موقف خانوادۀ زبان ھا در ساحۀ غربی آن اشاره بکنيم و اينجا موقف
السنه به نظر ميخورد :ايرانی قديم يا پارسی باستان که زبان گات ھا از آن نمايندگی
ميکند و چندان به سھولت فھميده نميشود .ايرانی متوسط يا پھلوی )از قرن سوم تا
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ظھور اسالم( ،ايرانی جديد يا فارسی )از قرن دھم تا امروز( .مھد اصلی اين زبان
سرزمين خراسان بود.
در ساحه شرقی زبان ھای خانواده ارانی موقف سه گانه السنه قرار آتی است :شکل
قديمی :زبان اوستائی )زبان زردشت( ،شکل متوسط :زبان سغدی و شکل جديد زبان
][ 1
افغانی يا پشتو.
اوستائی زبان خاکھای حوزۀ اکسوس است ،سغدی حتما ً در خاک ھای ماورالنھر
حرف زده ميشد .در نفس افغانستان چيزی در دست نداشتيم تا اينکه در قرن شانزدھم
مسيحی آثار قلمی و ادبی زبان پشتو آشکار شد .از زبان ھای قديمه افغانستان ھنوز
خبری در بين نبود جزء بعضی کلمه ھا و نام ھا و عنوان ھا که يا روی مسکوکات
کوشانی خوانده ميشد و يا با نوشته ھای البيرونی به ما رسيده بود.
شواھد سرخ کوتل وضعی را که شرح داديم تغيير داد و اسناد بسيار مھمی مربوط به
وضع متوسط زبان در دسترس ما گذاشت و زبان باختری به عوض زبان سغدی که
جايگاه آن در ماورالنھر بوده در داخل خاک افغانستان پديدار شد .بدين ترتيب تاريخ
مطالعات زبانھای افغانستان بعد از ين با سنگ نبشته ھای سرخ کوتل از قرن دوم
مسيحی آغاز خواھد شد.
آيا اين زبان افغانستان را که در عصر کوشانی معمول بوده به چه نامی ياد ميتوانيم؟
در ين باره بين دانشمندان عجالتا ً اختالف نظر موجود است و به عقيده من نظريۀ
مستر »ھنيننگ« از ھمه معقولتر است و آنرا بايد زبان »باختری« بخوانيم.
اھميت اين زبان باختری در ين است که به کمک آن امروز و مخصوصا ً در آينده
زبان ھای معاصر افغانستان را بھتر خواھيم فھميد و مخصوصا ً وجھه تسميه اسمأ
بھتر فھميده خواھد شد) .طور مثال بغالن = بغالنگو( .ھکذا از نظر مقايسه افقی با
زبان ھای ارانی متوسط ھم عمر خود يعنی زبان ھائی که در حوالی  1500سال قبل
حف زده ميشد از قبيل سغدی ،خوارزمی و پارتی کمک زياد خواھد کرد.
زبان باختری زبانی بوده فوق العاده متين و بسيار غنی قراريکه از اشارات البيرونی
و زوار چينی بر می آيد ،زبان باختری که کوشان ھا بدان حرف ميزدند يک زبان
ادبی بزرگ فوق العاده مھمی بوده است.
زبان ھای قديم خويشاوند آن مثل زبان سغدی وغيره که در علفزارھا آثار آن پديد آمده
است ھنوز اشکاالت عديده دارند .سرخ کوتل اين اشکاالت را از ميان خواھد برداشت
و مانند متون سغدی وغيره مضامين کتيبه ھای سرخ کوتل کامالً فھميده خواھند شد.

ج :تاريخ مدنيت
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برای تقدير ميزان تمدن ملت باستانی دو راه موجود است .يکی مطالعه نوشته ھا و
آثار ادبی يعنی خالصه صبغه فکری و ديگر مطالعه شواھد باستان شناسی .پارچه
ھای ھنری معماری و ھيکل تراشی يعنی بطور خالصه مظاھر ھنری .ادبيات قبل
التاريخ باستانی افغانستان متاسفانه بکلی مفقود است ولی خوشبختانه مظاھر ھنری
موجود است.
پيش از انکشاف سرخ کوتل در افغانستان فقط يکنوع ھنر باستانی داشتيم که عبارت
از ھنر قبل االسالم يا ھنر يونانو-بودائی بوده و مربوط به آثار ھنری اين مدرسه
خرابه ھای متعددی مخصوصا ً در حوزه کاپيسا ،ننگرھار يعنی در مناطق چاريکار-
بگرام و کابل و جالل آباد موجود است .چنانکه به ھمين جھت آن مدرسه را مکتب
ھنری يونانو – بودائی گندھارا ياد کرده اند.
با اساس روش مطالعات عنعنوی ،اين مدرسۀ ھنری را دو جانبه خوانده اند که در ان
يکطرف يونان و طرف ديگر ھند دخالت دارد .اين نظريه غلط نيست و ذکر دو مثال
کفايت ميکند:
آبده اعلی معماری مدرسه يونانو– بودائی استوپه ايست که شکل ھندی دارد ،ھيکل
تراشی ھای مدرسه يونانو – بودائی دارای ستون پايه ھائی است به سبک »کورنيت«
و ھيکل ھائی دارد پيچيده در خم و شکن يالن .اين چيزھا پھلوی يونانی آنرا نشان
ميدھند و ھيکل بودا که از اختراعات مدرسه يونانو – بودائی ميباشد.
آيا اين ھنر نيمه يونانی و نيمه ھندی چسان تشکل کرده است؟ سری است که ھنوز از
روی آن پرده برداشته نشده .سلطه يونانی در باختر در حوالی وسط قرن دوم ق.م .از
ميان رفت .قديمترين آبده يونانو-بودائی افغانستان احتماالً از نظر تاريخ از قرن دوم
بعد از مسيح تجاوز نميکند .بنابرين دو يا سه قرن خاليگاھی پيش رو داريم.
موسيو فوشه به اين جھت ھنر يونانو-بودائی را به حقيقت »گندھارا« ياد کرد که سلطه
يونانی در آنجا بيشتر دوام کرد و آئين بودائی در آنجا زودتر وارد شده ولی جريان
حفريات نظريه وی را ثابت نکرد.
سپس باستان شناسان )ويلر وغيره( آمده و نظريه دادند که ھنر يونانو –بودائی ھيچ
چيزی از يونانی ھای افغانستان نگرفته و عوامل يونانی که در مدرسه ھنری مذکور
مشاھده ميشود ،نقل آثار وارده است که از راه تجارت بحری از امپراتوری رومن
واصل شده است .اين نوع اشيا در خزانه بگرام )که داشتن آن اسباب افتخار موزه
کابل است( به تعداد زياد موجود است.
شرح چگونگی مبدأ مدرسه يونانو-بودائی بدين نحو به عقيده من محض در يک حصه
و فقط در يک حصه آبدات يونانو -بودائی صدق ميکند .بطور مثال برخی از عوامل
تزئيناتی معماری مانند سر ستون ھای کورنتی و تعبيه گل ھا را بصورت حمايل به
مبدأ مذکور نسبت داده ميتوانيم .از ين سرستون ھا و از ين گل ھای مجلل صدھا
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نمونه در آبدات يونانو-بودائی و در سرخ کوتل مشاھده ميشود .البته اين امر بسيار مھم
است و ميان تزھينات غير بودائی و تزئينات يونانو-بودائی حصار سرخ کوتل اختالفی
موجود نيست.
عوامل ديگری در بين است که در مظاھر ھنر يونانو-بودائی و سرخ کوتل مشترک
است ولی يونانی نيستند بلکه شرقی )بابلی( ھستند .مثل :کنگرۀ مرتبه دار )که نمونۀ
آن از سرخ کوتل گرفته شده( و يکی از اشکال قديم شرقی است که از پارس آمده
است .اين قبيل تزئينات )بشکل سر تير و دريچه بسته( از تزئينات معموله ھخامنشی
است )پرسه پوليس – سوز( که متعلق به قرن پنجم ق.م .ميباشد .کنگره مرتبه دار
مثالی بود که ذکر کرديم و مثال ھای ديگری ھم در بين است و می بايد بگوئيم که اين
صور تزئيناتی ايرانی از خاک ھای پارس که دور افتاده و ارتباط مستقيمی با ھند
نداشت نيآمده بلکه مبدأ مستقيم آن سرزمين باختر است ،آنھم باختر يونانی زيرا پيش
از اسکندر از تمام اين چيزھا در ھند اثری نيست.
بدين قرار آنچه در سرخ کوتل مکشوف ساخته ام ھنری است دو جانبه که يکطرف
يونان و طرف ديگر شرق در آن دخيل است .دخالت اين دو ھنر را در عالم تزئينات
مالحظه کرديم .وجود آنرا در سبک معماری ھم مشاھده ميتوانيم :در مصالح تعمير:
ديوارھای خشت خام از روش عنعنوی عمرانی محلی نمايندگی ميکند و ديوار و ستون
سنگی با نيم رخ يونانی است .در نقشه تعمير پالن معبد ايرانی است و محوطه يا
حويلی بنأ يونانی ميباشد.

مدرسه يونانو – ايرانی
ملتفت بايد بود که مقصد از ايران در اينجا کشوری نيست که با حدود سياسی امروزی
مشخص و معلوم است بلکه مقصد از يک واحد جغرافيائی بسيار وسيع تری است که
حدود آن از طرف جغرافيه نگار بزرگ يونانی اراتستن ،موجد تسميه آريانا ،داده شده
است .در مجموعه واحد خاک ھای حوزه اکسوس ،ارانوج قديم و مخصوصا ً بکتريان
حصص اساسی آنرا تشکيل ميداد.
به عقيدۀ من مدنيت يونانی ارانی وجه خاصه باختری ھم از خود دارد .اين نظريه را
سه مثال در عالم معماری ،ھيکل تراشی و شيوۀ رسم الخط ثابت ميسازد .در رخ
خارجی ديوار محوطۀ سرخ کوتل خشت ھا ظاھراً معلوم ميشوند و شکل تزئيناتی
دارند و طوريکه در روش يونانو– رومن معمول بود روی آنھا را پلستر نگرفته اند.
اين روش را بدين جھت خاصه باختر قبول کرده ايم که مبدأ آن خاک ھای حوزه
اکسوس است .روی ھمين روش باستانی باختری  8-7قرن بعدتر معماران اسالمی
)مھندسان عصر غزنوی( استعمال خشت بدون پالستر را بصورت يک تحول بزرگ
معمول ساختند.

13

در ھيکل ھا و مجسمه ھا :البسه نه يونانی است و نه پارسی بلکه لباسی است مختص
سوارکاران مناطق علفزار ،مخصوص مھاجمان خاک ھای اکسوس .خالصه لباسی
است مخصوص اسکائی ھا و کوشانی ھا که دو دسته اولی در افغانستان و دسته
سومی در پارس وارد شده اند .مثالی که بصورت صريح و بسيار واضح مبدأ باختری
را ظاھر ميسازد ،رسم الخط است .ھيچ يک از زبانھای قديم ايرانی مانند زبان
باختری اينقدر موفقانه نوشته نه شده است .در ين زبان يک صوت مخصوصی بود که
يونانی فاقد آن بود و آن آواز )شين( است .برای ادای اين صوت حرف مخصوصی
اختراع کردند .حروف علت يونانی با وضع بسيار صوتی اين زبان کمال موافقت
نشان داده است .اين موافقت در آئينه بزرگ سرخ کوتل به کمال وضاحت ديده ميشود.

د :کنيشکا و مدنيت يونانی شدۀ باختر
سرخ کوتل بار اول در سرزمين افغانستان آبدات مشخص مربوط به يک دورۀ بزرگ
عصر کوشانی و متعلق به يک پادشاه بزرگ  ،کوشانشاه کنيشکا ،را به ما نشان داد.
آنچه می بينيم مظاھر مدنيت يونانی شدۀ آسيای مرکزی است .در اينجا اين مدنيت
يکطرف يونانو–باختری ھا و جانب ديگر مھاجمان مناطق علفزار اسکائی ھا و
کوشان ھا دخيل اند.
مايليم در ين سرزمين مقدونی ھا و يونانی ھا را بحيث فاتحان خارجی بشناسيم .حتما ً
در زمان اسکندر اينھا بدين صفت آمده بودند ولی ديری نگذشت که تغيير ماھيت
دادند .سپاھيانی که بی زن آمده بودند ،اينجا ازدواج کردند و مثال خود اسکندر را
آورده ميتوانيم که با »روشانه« يا »روشنک« ازدواج کرد .مثال ديگر »نيکاتور«
است که با »اپامينه« يکی از شھزاده خانم ھای باختری ازدواج نمود .از نسل دوم به
بعد يونانی ھا ديگر يونانی نبودند بلکه يونانو–باختری شده بودند .انتيوکوس اول
دومين پادشاه بزرگ سلوسی از طرف مادر باختری بود .به خاطر بايد داشت که چون
يونانی ھا در کميت کوچک بودند با انجام فتح مغلوب کشور شدند.
تجربه ئی که در خون بشری بعمل آورده ايم متاسفانه در مالحظه آبدات تاريخی بعمل
آورده نميتوانيم زيرا خود آبدات از بين رفته اند ولی حاال نتيجه آنرا در آبدات اخالف
آنھا مشاھده ميتوانيم .مدنيت کوشانی را قبل برين ھم ميشناختيم و خوب ميشناختيم ولی
بيک شکل موخرتر و اصالح شده و ھندی شده ،مانند شکل يونانو-بودائی کاپيسا و
گندھارا و قراريکه مالحظه ميفرمائيد نظر عنعنوی راجع به اين ھنر بدون اينکه
تصور شود ،ناکامل بود زيرا از باختر خبری در ميان نبود.
حاال در سرخ کوتل شکل باختری اين مدنيت را يافته ايم که شکل اصيل و اصلی آن
است و مظاھر آنرا در آبدات يک ھنری مشاھده ميکنيم که نه برای بودا بلکه برای
پادشاه بزرگ و معينی کار کرده است.
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آيا يونانی ھا به سرزمين بکتريان يا افغانستان آينده چه چيز آوردند؟ آنچه ايشان آورده
اند عين چيزھائی است که ھر جا رفته اند با خود برده اند .مثليکه در سرزمين گول يا
فرانسه آينده يک مفکورۀ علمی ،يک تکنيک عالی ،يک ھنر زيبا ،يک اصول رسم
الخط ساده و روشن و خالصه مدنيت معاصر زمان خود را انتقال دادند.
يونانی ھا ھمۀ اين چيزھا را با خود به بکتريان آوردند .مردمان محلی ميتوانستند يا
اين چيزھا را قبول کنند يا رد نمايند .قراريکه مالحظه ميشود در سرزمين باختر ھمه
اين چيزھا را به شيوه عصر جديد قبول کردند ،نه بصورت تحميلی و غالمی بلکه
خود بخود و آزادانه در آن حق تصرف و تغيير را برای خود باقی گذاشتند .بغرض
يادآوری ،موضوع رسم الخط را مجدداً ذکر ميکنيم و به ھمين ترتيب وضع ھنر و
تخنيک را ھم تصور ميتوانيد.
پس اينجا مواجه به يک ترکيبی ھستيم که در آن يک مدنيت جديد تازه وارد با يک
مدنيت بسيار کھن ملی )ھمان مدنيتی که بطور مثال زردھشت و فرھنگ او را بار
آورده است( درآميخته است .اين ترکيب دارای وجه موفقيت بزرگی بود .ھمين ترکيب
حينی که به آئين بودائی ملحق شد ،صنعت يونانی بودائی را بميان آورد که با ھمين
شکل تمام آسيای مرکزی و تمام شرق اقصی را تسخير کرد.
ھمين ترتيب در طول مدت  500سال مدنيت اين کشور بود و ھيچ تھاجم خارجی از
شمال حتی ھجوم ھن ھای يفتلی ارکان آنرا متزلزل ساخته نتوانست .تنھا قدرت
فتوحات اسالمی که واجد قدرت مزيدی بود ،آنرا از ميان برد ولی جايگاه آنرا يک
ترکيب کامالً جديدی فراگرفت که عبارت است از ترکيب اسالمی که روی اساسات آن
افغانستان از آن روزگاران تا امروز زنده و پايدار است.
 /مجله آريانا ،سال ھجدھم ،شمارۀ ھشتم ،اول سنبله  ،1339کابل//نشر مجدد اکتوبر
 ،2011بنياد فرھنگی کھزاد/

] – [1اين تقسيمات و تبصره ھا در مورد زبانھا در کنفرانس موسيو شلوم برژه بيشتر
بر تقسيمات و دانش سابقه استوار ميباشد که در دھه ھای بعدی تغيير بنيادی نموده
است .جھت بدست آورد معلومات بھتر به »تاريخ ادبيات افغانستان« اثر احمد علی
کھزاد و ديگران مراجعه شود.
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