
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  

  

اثر ع�مه استاد احمد علی کھزاد تا حال به نشر نرسيده بود و " افغانستان قبل از اس�م"کتاب 
اينبار فصل . اينک بنياد فرھنگی کھزاد آنرا جھت استفاده ع�قه مندان ارجمند قرار ميدھد

يباشد که به علت انتقام گيری از عبارت از فتوحات اسکندر مچھارم تقديم ميگردد که 
  .امپراطوری ھخامنشی داخل آسيا ميشود

  

  .اميد است مورد ع�قه خوانندگان عزيز قرار گيرد

  

  

  

  

  داکـتـر فـريـار کـھـزاد

  بنـيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد

  یپژوھشگاه تاريخ و باستان شناس
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  تان قبل از اس"مافغانس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زادـھـی کـلـد عـمــاح
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  افغانستان قبل از اس"م
  

  

  

  

  

  

  زادـھـی کـلـد عـمــاح
  

  

  

  

  

  

 1315اين اولين تاريخ دورۀ باستانی افغانستان است که در بھار سال 
 د مخفی از نظر مامورين مؤظف در کاغذ پوری نوشتم و بع،در محبس

  .عد حبس آنرا پاک نويس نمودمؤاز انقضای م

  

  احمد علی کھزاد

  

  

  

  

  :يادداشت

 کھزاد به مجرديکه از ماموريت در سفارت افغانستان در احمد علی
 –گشت از سرحد افغانستان ميبه وطن برًاجبارا  1314در سال روما 

ايران بازداشت شده و با زنجير و زوTنه به توقيف خانه کابل آورده 
  ون ھيچ نوع اتھام و بدون ھيچ نوع ماه بدشد و برای مدت نه

   و دليل اين بازداشت و حبسپروسه حقوقی در آنجا سپری نمود

   و ھم اگر بيگناه بود ھيچ نوع ھرگز برايش توضيح نشد

   .تی برايش داده نشدغرام

  .اين زمانی بود که محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان بود
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  "مـل از اسـبـان قـستـانـغـاف
  

  :مقدمه

تحرير و تاليف شده و به سيزده » افغانستان قبل از اس�م«به اسم که کتاب اين 
فصل منقسم گرديده، وقايع بارزی را که در مورد تاريخ باستانی کشور عزيز از 

  . حتی اKمکان بصورت مسلسل نشان ميدھد،اعصار قبل از اس�م سراغ داشتيم

  

چک و صفحات محدود بھيچ صورت واضح است که اين کتاب با اين حجم کو
افتخارات تاريخی کشور کھن سال کوھستانی ما را که دره ھای سرسبز و جلگه 

 ،ه شايدت ھای متعددی را کھنه نموده چنانکھای خوش آب و ھوای آن مدني
  .معرفی کرده نميتواند

  

- ھو-فو«سرزمينی که چند ھزار سال قبل شھرھای آبادان و نقاط مدنی آن به اسم 

، »ریـھ«، »مپاکاـل«، »اراـنگاراھ«، »يساـپکا«، »وـيلـھ«، »فان يان«، »لو
وجود داشت و ھر کدام فی حد ذاته کانون مدنيت مخصوصی وغيره » وزیـاراک«

ت ادارد که تمام دوره درخشان حيات چندين ھزار ساله آنھا به صفحنبوده امکان 
  . شودی  تمام  صفحه ي250کوچک کتاب 

  

اگر يک سلسله تاريخ مکمل افغانستان در دست ميبود، «: ويسدمين» ولسن«مستر 
تاريخ تمام کره زمين بزرگتر ديده ميشد که حوادث اين سرزمين پرشور از 

ممکن مستشرق شھير در اين گفته خود کمی مبالغه نموده باشد ولی اھميت » .ميشد
 ترين اوKد بلی مملکتی که پيشرفته. مقام تاريخی افغانستان را بخوبی ادأ ميکند

قبل از آريائی بشر در آنجا پيدايش و نشو ونمو يافته باشد، سرزمينی که از مدنيت 
 اوستائی، يونانی، بودائی يکی را بعد ديگری کھنه نموده گرفته تا عصر ويدی،

  .باشد، جا دارد که تاريخ عظمتش با گزارشات تمام دنيا ھمسری کند

  

ی مملکت در حوزۀ اندوس شواھد آن قت قبل از آريائی که در سرحدات شرمدني
ًرونما شده و فع� ھيئت حفريات فرانسه در سرحدات غربی در سيستان و 

 سال قبل اين خطه را روشن 5000 در ،چخانسور معاصر آنرا تجسس ميکنند
  .ساخته بود

  

 ھزار سال .م. ق1000تا حوالی سال . م. ق2000از سال » وديک«مدنيت عصر 
تمدن اوستائی باختری صفحه . ف شعشعه پاشی بوددر کوھسار وطن مصرو

افتخار ديگری است که ھزار سال ديگر از کانون باختری خاک خود و بيگانه را 
بيش از . م. ب9الی اوايل قرن . م. ق3مدنيت بودائی که از قرن  .منور ساخت

ھزار سال دوام داشت، فصل افتخار ديگريست که آثار نقاشی، معماری و ھيکل 
  .آن ھنوز اسباب حيرت کل جھان استتراشی 

  



 به ذات خود  ھر کدام،پس اين ادوار مدنی که فقط به گرفتن اسم آنھا اکتفا نموديم
موضوع ھای مستقل و دوره ھای بزرگی است که معرفی آنھا جلدھای ضخيم 
ميخواھد و ھر کدام فی حد ذاته انق�بات بزرگ در آئين، زبان، طرز زندگانی و 

  .اين سرزمين و ممالک ھمجوار توليد نموده استمعيشت اھالی 

  

ترم از روی چند سطر مختصر فوق م�حظه ميفرمايند که حپس خوانندگان م
موضوع اساسی اين کتاب که روزی بکمک تدقيق فرزندان اين خاک تکميل 

وسيع است که قلم ناتوان ما و صفحات محدود اين کتاب ئی  به اندازه ،خواھد شد
ولی چون مدققين فاضل و محترم ما از   آنرا ادأ کرده نميتواند، شايد حقطوريکه

روز تأسيس انجمن ادبی کابل در موضوع ھای مختلف تاريخ باستانی کشور 
که ھر کدام در موقع خود حايز اھميت اند عزيز مقاKت خيلی مفيد و جامع نوشته 

حض بنده به تعقيب ايشان م. ، غامضات آنرا روشن خواھد ساختزياد است
اھليتی  ًبواسطه اينکه چند سال با ھيئت حفريات فرانسه عم� کار نموده ام با عدم

که در خود احساس مينمايم از مدتی آرزو داشتم که در ين افتخارات باايشان 
اينک به ھمين مطلب و برای اينکه وظيفه ملی خود را ادأ کرده . شريک گردم

 اين کتاب ، ناقص خودم کمک کردباشم تا جائی که مأخذ بدست رسيد و معلومات
  .را تحرير نمودم

  

فصل اول در اطراف مبدأ نژاد آريائی و ساير .  فصل است13اين کتاب مشتمل بر 
 مھاجرت، زبان، آئين، زندگانی اجتماعی وغيره نگاشته شده: مسايل متعلقه آن

نستان  تاريخ قبل از اس�م افغابعقيده بنده منبعد ھر چه کتابی که راجع به. است
ناگفته نماند که در . ً تمھيد آن عموما بھمين مسئله شروع خواھد شد،نوشته شود

 قبل از عصر آريائی چيزھای زياد گفتنی ،مورد وقايع قبل از اس�م افغانستان
داريم چنانچه دور نرفته مدنيت عصر قبل از آريائی کشور ما در اثر شواھد آثار 

از ين پيشتر در موضوع وقايع اعصار قبل .  استحوزه اندوس ظاھر و ھويدا شده
التاريخ، وضعيت طبقات اKرضی مملکت ھم زمينه گفتگو و تحرير باقی است 
ًولی چون اين مباحث عموما موضوعات عليحده بوده و اظھار نظريه در اطراف 
ًآن يک سلسله مطالعات مخصوصه ميخواھد که ھنوز پوره عملی نشده عجالتا در 

نھا صرف نظر نموديم و فصل اول کتاب خود را به مسائل نژاد ين کتاب از ذکر آ
  .آريائی اختصاص داديم

  

ًفصل دوم راجع به آريائی ھای باختری و مدنيت عصر اوستا بعقيده من حتما بايد 
آيد در آن گنجانيده باشد و ھرچه معلوماتی که نسبت به انبساط موضوع آن بدست 

  .شود

  

منشی را نشان ميدھد ھم بی مورد نيست و فصل سوم که افغانستان عصر ھخا
اگر افغانستان . چون در ھر کتاب وضاحت و ترتيب موضوع اھميت زياد دارد

  .دخواھد شعصر ھخامنشی را ضميمه کدام فصل ديگر نمائيم مطلب پيچيده 

  



 ئی فصلی است طبيعی که در آن کسی گفتگو، فتوحات اسکندر،فصل چھارم
  .ندارد

  

ًظاھرا بی اساس و چيز تازه معلوم ميشود » موريا«ندان  سلطنت خا،فصل پنجم
زيرا بعد از فتوحات اسکندر بايد از تجزيه شدن امپراتوری يونانی و سلطنت 
مستقل يونانو باختری سخن بميان می آمد ولی بعقيده بنده گنجانيدن اين فصل ميان 

انواده فصل چھار و شش از نقطه نظر شيوع ديانت بودائی که با شاھان اين خ
عملی ميشود، خيلی مناسبت دارد و بجای خود برابر آمده است زيرا ذکر آن پس 

  .از فصل تجزيه شده امپراتوری اسکندر بی مورد است

  

تمھيد و موضوع تجزيه شدن امپراطوری اسکندر  در فصل شش ذکر مختصر
 به تعقيب اين فصل اگر برای. باختری است -اساسی آن ذکر سلطنت مستقل يونانو

يونانيان احفاد س�طين باختر که در پنجاب سلطنت عليحده تشکيل داده اند کدام 
فصل مخصوصی ھم باز شود جا دارد ولی ما اين موضوع را ھم جز و متمم 

  .فصل شش ساختيم

  

چون قرار نظريه عموم مستشرقين سلطنت يونانيان باختر بواسطه تھاجمات قبايل 
را » يوچی«و » اسکائی«متھاجمين  کهخراب شده، ميشود » سيت«چادر نشين 
در يک فصل ھم بيان نمائيم ولی چون به نظر مدققين اين » سيت ھا«تنھا به اسم 

دو قوم عليحده ميباشند و يکی بعد ديگری در افغانستان ريخته اند و تاريخ اين 
وقت مملکت ھم با اسمای يونانی ھا، پارت ھا، پھلواھا، اسکائی ھا، يوچی ھا 

.  بيان شودًنسبتا تاريک است، بھتر آنست که در دو فصل عليحدهمغشوش و 
را در فصل نھم جا داده » يوچی ھا« را در فصل ھفت و »اسکائی ھا«چنانچه ما 

اينجا باز سوالی در خاطر ھا خواھد گذشت که چرا اين دو قوم متھاجم که يکی . ايم
ما در ين کتاب تنھا اگرچه . بعد ديگری آمده اند پشت ھم در دو فصل ذکر نشدند

را ميان اسکائی و يوچی قرار داده ايم، در حقيقت ) پارت ھا (، ھشت،يک فصل
 جا دارد زيرا پس از اينکه اسکائی ھا ،اگر دو سه فصل در ميان گنجانيده شود

صفحات شمال ھندوکش را متصرف ميشوند، برای يونانيان جنوب ھندوکش 
 ، در فصلن پارت ھا که در يک فصلھمچني. ميتوان فصل جداگانه ئی باز کرد

 يکی پارت .ھشت ذکر شان را نموده ايم در دو فصل عليحده بخوبی تقسيم ميشوند
ھائيکه در ايران و خراسان سلطنت نموده اند و ديگر پھلوا، س�طين پارتی نژادی 

  .و قندھار سلطنت مستقلی بميان آورده اند که در سيستان

  

ًن به اين جھت مختصرا ذکر نموديم که اوK  ھشت از پارت ھای ايرالدر فص ً
ًثانيا در ھرات و حاشيه ھای . يکنفر بلخی است» ارساسس«مؤسس آن سلسله 

ًثالثا يک دسته محاربات با . سرحدات غربی مملکت ما پيشرفت ھا نموده اند
ًرابعا ذکر پارت ھا يا پھلوا ھای سيستان بدون آنھا . اسکائی ھا بعمل آورده اند

  .فھميده نميشودبخوبی 

  



تشريح صنعت زيبای . در جای خود بی مناسبت نيست »کوشانی ھا «،فصل نھم
که از افتخارات ھنری وطن ما است در خور يک فصل » گريکو بوديک«

ًاگرچه  ظاھرا چنين مينمايد که تذکر از آن بايد پيشتر بعمل ميآمد . مخصوص است
ئی که در ترتيب اين کتاب به  کوشانی است جاولی چون منتھای ترقی آن درعصر

  .آن داده ايم صحيح و درست است

  

که درست يکنيم صد » ھن ھا«برای » گريکو بوديک«بعد از شرح چگونگی ھنر 
سال بر افغانستان تھاجمات نموده و در امحای بقايای اين صنعت خود داری 

  .نميکنند، فصل يازه را تخصيص داده ايم

  

 ھا را مضمحل ميسازند و »ھن«ً ھا متحدا ًچون متعاقبا ترک ھا و ساسانی
بدست شاھزادگان ترکی می افتد، فصل دوازده را بنام امروزی افغانستان سرزمين 

  .ترک ھا و شاھزادگان ايشان باز نموديم

  

چون بعد از اضم�ل ھن ھا بدست ترک ھا و ساسانی ھا، اوKده شاھزادگان 
ان شده از کابل و گندھارا تا اواخر ًکوشانی از قلل جبال چترال و گلگت مجددا پاي

 فصل سيزدھم را به ورود عساکر اس�م سلطنت مينمايند، و عصر 9قرن 
  .يمه اچگونگی حال ايشان اختصاص داد

  

اگرچه در فرصتيکه عساکر فاتح اعراب رسيده و با آخرين شاھان سلسله دوم 
انواده  خ،ف پيکار ميباشندو مصردر حوالی غرب کابل» رتبيل ھا«کوشان، 

رسيده  ًجديدی ھم که اص� برھمنی مذھب بودند در کابلستان و گندھارا به سلطنت
  .در اينجا از آنھا ذکری نرفته است. اند

  

در خاتمه راجع به ماھيت اين کتاب بايد شرحی مختصری داده بگويم که اين اثر 
قان جمع ناچيز و نظير آن ھر چه در آتی بميان آيد حکم خوشه ھائی را دارد که دھ

 ميماند که از ینموده تا خرمنی تشکيل دھد و يا بعبارت ديگر به جمع آوری مواد
 يعنی بالذات خود اين اثر نه تنھا ناقص بلکه يک تکه .آن در آتی عمارتی آباد شود
 سال ديگر ھمه مدققين ما در ين موضوع تجسس 50نقص است و اگر ممکن تا 

ل و  ممکن تکميل نشود و کتابی که بصورت کامکنند، تدقيق نمايند، بنگارند باز ھم
ً بميان نيايد ولی تا مادتا يک ، باستانی ما شده بتواندحقيقت ترجمان افتخارات تاريخ

محض برای اينکه زمينه تنقيد و . دچيز بميان نيايد اص�ح و تکميل آن امکان ندار
وانندگان اص�ح فراھم شده باشد جرئت نموده اين اوراق پريشان را بدسترس خ

ًعزيز ميگذارم ھر چه نقايس و معايبی ببينند لطفا بھر اسم و رسمی که ميخواھند، 
خواه بعنوان تنقيد و اص�ح و خواه بصورت اخطار و اط�ع به مطبوعات وطنی 

 زيرا يکی از بھترين راه ھائيکه و يا برای خودم بنويسند خيلی ممنون خواھم شد
  . ھمين است،برای تکميل اين موضوع موثر افتد
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  فھرست مضامين و محتويات
  

  

   آريا ورته يا مھد پرورش آريائی ھا–فصل اول 

  مھد پرورش آريائی ھا   

  زندگانی مشترک قبايل آريائی در باختر  
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   قبايل ساک يا اسکائی ھا–فصل ھفتم 

  اصليت قبايل اسکائی  
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  فصل چھارم

  

  وحات اسکندرفت

  

  

واقعۀ فوق العاده ئی در شرق قريب بميان ميآيد که . م.در نيمۀ اول قرن چھارم ق
در اثر آن ارکان امپراطوری وسيع ھخامنشی از ھم پاشيده و يونانيان برای مدت 

در ف�ت بزرگ ايران ) تا شروع عھد مسيحی. م. ق330از (بيش از سه قرن 
بارت از لشکرکشی ھائی است که قوماندان اين واقعۀ بزرگ ع. مستولی ميشوند

جوان يونانی، اسکندر، بعمل ميآرد و يگانه علت آن مفکورۀ انتقام گيری از دولت 
  .ھخامنشی است

  

ًآمدن اسکندر و قشون يونانی در شرق و مخصوصا استقرار سه صد سالۀ آنھا در 
ساخته ف�ت ايران عوامل بارزی است که بار اول شرق و غرب را بھم مصادف 

اگر در اثر آمدن يونانی ھا . و راه مراودات تجارتی و صنعتی را باز نموده است
زبان و پرستش بعضی ارباب اKنواع ايشان در شرق معمول شده، ايشان ھم بنوبه 
خود تحت نفوذ شرق آمده در ديانت و طرز زندگانی آنھا ھم تغييراتی بعمل آمده 

  .است که ھيچ کس منکر آن شده نميتواند

  

کشور ما طوريکه بعدھا ديده ميشود، ھمان قسمتی از ف�ت بزرگ ايران که در 
مقابل سلطۀ سياسی يونانی اشکاKت فوق العاده بر پا ميکند، در مقابل نفوذ معنوی 
آنھا ھم مقابله شديد بخرچ ميدھد چنانکه با وجوديکه زبان يونانی در سراسر 

استق�ل خود را حفظ نموده و ) یخروشت(مملکت رواج گرفته بود، زبان بومی 
از نقطه نظر ديانت . ًحتی رسما در يک رخ مسکوکات ايشان به مشاھده ميرسد

» مناندر«ًشاھان يونانی مخصوصا آنھائيکه در آخر به سلطنت رسيده اند مثل 
آنچه که در اثر . پيرو دين بودائی ما شده و لباس بومی ما را در بر ميکرد

و روح مذھبی صنعتگران مملکت ما بميان آمده ھنر ھمکاری قريحه يونانی 
صيل ذکر خواھيم است که ما در فصل دھم از آن به تف» يونانو بودائی«ظريف 

خ�صه اين موضوع ھا را که نتيجه تصادف روحيات يونانی و شرقی است . نمود
کوتاه کرده به موضوع اصلی اين فصل که عبارت از پيشرفت ھای نظامی 

  .يونانيان است، می پردازيم

  

چون تفصيل جنگھای يونانيان با قشون ھخامنشی از موضوع نگارش ما در اين 
ای اينکه سلسله گسيخته نشود از شرح گزارشات آن تا جائی کتاب خارج است، بر

که در خارج خاک باختر واقع شده بزودی گذشته مابقی را با مختصر تفصي�ت 
  .ذکر ميکنيم

  



 37ًبا دسته قشونی که عدۀ آن تقريبا به » فيليپ«اسکندر بعد از وفات پدر خود 
ه ھای طويل و ک�ه آھنی ميرسيد و با نيز)  سواره5000 ھزار پياده و 32(ھزار 

و زره کوتاه مسلح بودند، بفکر انتقام جوئی از داريوش سوم ھخامنشی داخل خاک 
واقع شد که » گرانيگ«اولين محاربه شديد بين طرفين کنار رودخانه . آسيا شدند

در آن به علت تنگی جای و عدم امکان حمله عمومی تمام قشون ھخامنشی تمھيد 
  .ان شروع شد و آسيای صغير بدست آنھا افتادمحاربه به فتح يوناني

  

بعمل »  Issasايسوس«و »  Sochesسوخس«در محاربۀ دومی که در مقام ھای 
قوای داريوش . م. ق332معروف است در خزان سال » ايسوس«ميآيد و بجنگ 

دفعۀ ديگر شکست ميخورد و قشون يونانی بعد از تھاجم بخاک مصر مربوط 
کنار رود نيل دوباره بطرف شمال » ممفيس«شغال شھر امپراطوری ھخامنشی و ا

، بندر »Tyrتير «اسکندر بعد از . رخ نموده به تسخيز خاک آسيا ادامه ميدھد
» گوگامل«شامی کنار بحر روم، بطرف وادی فرات و دجله حرکت نموده در مقام 

جنگ سخت ديگری واقع ميشود که آنھم در اول اکتوبر » Arbelesاربلس «و 
، »سوز«و » بابيلون«در اثر اين فتح راه . به فتح يونانی ھا تمام ميشود. م. ق331

دو شھر عمده، برای اسکندر باز شده و داريوش با سواران بلخی که معۀ او بودند، 
، مجلل ترين شھر »پرسه پوليس«سپس اسکندر بطرف شھر . رجعت مينمايد

آن طعمه آتش نموده انتقام ھخامنشی، رخ نموده اين شھر باشکوه را با تمام قصور 
  .ھخامنشی آتش زده بود، ميگيرد» ايگزرس«را که » اکروپل«حريق 

  

بود، داريوش به اميد اينکه اغتشاشی بين » سوز«حينيکه اسکندر ھنوز در شھر 
انتظار ميکشيد ولی خود را » ليدی«قشون مظفر يونانی رخ خواھد داد، در 

ده تا بکمک ساکنين وKيات شرقی که کنار سواحل کسپين کشي» ھيرکانيا«بطرف 
» بارزانتس«و » بسوس«اما . جنگی ترين قبايل امپراطوری بودند، کاری بکند

از او برگشته در تابستان ) سيستان(» درانجيان«و ) باختر(حکمراننان بکتريان 
قبل از اينکه اسکندر برسد » بسوس«. او را بقتل رسانيدند» پارتيا«در . م. ق330

. اع�ن سلطنت نمود» دارای چھارم«مراجعت نموده بنام ) باختر(يان بطرف بکتر
که حين مراجعت از پارتيا با او يکجا بودند به محال » بارزانتس«و » ستی برزن«

) سيستان و فراه(» درانجيان«و ) ھرات(» اری«حکومت ھای خويش، وKيات 
  .پس آمدند

  

  

  مقاومت اياTت شرقی

  

) طوس حاليه، مشھد(» سوزيا«تا ) مديترانه(الروم اسکندر از کنار سواحل بحر
در ھر نقطه ئی که با قشون داريوش مصادف شد، آنھا را پراگنده نموده و بدون 

) ھرات(» اری«اما از روزيکه داخل ايالت . اشکال پيشرفت خود را ادامه ميداد
کندر اس. شد اشکاKت بزرگ بميان آمده سير اقدامات او را فوق العاده بطی ساخت

حکمران آنجا مطيع شده » ستی برزن«نزديک شد، » اری«بعد از اينکه به وKيت 



حکمران » بسوس«ًو حکومت آنجا را اسکندر مجددا به او داده بفکر مقابله با 
خارج » اری«ھنوز از منطقه وKيت . باختر که اع�ن پادشاھی نموده بود، افتاد

اناگزيپوس «غاوت نموده و نشده بود که اھالی با حکمران خويش يکجا ب
Anaxippos« مشاور نظامی اسکندر، را با دسته قشون يونانی ھ�ک و معدوم ،

رئيس بغاوت کنندگان و حکمران وKيت . ًاسکندر مجبورا عنان برگردانيد. نمودند
ارتاکوانا «در نتيجه برای اينکه فکرش از اينطرف آرام شود، در مقام . فرار نمود

Artacoana«يت ھری، محل ھرات امروزی، عده يونانيان را امر ، مرکزKو 
آنگاه . را بنأ نھاد» Alexanderia Arianاسکندريه اری «اقامت داده و شھر 

حکمران اين منطقه . فرود آمد) سيستان و فراه امروزی(» درانجيان«بطرف 
  .که نزد ھندی ھا فرار کرده بود، بدست آمده و بقتل رسيد» بارزانتس«

  

ندر تعميل پروژه ھای بزرگی را در نظر داشت، با وجود حشمت و چون اسک
ًج�لش نجبای مقدونوی عموما جاه طلبی و عظمت روز افزون او را به نگاه 
خوبی نميديدند و به اقدامات متھورانه او تنقيد ميکردند و تصميمات بزرگ او را 

ه از جمله منتقدين چنانک. مقابله و مقايسه ميکردند» فيليپ«با افکار معتدل پدرش 
  .مصاحب و نديم خصوصی فيليپ بود» Parmenianپارمينيان «او يکی 

  

يعنی فراه امروزی »Phrada Prophtasiaفرادا پروفتازيا «حينيکه اسکندر در 
ھم معروف است، رسيد، نجبای مقدونوی بر » اسکندريه پروفتازيا«که به اسم 

بکشند اما کشف شده و عليه او توطئه تشکيل داده ميخواستند او را 
پسر نديم فوق الذکر بجرم اينکه چرا واقعه را خاطر نشان »  Philotasفيلوتاس«

نام قوماندان » دمتريوس«بقتل رسيد و بعد ھا . م. ق330نکرد با پدرش در خزان 
  .رساله محافظ خودش را ھم بمناسبت ھمين قضيه محکوم ساخت

  

قوم زارع و آرام طبيعت خوانده و » آرياسپ «رخين يونانی اھالی فراه را ؤم
ناگفته نماند که ساکنين فراه در زمان . ياد نموده اند» نيکوکار«ايشان را به صفت 

ھم به صفات خوبی ياد شده اند و ايشان شاه ھخامنشی را در جنگھای » سيروس«
  .او بر عليه سيت ھا کمک نموده اند و از يونانی ھا ھم دوستانه استقبال کردند

  

و ) ھيرمند(» Etymandrosاتی ماندروس «سکندر رود خانه ھای سپس ا
» اراکوزی«را عبور نموده داخل وKيت ) اغنداب(» Arachotosاراکتس «
حکمران » بسوس«ًشد و اينجا مجددا عجله داشت که ترتيباتی بر عليه ) قندھار(

دا حکمران پيشين پي» ستی برزن«مرتبه دوم » اری«باختر بگيرد که باز ھم در 
ارتباز «اسکندر دسته قشونی تحت قوماندانيت . شده و آتش بغاوت درگرفت

Artabaze« ،»اريگويسErigyos  « کارانوس«وCaranos  «اين . فرستاد
  .بقتل رسيد» اريگويش«مغلوب شده و از دست » ستی برزن«دفعه 

  

  

  



  بسوس يا دارای چھارم در ايالت باختر

  

خاطر اسکندر کمی ) ھری(» اری« در ايالت بعد از فرونشاندن آتش بغاوت ثانوی
 سوار بلخی را دور خود جمع نموده بود، 7000آرام شده بفکر مقابله با بسوس که 

ھم در جنوبی ترين حصۀ امپراطوری خيلی » اراکوزی«چون وKيت . افتاد
ممنون «را در آنجا بنأ نھاده و » اسکندريه اراکوزی«موقعيت مھم داشت، شھر 

Memnuan «مقدونوی را در آنجا حکمران مقرر نموده خودش از راه غزنی نام 
چون شھر کابل فعلی در آن . بطرف وادی کابل روانه شد. م. ق330در ماه نوامبر 

وقت قريه ئی بيش نبود، قدری بطرف شمال در مقام بگرام فعلی اساس شھر 
  .موسوم گشت» اسکندريه قفقاز«ديگری را گذاشت که به اسم 

  

را در اثر مقايسه با کوه ھای قفقاز، ) ھندوکش(» پاروپاميزاد«کوه ھای يونانی ھا 
مسمی ساختند و در اثر تصورات افسانه ئی خود چنين خيال » قفقاز ھندی«به 

در قلل پر برف و سربفلک کشيده آن » Zeusزوس «کردند که در سابق 
  .را محبوس نموده بود» Paramethee le Titanپاراميتی لو تيتان «

  

اسکند جبال ھندوکش را عبور نموده پس از ورود به . م. ق329ر بھار د
» بسوس«. داخل جلگۀ بکتريان گرديد) اندراب(» Drapaskaدراپساکا «

حکمران باختر که اع�ن شاھی نموده بود، تاب مقاومت نياورده اراضی وسيعه 
» نوتکه«را رھا نموده رھسپار شھر ) آمو دريا(» اکسوس«و » پاروپاميزاد«بين 

» Arnusاورنوس «اسکندر شھر . بخارا شد تا ترتيبات مقاومت جديد را بگيرد
را که موسيو ھاکن موقعيتش را در محل »  Zariaspaزارياسپا«و ) خلم قديم(
  فعلی تعبير ميکند، اشغال نمود و در مقام اول الذکر بنای شھر )8(»شاه جوی«

لخ رود آمو را ذريعه مشک بعد از تصرف شھر ب. اسکندريه ديگر را گذاشت
  .ھائی که در آن ھوا يا کاه پر نموده بودند، گذشته به خاک سغديان رسيد

  

» بسوس«به » Oxyyartesاوکزی يارتس «و » Spitameneاسپی تامن «آنگاه 
خيانت نموده به اسکندر اط�ع دادند که اگر دستۀ قشونی به کمک آنھا فرستاده 

قوماندان جديد گارد » پتولمی«چنانکه . نمودرا دستگير خواھند » بسوس«شود 
را خود اھالی قريه دستگير نموده » بسوس«. شاھی مامور اجرای اين وظيفه شد

اسکندر به جرم اينکه چرا به پادشاه خود، . تسلسم نمودند» پتولمی«به 
، خيانت کرده و او را بقتل رسانيده بود او را قمچين زده و برای اينکه »داريوش«

» مارکندا«سپس قشون اسکندر بطرف شھر . شود، به بلخ فرستادقضاوت 
پايتخت شمالی ترين وKيت امپراطوری حرکت نموده و آنرا متصرف ) سمرقند(

  . شد

  

برای اعاده صلح و امنيت وKيت سغديان و بکتريان » بسوس«دستگير شدن 
 سوقيات کفايت نکرد زيرا اسکندر قبل از اينکه ھندوکش را دوباره عبور نموده،

خود را بطرف شرق ادامه دھد، مجبور شد که دو سال کامل در منتھا اليه شمالی 



مملکت بماند زيرا ھنوز در ين منطقه حکامی وجود داشت که مطيع نشده بودند و 
اگر ھر کدام اع�ن شاھی ننموده بود محض به ورود اسکندر تسليم ھم نشدند 

که با وجوديکه اسباب گرفتاری است » اسپی تامن«چنانکه از آن جمله يکی 
شده بود، ناگھان وضعيت مخالفت و دشمنی پيش گرفته و به کمک قبايل » بسوس«

بربر سرحدی، اسکائی ھا و مساجت ھا و چندين قبيلۀ ديگر آن که نسبت به 
مقدونوی ھا سخت دشمنی گرفته بودند، مانند خطر مدھش در مقابل يونانيان پيدا 

دين پست سرحدی يونانيان را کنار رود سردريا چور و چون قبايل بربر چن. شد
چپاول نموده و منسوبين آنرا بقتل رسانيده بودند، اسکندر به آنطرف رو آورده 

 شھر مستحکم 7 نفر ميرسيد پس پا ساخته و 30000چپاول کنندگان را که بالغ بر 
 ًحينيکه اسکندر شخصا آنطرف سردريا مشغول مطيع ساختن. ايشان را گرفت

و توقف دادن » خوجند«در مقام » اسکندريه اقصی«و بنأ نھادن شھر » سيت ھا«
» اسپی تامن«يونانی ھای خود در منتھا اليه شمالی مملکت بود، خبر شد که 

  .را محاصره نموده است) سمرقند(» مارکندا«

  

چون » اسپی تامن«اسکندر دسته قشون محدودی به کمک محصورين فرستاد ولی 
پولی «نگی قابليت بلند داشت، جنرال ھای يونانی را کنار رود خانه به امورات ج

ًاسکندر مجبورا خودش . عقب نشاند) زر افشان حاليه(»  Polythemtosثمتوس
را دستگير کند، تمام درۀ » اسپی تامن«به آنطرف توجه نموده بدون اينکه بتواند 

ه بود به بلخ مراجعت زرافشان را تا بخارا پايمال نمود و چون زمستان فرا رسيد
) ھمدان(» اکبتان«را در آنجا قضاوت نمود و حکم داد که در » بسوس«نموده و 

، » Pharasmanفارازمان«حين اقامت در بلخ اطاعت نامه . به دار آويخته شود
شھزادۀ خوارزمی، که بشرق کسپين اقامت داشت، دريافت نمود و ھمچنين نماينده 

ی سردريا نزد او رسيده ھمه سر اطاعت فرود ھای ماورا» سيت «ئی از طرف 
  .آوردند

  

شورش ديگری در سغديان به ميان آمده و حينيکه دسته . م. ق328در بھار سال 
ًمجددا در » اسپی تامن«ميرفتند، » مارکندا«ھای قشون يونانی برای تمرکز به 

ک شاه جوی نزدي(» زرياسپ«بکتريان نمودار شده و به دسته قشونی که به شھر 
» Peithanپی تن «در ين موقع اول . متوقف بود حمله نمود) بلخ امروزی

سپس . قوماندان شھر در صدد دفاع برآمد ولی موفق نشده اسير شد
را به عقب » اسپس تامن«با قوای بيشتری به مقابله برآمد و »  Cratereکراتر«

يان را در سغد»  Coenasکونس«نزديک زمستان اسکندر . نشينی مجبور ساخت
در ين فرصت . رفت» نوتکه«گذاشته خودش برای گذرانيدن ايام سرما به شھر 

با دسته باختری ھا، سغديانی ھا، مساجت ھا و بربرھای حوزۀ » اسپی تامن«باز 
ھا دستگير » مساجت«سردريا در بلخ پيدا شد و اين دفعه باKخره بواسطه خيانت 

  .و مقتول شده سرش را نزد اسکندر فرستادند

  

بخارا به ترتيب امورات اداری » نوتکه«سکندر مدت زياد زمستان را در شھر ا
سالخورده حکمران بلخ »  Artabazارتباز«لشکری و کشوری گذرانيده و چون 

سبک دوشی خود را درخواست نموده بود، » اسپی تامن«حين جنگھای 



. م. ق327در بھار . مقدونوی را عوض او مقرر نمود»  Amyntasامينتاز«
اسکندر دو نفر آخرين روسای بومی باختر و سغديان را مطيع ساخته 

بلخی »  Oxyartesاوگزيارتس«دختر قشنگ ) رخشانه(»  Roxxaneروکزان«
  .را به عقد ازدواج خود درآورد

  

بدين قرار اسکندر دو سال کامل را با اشکاKت فوق العاده و محاربات خونين در 
در ين مورد اگر کمی تعمق شود . رانيدصفحات شمال در باختر و سغديان گذ

عامل اين ھمه اشکاKت تنھا اھالی بومی نبود بلکه از طرف يونانيان خود ھم 
ًقب� در مورد قوطه فراه متذکر شديم که اقدامات متھورانه . خيلی بزحمت شده بود

البته محقق است که ھر چه . او از دايره نظريات پدرش فيليپ خيلی بلند رفته بود
شتر نفوذ مقدونوی ھا در آسيا منبسط ميشود برای آنھا بھتر است اما پس از بي

ًاينکه اسکندر قائم مقام داريوش شد به طرز دربار س�طين شرقی طبعا چنين ادعا 
ميکرد که اھالی امپراطوری مانند غ�م مطيع فرمان او باشند و اين امری است که 

ا بر مقدونوی ھای آزاد دشوار ميگذشت اگر آسيائی ھای آنوقت تحمل ميتوانستند ام
»  Callistheineکاليستن«چنانکه عده نجبا و اشخاص ذينفوذ که در ميان آنھا 

از ين جھت بنای مخالفت را . برادر زداه ارسطو مؤرخ خود اسکندر ھم بود
گذاشته و در اثر دستور آنھا غ�مان دربار توطه مرتب نموده ميخواستند اسکندر 

با وجود . محکوم به قتل شد» کاليستن«نند اما باز مسئله کشف شده و را به قمه بز
ًاين مخالفت ھا توده قشون به او کام� مطيع بودند چنانکه اسکندر به اين توطه ھا 
اھميت نداده برای تعميل پروژه بزرگ ديگر که عبارت از تسخير صفحات جنوب 

  .شرقيکشور ما و ھند باشد به حرکت افتاد

  

  

  وب و شرق ھندوکشصفحات جن

  

 راه کوتل خاواک عبور دوکش را ازس�سل ھن. م. ق327اسکندر در بھار سال 
بقی بوميان آسيائی بودند  ھزار آن يونانی و ما30 ھزار نفر که فقط 120نموده با 
ادخال بومی ھا در قشون او از .  رسيد،که عبارت از بگرام باشد» نيکا«به شھر 

در ين . لی بومی را بيشتر بخود مربوط و مطيع سازدنقطه نظر سياسی بود تا اھا
ًوقت در قشون خود بعضی ترتيبات جديد ھم گرفته و مخصوصا دسته ھای 

مشاراليه . کوچک و سريع الحرکت را برای حمله و تعقيب دشمن تنظيم نموده بود
يکی از راجاھای منطقه شمال » تاگزيل«حرکت نکرده بود که » نيکا«ھنوز از 
 او پناه آورده بعد از تقديم فيل ھای جنگی بقسم تعارف درخواست نمود اندوس به

کمک کند چنانکه ھمين بی اتفاقی » Porusپوروس  «شکه او را در مقابل دشمن
  . ھای راجاھای ھندی قشون يونانی را تا آخرين سرحد پنجاب کشانيد

  

کوفز، کوبھا،«بھر جھت اول از ھمه اسکندر به فکر مطيع ساختن اھالی دره 
يک دسته را . افتاده سپس قشون خود را به دو دسته تقسيم نمود) کابل(» کوفن

مامور »  Perdiecasپرديکارس«و » Hephestianستيون يھف«تحت قوماندانيت 



ساخت که اھالی مناطق جنوب کابل را مطيع سازد و خودش با دسته ديگر با قبايل 
ر از راه نجراب، تگاب جانب  اسکندِدر رفتن خود. مناطق شمال مصادف گرديد

. ًکنرھا شک و شبه نيست زيرا مؤرخين يونانی واضحا ھم اين مطلب را نوشته اند
و باKخره ) لغمان(راه بزرگ رفت و آمد قافله و زوار بين کاپيسا و لمپاکا 

در باب دسته ديگر قشون که در راه سواحل . و ھند ھمين راه بود» نگاراھارا«
يا » کوبھا«، امکان قوی ميرود که از م شرق شده اندجنوبی رود کابل عاز

. ًو تقريبا از ھمين نقاط راه امروزی عبور نموده باشند گذشه) کابل فعلی(» کوفن«
وزی و درۀ خيبر فعلی گذشته راجای سند از ج�ل آباد امر» تاگزيل«اين دسته با 

فته نماند که ناگ.  از رسيدن اسکندر به ساختن پل روی رود سند مشغول شدندقبل
پوسه  «يا »  Peucilaپوسي� «اين دسته قبل از رسيدن کنار سند، مقام

KوتیPeucelaoti  «)ابی سارس«را اشغال نموده و شھزاده اينجا ) قريب سند «
  .گريختفرار را بر قرار ترجح داده راجای کشمير 

  

ر آن ميگويد از راه نجراب و تگاب که د» فوشه«خود اسکندر قراريکه موسيو 
يعنی کنرھا رسيده و »  Choaspخواسپ«وقت راه عمومی بود به لغمان و 

قبايل بومی مقاومت شديدی نشان دادند چنانکه خود اسکندر »  Acuakasاسواکا«
چون اھالی بومی از فراز کوه ھا . به ضرب تيری زخمی شد ھم در ين جنگ

اسکندر يکی از جنگ را ادامه ميدادند و مطيع ساختن آنھا وقت بکار داشت، 
 مقرر را برای مقابله و سرکوبی آنھا»  Kratirosکراتيروس«جنرال ھای خود 
  . درۀ عليای کنرھا بطرف اسمار رفتنموده و خودش از

  

  

  

  

  

  

  

  فصل پنجم

  

  سلطنت موريا

  

  

  

  

  .ادامه دارد

  

 

  



  

  

  

  

  :يادداشت ھا

  

 .)ک.ف.ب (. نام آريانا در آثار کھزاد ديده نميشود1315 ھنوز در سال – )1(

 آرين اصط�حی است که اروپائی ھای نژادپرست بکار ميبرند و ما با – )2(
ً ض از نام آريا و آريائی و مخصوصااستاد کھزاد در عو. آن کاری نداريم

 آنھائی که . تاريخ کشور ماستءآريائی باختری استفاده ميکند که جز
مطالعه ھنوز ھم فرق آرين و آريائی را نميدانند، بھتر است اين آثار را 

. ف. ب(. نکنند زيرا در اين آثار بحث علمی ميباشد نه مناقشات سياسی
   .)ک

  . م�حظه شودCambridge History of India 322صفحه  - )3(

  کيمبريج ھستری آف انديا– )4(

در مقالۀ فاضل » پکت ھا« موضوع تحول کلمه پشتون يا پختانه از – )5(
 مجله کابل 1312محترم موKنا يعقوب حسن خان در سالنامه سال 

 .م�حظه شود

 . اگنی امروز ھم در ھندوستان معروف است– )6(

در . م. ق540متولد شده و در در () در راگا . م. ق570 زوراستر در – )7(
وفات . م. ق493رفت و در ) زرنج(» زرانگه«ايالت سيستان به شھر 

 .نمود

  . با شاه جوی مقر مغالطه نشود– )8(


