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 .اينبار فصل
چھارم تقديم ميگردد که عبارت از فتوحات اسکندر ميباشد که به علت انتقام گيری از
امپراطوری ھخامنشی داخل آسيا ميشود.
اميد است مورد عالقه خوانندگان عزيز قرار گيرد.

داکـتـر فـريـار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد
پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی
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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

افـغـانـستـان قـبـل از اسـالم
مقدمه:
اين کتاب که به اسم »افغانستان قبل از اسالم« تحرير و تاليف شده و به سيزده
فصل منقسم گرديده ،وقايع بارزی را که در مورد تاريخ باستانی کشور عزيز از
اعصار قبل از اسالم سراغ داشتيم ،حتی االمکان بصورت مسلسل نشان ميدھد.
واضح است که اين کتاب با اين حجم کوچک و صفحات محدود بھيچ صورت
افتخارات تاريخی کشور کھن سال کوھستانی ما را که دره ھای سرسبز و جلگه
ھای خوش آب و ھوای آن مدنيت ھای متعددی را کھنه نموده چنانکه شايد،
معرفی کرده نميتواند.
سرزمينی که چند ھزار سال قبل شھرھای آبادان و نقاط مدنی آن به اسم »فو-ھو-
لو«» ،فان يان«» ،ھـيلـو«» ،کاپـيسا«» ،نگاراھـارا«» ،لـمپاکا«» ،ھـری«،
»اراکـوزی« وغيره وجود داشت و ھر کدام فی حد ذاته کانون مدنيت مخصوصی
بوده امکان ندارد که تمام دوره درخشان حيات چندين ھزار ساله آنھا به صفحات
کوچک کتاب  250صفحه يی تمام شود.
مستر »ولسن« مينويسد» :اگر يک سلسله تاريخ مکمل افغانستان در دست ميبود،
ديده ميشد که حوادث اين سرزمين پرشور از تاريخ تمام کره زمين بزرگتر
ميشد «.ممکن مستشرق شھير در اين گفته خود کمی مبالغه نموده باشد ولی اھميت
مقام تاريخی افغانستان را بخوبی ادأ ميکند .بلی مملکتی که پيشرفته ترين اوالد
بشر در آنجا پيدايش و نشو ونمو يافته باشد ،سرزمينی که از مدنيت قبل از آريائی
گرفته تا عصر ويدی ،اوستائی ،يونانی ،بودائی يکی را بعد ديگری کھنه نموده
باشد ،جا دارد که تاريخ عظمتش با گزارشات تمام دنيا ھمسری کند.
مدنيت قبل از آريائی که در سرحدات شرقی مملکت در حوزۀ اندوس شواھد آن
رونما شده و فعالً ھيئت حفريات فرانسه در سرحدات غربی در سيستان و
چخانسور معاصر آنرا تجسس ميکنند ،در  5000سال قبل اين خطه را روشن
ساخته بود.
مدنيت عصر »وديک« از سال  2000ق.م .تا حوالی سال  1000ق.م .ھزار سال
در کوھسار وطن مصروف شعشعه پاشی بود .تمدن اوستائی باختری صفحه
افتخار ديگری است که ھزار سال ديگر از کانون باختری خاک خود و بيگانه را
منور ساخت .مدنيت بودائی که از قرن  3ق.م .الی اوايل قرن  9ب.م .بيش از
ھزار سال دوام داشت ،فصل افتخار ديگريست که آثار نقاشی ،معماری و ھيکل
تراشی آن ھنوز اسباب حيرت کل جھان است.

پس اين ادوار مدنی که فقط به گرفتن اسم آنھا اکتفا نموديم ،ھر کدام به ذات خود
موضوع ھای مستقل و دوره ھای بزرگی است که معرفی آنھا جلدھای ضخيم
ميخواھد و ھر کدام فی حد ذاته انقالبات بزرگ در آئين ،زبان ،طرز زندگانی و
معيشت اھالی اين سرزمين و ممالک ھمجوار توليد نموده است.
پس خوانندگان محترم از روی چند سطر مختصر فوق مالحظه ميفرمايند که
موضوع اساسی اين کتاب که روزی بکمک تدقيق فرزندان اين خاک تکميل
خواھد شد ،به اندازه ئی وسيع است که قلم ناتوان ما و صفحات محدود اين کتاب
طوريکه شايد حق آنرا ادأ کرده نميتواند ،ولی چون مدققين فاضل و محترم ما از
روز تأسيس انجمن ادبی کابل در موضوع ھای مختلف تاريخ باستانی کشور
عزيز مقاالت خيلی مفيد و جامع نوشته اند که ھر کدام در موقع خود حايز اھميت
زياد است ،غامضات آنرا روشن خواھد ساخت .بنده به تعقيب ايشان محض
بواسطه اينکه چند سال با ھيئت حفريات فرانسه عمالً کار نموده ام با عدم اھليتی
که در خود احساس مينمايم از مدتی آرزو داشتم که در ين افتخارات باايشان
شريک گردم .اينک به ھمين مطلب و برای اينکه وظيفه ملی خود را ادأ کرده
باشم تا جائی که مأخذ بدست رسيد و معلومات ناقص خودم کمک کرد ،اين کتاب
را تحرير نمودم.
اين کتاب مشتمل بر  13فصل است .فصل اول در اطراف مبدأ نژاد آريائی و ساير
مسايل متعلقه آن :مھاجرت ،زبان ،آئين ،زندگانی اجتماعی وغيره نگاشته شده
است .بعقيده بنده منبعد ھر چه کتابی که راجع به تاريخ قبل از اسالم افغانستان
نوشته شود ،تمھيد آن عموما ً بھمين مسئله شروع خواھد شد .ناگفته نماند که در
مورد وقايع قبل از اسالم افغانستان ،قبل از عصر آريائی چيزھای زياد گفتنی
داريم چنانچه دور نرفته مدنيت عصر قبل از آريائی کشور ما در اثر شواھد آثار
حوزه اندوس ظاھر و ھويدا شده است .از ين پيشتر در موضوع وقايع اعصار قبل
التاريخ ،وضعيت طبقات االرضی 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
ين کتاب از ذکر آنھا صرف نظر نموديم و فصل اول کتاب خود را به مسائل نژاد
آريائی اختصاص داديم.
فصل دوم راجع به آريائی ھای باختری و مدنيت عصر اوستا بعقيده من حتما ً بايد
باشد و ھرچه معلوماتی که نسبت به انبساط موضوع آن بدست آيد در آن گنجانيده
شود.
فصل سوم که افغانستان عصر ھخامنشی را نشان ميدھد ھم بی مورد نيست و
چون در ھر کتاب وضاحت و ترتيب موضوع اھميت زياد دارد .اگر افغانستان
عصر ھخامنشی را ضميمه کدام فصل ديگر نمائيم مطلب پيچيده خواھد شد.

فصل چھارم ،فتوحات اسکندر ،فصلی است طبيعی که در آن کسی گفتگوئی
ندارد.
فصل پنجم ،سلطنت خاندان »موريا« ظاھراً بی اساس و چيز تازه معلوم ميشود
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
فصل چھار و شش از نقطه نظر شيوع ديانت بودائی که با شاھان اين خانواده
عملی ميشود ،خيلی مناسبت دارد و بجای خود برابر آمده است زيرا ذکر آن پس
از فصل تجزيه شده امپراتوری اسکندر بی مورد است.
در فصل شش ذکر مختصر تجزيه شدن امپراطوری اسکندر تمھيد و موضوع
اساسی آن ذکر سلطنت مستقل يونانو -باختری است .به تعقيب اين فصل اگر برای
يونانيان احفاد سالطين 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
چادر نشين »سيت« خراب شده ،ميشود که متھاجمين »اسکائی« و »يوچی« را
تنھا به اسم »سيت ھا« در يک فصل ھم بيان نمائيم ولی چون به نظر مدققين اين
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
مغشوش و نسبتا ً تاريک است ،بھتر آنست که در دو فصل عليحده بيان شود.
چنانچه ما »اسکائی ھا« را در فصل ھفت و »يوچی ھا« را در فصل نھم جا داده
ايم .اينجا باز سوالی در خاطر ھا خواھد گذشت که چرا اين دو قوم متھاجم که يکی
بعد ديگری آمده اند پشت ھم در دو فصل ذکر نشدند .اگرچه ما در ين کتاب تنھا
يک فصل ،ھشت) ،پارت ھا( را ميان اسکائی و يوچی قرار داده ايم ،در حقيقت
اگر دو سه فصل در ميان گنجانيده شود ،جا دارد زيرا پس از اينکه اسکائی ھا
صفحات شمال ھندوکش را متصرف ميشوند ،برای يونانيان جنوب ھندوکش
ميتوان فصل جداگانه ئی باز کرد .ھمچنين پارت ھا که در يک فصل ،در فصل
ھشت ذکر شان را نموده ايم در دو فصل عليحده بخوبی تقسيم ميشوند .يکی پارت
ھائيکه در ايران و خراسان سلطنت نموده اند و ديگر پھلوا ،سالطين پارتی نژادی
که در سيستان و قندھار سلطنت مستقلی بميان آورده اند.
در فصل ھشت از پارت ھای ايران به اين جھت مختصراً ذکر نموديم که اوالً
مؤسس آن سلسله »ارساسس« يکنفر بلخی است .ثانيا ً در ھرات و حاشيه ھای
سرحدات غربی مملکت ما پيشرفت ھا نموده اند .ثالثا ً يک دسته محاربات با
اسکائی ھا بعمل آورده اند .رابعا ً ذکر پارت ھا يا پھلوا ھای سيستان بدون آنھا
بخوبی فھميده نميشود.

فصل نھم» ،کوشانی ھا« در جای خود بی مناسبت نيست .تشريح صنعت زيبای
»گريکو بوديک« که از افتخارات ھنری وطن ما است در خور يک فصل
مخصوص است .اگرچه ظاھراً چنين مينمايد که تذکر از آن بايد پيشتر بعمل ميآمد
ولی چون منتھای ترقی آن درعصر کوشانی است جائی که در ترتيب اين کتاب به
آن داده ايم صحيح و درست است.
بعد از شرح چگونگی ھنر »گريکو بوديک« برای »ھن ھا« که درست يکنيم صد
سال بر افغانستان تھاجمات نموده و در امحای بقايای اين صنعت خود داری
نميکنند ،فصل يازه را تخصيص داده ايم.
چون متعاقبا ً ترک ھا و ساسانی ھا متحداً »ھن« ھا را مضمحل ميسازند و
سرزمين افغانستان امروزی بدست شاھزادگان ترکی می افتد ،فصل دوازده را بنام
ترک ھا و شاھزادگان ايشان باز نموديم.
چون بعد از اضمالل ھن ھا بدست ترک ھا و ساسانی ھا ،اوالده شاھزادگان
کوشانی از قلل جبال چترال و گلگت مجدداً پايان شده از کابل و گندھارا تا اواخر
قرن  9و عصر ورود عساکر اسالم سلطنت مينمايند ،فصل سيزدھم را به
چگونگی حال ايشان اختصاص داده ايم.
اگرچه در فرصتيکه عساکر فاتح اعراب رسيده و با آخرين شاھان سلسله دوم
کوشان» ،رتبيل ھا« در حوالی غرب کابل مصروف پيکار ميباشند ،خانواده
جديدی ھم که اصالً برھمنی مذھب بودند در کابلستان و گندھارا به سلطنت رسيده
اند .در اينجا از آنھا ذکری نرفته است.
در خاتمه راجع به ماھيت اين کتاب بايد شرحی مختصری داده بگويم که اين اثر
ناچيز و نظير آن ھر چه در آتی بميان آيد حکم خوشه ھائی را دارد که دھقان جمع
نموده تا خرمنی تشکيل دھد و يا بعبارت ديگر به جمع آوری موادی ميماند که از
آن در آتی عمارتی آباد شود .يعنی بالذات خود اين اثر نه تنھا ناقص بلکه يک تکه
نقص است و اگر ممکن تا  50سال ديگر ھمه مدققين ما در ين موضوع تجسس
کنند ،تدقيق نمايند ،بنگارند باز ھم ممکن تکميل نشود و کتابی که بصورت کامل و
حقيقت ترجمان افتخارات تاريخ باستانی ما شده بتواند ،بميان نيايد ولی تا مادتا ً يک
چيز بميان نيايد اصالح و تکميل آن امکان ندارد .محض برای اينکه زمينه تنقيد و
اصالح فراھم شده باشد جرئت نموده اين اوراق پريشان را بدسترس خوانندگان
عزيز ميگذارم ھر چه نقايس و معايبی ببينند لطفا ً بھر اسم و رسمی که ميخواھند،
خواه بعنوان تنقيد و اصالح و خواه بصورت اخطار و اطالع به مطبوعات وطنی
و يا برای خودم بنويسند خيلی ممنون خواھم شد زيرا يکی از بھترين راه ھائيکه
برای تکميل اين موضوع موثر افتد ،ھمين است.
احـمـد عـلـی کـھـزاد
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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 چھارم

فتوحات اسکندر
در نيمۀ اول قرن چھارم ق.م .واقعۀ فوق العاده ئی در شرق قريب بميان ميآيد که
در اثر آن ارکان امپراطوری وسيع ھخامنشی از ھم پاشيده و يونانيان برای مدت
بيش از سه قرن )از  330ق.م .تا شروع عھد مسيحی( در فالت بزرگ ايران
مستولی ميشوند .اين واقعۀ بزرگ عبارت از لشکرکشی ھائی است که قوماندان
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
فالت ايران عوامل بارزی است که بار اول شرق و غرب را بھم مصادف ساخته
و راه مراودات تجارتی و صنعتی را باز نموده است .اگر در اثر آمدن يونانی ھا
زبان و پرستش بعضی ارباب االنواع 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 فالت بزرگ ايران که در
مقابل سلطۀ سياسی يونانی اشکاالت فوق العاده بر پا ميکند ،در مقابل نفوذ معنوی
آنھا ھم مقابله شديد بخرچ ميدھد چنانکه با وجوديکه زبان يونانی در سراسر
مملکت رواج گرفته بود ،زبان بومی )خروشتی( استقالل خود را حفظ نموده و
حتی رسما ً در يک رخ مسکوکات ايشان به مشاھده ميرسد .از نقطه نظر ديانت
شاھان يونانی مخصوصا ً آنھائيکه در آخر به سلطنت رسيده اند مثل »مناندر«
پيرو دين بودائی ما شده و لباس بومی ما را در بر ميکرد .آنچه که در اثر
ھمکاری قريحه يونانی و روح مذھبی صنعتگران مملکت ما بميان آمده ھنر
ظريف »يونانو بودائی« است که ما در فصل دھم از آن به تفصيل ذکر خواھيم
نمود .خالصه اين موضوع ھا را که نتيجه تصادف روحيات يونانی و شرقی است
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
کتاب خارج است ،برای اينکه سلسله گسيخته نشود از شرح گزارشات آن تا جائی
که در خارج خاک باختر واقع شده بزودی گذشته مابقی را با مختصر تفصيالت
ذکر ميکنيم.

اسکندر بعد از وفات پدر خود »فيليپ« با دسته قشونی که عدۀ آن تقريبا ً به 37
ھزار ) 32ھزار پياده و  5000سواره( ميرسيد و با نيزه ھای طويل و کاله آھنی
و زره کوتاه مسلح بودند ،بفکر انتقام جوئی از داريوش سوم ھخامنشی داخل خاک
آسيا شدند .اولين محاربه شديد بين طرفين کنار رودخانه »گرانيگ« واقع شد که
در آن به علت تنگی جای و عدم امکان حمله عمومی تمام قشون ھخامنشی تمھيد
محاربه به فتح يونانيان شروع شد و آسيای صغير بدست آنھا افتاد.
در محاربۀ دومی که در مقام ھای »سوخس  «Sochesو »ايسوس  «Issasبعمل
ميآيد و بجنگ »ايسوس« معروف است در خزان سال  332ق.م .قوای داريوش
دفعۀ ديگر شکست ميخورد و قشون يونانی بعد از تھاجم بخاک مصر مربوط
امپراطوری ھخامنشی و اشغال شھر »ممفيس« کنار رود نيل دوباره بطرف شمال
رخ نموده به تسخيز خاک آسيا ادامه ميدھد .اسکندر بعد از »تير  ،«Tyrبندر
شامی کنار بحر روم ،بطرف وادی فرات و دجله حرکت نموده در مقام »گوگامل«
و »اربلس  «Arbelesجنگ سخت ديگری واقع ميشود که آنھم در اول اکتوبر
 331ق.م .به فتح يونانی ھا تمام ميشود .در اثر اين فتح راه »بابيلون« و »سوز«،
دو شھر عمده ،برای اسکندر باز شده و داريوش با سواران بلخی که معۀ او بودند،
رجعت مينمايد .سپس اسکندر بطرف شھر »پرسه پوليس« ،مجلل ترين شھر
ھخامنشی ،رخ نموده اين شھر باشکوه را با تمام قصور آن طعمه آتش نموده انتقام
حريق »اکروپل« را که »ايگزرس« ھخامنشی آتش زده بود ،ميگيرد.
حينيکه اسکندر ھنوز در شھر »سوز« بود ،داريوش به اميد اينکه اغتشاشی بين
قشون مظفر يونانی رخ خواھد داد ،در »ليدی« انتظار ميکشيد ولی خود را
بطرف »ھيرکانيا« کنار سواحل کسپين کشيده تا بکمک ساکنين واليات شرقی که
جنگی ترين قبايل امپراطوری بودند ،کاری بکند .اما »بسوس« و »بارزانتس«
حکمراننان بکتريان )باختر( و »درانجيان« )سيستان( از او برگشته در تابستان
 330ق.م .در »پارتيا« او را بقتل رسانيدند» .بسوس« قبل از اينکه اسکندر برسد
بطرف بکتريان )باختر( مراجعت نموده بنام »دارای چھارم« اعالن سلطنت نمود.
»ستی برزن« و »بارزانتس« که حين مراجعت از پارتيا با او يکجا بودند به محال
حکومت ھای خويش ،واليات »اری« )ھرات( و »درانجيان« )سيستان و فراه(
پس آمدند.

مقاومت اياالت شرقی
اسکندر از کنار سواحل بحرالروم )مديترانه( تا »سوزيا« )طوس حاليه ،مشھد(
در ھر نقطه ئی که با قشون داريوش مصادف شد ،آنھا را پراگنده نموده و بدون
اشکال پيشرفت خود را ادامه ميداد .اما از روزيکه داخل ايالت »اری« )ھرات(
شد اشکاالت بزرگ بميان آمده سير اقدامات او را فوق العاده بطی ساخت .اسکندر
بعد از اينکه به واليت »اری« نزديک شد» ،ستی برزن« حکمران آنجا مطيع شده

و حکومت آنجا را اسکندر مجدداً به او داده بفکر مقابله با »بسوس« حکمران
باختر که اعالن پادشاھی نموده بود ،افتاد .ھنوز از منطقه واليت »اری« خارج
نشده بود که اھالی با حکمران خويش يکجا بغاوت نموده و »اناگزيپوس
 ،«Anaxipposمشاور نظامی اسکندر ،را با دسته قشون يونانی ھالک و معدوم
نمودند .اسکندر مجبوراً عنان برگردانيد .رئيس بغاوت کنندگان و حکمران واليت
فرار نمود .در نتيجه برای اينکه فکرش از اينطرف آرام شود ،در مقام »ارتاکوانا
 ،«Artacoanaمرکز واليت ھری ،محل ھرات امروزی ،عده يونانيان را امر
اقامت داده و شھر »اسکندريه اری  «Alexanderia Arianرا بنأ نھاد .آنگاه
بطرف »درانجيان« )سيستان و فراه امروزی( فرود آمد .حکمران اين منطقه
»بارزانتس« که نزد ھندی ھا فرار کرده بود ،بدست آمده و بقتل رسيد.
چون اسکندر تعميل پروژه ھای بزرگی را در نظر داشت ،با وجود حشمت و
جاللش 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
با افکار معتدل پدرش »فيليپ« مقابله و مقايسه ميکردند .چنانکه از جمله منتقدين
او يکی »پارمينيان  «Parmenianمصاحب و نديم خصوصی فيليپ بود.
حينيکه اسکندر در »فرادا پروفتازيا «Phrada Prophtasiaيعنی فراه امروزی
که به اسم »اسکندريه پروفتازيا« ھم معروف است ،رسيد ،نجبای مقدونوی بر
عليه او توطئه تشکيل داده ميخواستند او را بکشند اما کشف شده و
»فيلوتاس  «Philotasپسر نديم فوق الذکر بجرم اينکه چرا واقعه را خاطر نشان
نکرد با پدرش در خزان  330ق.م .بقتل رسيد و بعد ھا »دمتريوس« نام قوماندان
رساله محافظ خودش را ھم بمناسبت ھمين قضيه محکوم ساخت.
مؤرخين يونانی اھالی فراه را »آرياسپ « قوم زارع و آرام طبيعت خوانده و
ايشان را به صفت »نيکوکار« ياد نموده اند .ناگفته نماند که ساکنين فراه در زمان
»سيروس« ھم به صفات خوبی ياد شده اند و ايشان شاه ھخامنشی را در جنگھای
او بر عليه سيت ھا کمک نموده اند و از يونانی ھا ھم دوستانه استقبال کردند.
سپس اسکندر رود خانه ھای »اتی ماندروس ) «Etymandrosھيرمند( و
»اراکتس ) «Arachotosاغنداب( را عبور نموده داخل واليت »اراکوزی«
)قندھار( شد و اينجا مجدداً عجله داشت که ترتيباتی بر عليه »بسوس« حکمران
باختر بگيرد که باز ھم در »اری« مرتبه دوم »ستی برزن« حکمران پيشين پيدا
شده و آتش بغاوت درگرفت .اسکندر دسته قشونی تحت قوماندانيت »ارتباز
» ،«Artabazeاريگويس  «Erigyosو »کارانوس  «Caranosفرستاد .اين
دفعه »ستی برزن« مغلوب شده و از دست »اريگويش« بقتل رسيد.

بسوس يا دارای چھارم در ايالت باختر
بعد از فرونشاندن آتش بغاوت ثانوی در ايالت »اری« )ھری( خاطر اسکندر کمی
آرام شده بفکر مقابله با بسوس که  7000سوار بلخی را دور خود جمع نموده بود،
افتاد .چون واليت »اراکوزی« ھم در جنوبی ترين حصۀ امپراطوری خيلی
موقعيت مھم داشت ،شھر »اسکندريه اراکوزی« را در آنجا بنأ نھاده و »ممنون
 «Memnuanنام مقدونوی را در آنجا حکمران مقرر نموده خودش از راه غزنی
در ماه نوامبر  330ق.م .بطرف وادی کابل روانه شد .چون شھر کابل فعلی در آن
وقت قريه ئی بيش نبود ،قدری بطرف شمال در مقام بگرام فعلی اساس شھر
ديگری را گذاشت که به اسم »اسکندريه قفقاز« موسوم گشت.
يونانی ھا کوه ھای »پاروپاميزاد« )ھندوکش( را در اثر مقايسه با کوه ھای قفقاز،
به »قفقاز ھندی« مسمی ساختند و در اثر تصورات افسانه ئی خود چنين خيال
کردند که در سابق »زوس  «Zeusدر قلل پر برف و سربفلک کشيده آن
»پاراميتی لو تيتان  «Paramethee le Titanرا محبوس نموده بود.
در بھار  329ق.م .اسکند جبال ھندوکش را عبور نموده پس از ورود به
»دراپساکا ) «Drapaskaاندراب( داخل جلگۀ بکتريان گرديد» .بسوس«
حکمران باختر که اعالن شاھی نموده بود ،تاب مقاومت نياورده اراضی وسيعه
بين »پاروپاميزاد« و »اکسوس« )آمو دريا( را رھا نموده رھسپار شھر »نوتکه«
بخارا شد تا ترتيبات مقاومت جديد را بگيرد .اسکندر شھر »اورنوس «Arnus
)خلم قديم( و »زارياسپا  «Zariaspaرا که موسيو ھاکن موقعيتش را در محل
»شاه جوی«) (8فعلی تعبير ميکند ،اشغال نمود و در مقام اول الذکر بنای شھر
اسکندريه ديگر را گذاشت .بعد از تصرف شھر بلخ رود آمو را ذريعه مشک
ھائی که در آن ھوا يا کاه پر نموده بودند ،گذشته به خاک سغديان رسيد.
آنگاه »اسپی تامن  «Spitameneو »اوکزی يارتس  «Oxyyartesبه »بسوس«
خيانت نموده به اسکندر اطالع دادند که اگر دستۀ قشونی به کمک آنھا فرستاده
شود »بسوس« را دستگير خواھند نمود .چنانکه »پتولمی« قوماندان جديد گارد
شاھی مامور اجرای اين وظيفه شد» .بسوس« را خود اھالی قريه دستگير نموده
به »پتولمی« تسلسم نمودند .اسکندر به جرم اينکه چرا به پادشاه خود،
»داريوش« ،خيانت کرده و او را بقتل رسانيده بود او را قمچين زده و برای اينکه
قضاوت شود ،به بلخ فرستاد .سپس قشون اسکندر بطرف شھر »مارکندا«
)سمرقند( پايتخت شمالی ترين واليت امپراطوری حرکت نموده و آنرا متصرف
شد.
دستگير شدن »بسوس« برای اعاده صلح و امنيت واليت سغديان و بکتريان
کفايت نکرد زيرا اسکندر قبل از اينکه ھندوکش را دوباره عبور نموده ،سوقيات
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 اعالن شاھی ننموده بود محض به ورود اسکندر تسليم ھم نشدند
چنانکه از آن جمله يکی »اسپی تامن« است که با وجوديکه اسباب گرفتاری
»بسوس« شده بود ،ناگھان وضعيت مخالفت و دشمنی پيش گرفته و به کمک قبايل
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
شد .چون قبايل بربر چندين پست سرحدی يونانيان را کنار رود سردريا چور و
چپاول نموده و منسوبين آنرا بقتل رسانيده بودند ،اسکندر به آنطرف رو آورده
چپاول کنندگان را که بالغ بر  30000نفر ميرسيد پس پا ساخته و  7شھر مستحکم
ايشان را گرفت .حينيکه اسکندر شخصا ً آنطرف سردريا مشغول مطيع ساختن
»سيت ھا« و بنأ نھادن شھر »اسکندريه اقصی« در مقام »خوجند« و توقف دادن
يونانی ھای خود در منتھا اليه شمالی مملکت بود ،خبر شد که »اسپی تامن«
»مارکندا« )سمرقند( را محاصره نموده است.
اسکندر دسته قشون محدودی به کمک محصورين فرستاد ولی »اسپی تامن« چون
به امورات جنگی قابليت بلند داشت ،جنرال ھای يونانی را کنار رود خانه »پولی
ثمتوس ) «Polythemtosزر افشان حاليه( عقب نشاند .اسکندر مجبوراً خودش
به آنطرف توجه نموده بدون اينکه بتواند »اسپی تامن« را دستگير کند ،تمام درۀ
زرافشان را تا بخارا پايمال نمود و چون زمستان فرا رسيده بود به بلخ مراجعت
نموده و »بسوس« را در آنجا قضاوت نمود و حکم داد که در »اکبتان« )ھمدان(
به دار آويخته شود .حين اقامت در بلخ اطاعت نامه »فارازمان ،«Pharasman
شھزادۀ خوارزمی ،که بشرق کسپين اقامت داشت ،دريافت نمود و ھمچنين نماينده
ئی از طرف »سيت « ھای ماورای سردريا نزد او رسيده ھمه سر اطاعت فرود
آوردند.
در بھار سال  328ق.م .شورش ديگری در سغديان به ميان آمده و حينيکه دسته
ھای قشون يونانی برای تمرکز به »مارکندا« ميرفتند» ،اسپی تامن« مجدداً در
بکتريان نمودار شده و به دسته قشونی که به شھر »زرياسپ« )شاه جوی نزديک
بلخ امروزی( متوقف بود حمله نمود .در ين موقع اول »پی تن «Peithan
قوماندان شھر در صدد دفاع برآمد ولی موفق نشده اسير شد .سپس
»کراتر  «Cratereبا قوای بيشتری به مقابله برآمد و »اسپس تامن« را به عقب
نشينی مجبور ساخت .نزديک زمستان اسکندر »کونس  «Coenasرا در سغديان
گذاشته خودش برای گذرانيدن ايام سرما به شھر »نوتکه« رفت .در ين فرصت
باز »اسپی تامن« با دسته باختری ھا ،سغديانی ھا ،مساجت ھا و بربرھای حوزۀ
سردريا در بلخ پيدا شد و اين دفعه باالخره بواسطه خيانت »مساجت« ھا دستگير
و مقتول شده سرش را نزد اسکندر فرستادند.
اسکندر مدت زياد زمستان را در شھر »نوتکه« بخارا به ترتيب امورات اداری
لشکری و کشوری گذرانيده و چون »ارتباز  «Artabazسالخورده حکمران بلخ
حين جنگھای »اسپی تامن« سبک دوشی خود را درخواست نموده بود،

»امينتاز  «Amyntasمقدونوی را عوض او مقرر نمود .در بھار  327ق.م.
اسکندر دو نفر آخرين روسای بومی باختر و سغديان را مطيع ساخته
»روکزان ) «Roxxaneرخشانه( دختر قشنگ »اوگزيارتس  «Oxyartesبلخی
را به عقد ازدواج خود درآورد.
بدين قرار اسکندر دو سال کامل را با اشکاالت فوق العاده و محاربات خونين در
صفحات شمال در باختر و سغديان گذرانيد .در ين مورد اگر کمی تعمق شود
عامل اين ھمه اشکاالت تنھا اھالی بومی نبود بلکه از طرف يونانيان خود ھم
خيلی بزحمت شده بود .قبالً در مورد قوطه فراه متذکر شديم که اقدامات متھورانه
او از دايره نظريات پدرش فيليپ خيلی بلند رفته بود .البته محقق است که ھر چه
بيشتر نفوذ مقدونوی ھا در آسيا منبسط ميشود برای آنھا بھتر است اما پس از
اينکه اسکندر قائم مقام داريوش شد به طرز دربار سالطين شرقی طبعا ً چنين ادعا
ميکرد که اھالی امپراطوری مانند غالم مطيع فرمان او باشند و اين امری است که
اگر آسيائی ھای آنوقت تحمل ميتوانستند اما بر مقدونوی ھای آزاد دشوار ميگذشت
چنانکه عده نجبا و اشخاص ذينفوذ که در ميان آنھا »کاليستن «Callistheine
برادر زداه ارسطو مؤرخ خود اسکندر ھم بود .از ين جھت بنای مخالفت را
گذاشته و در اثر دستور آنھا غالمان دربار توطه مرتب نموده ميخواستند اسکندر
را به قمه بزنند اما باز مسئله کشف شده و »کاليستن« محکوم به قتل شد .با وجود
اين مخالفت ھا توده قشون به او کامالً 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.

صفحات جنوب و شرق ھندوکش
اسکندر در بھار سال  327ق.م .سالسل ھندوکش را از راه کوتل خاواک عبور
نموده با  120ھزار نفر که فقط  30ھزار آن يونانی و مابقی بوميان آسيائی بودند
به شھر »نيکا« که عبارت از بگرام باشد ،رسيد .ادخال بومی ھا در قشون او از
نقطه نظر سياسی بود تا اھالی بومی را بيشتر بخود مربوط و مطيع سازد .در ين
وقت در قشون خود بعضی ترتيبات جديد ھم گرفته و مخصوصا ً دسته ھای
کوچک و سريع الحرکت را برای حمله و تعقيب دشمن تنظيم نموده بود .مشاراليه
ھنوز از »نيکا« حرکت نکرده بود که »تاگزيل« يکی از راجاھای منطقه شمال
اندوس به او پناه آورده بعد از تقديم فيل ھای جنگی بقسم تعارف درخواست نمود
که او را در مقابل دشمنش »پوروس  «Porusکمک کند چنانکه ھمين بی اتفاقی
ھای راجاھای ھندی قشون يونانی را تا آخرين سرحد پنجاب کشانيد.
بھر جھت اول از ھمه اسکندر به فکر مطيع ساختن اھالی دره »کوبھا،کوفز،
کوفن« )کابل( افتاده سپس قشون خود را به دو دسته تقسيم نمود .يک دسته را
تحت قوماندانيت »ھفيستيون  «Hephestianو »پرديکارس  «Perdiecasمامور

ساخت که اھالی مناطق جنوب کابل را مطيع سازد و خودش با دسته ديگر با قبايل
خود اسکندر از راه نجراب ،تگاب جانب
مناطق شمال مصادف گرديد .در رفتن
ِ
ً
کنرھا شک و شبه نيست زيرا مؤرخين يونانی واضحا ھم اين مطلب را نوشته اند.
راه بزرگ رفت و آمد قافله و زوار بين کاپيسا و لمپاکا )لغمان( و باالخره
»نگاراھارا« و ھند ھمين راه بود .در باب دسته ديگر قشون که در راه سواحل
جنوبی رود کابل عازم شرق شده اند ،امکان قوی ميرود که از »کوبھا« يا
»کوفن« )کابل فعلی( گذشه و تقريبا ً از ھمين نقاط راه امروزی عبور نموده باشند.
اين دسته با »تاگزيل« راجای سند از جالل آباد امروزی و درۀ خيبر فعلی گذشته
قبل از رسيدن اسکندر به ساختن پل روی رود سند مشغول شدند .ناگفته نماند که
اين دسته قبل از رسيدن کنار سند ،مقام »پوسيال  «Peucilaيا »پوسه
الوتی ) «Peucelaotiقريب سند( را اشغال نموده و شھزاده اينجا »ابی سارس«
راجای کشمير فرار را بر قرار ترجح داده گريخت.
خود اسکندر قراريکه موسيو »فوشه« ميگويد از راه نجراب و تگاب که در آن
وقت راه عمومی بود به لغمان و »خواسپ  «Choaspيعنی کنرھا رسيده و
»اسواکا  «Acuakasقبايل بومی مقاومت شديدی نشان دادند چنانکه خود اسکندر
ھم در ين جنگ به ضرب تيری زخمی شد .چون اھالی بومی از فراز کوه ھا
جنگ را ادامه ميدادند و مطيع ساختن آنھا وقت بکار داشت ،اسکندر يکی از
جنرال ھای خود »کراتيروس  «Kratirosرا برای مقابله و سرکوبی آنھا مقرر
نموده و خودش از درۀ عليای کنرھا بطرف اسمار رفت.
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