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دربارۀ نويسندۀ کتاب
مولف ،زبانھا و فرھنگ ھای ھند و ايران قديم را در دانشگاه اليدن ھالند فرا گرفته است .او
فعال سکرتر اجرائيه مکتب پژوھش ھای مطالعات آسيائی ،افريقائی و امريکائی -ھندی در
دانشگاه اليدن است .او در کاوشھای متعدد در سوريه و افغانستان سھم داشته ،در  1982بحيث
يک ژورناليست آزاد در افغانستان سفر نموده و اشغال شوروی را گزارش داده است .او بطور
وسيعی در بارۀ تاريخ قديم و باستان شناسی افغانستان و ايران انتشارات داشته است .يکی از
انتشارات عمدۀ او ظھور و تنظيم امپراطوری ھخامنشيان ) (1992ميباشد .ويليام فوگلسنگ
ھمچنان ھمکار مجلۀ ساالنۀ پرسيکا بوده و يکجا با ھمسرش يک برنامۀ پژوھشی در بارۀ
البسه و ھويت فالت ايرانيان را رھبری ميکند.
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پيشگفتار برگردان
فوگيلسنگ در مورد کتاب خويش چنين گفته است :افغانستان در سالھای  1960و  1970در
رسانه ھا بحيث پناھگاه رومانتيک کوچيھا و پاتوقی برای ھيپی ھای چرس -دوست به تصوير
کشيده ميشد؛ در سال ھای  80بحيث کشوری ديده ميشد که در آن جنگجويان شجاع بمقابل
امپراطوری "اھريمنی" شوروی ميجنگيدند و در سال ھای  90دوباره منحيث سرزمين نيمه
فيودالی تصوير ميگرديد که توسط جنگ ساالران و بنياد گرايان اسالمی اداره ميشد .حمالت
تروريستی سپتمبر  2001در اياالت متحده ،اين کشور را در محراق سياست جھانی قرار داد.
اثر حاضر اين سيماھای متفاوت بيرونی را باھم يکجا ساخته ،داستان منسجمی تشکيل داده و
تاريخ دراماتيک سرزمين و مردم آنرا از زمانھای قبل از تاريخ تا روزگار حاضر به تصوير
کشيده است.
کتاب حاضرکه در سال  2002در  20فصل و به زبان انگليسی دو بار بدست نشر رسيده ،بر
بنياد پژوھشھای باستان شناسی ،تاريخی و زبان شناسی با اعتباری استوار بوده و يکی از با
ارزش ترين آثار درمورد تاريخ اقوام و سرزمينھای اين حوزۀ بزرگ فرھنگی است که امروز
قسمتی از آن بنام افغانستان ناميده ميشود .با مشاھدۀ ليست منابع اين کتاب ،ميتوان باين نتيجه
رسيد که کمتر منبع معتبر ديگری موجود باشد که نويسنده از آن استفاده ننموده باشد .اما آنچه
سوال برانگيز است ،گذاردن نام "افغانان" بر چنين اثر وزين است! ولی شايد دليل آنرا بتوان
در پراگراف فوق )محراق سياست جھانی بودن افغانستان( جستجو کرد.
بيش از دو سوم کتاب که دربرگيرندۀ تاريخ قديم منطقه در ھزارۀ دوم ق م ،ھخامنشيان،
الکساندر بزرگ ،فتوحات اسالمی ،مغول ھا و ظھور سلطنت افغانھا در قرن ھجده بوده و
مجموعا  14فصل ميشود ،بعلت دلچسبی زياد و تاريک بودن موضوعات دراين موارد
برگردان شده است که قطعا مورد توجه عالقمندان تاريخ کشور قرار خواھد گرفت.
اما حدود يک سوم کتاب که  6فصل را در برميگيرد و شامل ساللۀ سدوزی ،جنگ با برتانيه،
سلطنت اميرعبدالرحمن ،افغانستان متحول ،سالھای کمونيزم و پس از شوروی ھا ميشود ،به
علت روشن بودن نسبی موضوعات از ترجمه بازمانده است .اميدوارم باين علت مورد خرده
گيری قرار نگرفته و برگردان  14فصل مھم کتاب که روشنگرزوايای تاريک تاريخ کھن اين
حوزۀ بزرگ فرھنگی است )نه يک کشور!( ،گام کوچکی محسوب گردد درجھت روشنگری،
پاسخ باين سوال مبرم و حياتی که "ما کيستيم و اينجا کجاست؟" و جواب دندان شکنی باشد به
آن عده تاريخ سازان درباری و سرکاری که کوشيده اند برای "افغانستان" امروزی )کشوری
که مرزھای آن در زمان عبدالرحمن تعين شده و استقالل آن در زمان امان ﷲ حاصل شده(،
سابقۀ تاريخی )پنجھزارساله( در ماقبل التاريخ ايجاد کنند!
درآخر بايد اظھار داشت که برگردان اين اثر نميتواند خالی از اشتباھات و نواقص باشد ،ولی
کوشش گرديده تا معنی و مفھوم جمالت تغيير نخورد .بآنھم اگر خوانندگان گرامی در مواردی
با چنين کمبود ھای بر ميخورند ،با بزرگواری خويش بر اينجانب منت گذارند.
sohail_300@hotmail.co.uk

سھيل ،لندن ،فبروری 2011
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پيشگفتار نويسنده
حمالت تروريستی باالی نيويارک و واشنگتن در  11سپتمبر  2001باعث کشتار ھزاران
انسان و بدبختی وصف ناپذير خانواده ھای ايشان گرديده و بار ديگر افغانستان در محراق
توجه جھانيان قرار ميگيرد .افغانستان برای ساليان متوالی به فراموشی سپرده شده و کشوری
بود که تعداد کمی در بارۀ آن معلومات داشتند ،باستثنای شايد اين حقيقت تلخ که زنان افغان
بايست بدن خويش را بطور کامل با چادری ميپوشانيدند تا حضور ايشان باعث وسوسه و
تحريک مردان مومن آنھا نگردد .قرارمعلوم اسالم در سرزمين "دورستان" ديوانه شده است.
ما بايد توجه بيشتری بآن ميکرديم.
حوادث دردناک سپتمبر ،مردم افغانستان را با دنيای سريعا متحول وصل نمود که درآن
انکشافات جھانی حتی باالی آنھای اثرميگذارد که در واديھای منزوی مرزھای ھندو -ايرانيان
زندگی نموده و ميميرند .تعداد زياد افغانھا فکر ميکنند که ميزبانی و حمايۀ يک بيگانه ،حتی
اگر يکی ازمھمترين تروريستھای جھانی ھم باشد ،نشاندھندۀ روحيۀ مھمان نوازی يک افغان
بوده و آنرا يک مسئلۀ خالصا افغانی ميپندارند .با وجوديکه اسامه بن الدن به افغانستان نرفته
بود تا به افغانھا کمک کند .او به آنجا رفته بود تا ھرکسی را که او درھر کجا کافر ميداند،
مورد حمله قرار دھد .لذا موجوديت او در افغانستان باالی تمام جھانيان اثرگذار بوده و ميتواند
باعث تالفی افغانھا گردد.
اعضای طالبان در کمپ ھای مھاجرينی بزرگ شدند که بواسطۀ جنگھای بيرحمانۀ داخلی
رانده شده بودند .آنھا توسط مذھبيون تندرو و متعصبی تربيه ميشدند که برداشت فوق العاده
سختگيرانه از قوانين اسالمی داشتند .لذا طالبان از آنعده رھبران سنتی افغان بسيار متفاوت اند
که من بھنگام اشغال شوروی با ايشان کار نموده و مسافرت کرده ام .زمانی يکی از اين ريش
قھوۀ ھا برايم گفت که" :نيم قرآن درست است ،نيم ديگر آنرا ما خود مينويسيم" .بآنھم طالبان
نظر ديگری به ھمه چيز دارند .آنھا چنان کوته نظری سياسی و متعصبانه مذھبی از خود نشان
دادند که حيرت آور و ترساننده است .برخورد آنھا بمقابل زنان و بھره برداری خيره چشمانه
از تجارت مواد مخدر باعث از دست دادن تمام شھرتی گرديد که اين کشور بھنگام شکست
اتحاد شوروی بدست آورده بود .متعاقبا اتحاد آنھا با گروھھای دھشت افگن جھانی ھيچگونه
آبرويی برای آنھا نگذاشت .طالبان پس از اصابت ھواپيما ھا به مراکز تجارت جھانی بمقابل
دنيای فوق العاده خشمگينی مواجه شدند که بمراتب فراتر از مرزھای دھکده ھای کوچک آنھا
قرار داشته و باعث انزوای کشور ايشان گرديده بود.
طالبان زمانی به قدرت رسيدند که افغانستان تمام زيربناھای يک دولت را از دست داده بود .تا
سالھای  92اکثريت بيروکراتھا و دانشمندان کشور که در دولت افغانستان سھيم بودند يا کشته
شدند و يا به غرب پناه بردند .طالبان با استفاده از اسالم ،گويا صلحی را باالی ھويتھای تباری
و مذھبی موزائيک افغانستان با اثرات فاجعه باری تحميل کردند که مشخصۀ اين کشور است.
اگر بايد چيزی را بعنوان درسی از اين بحران موجود فرا گيريم شايد اين حقيقت تلخ باشد که
تخليۀ کتلوی فکری و مغزی از يک کشور فقير و عقب ماندۀ مانند افغانستان ميتواند اين کشور
را به بحرانات عميقتر و اثرات دھشتناکی نه تنھا برای خود کشور بلکه برای تمام جھانيان فرو
ببرد .افغانستان حاال به نمونۀ "شکست اسالم سياسی" مبدل شده است .شايد زمان آن فرا رسيده
باشد تا رھبران معتدل و سنتی مردم افغانستان صدا ھای خويش را بلند کنند.
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من اميدوارم در کتاب حاضر چيزھای از تاريخ دراماتيک اين کشور را نشان دھم که با نفوذ،
اثرات و مھاجرتھای از جوانب غرب ،شمال و شرق مواجه بوده است .ناميدن افغانستان
منحيث "چھارراه تمدن" يک اصطالح مبتذل ميباشد ،اما نميتوان انکار کرد که سرزمينھای
افغانستان ھميشه مسيری بوده است که از طريق آن افراد و مردمانی از آسيای ميانه ،شرق
ميانه و نيم قارۀ ھند برای کسب قدرت ،ثروت ،اشغال و تحميل عقايد عبور نموده اند .چنين
تجليات بندرت مسالمت آميز بوده و برعکس نشاندھندۀ تاريخ بخصوص خونين اين کشور
است.
ميخواھم از پروفيسور موريس روزابه بخاطر تشويق در تحرير اين کتاب و از گيليان ،جان
ھيندريک و رابرت بخاطر تحمل و سفرھای يکجائی به شرق اظھار سپاس نمايم.
ويليام فوگلسينگ ،اليدن 1 ،اکتوبر 2001
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فصل  – 1فراز و فرود ھندوکش
ھندوکش برفراز جلگه ھا و وادی ھای افغانستان صعود نموده است .اين کوھھای با شکوه
درطول ھزاره ھا ناظردھقانان صلحجو و دامداران کوچی ،ارتش ھای الکساندربزرگ و
چنگيزخان ،تاجران و زايران بوده و در اين اواخرھم ناظرتعداد کثيردپلومات ھای خارجی که
ميکوشند دراين کشورجنگزده صلح را تامين کنند .ھر آنچه اين مردان و زنان درافغانستان
انجام ميدھند ،از قله ھای مرتفع ھندوکش غايب نميباشد .ھزاران سال قبل ايرانيان باستان اين
سلسله را بنام يوپاری ساينا يا )کوه( اپارسين) ،کوھھای( بلند تر از شاھين ،يا بعباره ديگر
"کوه ھای که بلند تر از پرواز ھر پرنده است" ناميده اند .در اواخر ھزاره اول ق م ،يونانی ھا
نام پاروپانيسادای را برای نشان دادن جلگه ھای جنوبشرقی اين کوھھا يعنی اطراف کابل
معاصربکاربرده اند .شايد نام قديمی از پارا -يوپايريساينای مشتق شده باشد ،بمعنی"سرزمينی
ماورای يوپاريساينای" بوده و نشانۀ نام داده شده توسط مردمی است که درجانب شمال اين
کوھھا زندگی ميکردند .دراوايل سده ھفتم عصرفعلی ،سوينزنگ زاير بودائی چينائی بھنگام
سفراز طريق افغانستان به نيم قاره ھند و در برگشت ،نام پولوسينا را برای کوھھای شمال کابل
بکار ميبرد .اين نامگذاری ياد آور نام ايرانيان باستان بوده و در اسناد خويش بطور نا آگاھانه
اين نقطه را افاده ميکند که "پرندگان زيادی در پروازخويش به قلۀ آن نمی رسند ،مگراينکه
پياده بآنجا برآمده و بعدا به پروازخويش بطرف پائين ادامه دھند".
ھندوکش يک شاخۀ ھيماليا است .اين نام بمفھوم وسيع آن دربرگيرنده بخش صعب العبورمرکز
و شمالشرق افغانستان را احتوا ميکند .اين کوه ھا باالی اقليم ،کيفيت خاک ،موجوديت آب و
مسيرھای آن تاثيرزياد دارد .باينترتيب ھندوکش تاثيردايمی باالی زندگی مردمانی دارد که
بامتداد کناره ھا وجلگه ھای اطراف آن زندگی می کنند .اين زندگی دريک محيط سخت ناگوار
وغالبا ظالمانه با زمستان ھای سرد و تابستانھای داغ ميباشد .دربعضی جاھا آب فراوانی وجود
دارد ،درحاليکه جاھای ديگرباران کمی ميبارد .بعضی اوقات ،طورمثال بھنگام نوشتن اين
کتاب ،چندين سال باران نباريده که باعث مصيبت ھای فراوان و صدمات بزرگی گرديده است.
اوسط عمر مردان و زنان در افغانستان بسيار پائين است :ارقام سی آی ای درسال 2000
حدود  45.88سال را نشان ميدھد.
دراين کشوربا وجوديکه محصوالت نسبتا کم بوده و باعث مبارزه دوامدار مردم بمقابل محيط
ميشود ،موقعيت جغرافيائی يگانه داشته و دارای ظرفيت ھای وسيع است .مردم افغانستان
درامتداد يکی ازمھمترين شاھراه ھای آسيا زندگی ميکنند .اين کشور وصل کننده صحرا ھا و
دشتھای آسيای ميانه با قلمروھای وسيع شرق ميانه و ايران ،وجلگه ھای سرسبز و سوزان نيم
قاره ھند ميباشد .درطول تاريخ ،مھاجرين سرزمينھای ھمسايه داخل آن شده و ازطريق کوھھا
و کوتلھای آن تمام کشور را پيموده اند .تمام اينھا آثار و اوالدۀ خود را جا گذاشته و باينترتيب
موزائيک گروه ھای تباری را ايجاد نموده است که مشخصۀ اقوام فعلی اين کشورميباشد.
بآنھم تماس با دنيای خارج ھيچ وقت يکطرفه نبوده است .مردمان سخت کوش افغانستان بارھا
ازکوه ھای خويش درجستجوی چراگاه ،تجارت و يا غارت به جلگه ھا و دشتھای مجاورھجوم
برده اند .آنھا سلطنت ھا را شکست داده و ايجاد گر امپراطوری ھا بوده اند .باينترتيب تاريخ
مردم افغانستان تاريخ مردمانی است که در ماورای مرزھای فعلی آن زندگی دارند.

10

مردم افغانستان در پشت اين پرده ھای محيطی و جغرافيائی يک شبکه مشترک رسوم ،عقايد و
مھارت ھا را با يک چشم اندازقابل مقايسه با زندگی بافته اند .اين شبکه توجيه نوشتن اين کتاب
در باره تاريخ افغانھا بحيث يک گروه واحد متمايز ازمردمان ھمسايه ايشان است ،با وجوديکه
نام "افغان" درواقعيت صرف بيکی از اقوامی قابل اطالق است که در اين کشورزندگی ميکند،
يعنی فقط پشتون ھا که در طول چند سده قوم حاکم افغانستان را تشکيل داده وعمدتا درجنوب و
شرق کشور و پاکستان زندگی ميکنند .اين نيزبدين معنی است که بخاطر شناخت اقوام
افغانستان و تاريخ آن ضروراست معلوماتی درباره محيط فزيکی بدست آوريم که چطور افغان
ھا بحالت موجود رسيده اند.
افغانستان امروزی
دولت اسالمی افغانستان معاصر يک کشورمحاط به خشکه با مساحت  647500کيلومترمربع
بوده و از فرانسه بزرگتراست .درجنوب و شرق حدود  2430کيلو مترسرحد با پاکستان دارد.
درشمالشرق ،ازطريق کوھھای مرتفع حدود  76کيلو متر با چين ھمسرحد است .دو ھمسايه
شمالی ،تاجکستان ) 1206کيلومتر( و يوزبکستان ) 137کيلومتر( است .درشمالغرب آن،
ترکمنستان ) 744کيلومتر( و درغرب آن جمھوری اسالمی ايران قراردارد ) 936کيلومتر(.
تخمين نفوس موجود افغانستان بطورافتضاح آميزی نامعلوم است .در ،1978حدود  15مليون
تخمين شده است .پس ازکودتای کمونيستی  27اپريل  ،1978حدود  5مليون از کشورمھاجرت
ميکند .صدھا ھزاردراثرجنگھا کشته ميشود که ھمچنان پس از خروج شورويھا در15
فبروری  1989ادامه مييابد .تعداد مھاجرين که به وطن برگشته اند نامعلوم بوده و ھمچنان
تعداد کسانيکه ميخواھند اين کشوررا بعلت جنگھای سياسی فعلی ترک کنند ،روشن نيست.
ارقام سی آی ای برای سال  2000تعداد مھاجرين باقيمانده را حدود  1200000درپاکستان و
حدود  1400000در ايران تخمين ميکند .با وجود اينھمه تحوالت ،گفته ميشود که نفوس
افغانستان بازھم افزايش يافته ودرنيمۀ  2000حدود  26مليون تخمين شده است .اما معلومات
وارقام واقعی وجود نداشته وباينترتيب توضيح افغانستان فعلی و نفوس آن عمدتا بربنياد حاالت
قبل از 1979استواراست.
تقريبا تمام مرزھای افغانستان امروزی بطوررسمی دراواخرسده نزدھم تعين شده است .قسمت
زياد مرزھا ازطريق مظاھرجغرافيائی يا رسومات تاريخی قبولشده تعين نشده است .بعوض،
مالحظات سياسی و نظامی توسط ابرقدرتھای روزتعين کننده مرزھا بوده است .يعنی در
روزگاری که قدرتھای اروپائی قسمت اعظم جھان را کنترول ميکردند ،کميشنرھای برتانوی و
روسی اين قسمت جھان را ميپيمايند تا مرزھای افغانستان را مشخص سازند .آنھا بطور قصدی
ملکيتھای برتانوی درنيم قاره ھند را ازفتوحات روسھا درآسيای ميانه جدا ميکنند .اين سال ھا
دوران بازی بزرگ بين روسھا و انگليسھا است ،طوريکه توسط روديارد کيپلينگ دقيقا در
کتابش بنام کيم توضيح شده است .دراين سالھا ،دولت افغانستان تحت عبدالرحمن خان )-1880
 (1901نه بحيث کشورمستقل ،بلکه بحيث يک دولت حايل در محوطه نفوذ برتانيه ايجاد
ميشود .آنرا بخاطری ايجاد ميکنند تا مانع ھرگونه رويا روئی مستقيم بين سربازان برتانوی و
روسی گردد .بنا براين مرزھای افغانستان امروزی غالبا ازطريق سرزمينھای عنعنوی قبايل
عبورنموده است .اين موضوع بطورخاصی درشرق قابل تطبيق است ،جائيکه سرزمين
پشتونھا توسط خط نامنھاد  1893ديورند تقسيم ميشود .درجاھای ديگر ،خط مرزی تعين شده
در جنوبغرب در  1872و باز در ،1904جدا کنندۀ زمينھای حاصل خيز )سيستان( بين
افغانستان و ايران است .فقط مرزھای شمالشرقی شامل مظاھر جغرافيائی يعنی دريای پنج و
آمودريا )اکسوس مولفان قديمی( است.
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کوھھای ھندوکش
کوھھای ھندوکش دربرگيرنده قسمت اعظم مناطق شمالشرقی ومرکزی کشوراست که ازيک
گرھگاه )باريکه( شمالشرق )نقطۀ تقاطع مرزھای افغانستان ،تاجکستان ،چين و پاکستان(
بامتداد جنوبغرب امتداد دارد .اين گرھگاه که بنام قراقروم )ترکی :سنگ سياه( ياد ميشود،
قسمت اعظم محدوده شمالغربی سلسله ھيماليا را تشکيل ميدھد .دراينجا کوھھا فوق العاده بلند
بوده )بيش از  7000متر( وبطرف جنوبغرب و بامتداد افغانستان مرکزی ارتفاع آنھا کمتر
ميشود ،اما سلسلۀ متصل کوه بابا در غرب کابل بازھم بيش از 5000مترارتفاع دارد.
کوه بابا و شاخه ھای آن منبع اکثر درياھای عمدۀ افغانستان ميباشد .اينھا شامل سرخاب )يا
دريای کندز( ،بلخاب ،ھريرود ،ھلمند ،ارغنداب و دريای کابل است .سرخاب يا دريای کندز
بطرف شمال جريان داشته و از شھرکندزبطرف آمودريا ميرود .بلخاب که درجانب غرب آن
قراردارد نيز بطرف شمال جريان داشته و از طريق بلخ )بکترای باستان( عبورميکند ،اما آب
آن قبل از رسيدن به آمودريا تبخير و خشک ميشود .ھريرود بطرف غرب جريان نموده و پس
ازعبوراز شھرھرات بطرف شمال رفته ،بحيث دريای تجند ،در دشتھای قراقوم ترکمنستان
فعلی تخليه ميشود .ھلمند بطرف جنوبغرب جريان نموده و ازطريق دشت ھای جنوب غرب
افغانستان درآبھای ايستاده سيستان تخليه ميشود که بنام ھامون ھلمند ياد شده وآبھای يکتعداد
درياھای کوچک ديگرنيزدرآن ميريزد ،ازقبيل خاشرود ،فراه رود وھروت رود که ازکوھھای
افغانستان مرکزی سرچشمه ميگيرند .بعضی اوقات ھامون ھلمند لبريزشده و آب اضافی آن
ازطريق کانال شيالغ بطرف آب ايستاده بزرگ جوارآن ميرود که بنام گو ِد زيره ياد ميشود.
شاخه عمده ھلمند دريای ارغنداب است که ازنزديکی سلسله کوه بابا سرچشمه گرفته و بطرف
شرق ھلمند جريان نموده و پس ازعبورازشھرکندھار)درجنوب کشور( درساحه باستانی )قلعه(
بست با دريای ھلمند يکجا ميشود .دريای کابل بطرف شرق جريان داشته وبا عبور از شھر
کابل و يکجا شدن با يکتعداد شاخه ھای ديگربطرف اندوس ميرود.
تمام اين کوھھائی که شمال کشوررا ازجنوب آن جدا ميسازد ،حد اقل ازاوايل سده چھاردھم
بنام ھندوکش )کشندۀ ھندوھا( شناخته ميشود .ابن بطوطه ) (77 -1304گردشگرمراکشی که
دراوايل سالھای  1330ازاينجا ديدن ميگذرد ،ميگويد که اين کوھھا بنام ھندوکش ياد شده و
بمعنی "کشنده ھندوھا" است ،زيرا غالمان وکنيزان که ازھند ميآوردند ،تعداد زياد آنھا دراينجا
در اثر برف و سردی زياد ميميرند.
بآنھم نام ھندوکش بايد فقط بآن قسمتی اطالق شود که درشمال کابل قراردارد .در اينجا سلسله
بسيارباريک شده واجازه ميدھد ازطريق يکتعداد کوتلھای آن عبور و مرورصورت گيرد .در
حقيقت ،اين نام شايد فقط بيکی ازاين راھھا اطالق شده باشد که نامعلوم است .درحال حاضر
گذرگاه عمده ھندوکش عبارت ازتونل سالنگ است که بطورمستقيم شمال کشوررا با جنوب و
پايتخت )کابل( وصل ميسازد .راه جديد کوھھا را دريک ارتفاع  3363مترقطع ميکند که تحت
نظرمشاورين شوروی در بين سالھای  1956و  1964ساخته شده و جانشين مسيرطويل و
دورانی غرب کابل ازطريق کوتل شيبر)نزديک وادی باميان( ميشود .درزمان حاضر ،راه
ديگر ولی کم استفاده بين شمال وجنوب درشرق سالنگ ازطريق وادی پنجشيراست.
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موقعيت افغانستان درآسيای جنوبغربی
دولت معاصرافغانستان وسلسله کوھھای مجاورپاکستان شامل حصص شرقی فالت ايران
است .ساحه سرزمينھای مرتفع ازسلسله زاگروس درغرب )بامتداد مرزھای فعلی ايران-
عراق( تا سواحل دريای اندوس در شرق امتداد دارد که وصل کننده شرق نزديک با آسيای
ميانه و نيم قاره ھند بوده ودرطول تاريخ شاھراه مھاجرين ومھاجمين آسيای ميانه ازشمال به
شرق نزديک و نيم قاره ھند بوده است.
سھلترين راه ازدشتھا و نيمه دشتھای جنوب آسيای ميانه به فالت ايران ازطريق يک دھليز در
بين سلسله کوھھای است که درشمال فالت ايران قراردارد .اين دھليز دربين شھرھای مشھد
درشمالشرق ايران فعلی و ھرات درغرب افغانستان واقع است .مسيرشمال -جنوب ازطريق
باصطالح دھليزھرات با دو مسيرعمده شرق -غرب وصل ميشود که فالت را ميپيمايد .مسير
اين دو راه با موجوديت غذا و آب مشخص ميشود .دشت ھای عظيم ،بنام دشت کوير درشمال
و دشت مجاور لوط درجنوب برمرکز ايران کنونی و فالت ايران تسلط دارد .اين زمينھای باير
يک مانع بزرگ بوده وھرگونه عبور و مرور شرق وغرب بايد از طريق شمال يا جنوب اين
قلمرو خالی صورت گيرد.
مسيرشمال بامتداد نوارکوچک زمينھای غيرمسکونی دربين دشتھای مرکزی ايران و کوھھای
البرزعبورنموده و تشکيل کننده حصص شمالی کوھھای حلقوی است که فالت را احاطه می
کند .اين مسيرشمالی ازغرب با عبوراز تھران فعلی به شھر مشھد وصل ميشود .از اينجا
مسافر ميتواند به آسيای ميانه و شھرھای باستانی بخارا ،سمرقند و ماورای آنھا ادامه دھد .اين
مسيرشاھراه تاريخی ابريشم وھمچنان مسير يک خط آھن معاصر است .راه دوم از مشھد به
جنوب شرق افغانستان و بخصوص به پاسگاه کھن ھرات ميرود .با ترک اين محل تاريخی
مسافرميتواند به شمال افغانستان رفته و از طريق ھندوکش به کابل و وادی اندوس برود .او
ھمچنان ميتواند )ازھرات( بطرف جنوب وسيستان و بامتداد مرزھای ايران/پاکستان/افغانستان
يا جنوبشرق بطرف شھرکندھار برود .از کندھار ميتوان بطرف وسط وادی اندوس يا شمال
شرق بطرف غزنی و وادی کابل رفت.
مسيرجنوبی ازطريق فالت ايران بطرف ايران جنوبی تا حوزه آبريزدريای ھلمند درسيستان
ميرود .ازاينجا ميتوان ازطريق کندھاربه وادی اندوس درشرق يا جلگه کابل درشمالشرق
رفت .مسيرجنوبی ديگری که ميتواند افغانستان را کناربگذارد ،ازطريق بلوچستان ايران و
پاکستان بطرف جنوب است .اين مسير بعلت شرايط دشوارآن ھميشه کم اھميت بوده است.
الکساندر بزرگ اين مسير را در جھت معکوس آن تعقيب کرده و قريب بود زندگی خود و
ارتش خويشرا ازدست بدھد.
قبل ازعصرعراده جات ،مسافرت ازطريق فالت ايران اکثرا ھفته ھا يا حتی ماھھا را دربر
ميگرفت .تا نسبتا اين اواخر ،ترانسپورت عرادۀ تقريبا نا شناخته بوده ،اسپ ھا ،شترھا ،خرھا
و قاطرھا وسايل عمده نقليه بودند .فاصله وسطی که يک کاروان طی ميکرد حدود  35کيلومتر
در روز بوده است )با درنظرداشت وضع اراضی( .فاصله اعظمی روزانه برای گروه کوچک
اسپ سوار حدود  60کيلو متر بوده است .فاصله بين کابل و کندھار حدود  500کيلومتربوده
وحدود  15روز را دربرميگرفت .گروھھای بزرگ نظامی بسيارآھسته ترحرکت ميکنند .در
تابستان  1880يک قطار بزرگ نظامی برتانوی فاصله بين کابل و کندھار را در 20روز
پيموده که گفته ميشود فوق العاده سريع بوده است.
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محيط طبيعی
افغانستان يک حصۀ نوار سرزمين ھای خشک و نيمه دشت درقسمت زياد فالت ايران را
تشکيل ميدھد .تابستانھای خشن وسوزان و زمستانھای سرد با برف زياد مظاھردايمی آنست.
درزمستان ،قله ھای تمام کوھھای بارتفاع بيش از 1800متر پوشيده ازبرف ميشود .درماه
مارچ برفھا به آب شدن شروع نموده وسطح دريا ھا صعود ميکند .لذا دريا ھای افغانستان
مقداراعظمی آب را درجريان بھارانتقال داده و باعث سيالبھای مقطعی ميشود .بغيرازاين
مظاھر ،تغيرات اقليمی درافغانستان بسيارشديد ميباشد ،چون شمال کشوربمقابل بادھای سرد
آسيای ميانه مواجه است ،درحاليکه سرزمينھای جنوب کوھھا متاثرازمونسونھای ھند است.
بارندگی ساالنه بطوراوسط حدود  75ميليمتردرخشک ترين حصص جنوبغربی کشور213 ،
ميلی متردرمزارشريف )شھرعمده شمال افغانستان( 328 ،ميليمتردرشھرشرقی غزنی و
اضافه از 328ميليمتردرارتفاعات کوتل سالنگ ميباشد.
حبوبات کشور کامال متنوع است .درشرق ،حوالی شھرجالل آباد در يک ارتفاع  552متر،
حبوبات سبتروپيک )نيم حاره( بوده و برای رشد درختان خرما اجازه ميدھد .حدود 100
کيلومتربطرف غرب که ارتفاع بلند تری دارد ،بامتداد وادی کابل و جنوب ھندوکش ،حبوبات
کامال فرق ميکند .ارتفاع کابل  1803متر بوده و درختان اينجا شامل بلوط ،چھارمغز ،الدر،
اش و سروکوھی است .در شمال کوھھا ،سرزمينھای ريگی و خاکی تقويه کننده نباتات
صحرائی بوده واگر بطور درست آبياری شود ،حاصالت زراعتی خوبی ببارميآورد .درجنوب
وغرب افغانستان نباتات کم است .دراينجا بخش اعظم اراضی دشت است :دشتھای سنگی يا
زمينھای باير)ريگی( که نمونه قسمت اعظم فالت ايران است ،مانند دشت ريگستان درجنوب
افغانستان.
قرارمعلوم جنگالت زيادی درحصص شرقی کشوربامتداد مرزھای پاکستان وجود داشته ،اما
جنگل زدائی بيمورد در اين اواخر تمام اين صحنه را تغير داده است .جنگالت وادی پنجشير
که در قرون وسطی وجود داشت ،کامال ناپديد شده است .جنگالت بزرگی ھنوزھم درنواحی
منزوی نورستان واقع درشمالشرق کابل يافت ميشود.
حيوانات وحش درافغانستان محدود است .ببرھا که درسواحل آمودريا ،کناره ھای جھيل
سيستان و تا اين اواخردردامنه ھای اطراف جالل آباد وجود داشت ،ناپديد شده اند .بعين ترتيب
شيرھا نيز .بآنھم عقاب ،روباه ،بزکوھی )غزال( ،کفتار ،شغال و گرگ ھنوز يافت ميشود.
خرھا و گرازھای وحشی تا اين اواخر وجود داشتند .پلنگ ھای برفی ،بزھای وحشی مانند
مارخور و بزکوھی و گوسفند وحشی )بشمول گوسفند مارکوپولو يا ارگالی( درارتفاعات
قراقروم وھندوکش وجود دارد.
درطول تاريخ ،افغانستان يک مخزن پوشيدۀ منرال ھا )مواد معدنی( بوده است .مشھورترين
آنھا معدن الجورد نزديک سرای سنگ در وادی دريای کوکچه در شمالشرق کشوراست.
دراين اواخر ،موجوديت الجورد درکوھھای شاگی درغرب کويته بامتداد
مرزافغانستان/پاکستان نيزگزارش شده است .الجورد فقط درچند نقطه دنيا يافت شده ومعادن
افغانستان و بخصوص بدخشان از زمانھای بسيار قديم مورد بھره برداری قرارداشته است .از
اواخرھزاره چھارم ق م اين سنگ نيمه گرانبھا به سرزمينھای ماحول و تا دورترين نقاط،
مانند مصرصادر ميشده است .بعين ترتيب معادن مس درچندين نقطه کشورگزارش شده :معدن
وادی لوگر )جنوب کابل( از اھميت خاصی برخورداراست؛ ھمچنان دربعضی محالت
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جنوبغرب ھرات؛ بامتداد دريای ارغنداب شمال کندھار و نزديک اندراب شمال وادی پنجشير.
ھمچنان مخازن قلعی درجنوب غرب ھرات برای محصوالت برونز )برنج( از اھميت خاصی
برخوردار است .طال نيزدرنزديکی مقر شمالشرق کندھار و در دريا ھای بدخشان يافت
ميشود .مخازن ھنگفت سنگ آھن درنزديک کوتل حاجيگک ،غرب کابل يافت شده است.
ذخايرگازطبيعی درجوارشبرغان و سرپل )شمالغرب کشور( از اواخر سالھای  1960بدينسو
جھت صدوربشمال مورد بھره برداری بوده است.
زراعت و کوچيگری
فقط حدود  12%مساحت عمومی افغانستان زرع ميشود .ازاين مجموعه ،حدود  20%برای
کشت للمی مساعد است .اين زمين ھا عمدتا گندم و جو کشت ميشود .باقيمانده زمينھای قابل
زرع بايد آبياری شوند .حتی با درنظرداشت اين حقيقت که نفوس افغانستان نسبتا کم است،
کمبود زمين يک مشکل عمده است .مردم درجريان ھزاره ھا کوشش کرده اند تا ساحه زمين
ھای قابل زرع را با کندن کانال ھا و از ھزاره اول ق م با ساختن شبکه ھای عظيم تونلھای
زيرزمينی )بنام کاريز يا قنات( افزايش دھند.
اکثرزمين ھای زراعتی درجنوبشرق ،حوالی مرغزارکندھار؛ درشرق ،در وادی کابل و
اطراف جالل آباد؛ در شمال ،اطراف کندز و مزارشريف و در غرب ،در وادی ھريرود،
اطراف شھرھرات قراردارد .اينھا زمين ھای اند که بطورعنعنوی بخاطرتوليدات بلند زراعتی
معروف اند .درگذشته ،شبکه ھای بزرگ آبياری در سيستان و شمالشرق کشورباعث ايجاد
مراکزديگرفعاليت ھای انسانی ميشود ،اما اينھا ازآن ببعد يا تخريب شده و يا بدون ترميم باقی
مانده است.
تربيه حيوانات نيزوسيعا وجود داشته است .گوسفند ،بزومرغ تقريبا درتمام دھکده ھای کشور
يافت ميشود .اما دھکده ھا ھميشه نميتواند تغذيه کافی برای حيوانات فراھم نمايد ،لذا يکتعداد
مردم با گلۀ خويش برای چراگاه تابستانی به کوھھا می روند .بعضی از آنھا به زندگی کامل
دامداری پرداخته وھميشه با رمۀ خويش در حرکت ميباشند .چنين مھاجرت ھای ساالنه باعث
ميشود که مردم افغانستان از چراگاه ھای مرتفع کوه ھا بھره برادری نموده واين طريقه
ديگری است برای مردم افغانستان که زمين ھای خويش را افزايش دھند.
کوچيھا ونيمه کوچيھا ھربھاربا رمۀ خويش به کوھھای افغانستان مرکزی رفته و در موسم
خزان به دھکده ھا يا قرارگاھای زمستانی خويش برميگردند .فصل زمستان درصحراھای
خشک جنوبغرب وغرب؛ درجلگه ھای افغانستان شمالی؛ و درنواحی پائين و گرم مونسونی
بامتداد مرز پاکستان درشرق و جنوبشرق کشور يافت ميشود .کوچی ھای جنوبغرب وغرب
کشوراکثرا پشتونھای درانی ميباشند ،درحاليکه يکتعداد پشتون ھای غلجی )کنفدراسيون ديگر
پشتون که عرصه ھای مختلف درانيھا را پذيرفته اند( وگروھھای ديگرتباری بشمول بلوچھا و
ايماقھا نيز بآنھا پيوسته اند .آنھائی که زمستان را درشمال سپری ميکنند ،غالبا يوزبيک ھا و
ديگران بشمول پشتونھای درانی اند .گروه آخری اوالده کسانی اند که دراواخرسده 19
ازجنوب رانده شدند .کوچيھای غرب بصورت عام پشتونھای غلجی اند.
تعداد کوچی ھای افغانستان در 1979حدود يک الی دو مليون تخمين شده است .اکثريت اينھا
پشتون ھا و بلوچھا اند .کوچيھا ونيمه کوچيھای افغانستان بصورت عام بنام کوچی ياد شده و
اکثرا گوسفند و بز نگھداری ميکنند .محصوالت حيوانی )گوشت ،لبنيات ،موی و پشم( مبادله
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يا فروخته شده و درعوض غله ،حبوبات ،ميوه جات و ساير وسايل زندگی خريداری ميشود.
باينترتيب يک شبکه وسيع مبادله بامتداد مسيرحرکت ساالنه کوچی ھا و نيمه کوچيھا انکشاف
نموده است .سوداگران پووينده پشتون )غلجی( عادت داشتند ساالنه ازکوه ھای افغانستان به
وادی اندوس و تا عمق ھند بروند .اين سفرھای طوالنی درسالھای  1960زمانی متوقف می
گردد که مرزبين افغانستان و پاکستان بسته ميشود .کوچيگری درداخل افغانستان ادامه دارد ،با
وجوديکه درساليان آخر از کاميونھای باربری )موترھا( برای انتقال رمه و خانواده از يک
محل به محل ديگراستفاده ميشود.
کوچيھای پشتون و بلوچ درجنوب افغانستان بصورت عام درخيمه ھای سياه موئی زندگی
ميکنند ،درحاليکه اکثريت کوچيھا و نيمه کوچيھای غيرپشتون درشمال با پيروی ازعنعنه
آسيای ميانه در يورت ھا زندگی ميکنند .يورت ھا يک ساختمان دايروی و چوکاتی اند که با
نمد پوشانيده ميشوند .اينھا قابل انتقال بوده و بصورت عادی دارای يک بام گنبدی ميباشند که
فوق العاده محکم است .ساختار اساسی آن يک چوکات مشبک است که ديوارھای آنرا تشکيل
ميدھد؛ نوارھای پشمی بدور ديوار کشيده ميشود تا آنرا محکم نگھدارد .دوام آنھا درآينده قابل
سوال است ،زيرا آنھا گرانبھا بوده و نصب آنھا وقت زيادی را دربرميگيرد .استعمال آنھا قبل
از اواخر سالھای  1970رو به کاھش بوده است.
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فصل دوم  -اقوام افغانستان
درطول تاريخ اقوام مختلفی از طرف غرب ،شرق ،جنوب و شمال به سرزمين افغانستان
کنونی آمده و مسکون شده اند .دريک مطالعۀ جديد ،حدود  55قوم يا تبار درافغانستان زندگی
ميکنند .تمام آنھا را ميتوان ازنگاه زبانی بطور تخمينی به ايرانی ھا )بخصوص بلوچ ھا،
پشتون ھا وتاجک ھا( ،ترک ھا )عمدتا ترکمن ھا و يوزبيکھا( و غيره تقسيم کرد .اما بايد
توجه داشت که زبان نميتواند بصورت دايمی يک مشخصۀ تباری باشد .طورمثال ھزاره ھای
افغانستان مرکزی امروز به زبان )ايرانی( پارسی )فارسی يا دری( صحبت ميکنند ،درحاليکه
بطورآشکاردارای منشای ترکی -مغولی اند.
پشتونھا
بصورت عام کوھھای مرکزی و شمالشرقی افغانستان جدا کنندۀ جنوب اکثرا پشتون ازشمال
غيرپشتون است .پشتونھا بصورت عنعنوی افغانھای اصلی پنداشته شده و اقوام ديگرنامھای
خاص خود را دارند .آنھا ھمچنان تشکيل دھندۀ يک قسمت بزرگ نفوس افغانستان )حدود 40
تا  50فيصد( ميباشند .لذا تا اواخر سدۀ نزدھم ،نام افغانستان فقط بمناطقی اطالق ميشد که
مسکن اصلی پشتونھا بود )بامتداد ھردو جانب خط ديورند( ،درحاليکه قسمتھای غرب وشمال
افغانستان فعلی بصورت عام بنام خراسان و بعضا ترکستان ياد ميگرديد.
پشتونھا را بصورت عام درھند و پاکستان بنام پتان ياد ميکنند که يک گروه قومی مشخص
بوده و تعداد آنھا درسالھای  ،2000حدود  20مليون تخمين شده است .آنھا اکنون تقريبا
بطورمساويانه درھردوجانب مرزھای افغانستان/پاکستان زندگی ميکنند .سرزمين پشتونھا
بطورتخمينی دربرگيرندۀ يک ساحۀ مثلثی است که در يک خط مستقيم غربی -شرقی از
جنوبغرب افغانستان تا وسط وادی اندوس }سند{ و بطرف شمال بامتداد رود اندوس تا وادی
سوات در پاکستان فعلی امتداد دارد .کوھھای ھندوکش تشکيل کنندۀ مرز شمالغرب است.
پشاوردرشمال پاکستان و کندھاردرجنوب افغانستان بطورعنعنوی مراکزشھری عمدۀ پشتونھا
محسوب ميشود.
پشتونھا به زبان پشتو يا پختو صحبت ميکنند که يک زبان ايرانی بوده و با زبانھای فارسی،
کردی ،بلوچی وغيره ربط دارد .پشتو يکجا با فارسی )که درافغانستان بنام دری گفته ميشود(،
دو زبان رسمی کشور را تشکيل ميدھد .منشای نام پشتون و زبان آنھا مورد مناقشه است .اين
موضوع فقط از اواخر قرون وسطی ببعد روشن است ،باوجوديکه اين نام بطورتخمينی با
پسيانوی متذکره درمنابع کالسيک ربط داده ميشود .مطابق متن ھا ،اين گروه قسمتی از يک
موج بزرگ مھاجمين عمدتا سکائيان ايرانی بودند که در اواخر سدۀ دوم ق م ازطرف شمال به
حصص شرقی فالت ايران رخنه کرده اند .اما چنين تشخيص ھويت تاکنون با اسناد و مدارک
به اثبات نرسيده است.
بعين ترتيب ،منشای نام افغان نيز مشکلزا است .اين نام منشای پشتو ندارد .لذا به گمان اغلب،
خارجی ھا اين نام را برای توصيف يکتعداد مردمان مرزھای ھندو -ايرانيان بکاربرده اند،
درحاليکه ممکن است پشتون بوده باشند يا نه .اين نام شايد در برھات -سمھيتا وراھا ميھيرا،
يک اثر سانسکريتی نيم قارۀ ھند در اواخرسدۀ ششم با وجه تسميۀ تباری اواگانه ذکرشده باشد.
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اما تشخيص ھويت اين نام ھنوز قابل مناقشه است ،ھمانند نام ابوجيان متذکره در سفرنامۀ
شوانزنگ ،زاير چينائی در اوايل سدۀ ھفتم.
اولين منبع مطمئين برای نام افغان مربوط به سدۀ دھم است .درحدودالعالم ،يک اثر پارسی از
مولف نامعلوم در اواخرسدۀ دھم ازمحلی بنام "ساول ،يک دھکدۀ گوارا در يک کوه که در آن
افغانھا زندگی ميکنند" ،نام ميبرد .مطابق متن ،اين دھکده احتماال در نزديکی ھای گرديز
)درشرق غزنی( واقع است .اين اثرھمچنان دربارۀ يک دھکده درنزديک جالل آباد کنونی نام
ميبرد ،جائيکه سلطان محلی آن تعداد زياد زنان ھندو ،مسلمان و افغان دارد .از زمان محمود
غزنوی دراواخرسدۀ دھم ،معلومات دربارۀ افغانھا بيشترميشود .افغانھای آنروزی بصورت
عام در مرزھای بين ايران وھند زندگی ميکردند .صريح ترين اشاره دربارۀ افغانھا دراثر
البيرونی بنام تاريخ الھند )درسدۀ يازدھم( يافت ميشود .دراينجا گفته ميشود که قبايل متعدد
افغان درکوھھای غرب ھند زندگی ميکند .البيرونی آنھا را بحيث مردمان وحشی و ھندو
توصيف ميکند.
ابن بطوطه ،گردشگرمراکشی سدۀ سيزدھم که قبال دررابطه به ھندوکش راجع باو ذکرکردم،
دربارۀ "پارسيانی بنام افغان" مينويسد که درجلگه ھای بين غزنی و سند زندگی داشتند .او
اضافه ميکند که کوه اصلی آنھا بنام "کوه سليمان" ناميده شده و ياد آور يک عنعنۀ قديمی
دربين پشتون ھاست که مسکن اصلی آنھا ،اطراف کوه ھای سليمان در شرق کندھار ميباشد.
پژوھش درمورد خاستگاه يا منشای پشتون ھا و افغان ھا بمثابه کاوش بر سر منبع رود خانۀ
آمازون است .آيا منبع واحدی وجود دارد؟ آيا پشتونھا و افغانھا يکی اند؟ باوجوديکه امروز
پشتون ھا گروه قومی مشخصی را از نگاه زبانی و فرھنگی تشکيل ميدھند ،ھيچ مدرکی وجود
ندارد که تمام پشتونھای امروزی دارای منشای قومی واحدی باشند .درواقعيت ،اين امربسيار
بعيد وغيرمحتمل است .ھنوزھم دسته ھا و گروه ھای غير پشتون زيادی در مناطق کامال
مسلط پشتونی وجود دارد ،اما پشتون ھا ازنگاه فرھنگی و زبانی بآھستگی درحال بلعيدن اين
اقوام ھستند .اين پروسۀ بلعيدن فرھنگی و زبانی اقوام ديگر در طول سده ھا جريان داشته
است .قوميت يک پديده ايستا نبوده و تعداد زيادی "پشتونيت يا پشتونولی" را پذيرفته اند .يک
نمونه معاصر "ادغام" ميتواند گروھھای جنوبی )غيرپشتونی( ايماق تايمنی و مالکی درغرب
افغانستان باشد که با احساس وابستگی به پشتون ھا ،فرھنگ و زبان پشتون ھای کندھاری را
پذيرفته اند .ازطرف ديگر" ،انشقاق" را نيز ميتوان در درانيھای نورزی )پشتون( پارسی گوی
درجنوب افغانستان نشان داد که بيشتر احساس تعلق به غير پشتونھا ميکنند .درادبيات سدۀ
نزدھم ،منابع زيادی در مورد منشای غيرپشتونی قبايل معين "پشتون" وجود دارد .طورمثال،
الفنستون در بارۀ ناصرغلجی ،يک قبيله کوچی سيار که در امتداد مرز ھای افغانستان-
پاکستان زندگی ميکند ،چنين ميگويد" :ھوتکی ھای غلجی ميگويند ناصری ھا ھمسايۀ
)مشتريان( آنھاست نه اقارب )عشيره يا قوم( آنھا :بعضی ھا آنھا را حتی اوالدۀ بلوچھا ميدانند؛
ھرچند آنھا پشتو صحبت نموده و قويا خود را دارای نسب افغانی ميدانند ،درحاليکه قيافۀ
ظاھری و ويژگيھای آنھا دقيقا نشاندھندۀ اينستکه يک قوم کامال متفاوت ازايشان اند".
پشتو
زبان يک عنصرمھم پشتونيت }پشتونوالی{ است .پشتو/پختو مربوط به خانوادۀ زبانھای
ايرانی است .اينھا درھزارۀ دوم ق م ببعد توسط مردمانی ازجنوب آسيای ميانه به فالت ايران
وارد ميشوند .پشتو يگانه واحتماال اولين زبان ايرانی نيست که در جنوب کوھھا صحبت
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ميشود .ما اينرا ميدانيم ،زيرا درميان سرزمينھای پشتون ھا ،بغيراز تاجکھای پارسی گوی که
درھمه جا حضوردارند ،ھنوزھم محله ھای اقوامی وجود دارد که به زبان ھای ديگر ايرانی
صحبت ميکنند .اينرا ميتوان در وادی لوگردر جنوب کابل )حد اقل تا سال ھای  (1978و
نزديک کانيگورام )وزيرستان( در پاکستان مشاھده کرد .اين مردمان با زبان اورمری صحبت
می کنند .اينھا خود را برکی ھا مينامند؛ اين نام ھمچنان در زندگينامۀ بابر ،موسس ساللۀ مغول
درھند در اوايل سدۀ شانزدھم ديده ميشود ،کسيکه مدت زيادی در سرزمين ھای مرزی بخاطر
آمادگی تھاجم خويش به ھند سپری ميکند .بعالوه ،در شمال کابل مردمانی وجود دارند که به
زبان پَراسی صحبت ميکنند )بابر زبان پراسی را يکی از 11زبان ساحۀ کابل ذکرکرده است(.
پراسی و اورمری دو زبان مرتبط ايرانی اند که درگذشته توسط تعداد زياد مردم در يک ساحۀ
وسيعتر صحبت ميشدند .اينھا توسط کسانيکه به زبان ھای ديگر صحبت ميکردند )بشمول
پشتو( ،کنار زده شده و به واديھای منزوی رانده ميشوند.
درحاليکه پراسی و اورمری بصورت عام به زبانھای جنوبی يا جنوبشرقی ايران تقسيم می
شوند ،پشتو بصورت عام مربوط شاخۀ ايرانی شمالشرقی است .اگر اين تقسيم بندی درست
باشد ،بدين معنی است که زمانی درگذشته ،زبان پشتوی جنوب افغانستان و پاکستان ازشمال
کوه ھا وارد شده است .زبان پشتو بتدريج زبان )لھجه( ھای ديگر ايرانی را تعويض ميکند که
در زمان ھای قديمتر وارد ساحه شده بودند .اين تعويض که يک پروسۀ درازمدت است ،در
واقعيت ھنوزھم ادامه داشته و بگمان اغلب ،موازی به انکشاف پشتونھا بحيث يک قوم
صورت ميگيرد.
ساختار قبيلوی پشتونھا
پشتونھای امروزی يک گروه تباری واضح و قابل شناخت ميباشند .آنھا شديدا از خصوصيات
متمايز ،گذشتۀ مشترک ،زبان ،فرھنگ و سرزمين خود باخبراند .آنھا درعين زمان به چندين
قبيله ،طايفه و کنفدراسيون قبايل تقسيم ميشوند .لذا قابل تعجب نيست که غالبا آنھا را منحيث
يک جامعۀ قبيلوی کامل توصيف ميکنند .بعالوه ،جامعۀ پشتون بصورت عام بحيث يک نمونۀ
خاص باصطالح سازمان نَ َسب )نسل( مقطعی درنظرگرفته ميشود .چنين يک ساختاری بربنياد
گروھھای تباری استواراست ،درحاليکه واحدھای مختلف مانند خانواده ھای ھستوی ،طوايف،
قبايل و کنفدراسيون قبايل بطوريکجائی يکنوع ھرم مجرد را ميسازند که جد )نامنھاد( درباالی
آن قراردارد .جامعۀ پشتون تا اندازۀ زيادی جوابگوی اين مودل است .تمام پشتون ھا ميدانند که
بطوردقيق درکجای اين ھرم قرابتی قرار دارند .جھتگيری اجتماعی يک پشتون بسمت موقعيت
خاص اودراين سيستم ھدايت شده و دراغلب موارد نزاعھای سياسی و نظامی دربين پشتونھا يا
بين پشتونھا و ديگران وابسته به روابط خويشاوندی بين آنھا و در بين طرفين است.
بآنھم مودل سازمان نَ َسب مقطعی دربرگيرندۀ يک ساختارثابت ودايمی بوده وتاکيد بسيارقوی
باالی نَ َسب دارد .اين مودل عوامل ديگری را مستثنی ميسازد که باالی موقعيت فرد و ساختار
گروه او اثرداشته و باينترتيب جامعۀ پشتون را يک موجود بسيارمتحرک ميسازد .عوامل
اقتصادی و محيطی وھمچنان جنبه ھای فردی مانند ننگ شخصی بسيار مھم است .روابط
قبيلوی بصورت عام مربوط به نسب پدری است ،اما در واقعيت ،روابط از طريق زن نيز
نقش عمده بازی ميکند .دراينجا موقعيت خارجيھا در داخل قبيله نيز مھم است ،بشمول مردان
روحانی ومردمانی که توسط گروھای مسلط )پشتون( مطيع ساخته شده اند .رابطه با گروھھای
ھمسايه و بخصوص با دولت ھای ھمسايه بسيار مھم است .ھمسايه ھای قدرتمند ميتوانند
رھبران قبيلوی را تعين کنند که درغيرآن چيزی بيشتر از روسای دھکده يا نماينده ھای ناحيۀ
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ايشان نميباشند .آنھا ميتوانند اين روسا را با جيرۀ کالن تامين نموده و متعاقبا نفوذ رھبران
قبيلوی را درداخل گروه خويش افزايش بخشند که باعث مختل شدن ساختار اساسا مساويانۀ
آنھا ميشود .چنين قطع روابط عنعنوی ميتواند زمانی رخ دھد که گروه با خارجيانی مانند
تاجران ،ارتش ھا ،کوچی ھا و غيره درتماس شوند.
شجرۀ خانوادگی پشتونھا
دراوايل سدۀ ھفدھم ،يک پشتون بنام خواجه نعمت ﷲ از شمال ھند ،ساختارقبيلوی و منشای
جامعۀ پشتون را درکتاب خود بنام مخزن افغانی تشريح ميکند .باوجودی که اين کتاب بدون
شک دربرگيرندۀ معلومات دربارۀ منشای تباری پشتونھا است ،ولی نبايد آنرا بحيث يک منبع
موثق تاريخی درنظر گرفت که نشان ميدھد چطور پشتونھا بحيث يک گروه تباری مشخص
بوجود آمدند .درعوض ،اين ميتواند بحيث يک منبع معلوماتی استفاده شود که درسدۀ ھفدھم يا
پيش ازآن ،طوريکه پشتون ھا خود را بحيث يک گروه ميديدند )شجرۀ ديگرافغانھا در حيات
افغانی توسط حيات خان نوشته شده است(.
نعمت ﷲ چھار گروه عمدۀ پشتون را مشخص ميسازد .اينھا اوالدۀ سه پسر جد پدری تمام
پشتون ھا )قيس عبدالرشيد پتان( بعالوۀ گروه چھارمی است .مطابق شجرۀ عنعنوی ،خود جد
پدری اوالدۀ شاه سارول )ساول( ،شاه يھودی ميباشد .نسب يھودی پشتون ھا ھميشه يک
موضوع داغ در چايخانه ھای پشتونھا بوده است!
سه پسرقيس عبدالرشيد پتان بنامھای سربن ،بيتن و غرغشت است )باوجوديکه اين نامھا بنحو
ديگری نيزذکرشده اند( .مھمترين اينھا حد اقل از نظر نعمت ﷲ ،سربن است .او بزرگترين
پسر بوده و اوالدۀ او ازطريق شرخبون پسرش عمدتا درجنوب افغانستان و ازطريق
پسرديگرش ،خرشبون در وادی پشاوريافت ميشوند .آنھائيکه درغرب اند شامل ابداليھا بوده
وازنيمۀ سدۀ ھجدھم بنام درانيھا ياد ميشوند .شرقيھا شامل يوسفزی ويکتعداد قبايل ديگراند که
درشمال پشاورزندگی ميکنند.
رابطه بين اوالدۀ شرخبون و خرشبون دارای اھميت زياد است .اگرنعت ﷲ درست گفته باشد،
اين نشان دھندۀ روابط تاريخی ميباشد .باين ارتباط ،گسترش گروه ديگری بنام اوالدۀ کاسی
نيزمھم است .کاسی اوالد ديگرخرشبون پسرسربن است .اوالدۀ کاسی شامل شنواری ھا است
که امروز در ساحۀ جالل آباد )غرب پشاور( زندگی ميکنند .اما اينھا دربرگيرندۀ دو قبيلۀ
ديگر نيز ميشوند که در مناطق دور جنوب ،درکويته )جنوب کندھار( بنام کاسيھا و کيترانھا
زندگی ميکنند.
اوالدۀ برادر دومی )شيخ( بيتن تشکيل کنندۀ شاخۀ دوم پشتونھا است .نعمت ﷲ ميگويد که
دختر بيتن بنام بی بی ماتو با يک بيگانه بنام شاه حسين ازغور )ساحۀ درافغانستان مرکزی(
ازدواج ميکند .ازاين ازدواج يک کنفدراسيون بزرگ غلجيھا و قبايل ديگر بوجود ميآيد که در
مناطق بين غزنی و دريای اندوس زندگی ميکنند .مطابق نعمت ﷲ ،غلجيھا از يک پسر بی بی
ماتو و شاه حسين بوجود ميآيد که قبل از ازدواج تولد شده است .صرفنظر از اينکه واقعيت چه
بوده ،معلوم ميشود که نعمت ﷲ نظر پائينی در مورد اين شاخه و بخصوص غلجيھا داشته
است!
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غرغشت برادرسومی ،جد يکتعداد قبايلی ميشود که درتمام مناطق پشتونھا پراگنده اند.
بزرگترين اينھا کاکراند که درزمينھای غيرحاصل خيزشمال کويته درپاکستان امروزی زندگی
ميکنند .يک گروه ديگراين شاخه صافی ھاست که بسيار دور از کاکرھا درساحۀ شمالشرق
کابل زندگی دارند .اگراين گروھھا باھم مرتبط باشند و دليلی ھم وجود ندارد که ترديد داشت،
بنوبۀ خود ھمانند مسئلۀ درانی و يوسفزی است که نشاندھندۀ مھاجرت يا ھجوم کتلوی پشتونھا
ميباشد .چون باشندگان اصلی کابل و مناطق اطراف آن عمدتا غيرپشتون ھا بودند و ھنوزھم
ھستند ،موجوديت صافيھا دراين ساحه بطورآشکار ناخوانده بوده و منشای آنھا از مناطق
بسياردور جنوب ،ازنزديک کاکرھا ميباشد.
شاخۀ چھارم پشتونھا اوالدۀ کران يا کرالن اند .شجره سازان بومی موافقه ندارند که آيا او
پسرخواندۀ قيس بوده يا مربوط بيکی از سه شاخه است .درھر صورت ،کرالن جد بزرگ
قسمت اعظم پشتونھای اند که درپاکستان امروزی و بخصوص درمناطق صعب العبورجنوب
وادی پشاور زندگی ميکنند .اينھا شامل افريدی ھا ،ختک ھا ،منگل ھا ،وزيری ھا ،بنگش ھا،
مھسودھا و ديگران است .مقام پائين آنھا درشجره بطور واضح نشاندھندۀ موقعيت منزوی
آنھاست؛ تعداد زياد مردمان شمال ھند در اوايل سدۀ ھفدھم ھرگز چيزی در بارۀ آنھا نشنيده
بودند.
ھجوم پشتونھا
رابطۀ فرضی بين ابدالی ھا يا درانيھای جنوب افغانستان و يوسفزی و ديگران در وادی پشاور
و اطراف آن نشان ميدھد که اين گروھھا زمانی درجوارھمديگر می زيستند .گسترش قبايل
کاسی و اوالدۀ غرغشت نيز بازتاب عين حالت است .در واقعيت ،اسناد تحريری مبنی برعنعنۀ
شفاھی در بارۀ ھجوم گروھھای پشتون از جنوب افغانستان )از طريق وادی کابل( به جلگه
ھای پشاور و اطراف آن درسده ھای  15و  16وجود دارد .ھجوم پشتونھا ازساحۀ کندھار
بجانب غرب و سرزمين ھای جنوب و غرب افغانستان دراين اواخر صورت گرفته است .اين
کوچ کشی ھا توسط اسناد تاريخی تائيد شده و مربوط به سده ھای ھفدھم وھجدھم است.
آنھائيکه دراين حصص مستقرميشوند ،ابداليھا يا درانيھا اند که اوالدۀ شرخبون ميباشند.
بايد درک نمود که ھجوم پشتون ھا با بيرون راندن مردمان بومی از مناطق شان تا امروزادامه
دارد ،طورمثال درھزاره جات وافغانستان مرکزی؛ درساحۀ جالل آباد وافغانستان شرقی و
درسرزمين ھای شمال پشاور .بعالوه ،اشغال قسمی سرزمين ھای جنوب ھندوکش در وادی
کابل توسط پشتونھا مربوط ساليان اخير است .کابل ھرگزيک شھرپشتون نشين نبوده است.
تمام اينھا نشان ميدھد که پشتوزبانان زمانی درجنوبشرق افغانستان کنونی يا حتی بگمان اغلب،
در نواحی پاکستان امروزی متمرکزبودند )بطورعنعنوی کوھھای سليمان درپاکستان فعلی
وطن اصلی پشتونھا پنداشته ميشود .کوھھای سليمان درپشتو بنام د کاسی غر ياد ميشود؛ نام
کاش که توسط اورمريھای کانيگورام به پشتونھا داده شده را با نام قبيلۀ کاسيھا که درجوار
کويته پاکستان زندگی ميکنند ،مقايسه کنيد(.
تصويری که بمالحظه ميرسد يک گسترش يا ھجوم اوليۀ پشتونھا از واديھای کوه ھای سليمان
)درمرزھای افغانستان/پاکستان( به جلگه ھای جنوبشرقی و شرق افغانستان را نشان ميدھد.
اين ھجوم بواسطۀ کوچکشی گروھھای بزرگ پشتونھا در امتداد شمال مسيرکابل -کندھار يعنی
بطرف شرق و داخل وادی پشاوردنبال ميشود .مطابق منابع متعدد ،اين ھجوم آخری قبل از
آغاز سدۀ شانزدھم صورت گرفته است .گروھھای ديگرازساحۀ کندھاربطرف غرب وشمال
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غرب يعنی سيستان وھرات ھجوم ميبرند .دراينجا بيمورد است اگرداليل اين ھجوم کتلوی را
ذکرکنيم .ممکن است داليل سياسی يا طبيعی يا ھردو باشد .بعالوه ،ميتوان فرض نمود قبل
ازاينکه اين ھجوم ھا آغازشود ،يکتعداد پشتون ھا ساالنه با مواشی خويش به کوه ھای
افغانستان رفته و لذا با شرايط اين مناطق آشنا بودند.
صرفنظرازداليل اين ھجوم و کوچ کشيھا ،آمدن گروھھای بزرگ پشتون ھا و متعاقبا بقدرت
رسيدن آنھا در جلگه ھای وسيع جنوب و شرق افغانستان باعث تغيرات عمدۀ سياسی و
اجتماعی ميشود .اثرات مراکزشھری ومسکونه ھای جديد پشتونی باعث ميشود که جمعيت
عمدتا تاجيک )پارسی -زبانان( بمناطق اطراف رانده شوند .بعالوه ،پشتون ھائيکه از وادی
ھای فقير و منزوی مرزھا برخاسته بودند ،فورا خود را در جلگه ھای وسيع و نسبتا حاصل
خيز جنوب و شرق کوه ھای افغانستان می بينند .اگر ظھور پشتون ھا باعث تغييرات بزرگی
در جمعيت محلی ميشود ،تغييرات عظيمی نيز در شرايط زندگی پشتونھا بوجود ميآيد.
زندگی پشتونھا
پشتونھا بصورت عام بواسطۀ حس استقالل ،مساوات ،ننگ شخصی و خصلت جنگجوئی
شناخته ميشوند .کود )رمز( ننگ آنھا يا پشتونولی )پختونولی( مضمون مطالعات متعددی بوده
است .عرصه ھای مھم آن مھمان نوازی )ميلمستيا( ،پناه دادن )ننواتی( ،انتقام )بدل( وغيره
است .مساوات تمام مردان بالغ اعضای گروه ،حد اقل درتيوری ،يکی ازاصول کليدی زندگی
پشتونھا است .اساسا ھرمرد بزرگ دارای تجربۀ کافی اجازه دارد يک رای در جرگۀ قبيله
داشته باشد .البته بعضيھا و غالبا خانان ،دارای قدرت زيادی نسبت بديگران در جرگه اند .بآنھم
قدرت خان ھرگزمحفوظ نبوده و اين امر در قدم اول بر مھارتھای شخصی او استوار است،
نسبت باينکه احساس وفاداری بمقابل سلسلۀ مراتب باشد .اما وضع درھمه جا يکسان نيست.
دربعضی جاھا ،طورمثال دربين کوه ھا و وادی ھای منزوی مرز ھای افغانستان/پاکستان
تخيالت پشتونيت و تاکيد باالی مساوات ھنوزھم بسيار قوی است .درساحات ديگر ،طور مثال
در بين درانيھا وغلجيھا درافغانستان جنوبی و شرقی ،رھبران قبيلوی درطول سده ھا ،ثروت و
قدرت زيادی کسب کرده اند که دليل آن قسما حاصل خيزی زمين و قسما موقعيت گروه ايشان
درامتداد مسيرعمدۀ شرق -غرب دربين ايران و ھند ميباشد .بآنھم تخيالت پشتونيت ھنوزھم
توسط اکثر پشتوزبانان برسميت شناخته ميشود.
تفاوت مھم ديگری دربين پشتونھای باشندگان جلگه ھای افغانستان و آنھائيکه در شرق و در
بين کوھھای مرزی زندگی دارند ،وجود دارد .درانيھا و اکثرغلجيھای جلگه ھا در سراسر
نوار طويل گسترش داشته ،قبايل وطوايف متعدد ايشان غالبا با ھم مخلوط شده و درعين دھکده
ھا زندگی ميکنند )اين پروسه ھمچنان دربين پشتونھای کوچی ديده ميشود ،جائيکه تعداد زياد
غلجيھا ازبين قبايل ھوتکی ،تره کی و توخی با درانيھا يکجا شده و خيمه ھای زمستانی خويش
را درجنوبغرب و غرب کشور برپا ميکنند( .درسرزمين ھای مرزی که اراضی بصورت عام
نسبت به جلگه ھای جنوب و جنوبشرق افغانستان بسياربا اھميت است ،گروھھای قبيلوی ميل
دارند بطور جداگانه زندگی کنند .اين بدين معنی است که رھبران خودخواه پشتون در
افغانستان طوری تربيه شده اند که در جستجوی متحدان حتی در بين پشتونھای دارای نسب
متفاوت باشند .آنھا نميتوانند باالی عشاير يا اقارب مستقيم خود اعتماد کنند ،زيرا آنھا در يک
ساحۀ وسيع پراگنده اند .باينترتيب رھبران پشتون قبايل درانی وغلجائی بعضی اوقات ،طور
مثال دراوايل سدۀ ھجدھم ،برای کنترول تعداد زياد گروھھای پشتون از گروھھا وعشاير
مختلف استفاده کردند .رھبران پشتون در پاکستان امروزی ميتوانند بيک موقعيت قوی در
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داخل گروه خويش و در ساحۀ خويش دست يابند ،اما درتامين يک موقعيت مناسب در بين
پشتونھای مناطق مختلف با مشکالت بزرگی مواجه خواھند گشت.
تمام پشتونھای افغانستان و پاکستان مسلمان بوده و تقريبا مربوط به شاخۀ سنی اند که يکی از
دو فرقۀ عمدۀ اسالم است .يکتعداد پشتونھای که درجنوب جالل آباد و پشاور بنامھای توری و
بعضا ورکزی و بنگش اند ،استثنا بوده و مربوط به فرقۀ شيعه اند.
زنان پشتون درپاکستان و بخصوص درافغانستان ھنوزچادری )بورقه( ميپوشند ،پارچه يا جامۀ
که سراپای او را بشمول روی او ميپوشاند .اين پارچه دارای يک تکۀ مستطيلی جاليدار در
باالی چشمھاست که پوشنده ميتواند ازطريق آن ببيند .در زيرآن يک شلوارو پيراھن آستين
دارميپوشند .مردان پشتون را نيزميتوان بآسانی بواسطۀ لباس شان شناخت که اکثرا متشکل از
شلوار)تنبان( ھای گشاد و متورم ،پيراھن دراز و واسکت است .آنھا عالقه دارند چپلک ھای
باز بپوشند .تعداد زياد پشتونھا ھنوزھم لنگی بسرميکنند که يک سرآن بروی شانه انداخته
ميشود .دراين روزھا لنگی بطورخاصی درمناطق تحت کنترول طالبان مروج ميباشد،
جاھائيکه مردان غالبا دارای لنگی سياه با خطوط باريک سفيد اند .در جاھای ديگر کاله
چترالی )پکول( بطور روزافزونی معمول گرديده است.
پشتونھای افغانستان
پشتونھای افغانستان دراينوقت درجنوبشرق ،شرق و جنوبغرب کشورمتمرکزاند .دوگروه عمده
درکشورعبارت ازکنفدراسيون قبايل درانی وغلجائی است که عمدتا مسکون اند.
اولی که قبال بنام ابدالی شناخته ميشد ،درجنوب و جنوبغرب زندگی نموده و کندھار مرکزعمدۀ
آنھاست .آنھا بچندين قبايل فرعی ديگر تقسيم ميشوند .بعضی ازآنھا که اوالدۀ پدری شخصی
بنام زيرک اند شامل پوپلزی ،الکوزی ،بارکزی و اچکزی اند )اچکزی در نيمه سدۀ ھجدھم
توسط احمدشاه درانی از بارکزی جدا ميشود( .گروه ديگر قبايل که اوالدۀ پنجپا اند بنام
نورزی ،عليزی و اسحاقزی ياد ميشوند) .اچکزيھا ،نورزيھا و اسحاقزيھا عمدتا بشکل کوچی
زندگی ميکنند ،يا حد اقل تا اين اواخربودند( .پوپلزی و بارکزی بطورعنعنوی مھمترين قبايل
ابداليان/درانيان اند .يکی از طوايف پوپلزی بنام سدوزی ،تامين کنندۀ سلسلۀ شاھی افغانستان
از نيمۀ سدۀ ھجدھم تا آغاز سدۀ نزدھم است .بارکزی ھا بحيث شاه سازان جانشين پوپلزی ھا
شده و رھبران آنھا تا  1978برافغانستان فرمانروائی کردند.
عشاير ابداليان/درانيان شامل سپين ترين و تورترين اند که ھردو در شرق کندھار زندگی
ميکنند ،و در پاکستان امروزی شيرانيھا است که درجوار ترين ھا در کوه ھای سليمان سکونت
دارند .پراکندگی اين گروھھا بازھم نشاندھندۀ اين درک است که ابداليان/درانيان و شايد تمام
پشتون ھا دارای عين منشا يعنی باشندگان اطراف کوھھای سليمان در پاکستان امروزی
ميباشند.
غلجيھا در شرق کشور زندگی نموده و غزنی نقطۀ مرکزی آنھاست .مطابق نعمت ﷲ ،آنھا با
يکتعداد قبايل پشتون رابطۀ نزديک دارند که فعال در شرق و تا سواحل غربی اندوس زندگی
ميکنند .تعداد غلزيھا درافغانستان درحال حاضرتقريبا دو چند درانيھا است .آنھا باشندگان ساحۀ
بزرگی اند که بين کابل )درشمال( و کندھار )در جنوب( و کوھھای افغانستان مرکزی )در
غرب( و مرزھای افغانستان/پاکستان )در شرق( قراردارد .گسترش آنھا بطرف غرب وبداخل
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کوھھا تاريخ نسبتا جديد دارد ،زيرا درحوالی  ،1800باشندگان غزنی و اطراف آن تاجکان و
ھزاره ھا بودند که درواقعيت قسمت بزرگ آن ھنوزھم چنين است .بارتباط درانيھا ،اين
غلجيھا ھستند که موجب راندن )گسترش( پشتونھا ازشرق بغرب شده اند.
کنفدراسيون غلجی ھا شامل يکتعداد قبايل است .اينھا بطورعنعنوی به توران )در جنوب( و
بورھان )درشمال( تقسيم ميشوند .توران شامل ناصر ،خروتی ،ھوتکی و توخی است .توخيھا
درجنوب مقر)حدود  100کيلومترجنوبغرب غزنی( زندگی ميکنند .قلعۀ مشھور کالت غلزی،
 138کيلومتردرشمال کندھاردرمرکز سرزمين ھای آنھا قرارداشته و متعاقبا بنام کالت توخی
نيزشناخته ميشود .ھوتکيھا درشرق توخيھا زندگی دارند .آنھا نيروی محرکۀ اشغال ايران
توسط افغان ھا دراوايل سدۀ ھجدھم بودند که بعدا مورد بحث قرارميگيرد .خروتيھا دورتر
بطرف شرق بامتداد سواحل عليای دريای گومل درجوارمرز پاکستان زندگی ميکنند .ناصريھا
اکثرا کوچی بوده وبطورعنعنوی درزمستان به وادی اندوس سفرميکردند .اين مسافرتھا در
اوايل  1960بعلت مسدود شدن مرزھای پاکستان متوقف ميشود.
بورھان شامل سليمان خيل ،علی خيل و تره کی است .آخری دراطراف مقر)جنوب غرب
غزنی( زندگی دارند .پووينده ھا که معموال قبل ازمسدود شدن مرزھا درسال ھای  1960بين
ھند و افغانستان سفرميکردند ،اکثرا سليمان خيل بودند .يک گروه فرعی سليمان خيل بنام احمد
زی است که بين گرديز و جالل آباد زندگی ميکنند .آنھا اکثرا مردمان ثروتمند اند که قبل از
جنگ رابطۀ نزديکی با حاکمان درانی کشورداشتند.
درشرق غلجيھا بامتداد مرزھای پاکستان ،يکتعداد گروھھای پشتون زندگی ميکنند که مربوط
شاخۀ کرالن اند .اينھا شامل خوگيانی ھا )که درجنوب جالل آباد زندگی دارند( ،جاجيھا )که
جنوبی ترقراردارند( و يکتعداد گروھھای ميباشند که درنواحی پکتيا )بامتداد مرزھای
پاکستان( زندگی ميکنند .اينھا مقبل ھا  ،منگل ھا ،جدرانھا ،تنی ھا ،خوستوالھا و وزيريھا اند.
تمام اين گروھھا با عشايرايشان درشرق ديورند )درپاکستان امروزی( رابطۀ نزديکی دارند.
گسترش پشتونھا درشمال کشور تاريخ نسبتا جديد دارد .اين انتقاالت اکثرا مربوط سالھای
 1880و بعد ازآن است ،وقتی اميرعبدالرحمن يکتعداد گروھھای متخاصم خويش را درشمال
افغانستان مستقرميسازد .آنھا تا سالھای  1979يک قسمت عمدۀ نفوس را بخصوص درشمال
غرب و ساحات بغالن -کندز تشکيل ميدھند .اينھا بعلت نام مرکزعمدۀ شھری درجنوب
افغانستان ،اکثرا بنام "کندھاريھا" ياد ميشوند.
گروھھای ترک تبار
بزرگترين گروه ترکتبار در شمال افغانستان ازبيکھا اند .آنھا بآسانی قابل شناخت ميباشند .زنھا
اکثرا شلوار ،پيراھن ھای آستين دراز و دستمالسر پوشيده و اين پارچه ھا غالبا از تارھای
رنگ شدۀ درخشان ساخته ميشوند .مردان چپن ھای دراز ،راھدار و بدون تکمه با آستينھای
درازميپوشند که بواسطۀ تسمه يا کمربند محکم شده و با بوتھای چرمی بلند ھمراه است .آنھا
يک لنگی کوچک برسرخود ميگذارند .اينھا مھاجرين نسبتا جديد در اينقسمت بوده و در اينجا
ھا از اواخرسدۀ پانزدھم بدينسومستقرشده اند .تعداد آنھا در اين روزھا )تخمين  (2000حدود
 1.6مليون نفر اند .اينھا از نگاه تباری ،زبانی و فرھنگی با ازبيکان ازبکستان و سرزمينھای
مجاوررابطۀ نزديک دارند .ھمانند پشتونھا و ساير گروھھای تباری درافغانستان ،ازبيکھا
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نيزبه قبايل وطوايف )بشمول قطغنی ھای ساحۀ کندز( تقسيم شده اند ،اما اين ساختار نقش
مھمی در زندگی آنھا )در مقايسه با پشتونھا( بازی نميکند.
ازبيکھا مسلمانان سنی اند .نام آنھا طوريکه ادعا ميشود مشتق از خان ازبيک است که دراوايل
سدۀ چھاردھم يکی از رھبران )گولدن ھورد -ايل طالئی( مغوالن در روسيه و غرب آسيای
مرکزی بوده است .ازبيکھا در سدۀ پانزدھم قسمت اعظم سرزمينھای بين ولگای سفال و بحيرۀ
ارال را اشغال ميکنند .آنھا بزودی بطرف جنوب و فالت ايران ھجوم ميآورند .آنھا شھرھای
مشھور سمرقند و بخارا را اشغال نموده و بطرف جنوب ھجوم ميآورند ،ولی با ظھورقدرت
صفويھا تحت شاه اسماعيل )در جنگ نزديک مرو در  (1510از اشغال ايران باز داشته
ميشوند .بآنھم سمرقند ،بخارا ،خيوه و قسمت اعظم شمال افغانستان تحت کنترول ازبيکھا باقی
ميماند .ازبيکھای ديگر از اواخر سدۀ نزدھم بدينسو و بخصوص پس ازانقالب روسيه وارد
شمال افغانستان ميشوند .اينھا بنام مھاجرين شناخته شده و از ازبيک ھای بومی با ھمين نام
تشخيص ميشوند.
گروھھای ترکی ديگر ترکمنھا است که دراين روزھا عمدتا درشمالغرب کشورو در جوار
ترکمنستان کنونی زندگی ميکنند .لباس عنعنوی ترکمنھا متشکل ازيک پيراھن ،شلوارھای
متورم و يک چپن دراز بدون تکمه است که با يک تسمه يا کمربند نگھداشته ميشود .روسری
آنھا متشکل ازيک لنگی يا کاله مشھورپشمالو است .لباس زنان شامل پيراھن وشلوارسرخ
ابريشمين است که درباالی آن )در خانه( يک چپن آستين کوتاه ميپوشند .دربيرون خانه ،زنان
چپن ھای متنوع آستين دراز ميپوشند .مھمترين مشخصه و قسمت مشھورلباس زنان عبارت از
روسری آنھاست که ميتواند حدود نيم متربلند باشد .دراين روزھا اکثرزنان ترکمن دستمال
ميپوشند .يک مظھرآشکارلباس عنعنوی ترکمنھا مقدارجواھرنقرۀ پوشيده توسط زنان است.
عروسان معموال بين  5تا  7کيلو نقره ميپوشند!
منشای ترکمنھا ظاھرا ازبين قبايل غوز يا اوغوز ميباشد که در اواخر ھزارۀ اول ميالدی
ازآسيای مرکزی بسوی فالت ايران ھجوم ميآورند ،بآنھم نسب اصلی آنھا نامعلوم است.
چيزيکه معلوم است ،اجداد مستقيم آنھا معموال درامتداد کرانۀ شرقی بحيرۀ کسپين زندگی نموده
و از سدۀ شانزدھم بدينسو بطرف سواحل آمودريا و مرغزارھای مرو ھجوم آورده اند .زبان
آنھا مربوط به زبانھای باصطالح ترکی غربی است که دربرگيرندۀ ترکی معاصر نيز بوده و
از زبان ھای ترکی شرقی متفاوت است که توسط گروھھای ترکی ديگر آسيای ميانه صحبت
ميشود.
ترکمنھای افغانستان عمدتا مربوط به قبايل ايراسی و تيکی است ،اما شامل قبايل ديگر ترکمن
نيز ميشود .آنھا بصورت عمده منحيث اوالدۀ مھاجرين شمال و شمال غرب )پس از انقالب
روسيه( بوده و بخاطر قالين بافی و پوست قره قل خويش بطور خاصی مشھوراند .تعداد آنھا
حدود نيم مليون بوده )تخمين  (1995و مانند ازبيک ھا مسلمانان سنی اند.
تاجيک ھا
يک کتلۀ عظيم مردم افغانستان با يک لھجۀ پارسی ايرانی صحبت ميکنند که بصورت عام بنام
دری ياد ميشود )فارسی معرب پارسی و مشتق ازپارسی ميانه است که بصورت عام بنام
پارسی دری ياد ميشود .منشای واژۀ دری ھنوز واضح نيست .بصورت عام فکرميشود مربوط
به دربار باشد .دری زبان رسمی افغانستان است( .در بين اينھا تاجيکان قرار دارند که
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بطورعمده در شھرھای بزرگ و در شمالشرق کشور زندگی ميکنند .آنھا نمايندۀ يکی ازکھن
ترين اليه ھای مردم افغانستان اند .درروزگارقديم ،نام تاجيک توسط کوچيان )ازبيک( برای
نشان دادن مردمان بومی )عمدتا پارسی زبان( سرزمين ھای اشغالی درجنوب آسيای ميانه و
شمال افغانستان بکارميرفت .از آن ببعد ،اين نام به مردمان سنی ،مسکون و پارسی زبان
افغانستان و سرزمين ھای ھمسايه )طور مثال تاجکستان( محدود ميشود .در ساليان اخير ،نام
تاجيک بيشتر برای نشاندادن تمام غيرپشتون ھا و مردمان پارسی زبان افغانستان درمقايسه با
عنعنۀ پشتون ھا بکارميرود که تمام پارسی زبانان را فارسيوان خطاب ميکنند .بآنھم پارسی
زبانان غرب کشور خود را بنامھای تباری ديگری ناميده و فارسيوان "اصلی" شيعه ھای اند
که در غرب کشور ،درھرات و اطراف آن زندگی ميکنند)عنوان پائين ديده شود( .تاجيک ھای
"اصيل" افغانستان عمدتا در شمالشرق کشور زندگی ميکنند ،بآنھم بايد بخاطرداشت که آنھا
ترجيح ميدھند بنام ھای مناطق ايشان )پنجشيری ،بدخشی( ياد شده و واژۀ تاجيک را موھن و
خفت آور ميدانند.
تاجيکھای کوھستانی و اسماعيليھا
تاجيکان غالبا بدون کدام دليلی بنام تاجيکھای کوھستانی )و پاميريھا يا غلکا ھا( ياد ميشوند که
درشمالشرقی ترين حصۀ کشور و اطراف آن بشمول واخانيھا و ديگران زندگی ميکنند )زبان
ھای که درشمالشرق افغانستان صحبت ميشود شامل وخی در واخان ،شغنی در شغنان،
روشانی درشمال شغنان ،اشکاشمی دراشکاشم ،سنگليچی درسنگليچ و منجی در منجان و
چترال ميباشند .زبان ھای ديگرمربوط اين گروه عبارت از يازگالمی در تاجکستان و ونچی
است که حاال منقرض شده است .در امتداد مرز چين زبان ديگری بنام سريکولی معمول
است( .اينھا جوامع منزوی را تشکيل ميدھند که با يک مجموعۀ زبانھای ايرانی شمالشرقی
صحبت ميکنند .اينھا بعالوه از زبان ايشان ،توسط عقيدۀ ايشان نيزتشخيص ميشوند که اغلبا
اسماعيلی اند .اينھا يک شاخۀ تشيع بوده )بنام شاخۀ اسماعيليه( و از فرقۀ عمدۀ شيعه و مرسوم
در ايران کنونی )بنام اماميه( فرق دارند.
تمام شيعيان جانشينی علی بن ابی طالب ،پسر کاکا و داماد پيامبر توسط موسيس سلسلۀ اموی
)معاويه( در 661م را تقبيح ميکنند .آنھا بعوض ،پسران علی )حسن و حسين( و اوالدۀ ايشان
را جانشينان واقعی پيامبرميدانند .وقتی يکی ازاين اوالده )امام جعفرصادق – امام ششم شيعه
ھای اماميه و امام پنجم اسماعيليه ھا ،زيرا اينھا علی را امام نميدانند( در 765وفات ميکند،
موسی کاظم پسر او جانشين می شود .باوجوديکه جعفرقبال پسرديگرش بنام اسماعيل را وارث
خويش تعين نموده ،اما او قبل از پدرش ميميرد .يکتعداد امامت موسی کاظم را نپذيرفته و
اسماعيل را امام ميدانند ،بخصوص محمد پسر او را که انکشاف دھندۀ شاخۀ اسماعيلی شيعه
است ،وارث حقيقی ميپندارند .ديگران موسی کاظم و جانشينان او را تا امام يازدھم )حسن
عسکری که در 874م ميميرد( ميپذيرند .گزارش ميشود او پسری داشت که امام دوازدھم بوده
و ازجھان غايب ميشود ،اما عقيده دارند زمانی برميگردد که مناسب باشد .اين عقيده به امام
غايب يکی ازعاليم مميزۀ امامی يا دوازده امامی شيعه ھا است .اسماعيليھا برخالف
وبخصوص کسانيکه دربدخشان زندگی ميکنند ،بيک سلسلۀ بدون قطع امامان باوردارند که تا
ھنوز ادامه دارد.
بدخشانيھا مربوط به يک شاخۀ خاص اسماعيليه بنام نظاريھا )نظاريه( اند .اين چند پارچگی
ازشاخۀ اصلی در اواخرسدۀ يازدھم و اوايل دوازدھم بتعقيب مناقشه بين رھبری بوجود ميآيد.
نظاريھا بطورخاصی بخاطررھبران يا امامان قبلی ايشان بنام خداوند الموت )يک قلۀ کوه
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درغرب تھران فعلی( شناخته ميشوند .درغرب اروپا ،خداوند الموت منحيث مرد قديم کوه
شناخته ميشود .امامان الموت بحق يا نا حق بخاطر سياست کشتار مخالفين ايشان بد نام اند.
وقتی در  1256م الموت بواسطۀ ھالکو حاکم مغول تسخير ميشود ،امامان نظاری قسمت اعظم
قدرت خود را می بازند .در زمان حاضر نظاريھا توسط امام زندۀ آنھا آغا خان چھارم )شاه
کريم الحسينی( رھبری ميشوند که ادعای نَ َسبی )تباری( از امامان الموت دارند )او نواسۀ آغا
خان سوم ) (1957 -1877است که نظاری ھا را دوباره تنظيم نمود .لقب آغا خان به جد او
)حسن عليشاه محالتی( توسط فتح عليشاه قاجار) (1834 -1797اعطا شده و يک دخترخويش
را نيز به نکاح او ميآورد( .پيروانش او را امام  49در سلسلۀ نا مقطوع ازعلی )او را خدای
زنده يا امام زمان ميانگارند( و پسرش ،حسن ميدانند.
شيعۀ اسماعيلی توسط ناصرخسرو ،شاعر و مولف مشھور سدۀ يازدھم معرفی ميشود ،کسيکه
تا ھنوزبحيث پير)رھبرمذھبی( دربين بدخشانيھا فوق العاده حرمت دارد .مقبرۀ او بامتداد
قسمت عليای کوکچه در يمگان )جنوبشرق فيض آباد( قرار دارد .شيعۀ اسماعيليه تفاوت زيادی
با اماميه دارد .بغيرازعدم موجوديت امام غايب وموجوديت امام زنده )حاال -آغاخان(،
اسماعيليه نظاری ھمچنان علی بن ابی طالب را تقريبا باندازۀ خود محمد مھم ميدانند .زيرا
محمد کسی بود که پيام خدا را ميگرفت )مطابق آنھا( ،اما علی آنرا تفسير ميکرد .بعالوه،
اسماعيليھا به يک تفسيرباطنی پيام قدسی باور داشته و آنھا متعاقبا چندين مرحلۀ ابتکار
)آغازگری( دارند .ظواھر بيرونی چندان مھم پنداشته نميشود .اين نشانۀ يک نگرش آرام
اسماعيليھا درمقايسه به قوانين و مقررات غالب دربين سنيھا و شيعه ھای امامی است.
نورستانی ھا
گروه عمده ديگر درافغانستان نورستانی ھاست .آنھا بعلت زبان وفرھنگ ايشان که با تمام
ھمسايه ھا فرق دارند ،مضمون مطالعات متعدد بوده است .آنھا در کوھھای منزوی شمالشرق
کابل و جنوب آبريز ھندوکش در بين دريای علينگاردر غرب و دريای کنردرشرق زندگی
ميکنند .اين ناحيه بنام نورستان ياد ميشود ،اما قبل از اشغال آن توسط اميرعبدالرحمن در
زمستان  96/1895برای بيگانگان )بعلت مذھب غيراسالمی مردم آن( بنام کافرستان ياد ميشد.
بيگانگان معموال آنھا را بحيث دزدان ،قاتالن ،شرابنوشان و آتش پرستان می پنداشتند.
الکساندربرنيس که دراوايل سالھای  1830ازپشاور به کابل سفرميکند ،ميگويد "قرارمعلوم
کافرھا وحشی ترين مردم ،خورندگان خرس ھا و ميمون ھا ،جنگجويان نيزه باز و پوست
سرکنان دشمنان خويش اند" .او بيشترعالوه ميکند که آنھا باشندگان بومی افغانستان بوده و
فرض ميشود اوالدۀ اسکندر بزرگ باشند .مونستوارت الفنستون درسال  1815دربارۀ
کافرستان بعين ترتيب ميگويد که "اينھا مشابه يونانيھا بوده و بخاطر زيبائی و چھرۀ اروپائی
تحسين ميشوند ،بت پرست بوده ،درپياله ھا يا گلدانھای نقرۀ شراب نوشيده ،ميز و چوکی
استعمال نموده و با يک زبانی صحبت ميکنند که برای ھمسايه ھايشان نامعلوم است".
تعداد نورستانيھا قبل از 1979بصورت عام حدود  100ھزارتخمين ميشود .آنھا با يک تنوع
زبانھای مرتبط صحبت ميکنند .اين زبانھای باصطالح کافری مربوط به زبانھای ھندو -آريائی
)بشمول ھندی( و زبانھای ايرانی )طورمثال فارسی ،بلوچی و پشتو( ميشود .زبانھای کافری
احتماال يک شاخۀ سوم بوده و بطورمشخص نه ھندو -آريائی اند و نه ايرانی.
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دربارۀ فرھنگ کافرھا قبل از مسلمان شدن اجباری آنھا معلومات نسبتا کمی وجود دارد.
جامعۀ آنھا قبيلوی و اليگارشی )حاکميت ثروتمندان( بوده است .مقام زن پائين بوده و چند
ھمسری رواج داشته است .عشاير فقيرمسئول نگھبانی مواشی بوده است .دراينجا صنعتگران
نيزوجود داشته ،يک طبقۀ جداگانه را تشکيل داده و برده ھا نيز موجود بوده اند .اينھا اکثرا
اسيران جنگھای بودند که دربين خود کافر ھا جريان داشته يا بمقابل مسلمانانی که بامتداد
مرزھای کافرستان زندگی ميکردند .کافرھا ھمچنان احساس بزرگی بمقابل "پاک" و "ناپاک"
داشته و باين ارتباط از سيستم مقررات مغلقی برای جدا کردن آنھا کارميگرفتند .معلومات در
بارۀ مراسم مذھبی کافرھا قبل ازمسلمان شدن باوجود اينکه بسيارکم است ،مورد دلچسپی
خاصی قرار دارد .نوشيدن شراب ،قربانی حيوانات ،موجوديت واعظان و سرايندگان سرودھا
و کاربرد يک آتش مقدس تماما نشانه ھای يک رابطۀ نزديک با مذھب قديمی ھندو -ايرانيھا
است .نام بعضی ازخدايان کافر نيز ياد آورمعبودان ھندو -ايرانی ،طورمثال خدای عمدۀ
کافرھا بنام ايمرا ،مرزا يا يامرای است .اين نام ياد آور ياما يا يما خدای عالم اموات ميباشد.
خدای ديگردراين زمينه ايندر است که با اندرای ھندو -ايرانيان مرتبط است )ايندر بحيث معبود
معرفی ميشود که شرابسازی را معرفی نموده است .اندرا درادبيات ھندو -آريائی ھا بخاطر
توانائی درنوشيدن مقدارزياد سوما معروف است( .درکنارتعداد زياد خدايان و رب النوع ھا
ھمچنان ديوھا )شياطين( و ارواحی وجود داشتند که بايد فرونشانده ميشدند.
زبانشناسان چھار)يا پنج( زبان کافری را بنام کاتی ،پراسون ،وايگالی )و گامبيری( و اشکون
ميشناسند .زبانھای مختلف ھمچنان بازتاب تفاوتھای اجتماعی -سياسی و فرھنگی بين گويندگان
آنھاست .طورمثال ،گويندگان کاتی بطور عمده لباس سياه )و باينعلت غالبا درپارسی بنام سياه
پوش ودر پشتو بنام تورکافر ناميده ميشدند( و سايرين لباس سفيد )سفيد پوش و سپين کافر(
ميپوشيدند .کاتی درمناطق شمالغرب و بخصوص درشمالشرق نورستان صحبت ميشود .اين
زبان غالبا زبان عمومی منطقه محسوب شده وکمی پس از بقدرت رسيدن مارکسيستھا بحيث
يکی از زبان ھای رسمی افغانستان برسميت شناخته ميشود .مرکز گويندگان کاتی و نورستان
بصورت عام ،دھکدۀ کامگروم )کامديش( است که در وادی باشگال قرار دارد .داکتر برتانوی
بنام سُرجورج سکات رابرتسن قسمت اعظم وقت خويش را درجريان اقامت طوالنی دربين
کافرھا در  91/1890درھمينجا ميگذراند .اين بازديد منتج به کتاب مشھورکافرھای ھندوکش
ميگردد که در 1896به نشر می رسد ،درعين سالی که کافرھا توسط افغان ھا شکست خورده
و به قبول اسالم مجبورميشوند.
گويندگان کاتی مشابه به اکثرکافران ديگر يک جامعۀ کامال تساويگرا را حد اقل در بين کسانی
که "آزاد" اند تشکيل ميدھد .بآنھم دربين ايشان مردان با صالحيت وجود داشته و دربين
گويندگان کاتی باعث ميشود که يکنوع اليگارشی طوايف متنفذ بوجود آيد .دربين آنھا پرستيج
)اعتبار( بيشتر ميتواند با کشتن يک دشمن و ضيافت ھای ولخرچانه بدست آيد .بآنھم نسب مھم
بوده و ازبين گروھھای کاتی چند مجسمۀ چوبی عظيم اجداد باقی مانده که بشکل مردان و زنان
ايستاده يا نشسته ،يا مردان اسپ سوار به تصويرکشيده شده اند .اکثريت اين مجسمه ھا با ورود
اسالم تخريب ميشود ،اما بعضی ازآنھا درمجموعه ھای اتنولوژيکی جھان باقی مانده است.
زبان ديگرپراسون است .اين زبان توسط يک گروه کوچک دريک وادی منزوی با گويندگان
کاتی درشرق وغرب صحبت ميشود .وادی بحيث مرکزمذھبی کافرستان استفاده ميشد .اينجا
در کوشتيکی يکی ازچند تعميرمذھبی ساحه وجود دارد که به مارا )ايمرا( معبود عمدۀ کافرھا
اھدا شده است .گويندگان پراسون عمدتا مسئوالن مذھبی بودند .بارتباط گويندگان کاتی ،آنھا
توسط يک گروه کوچک مردمانی ھدايت ميشدند که مقام ايشان کامال محفوظ بوده است.
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دراينجا مجسمه ھای حک شدۀ اجدادی وجود ندارد .درعوض تمام انرژی مصرف توليد
مجسمه ھای خدايان شده است.
درجنوب گويندگان پراسون ،نورستانيھای زندگی ميکنند که گويندگان وايگالی )و گامبيری که
با آن بسيار نزديک است( و اشکون اند .آنھا بطوريکجائی يک گروه بزرگ را ميسازند.
گويندگان وايگالی و اشکون دربين تمام نورستانی ھا بطور عنعنوی نزديک ترين تماس را با
باشندگان وادی کابل درجنوب نگھداشته بودند .اين تماسھا ھميشه صلح آميزنبوده است ،لذا
گويندگان وايگالی و اشکون يک فرھنگ کامال نظامی را رشد داده اند که درآن شھرت ميتواند
بواسطۀ کشتن دشمنان بدست آيد .باينترتيب ،جامعۀ آنھا بسيار تساويگرا بوده و حک کردن يا
کندنکاری ھای چوبی به موجودات زنده متوجه بوده است ،بعوض اينکه متوجه اجداد يا خدايان
باشد.
بلوچھا و براھوی ھا
گروه ديگرگويندگان ايرانی بلوچھا اند که درجنوبغرب کشوروقسمتھای پاکستان وايران زندگی
ميکنند .آنھا بيک زبان ايرانی شمالغربی ،بلوچی صحبت ميکنند .اکثريت آنھا حاال مقيم بوده و
تماما مسلمانان سنی اند .قرارمعلوم آنھا اوالدۀ مردمانی اند که ازشمال درجريان سده ھای ميانه
به فالت ايران آمده اند .اينھا اولين کسانی اند که درمنابع اسالمی سدۀ دھم ذکرشده اند .بعدا آنھا
ازجنوبشرق ايران فعلی بداخل بلوچستان پاکستان رفته اند .نام آنھا ھمچنان درشھنامه )اوايل
سدۀ يازدھم( ذکرشده است .تعداد زياد قبايل بلوچ دراواخرسدۀ ھجدھم بتعقيب سقوط سلسلۀ زند
ايرانی درسيستان مستقرميشوند.
تعداد بلوچھا مطابق بعضی تخمينھا درسال  1979حدود  200ھزاردرکشوراست .در1996
تعداد آنھا درپاکستان حدود يک مليون تخمين ميشد .براھويھا کسانی اند که غالبا يکجا با بلوچھا
زندگی کرده و با يک زبان دراويدی شبيه زبانھای جنوب ھند مانند تاميل و ماالياالم صحبت
ميکنند .تعداد آنھا درافغانستان قبل از 1979حدود  20ھزارتخمين زده شده است .براھويھا
معموال دريک ساحۀ بزرگ مسلط ھستند .کنفدراسيون باصطالح براھوی درسدۀ ھفدھم ايجاد
شده وتا نيمۀ سدۀ ھجده شامل تقريبا تمام بلوچستان شرقی وبندرمعاصرکراچی ميشود .اين
کنفدراسيون توسط براھويھا رھبری شده و دربرگيرندۀ تعداد زياد قبايل بلوچ ميباشد .اما در
اوايل سدۀ نزدھم متالشی شده و در  1876معاھدۀ بامضا رسيده و تحت حمايۀ برتانويھا قرار
ميگيرند .مرکزعمدۀ آنھا شھرکالت است که درجنوب کويته قرار دارد.
ھزاره ھا
ھزاره ھای افغانستان به زبان پارسی )فارسی ھزاره گی( صحبت ميکنند ،اما منشای مغولی
واضح آنھا بواسطۀ چھرۀ ترکی -مغولی ايشان ھويدا است .تعداد آنھا مطابق تخمين 1989
حدود  1.5مليون است .آنھا باشندگان زمينھای فقير در کوھھای افغانستان مرکزی بنام ھزاره
جات ميباشند .نام آنھا مشتق ازھزار پارسی است که احتماال اشاره بيک قطعۀ نظامی )مينگ
مغولی( دارد .ھزاره ھا قرار معلوم يک ساحۀ بسياروسيع بشمول مسيرھای بزرگ شرق و
جنوب زيستگاه فعلی خويش را دراختيارداشتند .بآنھم بتعقيب شکست ايشان توسط امير
عبدالرحمن خان درجنگی که چندين سال ادامه يافت ) ،(93 -1890پشتون ھا آنھا را بداخل
کوھھا راندند .اکثريت ھزاره ھا مسلمانان شيعۀ امامی بوده ودرتماس نسبتا نزديک با ھم
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مذھبی ھای خويش درايران وعراق ھستند .ھزاره ھای اسماعيلی نيزوجود دارند که در
شمالشرق ھزاره جات و جدا ازھزاره ھای امامی زندگی ميکنند.
ھزاره ھا به قبايل وطوايف تقسيم شده و بطورعنعنوی توسط مير يا بيگ رھبری ميشوند ،اما
کدام شجرۀ عمومی وجود نداشته و تنظيم قبيلوی بمراتب کم اھميت تر درمقايسه با پشتون
ھاست .آنھا بطورعنعنوی توسط "بيگانگانی" بنام سادات )مفرد – سيد( ،رھبری ميشوند که
ادعای نسب از پيامبردارند .کسانيکه تعليمات مذھبی دارند ،لقب شيخ را کمائی ميکنند .اما
جنگھای اخيرساختارجامعۀ ھزاره را تغيير داده و قسمت اعظم قدرت حاال دردست رھبران
جديد مذھبی و احزاب سياسی قرار دارد که مھمترين آنھا حزب وحدت اسالمی است.
ايماق
ايماق درغرب افغانستان مرکزی گروه ديگرپارسی زبانان را تشکيل ميدھد .آنھا نمايندۀ
پارسی زبانان ،کوچيان سنی و نيمه کوچی غرب افغانستان بوده و تعداد ايشان در  1993بيش
از  400ھزار تخمين شده است .اين گروه از چھار ايماق متشکل شده که شامل چھار قبيله
)جمشيديھا ،ھزاره ھای ايماق ،فيروزکوھيھا و تايمنی ھا( اند .آنھا يکجا با تيموريھا و بعضی
گروھھای ديگر)باصطالح ايماق ديگر( يک گروه نسبتا متمايزرا درتپه کوھھای غرب
افغانستان مرکزی ميسازند .آنھا بصورت عام نيمه کوچی بوده و بخصوص فيروزکوھی ھا
بخاطريورت )خيمه( ھای نمدی مخروطی که درآن زندگی ميکنند ،شناخته ميشوند.
تايمنی ھا درشمالغرب ھرات زندگی دارند .جمشيدی ھا بيشتر بطرف غرب ،در کوشک
واطراف آن )شمال ھرات( زندگی ميکنند .ھزاره ھای ايماق که درشمال شرق ھرات زندگی
دارند ،ازنگاه تباری مربوط به ھزاره ھای افغانستان مرکزی اند ،اما اينھا شيعه نبوده و سنی
اند .مرکز شھری آنھا حاال قلعۀ نو است .باالخره فيروزکوھی ھا درامتداد مسيرعليای دريای
ھريرود ،شرق ھرات زندگی ميکنند .تايمنی ھا درجنوب فيروزکوھی ھا زندگی نموده و
بعضی ازآنھا خيمه ھای سياه سبک پشتونی را پذيرفته اند.
گروھھای تباری کوچک
گروھھای کوچک تباری ديگرمسکون درافغانستان شامل مغولھا ،عربھا ،قزلباشھا و غيره
است .يکتعداد گروھھای ديگری نيز وجود دارند که منشای آنھا درنيم قارۀ ھند قراردارد ،يا حد
اقل از نگاه تباری مربوط به مردمان ھند و پاکستان اند .قديم ترين اينھا احتماال گويندگان
زبانھای )ھندو -آريائی( داردی بشمول پشۀ است .گويندگان پشۀ بامتداد کناره ھای غربی و
جنوبی نورستان زندگی نموده و حاال بنام ديھگان يا کوھستانی نيزشناخته ميشوند .تعداد زياد
آنھا شيعه بوده و بنام علی اللھی ھا نيز شناخته ميشوند .اشارۀ مارکوپولو درسالھای 1270
شايد به آنھا بوده و آنھا را با مشخصات "ھندی" خوانده باشد:
"ده روزه مسافرت درجنوب بدخشان يک منطقه بنام پشای ياد ميشود .باشندگان دارای پوست
نصواری بوده ،با يک زبان خاص خود شان صحبت نموده و بت پرست اند .آنھا در ساحری و
اھريمنی مھارت دارند .مردان با وفرت گوشواره و گلھای سينۀ نقرۀ ،طالئی ،مرواريدی
وسنگھای قيمتی ميپوشند .آنھا بسيار ماھر و حيله گراند .اقليم آن بسيارداغ بوده و رژيم غذائی
شامل گوشت و برنج است".
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گويندگان پشۀ در واقعيت شايد در يک دورۀ بسيارقديم ازشرق باينجا آمده باشند ،اگرآنھا پس
ازمھاجرت ھندو -آريائی ھا ازشمال ھندوکش درھزارۀ دوم ق م فورا دراينجا مستقرنشده
باشند .آنھا باشندۀ ساحۀ اند که از جوار کوتل سالنگ درشمال کابل بامتداد جنوب و شرق کناره
ھای کوھھای نورستان تا سواحل دريای کنر در شمال جالل آباد وسعت دارد .تعداد آنھا
در 1982بيش از 100ھزارتخمين شده است .اززيستگاه آنھا درواديھای جانبی بامتداد دريای
کابل واضح ميشود که آنھا دريک ساحۀ بسياروسيع زندگی داشته و با گذشت ايام توسط
مھاجمين پشتون از جلگه ھای بين کابل و جالل آباد بيرون رانده شده اند .اين پروسه ھنوزھم
ادامه دارد.
زبان ديگر )ھندو -آريائی( داردی که حاال )تقريبا( منقرض شده ،تيراھی است که قرارمعلوم
دربعضی دھکده ھای جنوب جالل آباد توسط مردمانی صحبت ميشدند که ظاھرا توسط
پشتونھا )افريديھا( از تيراه )درقسمت جنوبی ،درجانب ديگرسفيد کوه( بيرون رانده شدند.
تعداد مغولھا درافغانستان بسيارمحدود است .ارقام تباری ،تعداد آنھا را حدود چند
ھزارنفرتخمين ميکند ،با گويندگان حدود  200يا کمترمغولی .آنھا قرارمعلوم در دھکده ھای
متعدد جنوب ھرات زندگی ميکنند يا ميکردند.
گفته ميشود که درشمال افغانستان بعضی جوامع عربھا زندگی ميکنند که عربی صحبت
ميکنند .آنھا خود را اوالدۀ اعراب اوليۀ ساليان تسخيراسالمی ميدانند .بآنھم آنھا باحتمال قوی
اوالدۀ اعرابی اند که بطوراجباری درسمرقند واطراف آن در زمان تيمور)سدۀ چھاردھم(
مستقرساخته شدند.
قزلباش ھا درشھرھای عمده افغانستان وعمدتا درکابل زندگی ميکنند .آنھا اوالدۀ سربازان
ترکی مستقردرکابل توسط نادرشاه افشار يا جانشينان او در سدۀ ھجدھم اند .نام آنھا )کله سرخ(
اشاره ايست به کاله سرخ يا قرمزی آنھا با  12لبه )برای  12امام شيعه( که پشتيبانان ترکمن
صفويھا در اواخر سدۀ پانزدھم تا اوايل سدۀ ھجدھم ميپوشيدند .آنھا بصورت عام دارای مقام
ھای مھم اداری در کشور بودند .تعداد آنھا حاال حدود  30ھزارتخمين ميشوند .آنھا به پارسی
صحبت نموده و شيعۀ امامی اند.
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فصل  - 3ساليان قديم
وقتی درسالھای  79/1978جنگ درافغانستان مشتعل ميشود ،پژوھش ھای باستان شناسی
ھنوزدرمرحلۀ شيرخوارگی قرارداشته و يکتعداد محدود ساحات کاوش شده است .يکتعداد
محدود گزارش حفريات و سروی ھای عمومی بنشررسيده ،اما دانش باستان شناسی دربارۀ
دوره ھای )پيش ازتاريخ( قبل از 500ق م بسيار ناچيزاست .بعالوه ،ترجمه و تفسيراشيای
حفرشده درھرساحۀ جھان ،بخصوص از دورۀ پيش از تاريخ که اسناد نوشتاری ندارند ،ھميشه
فوق العاده مشکل ميباشد .اشيای دريافتی معلومات کم مستقيم تاريخی فراھم نموده و اساسا فقط
معلوماتی در بارۀ فرھنگ مادی مولدين ومستھلکين اين مواد ارائه ميکند .اين اشيا بندرت
معلومات مستقيمی دربارۀ تاريخ مردمان ،زبان ،تنظيم اجتماعی و سايرعرصه ھای زندگی
آنھا بدست ميدھد.
فرھنگ مادی گذشتۀ دور مردمانی که حاال در سرزمينی بنام افغانستان زندگی می کنند،
طوريکه باستانشناسی روشن ساخته ،نمونه ھای را نشان ميدھد که بازھم در طول تاريخ بعدی
يافت ميشود .اينھا نشاندھندۀ يک امتزاج يا القاح متقابل و دوامدار بين رسومات محلی و نفوذ
خارجی بوده است .اينھا ھمچنان نشاندھندۀ يک رابطۀ قوی بين افغانستان شرقی وجنوبشرقی
ازيکطرف و مسيرھای کوھی امتداد اندوس در پاکستان امروزی از طرف ديگر است ،تمام
اين ساحات بطور تقريبی زيستگاه پشتون ھای امروزی است .ھمچنان کامال روشن است که
مناطق شمالی افغانستان قسمتی ازيک ساحۀ وسيع فرھنگی را ميسازد که شامل سرزمين ھای
شمال و شمال غرب درتاجکستان ،ازبکستان و ترکمنستان امروزی است .عاليم آشکارنفوذ
شمال باالی سرزمين ھای جنوب ھندوکش نيز ديده ميشود .موضوع دلچسپ عبارت از مقام
سيستان درجنوبغرب افغانستان است ،جائيکه نفوذ و اثرات شمال ،شرق و بخصوص غرب
)ايران( ميتواند از زمانھای بسيار قديم شناسائی شود.
عصر مس
پس از پايان آخرين عصريخ ،مردم بزودی ميآموزند که حيوانات را اھلی نموده و به زراعت
بپردازند .اينرا بصورت عام بنام انقالب نوسنگی مينامند .درنيمۀ ھزارۀ ششم ق م ،انواع غله
جات دراکثرمناطق فالت ايران بشمول افغانستان کنونی کشت ميشود .دراينوقت ،سنگ ھنوز
مادۀ عمدۀ توليد وسايل است که با معرفی فلزات يعنی مس و برونز )برنج( تغيرخورده و
باينترتيب باستان شناسان غالبا بين عصر مس و متعاقبا عصر برونز تفاوت قايل ميشوند ،با
وجوديکه چنين دوره بندی تا حدودی دلخواھانه )انتخابی( است .عصرمس در فالت ايران
شامل دورۀ بين  5500و  3000ق م تخمين ميشود .عصر برونز تا نيمۀ دوم ھزارۀ دوم ق م
ادامه مييابد که آغازعصر آھن است.
درعصرمس ،توليد غذا درفالت افزايش يافته و متعاقبا باعث رشد ھمزمان جمعيت ميشود.
سرانجام درسال ھای  3000ق م مسکونه ھای اوليۀ شھری درتمام فالت رشد ميکند .اين
پروسه درعصربرونز تشديد گرديده و دراوايل و نيمه ھزارۀ سوم ق م مسکونه ھای متعدد به
مراکزکوچک شھری انکشاف ميکند که با مھارت پيشه وری ،تبادل منطقوی ،بھره برداری و
تسلط مناطق ماحول استواراست .اين مراکز اغلبا درنواحی کوچک و منزوی و مرغزارھای
زمينھای حاصل خيز واقع بوده که که نشاندھندۀ مناطق اطراف ايرانيان است .باين ارتباط،
انکشاف فالت در مقايسه با جلگه ھای حاصل خيزبين النھرين و وادی اندوس متفاوت است،
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جاھائيکه تقريبا درعين زمان )سدۀ سوم ق م( ،جوامع سياسی بمراتب بزرگتری بربنياد زمين
ھای حاصل خيز بمراتب وسيعتر انکشاف ميکند.
مھمترين ساحۀ عصر مس و برونز شناخته شده تا کنون ،منديگک درجنوب افغانستان است.
اين ساحه حدود  35کيلومتربطرف شمالغرب کندھارفعلی ،بامتداد دريای کشک و نخود )يک
شاخۀ دريای ارغنداب( واقع بوده و در 1951توسط يک باستان شناس فرانسوی کشف ميشود.
اين ساحه دربرگيرندۀ يک موقعيت ستراتژيک بامتداد يکی ازمسيرھای است که سرزمينھای
کوھستانی شمال را به جلگه ھای حاصل خيزو وسيع کندھاردرجنوب وصل ميسازد .خود
مرغزارکندھار ايجادگر يک گرھگاه برای مسيرھای بين شرق وغرب است ،چون درشمال
توسط کوھھای افغانستان مرکزی و درجنوب بواسطۀ دشت سوزان ريگستان محدود شده است
)که بنام دھليزاراکوزيا ناميده ميشود( .دراينجا درياھای متعددی ازشمالشرق و شرق )بشمول
ترنک و ارغستان( با دريای ارغنداب يکجا شده و پس ازحدود  130کيلومتربطرف غرب با
دريای ھلمند يکجا ميشود .ذخايرفراوان آب وموقعيت ستراتژيک ،مرغزارکندھاررا بيکی
ازمھمترين نواحی کشورتبديل نموده و ساحۀ منديگک نشاندھندۀ کھن ترين مسکونۀ دايمی
شناخته شده تا کنون است.
کاوشگران منديگک ھفت دورۀ عمده را درآنجا تشخيص کرده اند که دوره ھای  1الی 4
مربوط عصرمس و برونزاند .دورۀ بعدی  5نشاندھندۀ يک کاھش سريع در وسعت مسکونه ھا
بوده و مربوط به اوايل ھزارۀ دوم ق م است .دوره ھای  6و  7مربوط به عصر)پيشرفته( آھن
بوده و دربرگيرندۀ کاللی )سفالی( است که با کاشی ھای يافت شده درمراحل پائينی نزديک
کندھارکھنه )مربوط به اوايل و نيمۀ ھزارۀ اول ق م( قابل مقايسه است.
پائين ترين مراحل منديگک ھيچگونه شواھدی مبنی برفعاليتھای ساختمانی فراھم نميکند .اينھا
شايد نشاندھندۀ اردوگاه کوچيھا و نيمه کوچيھا بوده و بصورت عام مربوط به اوايل ھزارۀ
چھارم ق م ميشود .درمراحل کمی بعدتر ،ھنوزدردورۀ  ،1طوريکه توسط کاوشگران تشخيص
شده ،خانه ھای وجود دارد که از پخسه )گل کوبيده( وخشت خام ساخته شده اند .کاللی ھای
يافت شده درآنجا وحوالی خانه ھا شامل افزارھای چرخی وغالبا تزئينات نقاشی است .ھمچنان
ديده شده که استفاده از مس بطور وسيع از ھمان آغاز مروج بوده است .ھمچنان از ھمين دوره
است که اولين مھره )دانه( ھای الجورد استفاده شده است .اين دريافت طوريکه بطور عنعنوی
فرض ميشود ،تماس با معادن مشھورالجورد بدخشان را نشان ميدھد ،اما از نگاه منطقی
ميتواند به رگه ھای الجورد جديدا کشف شده در کوه ھای شاگای ھمجوار ربط داده شود.
کاوشگران ھمچنان يک مجسمۀ نرگاو)کوھاندارھندی( را يافته اند ،حيوانيکه بيشتر در
سرزمين ھای مرطوب )مانند نيم قاره ھند( وجود دارد.
دردورۀ  2که تقريبا مربوط به نيمۀ ھزارۀ چھارم ق م ميشود ،کيفيت کاللی سير قھقرائی را
نشان داده وغالبا دستساخت و بدون تزئين است .ازطرف ديگرخانه ھا بشکل بھتری )با تھداب
عميقتر( ساخته شده و بصورت عام ابعاد بزرگتری نسبت به دورۀ  1دارد .دريافتھای ديگر از
دورۀ  2شامل سنگھای فالخن ،سنگھای نوک تيز ،مصنوعات مسی ،دوک ھای حلقوی
مخروطی ،استخوانھای سوراخکن ،گلدان ھای رخام گچی و دانه ھای الجورد ميباشد .باستان
شناسان فرانسوی اولين نمونۀ يک ُمھر سنگی را نيزکشف ميکنند .چنين مھرھا که عالمۀ
مالکيت است ،عنعنۀ ميباشد که درھزارۀ چھارم درسراسر فالت ايران رواج داشته است.
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لذا يافته ھای دوره ھای  1و  2منديگک يک پديدۀ منزوی نبوده و بايد در داخل محدودۀ
بمراتب وسيع انکشافات در سراسر فالت و ماورای آن قرارداده شود .بخصوص تشابھات
نزديکی درمواد فرھنگی مسيرھای تپه زار شرق )طورمثال دروادی کويته پاکستان( پيدا شده
است .اين ساحه حدود  200کيلومتردرجنوبشرق منديگک ،درمدخل شمالغربی کوتل
ستراتژيک بوالن قراردارد که بداخل وادی اندوس پائين ميشود .يکی ازاين ساحات دراينجا
قلعۀ گل محمد )حدود  3کيلومتر ازشھرکويته( است .کاللی باصطالح قلعۀ گل محمد )افزار
چرخی وسياه -سرخ( بسيارمشابه به کاشی )سيراميک( ھای مراحل اوليۀ منديگک بوده ودر
عين زمان قويا ياد آور باصطالح افزار سياه -سفيد توگای از جنوب بلوچستان است .چيز
دلچسپ عبارت ازسفالی رنگارنگ مطابق عنعنۀ باصطالح کيشی بيگ است که درمنديگک
درمراحل آخری دورۀ  1رخداده وھم دروادی کويته شناخته شده است.
دراينجا ساحۀ مھم ديگری حدود  150کيلومتردرجنوبشرق کويته قراردارد .اين ھمان مسکونۀ
بزرگ مھرگار است که توسط باستان شناسان فرانسوی در اوايل سالھای  1970کشف و بين
سالھای  1974و  1986کاوش شده است .اين ساحه دريک موقعيت ستراتژيک بامتداد کنارۀ
وادی اندوس و نزديک به مدخل جنوب شرقی کوتل بوالن قراردارد .دراينجا مراحل اوليه که
مربوط به ھزارۀ ھفتم ق م ميشود ،دربرگيرندۀ شواھد يک جامعۀ پيش ازکاشی با ساختارھای
تعميراتی است .مردم گندم ،جو و خرما کشت نموده ،نرگاوھای کوھاندار و سايراحشام
نگھداری ميکنند .کاوشگران ھمچنان استخوان ھای گوسفند و بز را يافته اند .از دوره ھای
بعدتر)حدود  5000ق م( ،شواھد استفاده ازپنبه نيز وجود دارد .از اين زمان اولين عاليم توليد
سفالی ديده ميشود.
ظھورمصنوعات مسی در مھرگار در دورۀ ) 3نيمۀ ھزارۀ پنجم تا نيمۀ ھزارۀ چھارم( ميباشد.
بعضی سفالی ھای چرخساخت از اين زمان مربوط به قلعۀ گل محمد/توگای است که اين دوره
را مربوط به انکشاف مھرگار درعين ساحۀ وسيع مانند منديگک  1و  2درجنوب افغانستان
قرارميدھد.
مبادلۀ فواصل طوالنی بواسطۀ يافته ھای متعدد مانند الجورد ،فيروزه ،عقيق ،لعل و صدف را
ميتوان در مھرگار نشان داد .اھميت اين يافته ھا دررابطه به منديگک نشاندھندۀ اين واقعيت
است که ظاھرا در زمانھای بسيار قديمتر ،ھزارۀ ھفتم ق م ،شبکۀ مبادله بين ساحات فالت
ايران و محالت نزديک به وادی اندوس )مھرگار( وجود داشته است .اين شبکه ھا تا جائيکه
امروز ميتواند بازسازی شود ،شامل مبادلۀ سنگ ھای نيمه گرانبھا بوده است .فيروزه شايد
ازشمالشرق ايران فعلی )نزديک مشھد( و الجورد از بدخشان يا کوھھای شاگای منشا گرفته
باشد.
اوايل عصر برونز
اشيای کاوش شده ازمرحلۀ بعدی منديگک )دورۀ  (3قابل مقايسه با يافته ھای ساحۀ مجاور سيد
قلعه است .مراحل مربوطه در ھر دو ساحه شامل دورۀ بين  3500تا  2800ق م ميشود.
باستان شناسان فرانسوی در منديگک تعداد زياد وسايل مسی و برونزی را کشف کرده اند که
شامل يک تبر و تيشۀ برونزی سوراخدار و تعداد زياد پيکره ھای زنانه سفال خام ميباشد .آنھا
ھمچنان ُمھرھای مربعی و دايروی يافتند که غالبا از سنگ ستيتايت ساخته شده اند .دوکھای
مخروطی دوره ھای  1و  2نيز بواسطۀ نمونه ھای مدور تعويض شده اند.
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مجمع سيراميک )کاشی( که حاال عمدتا با افزارھای چرخساخت مزين ميباشد شامل باصطالح
افزارھای کويته ميشود )بعلت ناحيۀ ھمجواری که بار اول درآنجا کشف ميشود( .افزارکويته
يکنوع سفالی سرخ رنگ با يک خط روشن و مزين با طرحھای سياه )يا سرخ( برجسته و
درشت است .بغير ازافزارکويته ،کاشی ھای منديگک  3شامل افزارھای ديگری اند که
بصورت عام در وادی کويته و زمينھای جوار آن يافت ميشود .در واقعيت ،مشابھت بين کاشی
ھای منديگک و سيد قلعه از يکطرف و ساحۀ دامب سادات ) (2دروادی کويته از طرف ديگر،
چنان آشکار است که جيم شفير باستان شناس از يک مجموعۀ فرھنگی واحد سخن ميگويد.
اشيای مقايسوی به "افزارکويته" ازبين کاشی ھای بنام مجموعۀ نمازگا  3شناخته شده که
بمراتب دور و در ترکمنستان فعلی قرارداشته وعموما مربوط به نيمۀ دوم ھزارۀ چھارم ق م
است .سلسلۀ نمازگا در دامنه ھای بامتداد کوه ھای کوپيت داغ درجنوبشرق وشمالغرب عشق
آباد فعلی )مرکزترکمنستان( متمرکزاست .دردورۀ نمازگا  3مردم ازمرکزسرزمينھای نمازگا،
بطرف غرب حرکت نموده و مرغزار ھای دريای تجند )ھريرود( درغرب مرغزار
مرو)درجوار شمالغرب افغانستان( را تسخير ميکنند .آنھا در اينجا بصورت عام چيزی را
انکشاف ميدھند که بنام فرھنگ جيوکسور شناخته ميشود که پس از ساحۀ نمونه در مرغزار
نامگذاری ميشود .يکی ازمشخصات فرھنگ جيوکسور استعمال سفالی زرد براق با نوار
نخودی و مزين با مايه ھای)موتيف( رنگارنگ )سياه و سرخ( است .اين مايه ھا بطور
برجسته مشابه آنھای است که درافزارکويته وجود دارند .بعالوه ،پيکره ھای زنانۀ نشسته که
بتعداد زيادی در مرغزار تجند يافت شده است ،قابل مقايسه با پيکره ھای سيد قلعه و ساحات
دور شرق در سرزمين ھای مرزی است.
تشابه دلچسپ ديگرباوجود اينکه ھنوزبطورکافی پژوھش نشده ،مراسم تدفين است .درمرغزار
جيوکسوردفنھای متعددی يافت شده که درقبرھای دايروی ساخته شده از خشت خام )بنام
تولوی( قرار دارند .قبرھای قابل مقايسه در منديگک ،در مراحل بعدی دورۀ  3يافت شده
است .دراينجا کانالھای سنگی دربرگيرندۀ دفنھای جمعی )حصص( اجساد يافت شده که بعضی
ازآنھا درجاھای ديگرپوسيده شده بودند .در مراحل اوليه ھمين دوره ،مردگان درقبرھای سادۀ
منقبض دفن شده اند.
منشای باصطالح افزارھای کويته و رسوم آنھا ھنوزقابل بحث است .ساريانيدی پيشنھاد ميکند
انگيزۀ عمده از شمال بجنوب رفته است .او قياس ميکند که تازه واردان غرب درزمينھای بکر
بامتداد مسيرپائينی دريای تجند مسکون شده و سفالی نوع متمايزخويش را انکشاف ميدھند.
وقتی دريا مسيرخود را تغيرميدھد و زمينھا ديگرنميتواند بصورت مناسب آبياری شوند ،آنھا
ازطريق دھليزھرات بداخل فالت ايران رفته و وارد کويته ميشوند .جاريج باستانشناس ميگويد
تماسھا بين ترکمنستان و جنوب دوطرفه بوده و شواھد نشاندھندۀ موجوديت شبکۀ وسيع تماس
ھا است .با وجوديکه اين مشاھدات اساسا درست است ،مشخصۀ نفوذی افزار کويته و رسوم
آن در جنوب افغانستان و ساحۀ کويته آشکاربوده و لذا گمان ميرود منشای افزار کويته در بين
رسومات شمال قرارداشته باشد .بآنھم گمان نميرود گسترش آن به جنوب فقط بعلت تغيرمسير
دريا باشد .بايد چيزفوق العاده مھمی در اواخرھزارۀ چھارم رخداده باشد ،طورمثال فشارنفوس
)جمعيت( ازجلگه ھای آسيای ميانه که بايد اولين نمونه ثبت شده حادثۀ باشد که بر سراپای
تاريخ حصص شرقی فالت ايران غلبه دارد .درھرصورت ميتوان فرض کرد حامالن
"فرھنگ افزارکويته" باخود چيزھای بيشترازمفکورۀ را آوردند که چطورميتوان سفالی
برجسته ساخت .آنھا احتماال نوع خاص پيکره زنانه و شايد رسوم مشخص تدفين را معرفی
نموده باشند .چون اين عرصه ھا بآسانی و بطور وسيع ميتواند توسط صنعتگران محلی در
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منديگک و وادی کويته پذيرفته شود ،عين مردم شايد مشخصات فرھنگی نا شناخته را نيز
معرفی نموده باشند .اگرآخرين انکشافات تاريخی را درنظرگيريم ،مردمان تجند و مناطق
ھمسايه موقعيت طبقۀ مسلط دربين نفوس بومی منديگک و وادی کويته را نيز کمائی ميکنند.
البته ثبوت تمام اينھا مشکل است ،اما فشارھای شمال باالی مسکونه ھای مرغزارھای فالت
ايران يک موضوع دوامدار در تاريخ منطقه بوده است ،دليلی ھم وجود ندارد فرض کنيم اين
حقايق فقط محدود به دوره ھای تاريخی باشد.
ساحات سيستان فعلی درجنوبغرب افغانستان وماورای آن معلومات بيشتری فراھم ميکند.
مشھورترين ساحه عصر برونز در سيستان ايران ،شھرسوخته است که توسط باستان شناس
ايتالوی در اواخر سالھای  1960و  1970مورد کاوش قرار گرفته است .ساحۀ عظيمی که
درسراسرھزارۀ سوم ق م مسکون بوده است توسط مقدارھنگفت سنگھای عادی و نيمه قيمتی
تراشيده و نا تراشيده مشخص ميشود :مرمرسفيد يا رخام ،عقيق جگری ،کلسيدونی ،الجورد،
ستيتايت و فيروزه .باستان شناس ايتالوی چھار دوره مھم را متمايز ميسازد که قديمترين آن،
دورۀ ) 1بين  3200و  2800ق م( معاصر منديگک  3است .طراحيھای باالی بعضی سفاليھا
ياد آور سفالی نمازگا ) 3مرغزار جيوکسور( و افزار کويته از منديگک و وادی کويته است.
شھرسوخته ھمچنان دربرگيرندۀ شواھد موجوديت تولوی است .قبرھا اکثرا برای دفنھای متعدد
بکاررفته و دارای اشکال دايروی و مربعی اند .دريافت يک قبر کانالدار بسيار دلچسپ است.
اين نوع قبرھا درآسيای ميانه شناخته شده است ،اما از اينکه رابطۀ مستقيمی با آنھا دارد
ياخير ،مبھم است .بآنھم در پرتو معلومات ديگری که فوقا داده شد ،داشتن منشای شمالی
بسيارممکن است.
شھرسوخته بعالوه نشاندادن رابطه با سرزمين ھای شمال و شمالشرق ،ھمچنان مربوط به افق
فرھنگی ديگری بنام دنيای ايالمی و بين النھرين است .پيوند مستقيم بين شھرسوخته و بين
النھرين بواسطۀ يافته ھای ساحۀ سيستان )دورۀ  (1از قبيل يک صفحۀ ايالمی و يکتعداد
مھرھای نوع يوروک/جيميت نصر که دربين النھرين مشھوربوده ومربوط  3000ق م است،
نشان داده ميشود .يکی از ساحاتی که باين ارتباط بطورخاصی مھم است ،تپۀ يحيی است که
حدود  450کيلومتردر غرب سيستان در ايران امروزی قراردارد .از مراحل مربوط به دورۀ
) 4سی( در تپۀ يحيی 27 ،لوحۀ ايالمی يکجا با مھرھای استوانۀ ،سفالی رنگارنگ جيميت
نصر و ظروفی با لبه ھای مورب کشف شده که تماما نشاندھندۀ رابطۀ نزديک با ايالم و بين
النھرين ھزارۀ چھارم است.
عصر برونز ميانه
منديگک  4مربوط به اواخرنيمۀ اول و نيمۀ ھزارۀ سوم ق م است .در دوره قبلی )منديگک
 ،(3طوريکه فوقا بحث شد ،وادی ارغنداب در جنوب افغانستان با ساحات نيمه شھری سراسر
فالت و ماورای آن تماس دارد .شبکه ھای تجارتی طوری انکشاف يافته که الجورد و سنگھای
نيمه قيمتی ديگرتدارک ميشود .احتمال زياد وجود دارد در اواخر ھزارۀ چھارم مردمانی از
ترکمنستان از طريق جنوب افغانستان به کناره ھای وادی اندوس مھاجرت نموده باشند.
باالخره در آن زمان ،نفوذ ايالمات و بين النھرين بطرف شرق تا سيستان )مرز ايران/
افغانستان( ميرسد .درمجموع ،بنيادھای برای انکشاف سريع گذاشته ميشود که درعصر برونز
ميانه بوقوع ميپيوندد.
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منديگک  4با بھره گيری ازساختارھای قبلی و اعماريک برنامه آغازميشود .يک
تعميريادگاری درباال برپا شده و يکی از ديوارھای آن با يک ستون مزين تقويه ميشود .باستان
شناسان ھمچنان بقايای )ظاھرا( ديوارھای دفاعی با استحکامات مستطيلی را کشف ميکنند که
ساحه را احاطه ميکند .چيزبسياردلچسپ ولی تا ھنوز تشريح ناشده عبارت ازساختمانھای است
که درقلۀ يک تپۀ ھمجواريافت شده است .اين ساختمانھا که احتماال وظيفۀ مذھبی داشتند ،شامل
اتاق ھای سفيد کاری شده با مسندھا و اجاق ھای قرارداده شده درمرکزميباشد .دورۀ  4در
واقعيت نشان دھندۀ انتقال منديگک از يک دھکده بيک مرکزعمدۀ شھری است .ابعاد آن
بطورفوق العاده افزايش مييابد ،از 6/8ھکتار در دورۀ  3به  55/60ھکتاردر دورۀ  ،4بآنھم
تمام ساحه مسکون نبوده است .اين انکشاف محدود به منديگک نميباشد .عين فعاليتھای
ساختمانی در دامب سادات )دورۀ  (3در وادی کويته و مھرگار)دورۀ  ،(7بوقوع ميپيوندد،
جائيکه يک چوکات بزرگ خشت خام برپا ميشود.
دورۀ  4منديگک دربرگيرندۀ تعداد زياد مھرھای سنگی و يک ميخ برونزی دارای سرحلزونی
است .در اينجا تعداد وافر ظروف رخامی و سنگی با طرحھای ھندسی وجود دارد .اين نوع
ظروف درسراسرفالت و ھمچنان وادی اندوس و بين النھرين يافت ميشود .يک کاھش عمومی
قابل مالحظه درتوليد پيکره ھای زنانه ديده می شود ،با وجوديکه نمونه ھای مراحل اوليه اين
دوره باصطالح "معبودان مادر ژوب" ،يکنوع پيکره زنانه که وسيعا در شرق آن در پاکستان
فعلی يافت ميشود )طورمثال مھرگار ،(7پيدا شده است .دراينجا ھمچنان کاھشی درمقدارسفالی
رنگی ديده ميشود ،بآنھم بايد بخاطر داشت که در مراحل اوليۀ دورۀ  4سفالی مزين با اشکال
جانوران يافت شده است.
يافته ھای منديگک  4و مسکونه ھای شرق آن ياد آور کشفيات قابل مقايسه با ساحات سيستان
است .برای مطالعه کنندگان فرھنگ مادی شھرسوخته ،منديگک ،دامب سادات ويکتعداد
ساحات ھمجوار ،مشابھت درفرھنگ مادی بسيارقوی بوده و مجموعا نشاندھندۀ "تمدن
اندوس" است .دوره ھای  2و  3ساحۀ بزرگ شھر سوخته دربرگيرندۀ افزارھای سياه -سفيد و
سياه -سرخ ،پيکره ھای انسانی و نيمه انسانی و نشاندھندۀ استعمال وسيع مھرھای محفظۀ
است .دردورۀ ) 3مانند منديگک  (4يک کاھش سريع درافزارھای رنگی رخ ميدھد" .مھندسی
يادگاری" منديگک  4ميتواند با مشخصۀ شھری شھرسوخته قابل مقايسه باشد .مانند منديگک
ابعاد ساحه بطورقابل توجھی افزايش مييابد ،از حدود  15/17ھکتار در دورۀ  1بحدود 150
ھکتاردردورۀ  .3مقدارھنگفت مصنوعات تکميلی وناتکميل و بقايای ديگريافت شده است.
واضح است که اين ساحه منحيث يک مرکزتوليد برای تمام ساحه و شايد ھم برای سرزمينھای
دوردست بطرف شرق وغرب بوده باشد .شايد تجارت يکی ازعوامل عمده درظھوراين مراکز
اوليۀ شھری تمدن ھلمند بوده باشد ،با وجوديکه اشتقاق فرھنگی در اثر ورود تازه واردان از
شمال درمنديگک  3شايد يک عامل ديگرباشد .باينترتيب تماسھای رو بافزايش با دنيای خارج،
طوريکه بار ھا درتاريخ افغانستان رخ داده است ،باعث انکشاف بيشتر اقتصادی واجتماعی و
گروھبندی تباری مردمان زندگی کننده درفالت ميشود.
تمدن اندوس
يکی ازمشھورترين يافتھای منديگک مربوط به مراحل آخری دورۀ  4است .اين يک کلۀ مرد
کلسيت سفيد با موھای بافته در يک نواراست .اين جسم يکی ازچند اقالم منديگک و تمدن
ھلمند است که مشابھت زيادی با کارنامۀ ھنری بنام تمدن اندوس دارد .اين فرھنگ بسيارتکامل
يافته در وادی اندوس وحصص شمالشرقی فالت ايران درنيمۀ دوم ھزارۀ سوم ق م شگوفان
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بوده است .لذا ظھورآن بايد در عين زمان يا کمی بعد تراز تمدن ھلمند بوده و سرکلسيت بايد
نشانۀ حداقل مراحل بعدی منديگک دورۀ  4ھمزمان با بعضی مراحل انکشاف تمدن اندوس
باشد.
تمدن اندوس بطورمناسب فقط پس ازسالھای  1920روشن شده است که بواسطۀ درجۀ تکامل
برنامه ريزی و معيارھای بلند عرصه ھای فرھنگ مادی مشخص شده و دربرگيرندۀ يک
ساحۀ بزرگ بشمول پنجاب )با ساحۀ عمده ھراپه( و وادی پائين اندوس )بشمول شھربزرگ
موھنجو دارو( و مناطق ساحلی ھند غربی و پاکستان جنوبی ميباشد .شھرھا و دھکده ھا طبق
يک برنامۀ منظم اعمار ميشود .خانه ھا ازخشت پخته اعمارشده ،شھرھا مستحکم شده و با
سيستم ھای فاضالب عمومی و چاھھا تامين شده است .مردم يک سيستم منظم وزنه ھا و
مقياسھا را بکارميبرند .مشخصات آنھا ظروف رنگه وچرخساخت است که بطور کتلوی توليد
شده و نمونه ھای آن درھمه جا يافت ميشود .باستان شناسان ھمچنان تعداد زياد مھرھای سنگی
مستطيلی را کشف کرده اند که با کتيبه ھای دريک خط غيرالفبائی و تا کنون خوانده نشده
حکاکی شده اند .اعاشه بر بنياد غالت و حبوبات يکجا با خرما و محصوالت ديگر استوار بوده
است .مواشی شامل گوسفند ،بز ،گاو کوھان دار ،خوگ ،پشک و سگ بوده است .شترھای
شايد دوکوھانه نيزنگھداری ميشدند ،حد اقل دردورۀ بنام ھراپۀ پيشرفته .بقايای اسپھا نيزاز
مراحل آخری تا ھزارۀ دوم شناخته شده است.
تماس ھا با خليج فارس ،بين النھرين و فالت ايران برقرار بوده است .منابع بين النھرين تماس
ھای وسيع درسراسرنيمۀ دوم ھزارۀ سوم با سرزمين ھای ديلمون ،مگان و ميلوھه را نشان
ميدھد .درحاليکه ديلمون و مگان نزديک خليج فارس قرار دارند ،ميلوھه شايد ارائه کنندۀ
دلتای اندوس باشد .اينجا بحيث يک منبع عاج ،انواع مختلف چوب و فلزات مانند مس ،طال و
قلعی شناخته ميشود .الجورد وعقيق جگری نيز ذکرشده اند و اين بايد نشاندھندۀ اين باشد که
ميلوھه يک پايگاه وسطی درتجارت توليدات مختلف از فالت ايران بوده است.
بھره برداری مردم تمدن اندوس ازمناطقی که حاال افغانستان ناميده ميشود بطور برجسته در
اواخرسالھای  1970نشان داده ميشود .بامتداد آمو دريا درنزديکی تقاطع آن با دريای کوکچه
در بدخشان يکتعداد ساحات تمدن اندوس روشن شده است .يکی از اينھا ،ساحۀ دوھکتاری
شورتوغای توسط باستان شناسان فرانسوی بين  1977و  1979کاوش شده است .اين ساحه
احتماال به تجارت مواد نيمه گرانبھا بشمول الجورد ربط داده ميشود که دربدخشان يافت
ميشود .يافته ھای شورتوغای شامل تمام مشخصات ساحات اندوس است :خشتھا با عين اندازه
وادی اندوس؛ سفالی دربردارندۀ تجسمات طاوس "ھندی" و يک مھر با حکاکی کرگدن ھای
"ھندی" .سروی محيط ماحول ساحه بقايای يک کانالی را نشان ميدھد که مربوط به عين زمان
بوده و آب را از دريای کوکچه )حدود  20کيلومتر از شورتوغای( به سرزمينھای اطراف
ساحه رھنمائی ميکند.
درحاليکه شورتوغای شواھد واضحی از وسعت و پھنای تمدن اندوس روی دور ترين حصص
شمالشرقی فالت را نشان ميدھد ،ھيچ نشانۀ ازسرکلسيت ديده نميشود که متاثرازتمدن اندوس
درافغانستان جنوبشرقی باشد .درواقعيت ،تمدن ھلمند تقريبا درھمين زمان بپايان رسيده است.
مسکونۀ مھرگار)دورۀ  (7در نيمۀ ھزارۀ سوم متروک ميشود ،درحاليکه مسکونۀ ھمجوار
نوشارو يک تداوم آشکار مھرگاردورۀ  7را تا مرحلۀ بعدی نشان ميدھد که دربرگيرندۀ تمام
مشخصات تمدن اندوس است .بعد ترساحۀ دامب سادات در وادی کويته نيز در حوالی نيمۀ
ھزارۀ سوم ق م متروک ميشود .بارتباط منديگک ،بايد گفت که سرکلسيت درمراحل بعدی
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دورۀ  4يافت ميشود .اين مراحل بعدی دورۀ  4درمنديگک ،نشاندھندۀ يک دورۀ زوال بوده و
قسمت اعظم ساحه باالخره متروک ميشود .يک انکشاف مشابه در شھرسوختۀ سيستان رخ
ميدھد که بيک مسکونۀ کوچک حدود  6ھکتاری کاھش مييابد .در مجموع ،واضح است که
تمدن ھلمند در نيمۀ دوم ھزارۀ سوم بپايان ميرسد ،در حاليکه تمدن اندوس ھنوز درخشان
است.
عين سقوط عمومی درترکمنستان بوقوع ميپيوندد ،البته ظاھرا کمی بعد ترازجنوب افغانستان.
سلسلۀ نمازگا دراواخرھزارۀ سوم دردورۀ بنام نمازگا  5به سمت الراس خود ميرسد .درجريان
اين سالھا ،تماسھا با وادی اندوس و بين النھرين نگھداشته ميشود .اين نيز زمان اشتغال تمدن
اندوس شورتوغای در بدخشان است .ساحات نمازگا شامل شواھد وافر نفوذ تمدن اندوس است:
مھره ھا ،پيکره ھا و سفالی ھا تماما تائيد کنندۀ وسعت شبکۀ تجارتی است که فالت را درنيمۀ
دوم ھزارۀ سوم ق م عبورکرده است .لذا بسياردلچسپ است فرض نمود که زوال تمدن ھلمند
بغير از عوامل ديگريکه تا ھنوزنامعلوم است ،بعلت واگذاری )ترک( عمومی مسيرتجارت
جنوبی ازطريق افغانستان جنوبی بوده است .درعوض تماسھا از طريق يک مسير شمالی تر
زمينی و يک شبکۀ جنوبی تر تبادل با ديگران نگھداشته ميشود.
قسمت اعظم افغانستان شمالی بين شورتوغای در شرق و سرزمين ھای نمازگاه درغرب،
بطورعجيبی خالی از شواھد باستانشناسی است .درنيمۀ ھزارۀ سوم ،تا جائيکه معلوم است،
ھيچ مسکونۀ اساسی در جلگه ھای شمال وجود نداشته که مربوط به سلسله )دنباله( نمازگا يا
تمدن اندوس باشد .شايد علت آن اين باشد که يافته ھای باستان شناسی ھنوزناکافی است .کشف
گنجينۀ فولول درخوش تپه واليت بغالن )شمال کوتل سالنگ( نشان ميدھد که شمال افغانستان
سرزمين بکری نيست )طوريکه معلوم ميشود( .در اين ساحه در  1966يک مجموعۀ ظروف
طالئی و نقرۀ کشف ميشود که نشاندھندۀ تشابھات تزئينی روشن با اشيای بين النھرين ومواد
جنوب ھندوکش است ،باوجوديکه تاريخ اين گنجينه ھنوز نامعلوم است .اين گنجينه شايد ھم به
مجموعۀ باستان شناسی بکتريانا -مارگيانا مربوط باشد که در اواخر ھزارۀ سوم درافغانستان
شمالی پديدارميگردد ،اما اين گنجينه ميتواند ھمچنان تاريخ قديمترداشته باشد که دراينصورت
بايد نشاندھندۀ وسعت رسوم غربی وجنوبی در اين منطقه باشد .با درنظرداشت اھميت بدخشان
برای تجارت سنگھای نيمه گران بھا ،اين ميتواند بسيارزياد ممکن باشد .اما حتی اگر اينطور
ھم باشد ،جلگه ھای شمالی ظاھرا غيرمستعمره باقی مانده است .دليل آن ميتواند اين حقيقت
باشد که دلتاھای درياھای متعددی که از ھندوکش بداخل جلگه ھای افغانستان شمالی سرازير
ميشود برای کانال سازی و آبياری بمقياس بزرگی مشکل بوده اند .اين فقط در اواخرھزارۀ
سوم با ظھورمجموعۀ باستان شناسی بکتريانا -مارگيانا بوجود ميآيد ،اما در آنزمان تمدن ھلمند
درافغانستان جنوبی ناپديد شده و دنبالۀ نمازگای ترکمنستان و تمدن اندوس جلگه ھای شرقی در
حال زوال بوده اند.
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فصل  – 4ظھور زبان ھندو -ايرانی
ازاواخرھزارۀ دوم ق م بدينسو ،گزارشات غيرمستقيمی درمنابع ھند و ايران وجود دارد که
تائيد کنندۀ ھجوم بزرگ مھاجرين جديد در فالت ايران و نيم قارۀ ھند ميباشد .اين مھاجرين
زبانھا و فرھنگھای جديدی را معرفی نموده و تاريخ منطقه را اساس ميگذارند .قسمت اعظم
تاريخ قبلی آنھا خيالی و بر شواھد تصادفی استوار است ،چون مھاجرين قديم بصورت عام نه
روايات نوشتاری به ارتباط ھويت و زبان خويش برجا گذاشته اند و نه تمايل داشتند تاريخ قديم
خويش را ثبت کنند .آنچه از سوابق باستان شناسی درفصل قبلی واضح شد اينستکه آنھا به
سرزمين ھای آمدند که يک دورۀ انکشاف تدريجی و)درجاھای معين( زوال بعدی داشته اند.
اين پروسه شامل ظھورمراکزاوليه شھری با مھارت پيشه وری و شبکه ھای وسيع تماس با
مسکونه ھای ديگرفالت و شھرھای اطراف آن در ايالم و بين النھرين )درغرب( و وادی
اندوس )درشرق( بوده است.
شواھد موجوديت آنھا عمدتا بربنياد شرحی است که تازه واردان ،زبان ھای ھندو -ايرانی را با
خود ميآورند .اين زبانھا تا امروز زبانھای مسلط ايران ،افغانستان و نيم قارۀ ھند بوده و شاخۀ
خانوادۀ بزرگ زبان ھندو -اروپائی را تشکيل ميدھد .بر بنياد افکارعامه ،منشای گويندگان
ھندو -اروپائيان اوليه ،مناطقی از صحرا ھای جنوب روسيه و يوکراين در بين ھزارۀ پنجم و
سوم ق م ميباشد .قديم ترين اسناد ھندو -ايرانی درھند مربوط به اواخرھزارۀ دوم ق م است.
اينھا سرود ھای اند که در ريگويدا وجود دارند .لذا با اطمينان ميتوان فرض کرد که مردمان يا
گويندگان ھندو -ايرانی خود را از آنھای جدا ميکنند که با زبانھای ديگرھندو -اروپائی قبل از
نيمۀ ھزارۀ دوم ق م صحبت ميکردند .اما آنھا چطور به فالت ايران و نيم قارۀ ھند ميرسند؟
از جنوب روسيه به فالت ايران سه مسيرممکن وجود دارد) :الف( – از طريق اروپای
جنوبشرقی وترکيۀ فعلی) ،ب( – بطورمستقيم ازطريق قفقازدربين بحيرۀ سياه و بحيرۀ کسپين
و )ج( – ازطريق کوھھای ارال وبامتداد مرغزارھای متعدد جنوب آسيای ميانه درشرق
کسپين .مسيرغربی از طريق ترکيه فعلی بسيارغير محتمل بنظرميرسد ،با وجوديکه در اين
اواخر توسط باستان شناس روسی )ساريانيدی( بربنياد سوابق باستان شناسی بحيث مسير
ممکن ،دوباره معرفی شده است .مسيرھای قفقازنيزگزينۀ غيرمحتمل است ،زيرا قفقازيک
سلسله کوه آسان برای عبورتعداد زياد مردم نبوده و سوابق تاريخی ازسده ھای بعدی نشان
ميدھد که بمشکل ميتوان آنرا برای مھاجرتھای بزرگ کتلوی از شمال بجنوب استفاده کرد .لذا
گزينۀ سوم ،مسيرشرق کسپين بسيارمحتمل بنظرميرسد .ما از سده ھای بعدی ميدانيم که اين
معبر در زمان ھای مختلف )توسط مردم( برای مھاجرت از شمال به فالت ايران استفاده شده
است.
لذا مردمان صحبت کنندۀ ھندو -ايرانی درراه خود به فالت ،زمانی ارال را از غرب به شرق
عبورنموده و داخل صحراھای شمال وبحيرۀ ارال درقزاقستان فعلی ميشوند .بعضی ازآنھا
متعاقبا ازطريق مسيرھای کھنه بطرف جنوب حرکت ميکنند که آسيای ميانه را با فالت ايران
وصل ميکند .اين مسيرھا تماما به شمال افغانستان امروزی و کناره ھای شمالی فالت ايران
ميانجامد .آنھا ازاينجا ازطريق دھانۀ بين کوھھای مشھد و ھرات و کوتل ھای ھندوکش )در
شرق( بطرف جنوب ميروند .ما نميدانيم کدام يک ازاين مسيرھا توسط ھندو -ايرانيان اتخاذ
شده است .آنھا دراوقات مختلف آوارگی ممکن است ازھردو مسيريکجا با يکتعداد راھھای
کوچکتراستفاده نموده باشند ،اما درتمام موارد ،مھاجرين ھندو -ايرانی برای بار اول در تماس
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با مردمانی آمدند که درشمال کوه ھا زندگی ميکردند ،بشمول سرزمين ھای شمال افغانستان
فعلی ،قبل ازاينکه ازفالت پائين بروند.
ھندو -اروپائی و ھندو -ايرانی
خانوادۀ زبان ھندو -اروپائی يک پديدۀ صرفا زبان شناسی است .بغير از ھندو -ايرانی
دربرگيرندۀ ارمنی ،يونانی ،ايتالوی )التين دربين ديگران( ،جرمنی )با انگليسی ،آلمانی و
دوچ( ،سيلتيک ،بالتو -سلوانيک )بشمول روسی( ميباشد .اين ھمچنان شامل خانواده زبانھای
کمتر شناخته شده مانند اناتولی )بشمول ھيتی( ،زبانھای ايليری )بشمول البانی( و توخاری )از
دورترين حصص غربی چين( ميباشد .قديمترين آثارھندو -اروپائی مربوط به اوايل و نيمۀ
ھزارۀ دوم ق م است .اينھا شامل اسناد ميخی ھيتی ھا در اناتوليه ،يونانی ھای ميسينی )خط
بی( و سانسکريت ويدی شمالغرب ھند اند.
مطالعات واژه شناسی زبان ھای ھندو -اروپائی يکتعداد واژه ھای مشترکی را آشکار ساخته
که باالی باصطالح فرھنگ قديمی ھندو -اروپائی اوليه روشنی مياندازد .واژه ھا نشان ميدھند
که مردم به زراعت و اھلی سازی حيوانات )بشمول اسپ( مصروف بوده اند .آنھا سفالی
ساخته ،لباس خود و انساج ديگر را بافته و وسايل نقليۀ آنھا مشمول وسايط چرخدار بوده است.
اين عرصه ھا نشان ميدھد که ھندو -اروپائيان اوليه ھنوزھم بصورت يکجائی و تقريبا دريک
ساحه ،حداقل در اوايل ھزارۀ ششم ق م يا شايد بعدتر زيست مينمودند .اين تقريبا زمان انقالب
توليدات ثانوی است ک بواسطۀ اندرو شيرات تعريف شده است .اين اصطالح به استعمال گاو
برای توليد شير و کشش )قوه( ،گوسفند و بز برای پشم و شير ،و کاربرد نباتات برای موارد
بغير از مصرف )تغذيۀ( مستقيم اشاره ميکند.
اصطالح ھندو -ايرانی پس ازدوشاخۀ فرعی آن بنام ھندو -آريائی و ھندو -ايرانی بوجود ميآيد
که درحال حاضردربرگيرندۀ زبانھای )ھندو -آريائی( ھنديھا )بشمول ھندی ،بنگالی ،نيپالی( و
زبان ھای ايرانی شامل فارسی معاصر ،کردی ،پشتو ،بلوچی و تعداد ديگرميشود .زبانھای
کافری نورستان نيز ھندو -ايرانی است ،اما اينھا ظاھرا يک شاخۀ جداگانۀ سومی را تشکيل
ميدھند که بطورمشخص نه ھندو -آريائی و نه ايرانی است .ازگسترش فعلی آنھا ميتوان نتيجه
گرفت که ھندو -آريائی ھا مقدم برايرانيھا بودند .اوليھا ازطريق افغانستان کنونی عبورميکنند،
قبل ازاينکه به نيم قارۀ ھند سرازيرشوند .آنھا توسط عشايرايرانی خود که درفالت ايران باقی
ميمانند ،ازپشت سرتعقيب گرديده يا بجلو رانده ميشوند .مھاجرت ايرانی ھا به فالت بايد حد
اقل در اواخرھزارۀ دوم آغاز شده باشد ،چون منابع آشوری از اواخر سدۀ نھم ق م به
سرزمينھای مادای و پارسواش )ماد و پارس قديم( اشاره ميکند .اين نواحی در اطراف
کوھھای زاگروس ،شرق جلگه ھای بين النھرين واقع است .گمان ميرود مردمان باشندۀ آنجا
اجداد مادھا و پارسھا باشند ،دو کنفدراسيون قبيلۀ غربی ايرانی که برای چندين سده برفالت
مسلط ميشوند.
ازاين حقيقت که ھندو -ايرانيھا قسمت اعظم فالت ايران و شمال ھند را پُرميکنند ،با اطمينان
ميتوان نتيجه گيری کرد )ھرمسيری را که تعقيب کرده باشند( ،آنھا بتعداد زياد آمده و کم و
بيش نفوس بومی را از مسير خويش ميرانند .مھاجرت ھندو -ايرانيھا درحقيقت يک واقعۀ
دراماتيک يا اولين مھاجرت مستند بزرگ و کتلوی مردمان آسيای ميانه بداخل فالت و ماورای
آنست که درسده ھای بعدی توسط سکائيان ،ھونھا ،ترکھا ،مغولھا و ازبيکھا ادامه مييابد.
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گروھھای )ھندو (-ايرانی زبان مردمانی اند که سرانجام نام خود را به سرزمين ايران
)وھواپيمائی افغان -آريانا( ميدھند )ريشۀ آريائی افغانھا احتماال درسالھای  1930وقتی طرح
ميشود که جرمنی متحد مھم کشورشده و در کنار تنظيم ساير مسايل ،اولين خط ھوائی بين
کابل -برلين را افتتاح ميکند .قبل از آن ،پشتونھا مايل بودند منشای خود را به بنی اسرائيل ربط
دھند .قصرشاھی کابل نيزبا نگھبانانی محافظت ميشود که دارای کالھھا وعالمۀ چليپای
جرمنھا است( .آنھا خود را آريا ناميده )آريا درسانسکريت ،ارييا دراويستا و ارييا درپارسی
باستان( و مردم در اويستای )ايرانيھای کھن( زرتشت ،سرزمين خود را بنام ايَيريانم ويجه
)ايران ويز درپارسی ميانه(" ،سرزمين آريائيھا" يا اييريانم کشاترا )ايرانشھر(" ،قلمروی
آريائيھا" مينامند .دربين ايرانيھای قديم ،اين نام نشاندھندۀ يک مرحلۀ مقاربت يا عشيروی
دربين کنفدراسيون قبايل )پارسھا ،مادھا( ميباشد ،اما بطورواضح ايشان را )در اويستا( از
انايريا )غيرآريائيھا؛ با انارياکای يونانی مقايسه شود( جدا می سازد .بعبارۀ ديگرايرانيھا در
زمانيکه اين جمالت را بکارميبردند ،کامال می دانستند که مربوط يک ملت اند .يک نمونۀ
خوب تشخيص ھويت ايرانيھا توسط شاه پارسی ھخامنشی ،داريوش ) 486 -522ق م( داده
شده است ،وقتی دربعضی متن ھای خويش ميگويد" :من داريوش ،شاه بزرگ ...
پسرھيستاپس ،يک ھخامنشی ،يک پارسی ،پسريک پارسی ،يک آريائی ،از تبار آريائی".
درآثارقديم ما ميتوانيم نام اريانه را که بطورآشکار پس از واژۀ ايرانی استعمال نموده اند بيابيم
که يک قسمت بزرگ فالت ايران بشمول افغانستان امروزی را دربرميگيرد.
عصر برونز صحرا ھا
درزمانھای بسيارقبل ازنيمۀ ھزارۀ دوم ق م ،ھندو -ايرانيھا ازسرزمين ھای آبائی ھندو-
اروپائی درغرب ،به صحراھای شرق ارال )قبل ازمھاجرت بجنوب يا فالت ايران( حرکت
ميکنند .برای شناخت ھندو -ايرانيھا قبل ازاينکه به افغانستان برسند ،الزم است ببينيم آيا
ميتوان آنھا را درآسيای ميانه رد يابی کرد .درساليان آخر ،پژوھش ھای باستان شناسی )در
واقعيت( يکمقدار روشنائی باالی فرھنگ مادی مردمان باشندۀ آنجا درھزاره ھای چھارم ،سوم
و دوم ق م انداخته است.
آخرين مباحث باستان شناسی دربارۀ تاريخ قديم آسيای ميانه موافقه دارد که حد اقل دراواخر
ھزارۀ چھارم يا اوايل ھزارۀ سوم ق م ،مالداران ازغرب ارال تا دور ترين نقاط شرق مانند
ينسی و کوھھای منگوليا گسترش مييابند .اين دام داران احتماال ھندو -اروپائی و بخصوص
ھندو -ايرانی کاربرد وسيعی از اسپ داشتند )ھمچنان برای سواری( .نفوذ غرب درمشابھت
ھای بين باصطالح فرھنگ يامنايا درکوھھای غرب ارال و فرھنگ افاناسيو درشرق آن ديده
ميشود .فرھنگ يامنايا بصورت عام مربوط به نيمۀ ھزارۀ چھارم تا اواخرھزارۀ سوم ق م
ميشود .نام او ازاين واقعيت اقتباس شده است که مردم مردگان خويش را درگودالھا يا کانال
)يامنا( ھای دفن ميکردند که غالبا با يک پشته )برآمدگی( يا کورگان پوشيده ميشد .اجساد با
پاھای خميده قرارداده شده وبا خاک سرخ پوشانيده ميشدند .اشيای داخل قبرشامل سفالی و
مواشی اند .تعداد چند مسکونۀ که يافت شده نشان ميدھد مردم فرھنگ يامنايا عمدتا کوچيان
دامدار بوده وبطورمداوم با مواشی خويش در امتداد صحراھا درحرکت بودند .مردم بز و
گوسفند پرورش ميکردند ،اما اسپ ،خوگ و گاو نيزداشتند .اينھا اسپ سواربودند ،اما از
واگون )ارابه( ھای چھارچرخه و دو چرخه نيزکارميگرفتند ،اما واضح نيست که توسط گاو يا
اسپ رانده ميشدند.
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قرارمعلوم حرفه ھای فرھنگ يامنايا به شرق گسترش يافته و حد اقل درگذارھزارۀ
چھارم/سوم ق م باعث ايجاد فرھنگ افاناسيو ميشود .يکی از مشھور ترين مراکز فرھنگ
افاناسيو درساحۀ مينوسينسک نزديک کراسنايارسک فعلی قرار دارد ،اما بقايای قابل مقايسه
درسراسرقزاقستان شمالی يافت شده است .فرھنگ مادی مردمان "افاناسيو" بسيارزياد مشابه
فرھنگ يامنايا است .بازھم ازاينکه فقط چند مسکونه يافت شده است ،مردم شايد عمدتا
دامداران کوچی بودند که مواشی خويش را بفواصل طويل ميبردند .بارتباط فرھنگ يامنايا،
اسکليت ھای يافت شده نشان ميدھد که مردم فرھنگ افاناسيو تقريبا بطوريقين دارای منشای
قفقازی بودند.
باستان شناسان روسی ازنيمۀ ھزارۀ سوم تغيرات بزرگی را در سراسر نوار صحرا نشان
ميدھند .درغرب ارال اين زمان مربوط به فرھنگ سروبنايا )قبر چوبی( است .درشرق ارال،
زمان فرھنگ اندرونو است .مانند سده ھای قبلی ،فرھنگ مادی غرب وشرق ارالھا
بسيارمشابه است .درھردوجانب کوھھا ،مسکونه ھای زيادی نسبت به قبل وجود داشته و اغلب
آنھا مستحکم سازی شده اند .بصورت عام معلوم ميشود که مردم بيشترمسکون شده ،با
وجوديکه ھنوزدامداری گسترده و متداول است .اسپ زياد مھم شده و درساحۀ سينتاشتا نزديک
مگنيتوگورسک فقط درشرق ارال ،تدفين اسپ يکجا با بقايای ارابه ھای دوچرخه يافت شده
است .اين تدفين ھا مربوط به سالھای  2000ق م يا قبلتراست .دراينزمان کورگان )پشته( ھا
بتعداد زيادی درباالی زمينھای ھموارديده ميشود که بدون شک آرامگاه روسا بوده است.
درساليان آخريکتعداد زياد موميائيھا و يافته ھای ديگردرحد شرقی نوارصحرای اروپائی-
آسيائی بخصوص درمنطقۀ خود مختار اويغور درشمالغرب چين فعلی نزديک قزاقستان فعلی
اززيرخاک بيرون کشيده شده اند .اين موميائيھا مربوط به دورۀ حدود  2000ق م بدينسو بوده
و تعداد زياد آنھا ظواھر قوی قفقازی دارند .آنھا با يکتعداد اشيا دفن شده وچيزيکه زنده باقی
مانده است ،لباس پشمی آنھا است .مظھردلچسپ ديگرخمچه ھای محتاطانه بسته شدۀ ايفيدرا
)}کنوع گياه{ است که درچندين قبر يافت شده است .ايفيدرا برای مدت طوالنی يکی از
امکانات تشخيص نبات ھوما/سوما بوده که برای تھيۀ مشروب مقدس )ھلوسينوجينيک( ھندو-
ايرانيھا کاربرد داشته است .ھيچ طريقۀ وجود ندارد که درآن بتوانيم بطوريقين مردمان قديم
چين غربی را ازايرانيھا يا ھندو -ايرانيھا تشخيص کنيم .صرفنظراز پيشينۀ فرھنگی و زبانی،
آنھا در جوار کسانی زيسته اند که بصورت عام مربوط فرھنگھای عصر برونزصحرای فوق
الذکراست .آنھا بنوبۀ خود نامزدان احتمالی اسالف يا عشايرھندو -ايرانيھای اند که درحوالی
نيمۀ ھزارۀ دوم ق م به فالت ايران ھجوم آوردند.
ھندو -آريائی ھا
کھن ترين منابع نوشتاری ھندو -ايرانی عبارت از متنھای قديم ويدی ھند ،قسمت ھای از
اويستا ،کتاب مقدس زرتشتيان ايران و يکتعداد متن ھای خط ميخی شرق ميانه که مربوط
ميتانی ھاست.
ويداھا دريک شکل قديمی سانسکريت تصنيف شده که نشاندھندۀ مراحل اوليه در انکشاف
چندين زبان معاصرھندی است .متنھای ويدی ھند و بخصوص کھن ترين قسمت آن ،ريگويدا
مربوط به نيمۀ دوم ھزارۀ دوم ق م يا کمی بعد ترميشود .افق جغرافيائی آن محدود به شمالغرب
نيم قارۀ ھند يعنی تقريبا معادل شمال پاکستان امروزی است .فقط درمتنھای بعدی ويدی و
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ادبيات بعدی سانسکريت ،ما ميتوانيم تغيری درجھت جنوبشرق مرکزفرھنگی ھنديان بطرف
جلگه ھای گنگا و يامونا پيدا کنيم.
ريگويدا نامھای مختلف درياھای را ميگيرد که که ميتوان آنھا را با نامھا و دريا ھای موجود
درمرزھای افغانستان و پاکستان تشخيص داد .دراينجا اشاراتی به گوماتی )شايد دريای گومل
در مرزھا( ،کوبھا )کابل( ،سواستو )سوات ،شمال پشاور( و سندھو )اندوس( وجود دارد .نام
دلچسپ ديگر گندھاری است که بطور مستقيم ميتواند با گندھارا ربط داده شود که ازمنابع
بعدی ھندی و متنھای قديمی شناخته ميشود .اين نامی است که برای ناحيۀ اطراف پشاورکنونی
و تکسيالی قديمی درشمال پاکستان بکارميرفت .ازمتنھا معلوم ميشود که مردمان يا گويندگان
ويدی بطورنسبی تازه واردان درنيم قارۀ ھند اند .آنھا دربارۀ جنگ ھای ظاھرا با مردمان
بومی سرزمين صحبت نموده وبه ارابه ھای اشاره ميکنند که نقش مھمی درمراسم مذھبی آنھا
داشته است.
باساس افق جغرافيائی متنھای ويدی و زبان آنھا با اطمينان ميتوان فرض کرد اجداد کسانيکه
اين متنھای قديمی را تصنيف کرده اند منشای بيرون ازقسمتھای شمالغرب نيم قاره يعنی
ازجانب شمال کوھھای افغانستان دارند .ھندو -آريائی ھا درجريان مھاجرت خويش ،بايد مدت
زمانی )ھرچند( کوتاه درسرزمين افغانستان کنونی مقيم بوده باشند ،قبل ازاينکه به وادی
اندوس بروند .دراين پروسه بگمان اغلب يکتعداد آنھا شايد درشمال کوھھا و شايد ھم درجنو ب
کوھھا ،طور مثال دروادی کابل و مرزھای افغانستان/پاکستان باقی مانده باشند.
منابع شرق نزديک
نيم قارۀ ھند يگانه جائی نيست که شواھد قديمی ھندو -ايرانی يافت شده است .نوشته ھای ميخی
ازشرق نزديک نيزدربرگيرندۀ يکتعداد واژه ھا و نامھای است که بطورآشکارمنشای ھندو-
ايرانی واحتماال ھندو -آريائی دارند .اين واژه ھا در بين ميتانيھای شمال سوريه مروج بوده
است .ميتانی ھا ظاھرا طبقۀ حاکم مردمان ھوريتی )قفقازيھای غيرھندو -آريائی( را تشکيل
ميدادند .ھوريتی ھا و ميتانی ھا ازشرق وشمالشرق فالت ايران مشتق شده اند .آنھا درحوالی
نيمۀ ھزارۀ دوم ق م يک قلمروی وسيع را تشکيل نموده و تماسھای نزديکی با ھيتی ھای فالت
اناتولی ومصری ھای وادی نيل داشته اند .آنھا درآنزمان با پرورش اسپ و توليد ارابه
مشھوربودند .ارابه ھای موجود در موزيم قاھرۀ مصر که اصال از مقبرۀ توتان خامون بوده،
شايد ازميتانيھا مشتق شده باشد .وسايل متعدد درحجرۀ توتان خامون بخصوص يکی از بلوزھا،
يک کمربند ،يکجوره کفش و دستکش ھای او و شايد حتی جورابھای او دارای منشای ميتانی
يا حد اقل الھام ميتانی داشته باشد.
يکی ازمنابع دربارۀ پروش اسپ ميتانی که بنام رھنمای کيکولی ياد ميشود ،ھنوز وجود دارد.
اين رھنما دربرگيرندۀ اصطالحات تخنيکی است که بطورآشکار نشان دھندۀ رابطۀ زبانی
نزديک ميتانی با ھندو -ايرانی ھا وبخصوص ھندو -آريائی ھا است .بعالوه ،نامھای خدايان
ميتانی دريک متن ھيتی ازسالھای  1380ق م نشان دھندۀ رابطه با معبودان ھندو -ايرانی
وبخصوص ھندو -آريائی است .اين معبودان شامل می ايت را )ميترای ھندو -آريائيھا( ،ارو-
نا )ورونا( ،اين -دا -را )اندرا( و نا -سا -ات -تيا )نساتياس( ميباشد.
معلومات دربارۀ ميتانيھا نشان ميدھد که ترکيب آنھا بايد بيشترھندو -آريائی باشد تا ھندو-
ايرانی .بآنھم بايد واضح باشد که واژه ھا و نامھای بکاررفته توسط ميتانی ثابت نميسازد که
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کدام بخش جامعۀ ميتانی واقعا بزبان ھندو -آريائی صحبت کنند .حتی ظاھرا نامھای ھندو-
آريائی بعضی شاھان ميتانی نيزثابت نميکند که اينھا بزبان ھندو -آريائی سخن بگويند يا اينکه
اجداد ايشان گفته باشند .کمترين چيزيکه ميتوان گفت اينستکه ھوريتھا/ميتانيھا درتماس )مستقيم
يا غيرمستقيم( با گروھھای ھندو -آريائی بوده اند .اين باعث ميشود که آنھا دربين چيزھای
ديگربا توليد ارابه وتکتيکھای وسايل جنگی ارابوی ،اسپ پروری و نامھای بعضی معبودان
آشنا شوند .اين نيزبدين معنی است که اين تماسھا زمانی برقراربوده است ،قبل ازاينکه ھندو-
آريائيھا ازفالت ناپديد شده وتوسط موج دوم ھندو -آريائيھا )خود ايرانيھا( تعويض شوند .با
درنظرداشت تاريخ ميتانی ميتوان نتيجه گرفت که تعامل بين ھوريتھا/ميتانيھا ازيکطرف و
ھندو -آريائيھا ازطرف ديگردرحوالی نيمۀ اول ھزارۀ دوم ق م صورت گرفته باشد.
قبل از ھندو -آريائی ھا
مھاجرين شمال سرانجام درافغانستان و باقيماندۀ ايران شرقی ،مردم بومی را تعويض ميکنند.
تازه واردان با يک زبان ھندو -ايرانی يا ھندو -آريائی يا درمراحل بعدی ايرانی صحبت
ميکردند .ھمچنان حدس زده ميشود که آنھا يا حد اقل بعضی ازآنھا درنيمۀ دوم ھزارۀ دوم ق م
به فالت رسيده باشند .دنيای تشريح شده درقديم ترين منابع )ويدا و اويستا( نشان دھندۀ
مردمانی اند که دردرجۀ اول مصروف مالداری بودند .چنين يک دنيائی ،طوريکه
ازپژوھشھای باستان شناسی ميدانيم با آسيای ميانه تطابق کامل دارد .اين با فرھنگ شھری
مطابقت ننموده ،مھارت پيشه وری و تجارت فواصل دوررا تکامل ميدھد که درقسمت اعظم
ھزارۀ سوم درفالت شگوفان بوده است .بعضی از تازه واردان يا اجداد ايشان شايد با دنيای
مسکون فالت ايرانيھا برای مدتی درتماس بوده باشند ،اما قسمت اعظم ھندو -آريائی ھا
بطورواضح واقعا دورازانکشافات درمرغزارھای جنوب آسيای ميانه وافغانستان باقی ميمانند.
لذا کامال محتمل است که آنھا درسرزمين ھای بامتداد ھندوکش در اواخرھزارۀ سوم ونيمۀ
ھزارۀ دوم ق م رسيده و بطورنسبتا سريع پيش ميروند .اما بطوردقيق مردمان که قبل از موج
جذرومدی مردمان ھندو -آريائی در افغانستان ميزيستند ،که بودند؟
درواقعيت ،ھنوزھم بايد يکتعداد مردمانی درافغانستان باقی مانده باشند که با يک زبان
غيرھندو -اروپائی قبل ازرسيدن مھاجرين جديد صحبت ميکردند .درجنوب ودرپاکستان
ھمسايه ،يکتعداد مردمانی وجود دارند که با زبان براھوی صحبت ميکنند .اين زبان براھوی
مربوط به خانوادۀ زبانھای دراويدی است که بطوروسيع درجنوب ھند يافت ميشود .مناقشۀ
جدی زمانی بوجود ميآيد که زبانھای براھوی و دراويدی بصورت عام به زبان ايالم قديمی
درجنوب و جنوبغرب ايران رابطه دارد .دراينصورت ،اين بدين معنی است که درساليان قبل
از 2000ق م مردمان صحبت کننده با يک زبان دراويدی/ايالمی قسمت اعظم فالت ايران را
پرنموده باشد .چنين يک فرضيۀ نميتواند دورازامکان باشد .نفوذ ايالميھا باالی فرھنگ و
اقتصاد فالت ايران درھزارۀ سوم فوقا بحث گرديده ودرفصل بعدی خواھيم ديد که اين نفوذ
بخوبی تا اوايل ھزارۀ دوم ادامه مييابد .اين تماس ھا شايد بواسطۀ يک رابطۀ زبانشناسی
برانگيخته شده باشد .درصورت درست بودن ،اين بدين معنی است که انکشاف بعدی درفالت
ايران بسيارمشابه به آنچه ھست که درنيم قاره ھند از اوايل ھزارۀ اول ق م بدينسو رخ داده
است .دراينجا صحبت کنندگان ھندو -آريائی بآھستگی گويندگان دراويدی را بجنوب ميرانند.
شايد عين چيزدرفالت واقع شده و براھوی يگانه گويندگان دراويدی باشند که بشکل پنھان در
واديھای منزوی و عقيم بلوچستان شرقی باقی ميمانند.
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زرتشت
اگرتا امروزمعلومات اندکی دربارۀ ھندو -آريائی ھا درافغانستان وجود دارد ،دانش ما در بارۀ
ايرانيھای که بدنبال آنھا آمدند نيز بسيار کم است .يگانه منبع ما اويستا است .اين نام مجموعۀ
متنھای است )بعضی ازآنھا بسيارعتيق اند( ازيک مجموعۀ بسياربزرگ که باقيمانده آن
درزمان شاھان ساسانی بين  300و  600م جمعآوری شده است .اين متن ھا کتاب مقدس
زرتشتيان )که درھند بنام پارسيس شناخته می شوند( يا پيروان زرتشت پيامبر را تشکيل
ميدھند.
زرتشت واعظی است که نام او در قديم ترين بخش اويستا که بنام گاتا ياد ميشود ،ذکرشده
است .اوخود را بحيث يک واعظ )زاوتر( ياد نموده و دربارۀ اخذ وحی از اھورامزدا "خدای
خرد" سخن ميگويد .مذھب اعالن شده توسط اھوارامزدا بين نيکی و زشتی يا حقيقت و دروغ
فرق قايل ميشود .راستی توسط اھوارا مزدا و اميشه سپينتاھا )آنھای مقدس جاويدان( يکجا با
بعضی معبودان کوچک نمايانده ميشود .بدی توسط انگرا ماينو و يک ميزبان ديوھای کوچک
)دايوه ھا( ارائه ميگردد .اھورا مزدا جھان را بخاطری آفريده که يک صحنۀ مقابله
بخاطرشکست انگرا ماينو باشد .به آدم گفته ميشود جانب حقيقت را گرفته و با دروغ بجنگد .لذا
آدم يک انتخاب اخالقی دارد .سرانجام ،راستی بر دروغ پيروزشده و جھان دوباره بحالت اولی
برميگردد ،بدون آلودگيھای که متقابال توسط اھريمن آفريده شده است ،مانند آفريدن کوھھا
درباالی زمين ھموار و نمک در بين ابحار وغيره.
زمان زرتشت ،سرزمين وحتی موجوديت اوھنوزقابل مناقشه است .بعضيھا زمان اورا به
ھزارۀ دوم ق م نسبت ميدھند .ديگران تاريخ جديد تری ،حدود  600ق م را ترجيح ميدھند.
نميتوان انکارکرد ،زبان گاتا که بحيث زبان ايران شرقی شناخته ميشود ،ھنوزھم به قسمت
قديمی ادبيات ويدی ريگويدا رابطۀ بسيارنزديک دارد .بمشکل ميتوان گفت که ھردومتن سده
ھای زيادی ازھم فاصله داشته باشند .لذا ميتوان اظھارداشت که زبان زرتشت تخمينا بعين
زمان متنھای ويدی يعنی حدود اواخرھزارۀ دوم ق م مطابقت ميکند.
مسئلۀ ديگرزادگاه زرتشت است .اويستا دربرگيرندۀ نامھای محالت زيادی است که درايران
شرقی وبخصوص درافغانستان کنونی موقعيت دارد .بآنھم اين قطعات مربوط به زمانھای
بعدی بوده واثبات نميکند که زرتشت درعين ساحات زندگی نموده است .بطورعنعنوی نام
زرتشت به بکتريا وصل است که نام قديم مناطق شمال افغانستان فعلی است .اين تشخيص قسما
بربنياد ھويت ويشتاسپ ،حامی زرتشت متذکره دراويستا است .نام اودرمتنھای پارسی باستان
دورۀ ھخامنشی ،پدر داريوش ) 486 – 522ق م( ويکتعداد زياد مردمان درجه دارذکراست که
بطور رسمی با بکتريا رابطه داشتند يا نداشتند .بآنھم تمام اينھا تصوری ميباشد .بعضی اوقات
زرتشت را به آذربايجان درشمالغرب ايران نسبت ميدھند ،بطورآشکار بخاطررابطۀ نزديک
بين مردمانيکه اين ھويت را انکشاف دادند و سرزمين ايشان يعنی آذربايجان .عين مسئله را
ميتوان به بکتريا نسبت داد ،اين شايد محلی باشد که واعظان يا ديگران مذھب زرتشت را
گسترش داشتند يا حد اقل ساحۀ که آنرا بسيار مھم ميپنداشتند.
اگربخواھيم بيشتردربارۀ زمان وزادگاه پيامبرايرانی بدانيم ،اوال بايد درک کرد که جھان
اوھمانند واعظان ويدی که ريگويدا را تصنيف نمودند ،يکی از پرورش دھندگان گاو بوده
است .دراينجا مراکزشھری وجود نداشته و در گاتا اشارۀ بمناطق دوردست نشده است.
اگربپذيريم که زبان زرتشت مربوط به اواخرھزارۀ دوم ق م بوده و زرتشت زبانی را استعمال
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مينموده که درزمان او قدامت نداشته و فقط توسط واعظان استعمال نميشده ،اورا بايد درعين
زمان قرارداد .ھمچنان ميتوان فرض کرد که اودرشرق يا شمالشرق دنيای ايران زندگی
نموده ،درمنطقۀ که ايرانيھا تسلط داشته و بربنياد مالداری وبدون تماس با زندگی شھری
ميزيستند .آيا اين مشخصات ميتواند با سرزمينھای افغانستان ومناطق ھمسايۀ آن درھزارۀ دوم
ق م صدق کند؟ برای جواب باين سوال بايد به فصل بعدی يعنی اسناد باستان شناسی بکتريا
ومارگيانای قديم مراجعه کنيم.
فرھنگ و مذھب ايرانی ھا
قبل ازسعی بيشتربرای توضيح آمدن ھندو -ايرانيھا و زمان زرتشت ،الزم است باالی يک
عرصۀ خاص فرھنگ ھای ھندو -ايرانی تاکيد کنيم .اين عرصه عبارت است ازمشابھت ھای
نزديک درزندگی مذھبی .باوجوديکه مذھب زرتشت توحيدی )يکتا پرستی( است ،اين بدين
معنی نيست که خدايان ديگری دردين زرتشت وجود ندارد .اکثر خدايان زرتشت نيز در بين
معبودان ھندو -آريائی يافت ميشوند .آنھا شامل اندرا ،ميترا ،ويريتراغنا )با ديو ويدی ورترا
مقايسه شود( ،ناشايتيا )ناساتياس( و ديگران ميباشند .درواقعيت ،مذھب زرتشت رابطۀ
نزديکی با مذھب ھندو -آريائيھای دارد که درنيم قارۀ ھند مستقربودند .مشابھت ھای نزديک
ديگر شامل موقعيت غالب مراسم مذھبی روزانه شرابنوشی وعبادات اند .دراينھا ،آب و آتش
نقش عمده دارند .مراسم بزرگترشامل کاربرد ھوما )ايرانی( يا سوما )سانسکريت( است .اين
يک نوشابه ساخته شده ازيک نبات يا سمارق بوده است .اين ھمچنان ھلوسينوجينيک بوده و از
يک نبات يا قارچ ساخته شده که درکوھھا ميرويد .درزمانھای اوليه بواسطۀ يک نبات
ديگردرھند تعويض ميشود .درايران ،زرتشتيان تا امروزاز ايفيدرا استفاده ميکنند که درتعداد
زياد زبانھای ايرانی بنام ھوم ياد ميشود .اين تشخيصات شايد ھندو -ايرانيھای قديم را با رخداد
خمچه ھای محتاطانه بسته شدۀ ايفيدرا يافت شده در قبرھای منطقۀ خود مختار اويغور نزديک
اورومچی فعلی ربط ميدھد .چنين دسته ھا نيز ياد آور دسته ھای خمچه ھای حمل شونده
بواسطۀ واعظان زرتشتی )باردزمين اويستائی( وعلف قربانی مورد استعمال بواسطۀ ھمتاھای
ھندو -آريائی )بارھيز سانسکريت( ميباشد.
يک پديدۀ بسياردلچسپ اين حقيقت است که ديو)اھريمن( ھای پشتيبان انگرا ماينو که در اويستا
بنام دايوه ناميده شده ،درادبيات ھندو -آريائی ھا واژۀ عادی برای خدايان )ديوه( است .يکی
ازاين ديوھای دايوه ،اندرا است که دردين ريگويدا يکی از معبودان عمده است .زرتشت يا
اسالف اوطوريکه معلوم ميشود بطورآگاھانه با ساختاردين کھنۀ ايرانيان مخالفت کرده اند که
دربين ھندو -ايرانيھا مسلط بوده و توسط ھندو -آريائيھا مورد تائيد ونگھداری بوده است.
درقسمت ھای آخيراويستا ،دايوه ھا و فعاليت آنھا با استعمال فعل ھا واسم ھا برجسته شده اند
که بطورآشکار زيان آوراست .ازاينکه تمام اينھا توسط زرتشت وپيروان اوجھت تفريق مذھب
او ازھندو -آريائيھا قصدا برانگيخته شده اند که درزمان او درفالت زندگی ميکردند ،طوريکه
بورو ھند شناس برتانوی پيشنھاد کرده است ،يک فرضيۀ جذاب ولی متنازع فيه باقی مانده
است.
صرفنظرازاينکه بورو درست است يا نه ،معلوم است که درزمان زرتشت و سده ھای پس از
آن ،ھيچگونه خط جدا کنندۀ روشن بين "ايرانيھا" و "ھنديھا" وجود نداشته است .زبانھای
ايشان ھنوزمتقابال قابل فھم بوده ،مذھب و سايرعرصه ھای فرھنگی ايشان قابل مقايسه بوده
است .گذار از ايرانشھر به ھندوستان بطورآشکار بسيارتدريجی بوده وايرانيان وھنديان
درجوارھمديگرميزيستند .درتاريخ بعد ساحه ،منابع متعددی باين ارتباط وجود دارد .طورمثال
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در دورۀ ھخامنشيان پارسی ،حدود  500ق م مردمان بطورآشکاردارای منشای ھندی
درمسيرکوھھای شرق کندھار زندگی ميکردند .موضع "ضد دايوۀ" اتخاذ شده در اويستا که
نشان ھندۀ يک عمل عمدی است ،ميتواند بخوبی بربنياد آمال زرتشتيان برای افتراق ايشان از
ھندو -آريائی ھا وسايرين باشد که در جوار ايشان زندگی ميکردند.
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فصل  – 5باستان شناسی و ھندو -ايرانی ھا
زمانی درھزارۀ دوم ق م مردمان يا گويندگان زبانھای ھندو -ايرانی درسرزمينھای که حاال
بنام افغانستان ناميده ميشود ،مستقرشده وازآن عبورميکنند .ھندو -آريائيھا اوال دراوايل يا نيمۀ
ھزارۀ دوم آمده و بعدا توسط ايرانيھا دنبال ميشوند .اوليھا شايد حتی بدون متاثرساختن اجداد
ميتانيھا درشمال سوريه عبورنموده باشند؛ اما دوميھا بايد توقف نموده باشند .ھندو -آريائيھا و
ايرانيھا ھردو با کميت زياد مھاجرت نموده و اثرات آن بايد بسياردراماتيک بوده باشد.
درگذشته غالبا پيشنھاد ميشد اين مھاجرين جديد بايد مسئول زوال تمدن اندوس بوده باشند که
درحوالی آغازھزارۀ دوم منھدم شده است .پايان تمدن ھلمند و دنبالۀ نمازگا دراواخرھزارۀ سوم
نيزبآنھا اختصاص داده ميشد .ديگران رسيدن ھندو -ايرانيان را با گسترش سفالی دستکاری و
رنگ آميزی شده درايران شمالی ربط ميدھند که نشاندھندۀ آغازعصرآھن درنيمۀ دوم ھزارۀ
دوم است .تا زمانھای نسبتا آخرناممکن بود شواھد محکم برای ھريک ازاين پيشنھادات
دريافت کرد ،اما پژوھشھای جديد باستان شناسی درشمال افغانستان وسرزمينھای ھمسايه
روشنائی جديدی بر روی اين مسائل جذاب انداخته است.
درحاليکه زندگی مسکونی درجنوب افغانستان دراواخرھزارۀ سوم ق م زوال مييابد ،يک دورۀ
رشد سريع درشمال افغانستان بوقوع ميپيوندد .شاھد اولی اين انکشاف دراواخرسالھای 1970
وقتی بدست ميآيد که يکتعداد اشيای غارت شده از شمال درکابل بفروش رسانيده ميشود .اينھا
شامل اشيای مختلفی بودند که ياد آور آثارھنری ايالم و بين النھرين است .اين اشيا ازنگاه
سبک شناسی مربوط به دورۀ گذارازھزارۀ سوم به دوم ق م بوده است .بزودی يافته ھای
مشابه درمرغزارھای مرو ترکمنستان و در ساحات مختلف جوارافغانستان شمالی بدست
ميآيند.
مجموعۀ باستان شناسی بکتريا -مارگيانا )بکما(
باستان شناسان شوروی دربين سال ھای  1969و  1979مصروف کاوش ھای بزرگ و
سروی ھای باستان شناسی درافغانستان شمالی ميباشند .آنھا بزودی يک تعداد ساحاتی کشف
ميکنند که اشيای آن شباھت نزديکی با اشيای قبال معرفی شده به بازارکابل دارد .بعضی
ازساحات عمده درمرغزار داشلی شمال آقچۀ کنونی و نچندان دوراز بکترای باستان )بلخ(
قراردارد .داشلی  3عمده ترين ساحۀ مرغزار دربرگيرندۀ يک ساختمان تقريبا مستطيلی )با
جوانب  88در  84متر( بنام "قصر" و در جوار آن يک تعميرمستطيلی ديگر )"معبد"( ميباشد
که درداخل آن يک ساختمان کوچک دايروی قراردارد.
"قصر" متشکل است ازيک حياط ) 40در  38متر( ويکتعداد اتاقھای منظم درھر چھارجانب
آن .تعميرديگريک محوطۀ ديوارمستطيلی حدود  130در  150متر است که دربرگيرندۀ يک
ساختمان دايروی بقطرحدود  36مترميباشد .کاوشھا در داخل اين تعميرمدورشامل اثرات آتش
واستخوانھای سوخته حيوانات ميباشد .بتعداد  9برج مستطيلی ديوارھای خارجی آنرا محافظت
ميکند .دراطراف اين ساختمان و درداخل ديوارھای خارجی "معبد" 3 ،تعميرمتحد المرکز
وجود دارد .کاوشگر ،ويکتورساريانيدی پيشنھاد ميکند که يک جامعۀ مذھبی ازاين ساحه کار
گرفته و تعميردايروی داخلی معبد بوده است .کاشيھا ،اشيای فلزی و وسايل سنگی درداخل
يکتعداد قبرھای وجود دارد که درداخل ساختمان مدورقرارداشتند .اجساد دريک حالت خميده با
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سرھا بطرف شمال دفن شده اند .مطابق کاوشگر ،دراينجا يکتعداد مقبره ھای خالی پرشده با
سفالی نيزوجود دارد .ازاينکه مقصد اصلی آن چه بوده ،تعميربطوريقين يک وظيفۀ عمده را
در زندگی روزانۀ باشندگان مرغزار داشته است .تاريخ راديوکاربنی يافته ھای اين
مرغزارنشان ميدھد که داشلی  3مربوط اواخرھزارۀ سوم تا اوايل ھزارۀ دوم ق م ميباشد.
ساحۀ ھمجوارديگر داشلی  1است .اين محل شايد کمی بعد از داشلی  3بوده و نماياندۀ يک
ساحۀ مستطيلی ) 99در 85متر( ميباشد .ديوارھای ساخته شده از خشت خام بواسطۀ برجھای
نيمه دايروی ،بسيارمتفاوت ازبرجھای چھارگوشه و مستطيلی داشلی  3مستحکم شده اند.
ديوارھای داشلی  1اصال بارتفاع حدود  8متر بوده است .درداخل آن يک مجموعۀ تعميرات
قرارداشته است.
مھم است درک نمود که يافته ھای بکتريا ھيچگونه تقدم عمدۀ محلی نداشته است .اينھا ھمچنان
ازيافته ھای افغانستان جنوبی طورمثال منديگک بسيارمتفاوت اند .نزديکترين تشابه با يافته
ھای بکتريا از ناحيۀ ھمجوار مرو يا مارگيانای قديم در ترکمنستان فعلی مشتق ميشود.
درحقيقت ،تناظرآنقدرآشکاراست که باستانشناسان اين فرھنگ را بحيث مجموعۀ باستان
شناسی بکتريا -مارگيانا )بکما( نام نھادند.
تشابھات )موازات( مارگيانا
قرارمعلوم خود مارگيانا دردورۀ قبلی نمازگاه  5مسکون شده است .اين زمانی است که تمدن
اندوس درقويترين حالت خويش بوده و پايگاھھای تجارتی دورافتاده ازطريق ھندوکش
درساحاتی مانند شورتوغای درافغانستان شمالشرقی ايجاد نموده است .سفالی نمازگا 5
درمحالت مختلف مارگيانا يافت شده و تقدم مستقيم بکما را نشان ميدھد .يک مسکونۀ قديمی
بکما کيليلی  4است که متشکل ازاستحکامات مربع  20متره ميباشد .ديوارھای خارجی آن
بواسطۀ برجھای مستطيلی فراھم شده است .يک مسکونۀ مھم قديمی بکما با تعميرات بزرگ
عبارت از گونور 1است که دارای مساحت حد اقل  20ھکتارميباشد .اين دربرگيرندۀ يک قلعه
مربع ) 80متره( بطرف شمال و ظاھرا يک ساختمان مذھبی بابعاد  120در  120متربطرف
جنوب است .مانند کيليلی  4و داشلی  3ديوارھای مدافعوی بزرگ ارگ دارای برج ھای
مستطيلی است ،درحاليکه آنھای "معبد" که شايد مربوط دورۀ بعد تراست ،دايروی ميباشد.
ساحۀ تماشائی ديگر بکما درمارگيانا عبارت از توگولوک  21ميباشد که شامل يک ساختمان
مستطيلی ) 140در  100متر( است .برج ھای نيمه دايروی ،ديوارھای خارجی آنرا مستحکم
ساخته و درداخل آن يک مجموعۀ معبد مستطيلی صعود نموده است .ساحۀ ديگرعبارت
ازمسکونۀ تايپ  1است که شامل يک قلعۀ مربع با برجھای معمولی دايروی واحاطه شده
بواسطۀ يک مسکونه ميباشد.
بصورت عام ساحات عمدۀ مارگيانا بيکتعداد مرغزارھا تقسيم ميشود که تماما توسط يک
"پايتخت" اداره ميشوند .قديمترين گروه يعنی کيليلی درشمال قرار دارد ،درحاليکه جوانترين
آن تاخيربای درجنوب واقع است .مرغزارھای تايپ ،گونور ،توگولوک وديگران دربين
قراردارند .لذا معلوم ميشود که زراعت ساحه بآھستگی ازشمال بجنوب تغيرمکان نموده است.
درمارگيانا ،سفالی چرخکاری با بعضی اشکال قديمی )نمازگا  (5ادامه مييابد ،اما دراينجا
رسومات جديدی بشمول کاشيھای دستکاری با آرايش ھای حجاری شده وجود دارد .اين نوع
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سفالی اکثرا نشان دھندۀ نفوذ صحراھای دورشمال بوده و معلوم ميشود که عموميت آن دردوره
ھای بعدی بکما افزايش يافته است .تعداد زياد ُمھرھای سنگی نيزجديد است که بنام سبک
مرغاب ناميده شده و شکل آن مربع وھموارميباشد .اکثرآنھا ازسنگ ستيتايت ساخته شده اند.
آنھا حامل پيکره ھا درھردوجانب بوده و يک سوراخ برای ريسمان دارند .پيکره ھا بصورت
عام نشاندھندۀ حيوانات وحشی اند ،اما دراينجا نمونه ھای وجود دارند که نشاندھندۀ يک مرد-
قھرمان ونگھدارندۀ دوحيوان وحشی ميباشد که ياد آورحماسۀ بين النھرين گيلگميش است.
مھرھا مربوطه به عنعنۀ است که ازھزارۀ چھارم بدينسو درفالت رواج داشته ،اما وظيفه آن
بسيارمتفاوت بوده است .اشيای مربوط به اينھا مھرھای فلزی)مس يا برونز( با يک دستـۀ
حلقوی درجانب عقبی آن ميباشد.
اشيای "جديد" ديگرشامل ظروف با لبه ھای پيکرۀ )که بنام ظروف مراسم مذھبی ياد ميشود(؛
چماقھای سنگی با نوارھای پيچدار؛ ميخھا با سرھای مشت مانند؛ تبر ھای سيراميکی )کاشی(؛
گلدان ھای رخامی؛ پيکره ھای مرکب؛ ظروف سنگی گرده شکل ،ستونھای مينياتوری و
گرزه ھای سنگی ميباشد .فھرست ھمچنان شامل مھرھای استوانۀ نشاندھندۀ رابطه با بين
النھرين است ،جائيکه اين نوع مھرھا در طول ھزاره ھا کاربرد داشته اند.
اشيای قابل دلچسپی خاص مخزنھای سفالين از توگولوک  21و ساحات ديگر مارگيانا است که
ظاھرا دربرگيرندۀ بقايای ايفيدرا ميباشد .اين نبات مدتھا قبل بطورتجربی با ھوما يا سوما،
نوشابۀ مقدس ھندو -ايرانيان تشخيص شده که بطور وسيعی درمنابع قديمی ايشان ذکرشده
است .اين باعث شد که کاوشگرساحه ،ساريانيدی ،مجموعۀ باستانشناسی را با رسيدن مردمان
يا گويندگان ھندو -رانيان باين ساحه ربط دھد.
با درنظرداشت موازات بسيارنزديک بين فرھنگ مادی بکما درمارگيانا وبکتريا ،يک تفاوت
مھم قابل ذکراست که مربوط به تقريبا عدم موجوديت کامل پيکره ھای انسانی دربکتريا
ميشود .درنواحی ترکمنستان و دورتربطرف غرب در اوايل و اواسط عصربرونز ،اين پيکره
ھا بسيارعام بوده اند .اين موضوع ھم بارتباط کرونولوژی نسبی مسکونه ھای بکما وھم با
طبيعت بکما درمجموع بسياردلچسپ است .باين ارتباط بايد تذکرداد که درمارگيانا پيکره ھای
انسانی فقط در مسکونه ھای اوليه بمشاھده رسيده و آنھا درساحات بعدی بکما ،طورمثال در
مرغزار تاخيربای ديده نميشوند .لذا استعمال پيکره ھا بازتاب دھندۀ يک عنعنۀ است که
دراوايل و اواسط عصربرونز درسرزمينھای دورغرب منشا گرفته و در دوران انکشاف بکما
)اواخرعصربرونز( قطع ميشود.
تنظيمات بکما
دربکتريا و مارگيانا ،مسکونه ھای بکما بازتاب يکنوع جديد تنظيمات اجتماعی مستقر در
سرزمينھای بکر يا نيمه بکر است .مراکزشھری تمدن ھلمند و دنبالۀ نمازگا بطورارگانيکی
ازطريق يک پروسۀ مھارت پيشه وری و انکشاف شبکه ھای مبادله درفواصل دور رشد نموده
است .مسکونه ھای بکما درافغانستان شمالی برخالف ،يک مستعمره سازی بزرگ کتلوی را
نشان ميدھد .قلعه ھا و معبد ھا يک وظيفۀ محلی را انجام داده و ساحات بکما کنترول کنندۀ
محالت بوده است .بعالوه ،وسعت اين فرھنگ کامال متجانس درسراسريک سرزمين وسيع
ودوام کننده درطول چندين سده نشاندھندۀ يک رابطۀ نزديک و پايداراست.
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درزمانيکه تمدن ھلمند ودنبالۀ نمازگا درنيمۀ دوم ھزارۀ سوم ق م بپايان ميرسد ،قرارمعلوم
مردم بکما ميتوانند سرزمين ھای جديد ويک نحوۀ جديد بھره برداری ازمحيط ايشان را
دريابند .زراعت سرزمين ھای بکر يا نيمه بکر درمارگيانا و افغانستان شمالی نشان ميدھد که
آنھا با تخنيک ھای پيشرفتۀ آبياری بزرگ کتلوی مجھزميشوند .وسايل عمدۀ زندگی آنھا
ديگرتنھا توليد اجناس برای مارکيت ھای بين المللی نميباشد .آنھا کم و بيش خود کفا ميشوند.
اين بدين معنی نيست که آنھا ھيچگونه تماسی با دنيای بيرون نداشتند .اين بدين معنی است که
اقتصاد آنھا تابع اين تماسھا نبوده است .لذا احتماال موفقيت بکما داليلی پيرامون زوال تمدن
ھلمند و دنبالۀ نمازگا است .اين فرھنگھا درداخل يک شبکۀ مبادله بزرگ کتلوی جذب شده
بودند که تمام فالت را دربين اندوس و تايگريس )دجله( دربرميگرفت .وقتی مبادله بنا
بھردليلی متوقف ميشود ،مسکونه ھای عمده درافغانستان جنوبی ،ايران شرقی و ترکمنستان
ضربۀ می بينند که ديگرھرگزبھبود نمی يابند .مسکونه ھای جديد در بکتريا و مارگيانای قديم
با اين تغيرات متاثرنشده و به رونق خود ادامه ميدھند.
تماس ھای بيرونی
مسکونه ھای بکما تنھا درافغانستان شمالی و مارگيانای قديمی يافت نميشوند .يک ساحۀ مھم
درشمال آمودريا عبارت از سپالی تپه است که توسط ای .عسکروف در بين سالھای  1969و
 1974کاوش شده است .اين ساحه حدود  5کيلومتردرشمال آمودريا و حدود  70کيلومتری
غرب ترمزواقع است .مراحل اوليه شامل يک قلعۀ مربع  82متری بامتداد جنوب آن با
برجھای مدوراست که نشاندھندۀ يک تاريخ نسبتا بعد تردرانکشاف بکما ميباشد .سفالی اين
ساحه با افزارھای مجموعۀ بکما قابل مقايسه است .بآنھم ساحات سپالی و جرکوتن ھمجوارآن،
آشکارکنندۀ چيزھای خودشان بوده و دارای مشخصات فوق العاده دلچسپ است .درسپالی
مردگان در دخمه )کانال( ھای داخل مسکونه ،غالبا درزيرخانه ھا دفن شده وحدود  200تدفين
يافت شده است .مردان برجانب راست ايشان قرارداده شده ،درحاليکه زنان بر جانب چپ
ايشان قراردارند .چيزقابل توجه عبارت از دريافت چندين اسلحه در قبرھای سپالی و جرکوتن
است .راديوکاربن ،محل را درمراحل بکما درسپالی تپه حدود  1750ق م قرارميدھد.
جرکوتن يک ساحۀ بزرگ بوده و بيش از 100ھکتاررا دربرميگيرد .اين ساحه حدود 60
کيلومتردرشمال آمودريا و شھرقديمی ترمزواقع است .مسکونه ھا شامل يکتعداد مجموعۀ
تعميرات بزرگ بشمول يک ارگ سه ھکتاری است که دربر گيرندۀ يک قصر)؟( و يکتعداد
تعميرات بزرگ است.دراينجا ھمچنان يک معبد ،قصبات مسکونی و يک گورستان وجود دارد
که شامل بيش ازيکھزار اسکليت است .دراينجا آثارکانالھای قديمی درسراسرساحه وجود دارد.
اشيای نمونوی بکما درسرزمينھای ماورای آن نيزيافت شده است .يک نوع ستون ھای
مينياتوری که درمارگيانا وبکتريا عام بودند ،درپاکستان وبخصوص درکويته و سيبی ھمجوار
آن يافت شده است .درمھرگار)دوران  (3اشيای ديگربا خصلت بکما روشن شده است .ستونھا
ھمچنان ازدامنه ھای کوپيت داغ نزديک عشق آباد و درساحۀ تپۀ حصاردرشمال ايران )دورۀ
 (3شناخته شده است .نمونه ھای "ظروف مراسم مذھبی" با لبه يا قاب پيکرۀ که دربکتريا
ومارگيانا مشھور اند دربلوچستان يافت شده اند :سُر اوريل ستين يک قاب "ظروف مراسم
مذھبی" را درگورستان کولی بلوچستان )پاکستان( کشف نموده است .اودرعين زمان يک
"ستون مينياتور" نيزيافته است .او درنزديک آن درساحۀ ميھی ،اشيای ديگری را کشف کرده
که ياد آورفرھنگ مادی بکما است .جای ديگری که اشيای مربوط بکما پيدا شده شھداد در
ايران شرقی نزديک کرمان است.
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بآنھم يافته ھای فوق نشان ميدھد که بکما با وجود اينکه خود کفا بوده ،نميتواند با مارگيانا و
بکتريا محدود بماند .نمونه ھای فرھنگ مادی آن مسيرخود را بطرف شمال ،جنوب وغرب
بازنموده اند .لذا دراواخرھزارۀ سوم واوايل ھزارۀ دوم در زمانيکه تمدن ھلمند سقوط نموده و
دنبالۀ نمازگا و تمدن اندوس درحال زوال اند ،تماسھا درفالت نگھداشته شده است .بآنھم
ساحات کامل بکما تا زمان حاضردرھيچ جای ايران شرقی يا افغانستان جنوبی يافت نشده و
معلوم ميشود که بکما با توليدات جديدا کشف شدۀ مرغزارھای شمال مرتبط باقی ميماند .لذا
مردمان معرفی کنندۀ اشيای بکما درسرزمينھای بلوچستان ،بامتداد وادی اندوس و درصحرا
ھای جنوب دشتھای ايران کيھا بودند؟ بدون شک بعضی ازآنھا با شبکۀ مبادله ارتباط دارد که
در سده ھای قبلی بوجود آمده و دراشيای زيادی که بطورآشکاردارای منشای بين النھرينی
بوده و درساحات بکما يافت شده اند ،نمايانده ميشوند .اما دراينجا بايد کسان ديگری باشند که
اشيای بکما را به محالت دوردست بامتداد سواحل عقيم مکران برده يا آنھا را درقبرھای
دروادی کويته مخزن يا دفن نموده اند .آيا اينھا بازرگانان بودند؟ يا مردمان ديگری درآن
دخالت داشتند؟
کرونولوژی
باستان شناسان روسی بکما را بيک دورۀ بين اواخرھزارۀ سوم و پايان ھزارۀ دوم تخمين
ميکنند .باستان شناسان ديگرميل دارند بکما را بدورۀ بين  2000و  1500ق م محدود سازند.
باين ارتباط ساحۀ شورتوغای بسيارمھم است .مراحل اوليۀ آن مربوط تمدن اندوس و اواخر
ھزارۀ سوم است .بآنھم رابطۀ مراحل بعدی آن با بکما روشن شده است .يافته ھای اين مراحل
ميتواند بطورمشخص با يافته ھای از ساحات بعدی بکما مانند جرکوتن مقايسه شود .لذا معلوم
ميشود که شورتوغای در يک مرحلۀ نسبتا بعدی انکشاف بکما شامل بوده و اين مرحله چندان
پس ازآغاز ھزارۀ دوم نيست .اين نيزبدين معنی است که مراحل )تمدن اندوس( اوليۀ
شورتوغای کم وبيش ھمزمان با دوره ھای اوليه بکما بوده است.
آخرين مراحل بکما درشورتوغای بواسطۀ تاريخيابی راديوکاربن بحدود  1600ق م ميرسد.
چيزقابل توجه بارتباط پايان بکما عبارت ازيافته ھای ساحۀ ياز است .اين محل در مارگيانای
قديم مربوط به عصرآھن بوده ودربرگيرندۀ اشيا و مھندسی است که مجموعا متفاوت ازساحات
قبلی بکما ميباشد .تاريخ راديوکارين ياز دورۀ  1بين سالھای  1500و  1300ق م را نشان
ميدھد .لذا احتمال ميرود که آخرين مراحل بکما درمارگيانا )مرغزارتاخيربای( مربوط بدورۀ
بين  1700و  1500ق م باشد .لذا بصورت عام ،بکما را ميتوان دردورۀ بين اواخرھزارۀ سوم
و نيمۀ ھزارۀ دوم ق م قرارداد.
بآنھم وسوسه انگيزاست که دوره ھای اوليۀ بکما را قديمتردانست .سرسنجاق نقرۀ سبک
ايالمی )که اصال يک مھراست( يافت شده از گونور)که مفتخرانه درپشت جلد مطالعات 1998
ساريانيدی نشان داده شده( ،بطورنزديکی نشاندھندۀ يک تصويرمشابه درباالی يک گلدان نقرۀ
ازنزديک پرسيپوليس درجنوبغرب ايران است که بطورمطمئين مربوط به  2200ق م ميشود.
بکما و ھندو -ايرانی ھا
پس اين مردمان بکما کيھا بودند؟ آيا اينھا ھندو -ايرانيھا بودند؟ قرارمعلوم جواب منفی است.
فرھنگ مقيمی مردمان بکما با فرھنگ ھندو -ايرانيھا تطابق ندارد ،طوريکه ازآثارخودشان
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معلوم است .اما طوريکه )فکرميکنيم( ميدانيم درجريان نيمۀ اول يا اواسط ھزارۀ دوم ،ھندو-
ايرانيھا )وخاصتا ھندو -آريائيھا( درسرزمين ھای بکما مستقرشده يا حد اقل ازطريق آن
عبورميکنند .آيا ھيچگونه آثاری ازاين مھاجرين وجود دارد؟
دراين اواخرکشفيات مھمی درشرق بکتريا درجنوب تاجکستان فعلی صورت گرفته است.
دراينجا درجريان ھزارۀ دوم ق م ،قرارمعلوم ،کوچيگری بسيارعام بوده است .پژوھش باستان
شناسی يک نفوذ مخلوط را ازغرب )بکما( و فرھنگ ھای صحرای اندرونو ازشمال نشان
ميدھد .نفوذ شمال شامل انواع سفالی دستکاری با تزئينات حجاری و سايراشيا بشمول کارد
ھای فلزی با پشت منحنی ،منشای آشکارآسيای ميانه دارد .درساحات مختلف ،تومولی )تپه( ھا
ياد آور تدفين ھای نوع -اندرونو را مشخص ميسازد .درقبرھا بقايای سگھا ،شترھا و اسپ ھا
بطورواضح ياد آورعصربرونزصحراھای شمال است.
تومولی ھای مشابه ازساحات باصطالح فرھنگ وخش بامتداد دريای وخش در تاجکستان يافت
شده است .قطرتومولی بين  2و  14مترميباشد .اجساد طوری دفن شده اند که مردان اکثرا
بجانب راست و زنان بصورت عام بجانب چپ ايشان قرار دارند .يک مظھرمشابه درساحۀ
نزديک بکما سپالی يافت شده است .سفالی قبرھا اکثرا دستکاری اند .بامتداد دريای کافرنھان
نزديک بيشکنت نيز اجساد نظر به جنس ايشان برجانب راست يا چپ دفن شده اند ،اما با
آتشھای کوچک برپا شده در اجاقھای مربع برای مردان ودايروی برای زنان .اکثريت سفاليھا
دستکاری اند .درساحۀ تولخار ،يکتعداد قبرھای با بقايای اجساد سوزانيده يافت شده است .ساير
آثارسوختاندن اجساد نيزازعصربرونزصحرا درگورستان تاش تپه شمال سيردريا بدست آمده
است.
کاربرد موازی خاکسپاری و سوختاندن نيزدرجنوب ھندوکش دربين بقايای بنام فرھنگ
گورستان گندھارا يافت شده است که بصورت عام مربوط به ھزارۀ دوم و اوايل ھزارۀ اول ق
م است .مردمان اين فرھنگ که درسراسروادی دريای کابل تا سوات وماورای آن گسترده
بودند ،بخوبی ميتواند با ھندو -ايرانی ھا يا بخصوص ھندو -آريائی ھا مرتبط باشند ،طوريکه
اکثرا حدس زده ميشود .جھت اثبات اين نظر ،ريگويدای ھندو -آريائيھا ميگويد که ھنديان
قديمی ھردوشيوۀ خاکسپاری )تدفين( و سوختاندن را اجرا ميکردند.
نفوذ صحرا ھای شمال تنھا درتاجکستان وازبکستان يافت نشده است .باستان شناس روسی
يافته ھای مقبره ھای چوبی )سروبنايا( را بامتداد سلسله کوه ھای کوپيت داغ درشرق کسپين
وھم باصطالح فرھنگ تازاباغياب )نيمۀ اول ھزارۀ دوم ق م ( مربوط پائين آمودريا گزارش
داده که نشاندھندۀ رابطۀ آشکاربا فرھنگ قبرچوبی است.
درمارگيانای قديم درساحۀ تاخيربای  3درپھلوی خاکسپاری "عادی" بکما ،آثار قسمی
سوزانيدن ديده شده است .بعالوه ،بعضی خاکسپاريھا نوعی انتروپولوژی )مردم شناسی( را
نشان ميدھد که مشابه يافته ھای فرھنگ اندرونو درشمال است .ميسن باستان شناس روسی
توجه را به ظھورصليب شکسته درمرغزار تاخيربای بحيث يک مايه )موتيف( برای سفالی
جلب ميکند ،عين مايـۀ که دربعضی قبرھای گورستان تولخار نيز يافت شده است .چيزمھم
اينستکه مرغزار تاخيربای يکی از مرغزارھای "جوانتر" بکما درمارگيانا بوده و ساريانيدی
آنرا دربين آخرين مسکونه ھای بکما قرارميدھد .عين تاريخ نسبتا ناوقت تردرمقايسه با دورۀ
بکما نيز بايد به قبرھا وساحات مربوط به تاجکستان داده شود که غالبا حاوی کاشيھا يا يافته
ھای ديگری اند که با دوره ھای آخری مراحل بکما سپالی ربط دارند.
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ھمزيستی و زوال
درنتيجه ،پژوھش باستان شناسی ظھوريک فرھنگ بسيارپيشرفته درمرغزارمرو و بکتريای
قديم را دراواخرھزارۀ سوم روشن ميسازد .دراين شکی وجود ندارد که بکما بعلت پيروزھای
تنظيماتی وتخنيکی درافزايش محصوالت زراعتی شگوفان بوده است .بکما يک جامعۀ
مستعمره کننده بوده است .برای کسانيکه درمرغزار مرو ميزيستند ،جلگه ھای بکتريائی ھا
"شرق وحشی" و زمينی دارای پوتنشيال بوده که ھنوزتحت کشت قرارنگرفته است .روسا
درارگھای زندگی ميکردند که برمناطق اطراف غلبه داشتند .تماس ھای نزديک با ايالم و بين
النھرين نميتواند انکارشود ،اما ھيچ دليلی وجود ندارد فرض شود که بکما يک شاخۀ تمدن
شرق نزديک بوده باشد .يافته ھای مارگيانا بطورواضح نشان ميدھد که بکما انکشاف
فرھنگھای عصربرونزميانه است که درھزارۀ سوم درسرزمين ھای غرب ترکمنستان فعلی
درخشيده است.
تماسھا با غرب ھنوزھم بسيارقوی بوده است .موضوع بسياردلچسپ عبارت از يافته ھای
گونور ،يک تکۀ سفال شکسته با عاليم خط )الفبای( اوليۀ ايالمی بی مربوط به اواخرھزارۀ
سوم ق م است .اين بايد نشان دھد که دراين زمان بکما بطورمستقالنه انکشاف نموده ،اما
درداخل يک شبکۀ بسياروسيع مبادلۀ جھانی که ازشرق نزديک ،ازطريق فالت ايران تا وادی
اندوس گسترش داشته است .اين باز ھم بايد نشان دھد که بکما در زمانی ظھورميکند که تمدن
ھای اندوس ،ايالم و بين النھرين ھنوزشگوفان بوده اند .اين بازھم بايد اين فرضيه را تقويه کند
که درآنزمان ايالمی زبان عمدۀ بوده است که درفالت کاربرد داشته و صحبت ميشده است.
ازگفته ھای فوق روشن ميشود که بکما اوال درمرغزارمرو انکشاف نموده و بعدا به افغانستان
شمالی وماورای آن گسترش يافته است .درقديمترين ساحات بکما در مرغزارمرو ،پشتکار
رسوم محلی ھنوزھويدا است .درساحات بکما درافغانستان شمالی ،ادامۀ رسوم ترکمنستان
مانند استعمال پيکره ھای انسانی تقريبا وجود ندارد .چيزيکه دررابطه به دوره ھای بعدی بکما
يافت شده است شواھد زيادی مبنی برتماسھا با سرزمينھای شمالی وفرھنگھای صحرای آسيای
ميانه اشاره ميکند ،زيرا مدت طوالنی با ھندو -ايرانيھا رابطه داشته اند .اين بايد نشان دھندۀ
يک ھمزيستی اوليه بين دامداران ھندو -ايرانی شمال و مردمان مقيم غير ھندو -ايرانی بکمای
جنوب باشد .اين ھمزيستی دراشکال مختلف ديده ميشود .مراسم تدفين نشان ميدھد که يکتعداد
ھندو -ايرانيھا دربين مردم مقيم مستقرشده اند .سفالی دستکاری حجاری شده نيزبه تماس با
شمالی ھا اشاره ميکند .مردم محل نيز شايد بعضی مراسم مذھبی بشمول کاربرد ايفيدرا را
پذيرفته باشند .آنچه ما ميدانيم بعضی ازمردمان بکما حتی نامھای ھندو -ايرانيان را قبول
ميکنند ،طورمثال در مورد ميتانيھا که در 1500ق م درشرق نزديک بظھورميرسند .استعمال
اسپ و ارابه ميتواند به ھندو -ايرانيان قدرتی را بدھد که حد اقل بعضی ازمسکونه ھای
مرغزاررا مطيع ساخته باشند .درحقيقت ،يکتعداد استخوانھای اسپ که در کيليلی ،تايپ و
تاخيربای يافت شده اند ،ميتواند نماياندۀ ارابه نيزباشند .درمجموع ،خصلت نظامی تعداد زياد
ساحات بکما نشاندھندۀ يک محيط کمترصلح آميزميباشد.
ھمزيستی بدين معنی نيست که ھردو گروه جدا ازھم و با بعضی عاليم جدا کننده ميزيستند.
مردم بکما بطوريقين توليدات خويش را با ھندو -ايراينان که درجوار ايشان زندگی ميکردند،
مبادله مينمودند وبرعکس .مسکونه ھای بکما با جماعت غيرھندو -ايرانی ممکن است
درسرزمينھای شمال بطرف سغديا درقزاقستان فعلی اعمار شده باشد .درعين زمان دامداران
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ھندو -ايرانی درجستجوی چراگاھھا و غنايم شايد بطرف جنوب ،داخل سرزمينھای بکما
گرديده و عبورنموده باشند .بعضی ازآنھا شايد بداخل کوھھای ھندوکش درتابستان رفته باشند،
چنانکه ھنوزھم افغانھای فعلی چنين ميکنند .بعضی گروھھای کوچک بيشتربطرف جنوب و
جنوب شرق به وادی اندوس رفته و راه را برای عشاير خويش ھموار ميسازند که بزودی آنھا
را بطورکتلوی دنبال ميکنند .باينترتيب نمونه ھای فرھنگ مادی بکما مسير خود را دروادی
کويته و بلوچستان پيدا ميکند.
صرفنظرازانشعابات خاص ،ما احتماال ھرگزنخواھيم دانست که دراينجا برای مدت طوالنی،
يک وضع متعادل برقراربوده باشد .ھمزيستی بمعنی موجوديت مبادله بين دوگروه است.
وقتی ،يکی ازفرقه ھا بسيارقوی يا ضعيف ميشود ،ھمزيستی مختل ميگردد .درمارگيانا
وبکتريا اين حادثه دراواخرنيمۀ اول ھزارۀ دوم رخ ميدھد ،وقتی فشارھای باالی مسکونه ھای
مرغزار بکما ونفوس مقيم آنقدرقوی ميشود که نميتوانند مقاومت کنند .دراينجا ديگرمبادله
صورت نمی گيرد .ھندو -ايرانيھا که درتماس مستقيم با بکما بودند خود شان بواسطۀ عشاير
ايشان از عقب تحت فشار قرارگرفته و کنار رانده ميشوند .کتله ھای ھندو -ايرانی از طريق
سرزمين ھای مردمان مسکون بکما بدون پذيرش خصوصيات ايشان مقيم شده و عبورميکنند.
مسئله برسرتعداد مردم است .وقتی ھندو -آريائيھا به شمالغرب نيم قارۀ ھند می رسند ،دانش
ايشان دربارۀ فرھنگ بکما تقريبا ھيچ است .فقط آخرين پژوھشھای باستان شناسی اين تمدن
بزرگ افغانستان شمالی را دوباره زنده نموده است.
عصر آھن
پس ازنيمۀ ھزارۀ دوم ق م ساحات بکما درافغانستان وسرزمينھای مجاوربواسطۀ يکتعداد
مسکونه ھای تعويض ميشود که بطورعنعنوی مربوط عصرآھن است ،باوجوديکه آھن
دراوايل ،يک محصول بسيارکمياب ميباشد .اگردرساحات بکما مردمان ماقبل ھندو -ايرانی
ساحه مسلط بوند ،ساحات عصرآھن بگمان اغلب و بطورعمده توسط مردمان صحبت کننده با
زبان ھندو -ايرانی پرجمعيت ميشود.
يکی از"ساحات نمونه" برای عصرآھن اوليه دراين قسمت جھان ،يازديپه در مارگيانای قديم
است .تاريخيابی راديوکاربنی نشان ميدھد که دوره ھای اوليۀ ياز ديپه بايد بين 1300 -1500
ق م بوده باشد .درنيمۀ سالھای  1950باستان شناس شوروی ،وی .ايم .ميسن يک ارگ حدود
يک ھکتاری را در يازديپه کاوش ميکند که درباالی يک چوکات بارتفاع  6مترساخته شده و
بواسطۀ يک مسکونۀ بزرگ )يکجا با ارگ حدود  16ھکتار( احاطه شده است .کاوشگرسه
دورۀ عمدۀ اشتغال را تشخيص ميدھد که قديمترين آن )دورۀ  (1مربوط به برپا نمودن چوکات
و ارگ است .دراين دوره افزارھای دستکاری وغالبا رنگ آميزی غلبه دارد .دردوره ھای
بعدی )ياز  2و  (3افزارھای چرخکاری عام شده و ظروف استوانۀ -مخروطی مشاھده ميشود.
در ياز  2اولين افزارآھنی يافت شده است .ازمراحل بعدی )ياز (3نيزه ھای برونزی سه پره
)شاخه( بدست آمده است.
رابطه با بقايای مراحل بکما ھنوزنامعلوم است .باستان شناس روسی ،ساريانيدی ميگويد که
سفالی ياز  1درمراحل آخری ساحات بکما يافت شده و در توگولوک  1مارگيانا ،مراحل بکما
بواسطۀ اشيای که مربوط )اواخر( دورۀ ياز 1است ،شامل ميشود .دراينجا ھمچنان گذار
آشکارمسکونه ھا ازشمال بجنوب وجود دارد که قبال درعصر برونزآغازشده بود .مسکونه
ھای بعدی احتمال دارد درجنوب و جريان باالئی مرغاب )دريای عمدۀ مارگيانا( يافت شود.
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يازديپه درجنوبغرب مرغزار تاخيربای واقع است که نشاندھندۀ آخرين مرحله بکما درساحه
است.
ازمراحل ياز آشکارميشود که بقايای آن مربوط به فرھنگ ديگری است .ساحات گروه ياز 1
بصورت عام کوچکترازآنھای بکما است .سفالی زمخت دستکاری )بعضا با مايه ھای سادۀ
ھندسی( نشاندھندۀ يک قطع آشکاربا افزارھای چرخکاری بدون تزئينات بکما است .دراينجا
ھيچ پيکرۀ قھوۀ )سفالی( و مھرھا وجود ندارد .بعالوه ،ساختمان چوکات نيز ازعنعنۀ مھندسی
بکما فرق دارد .باستان شناس ،عسکروف متعاقبا باين نظراست که سفالی دستکاری عصرآھن
اوليه نتيجۀ آميزش دوعنعنه يعنی نفوس محل و عصر برونز صحرای شمال است.
درافغانستان شمالی يکتعداد مسکونه ھای وجود دارد که دربرگيرندۀ اشيای بسيار مشابه با يافته
ھای يازديپه است .مھمترين اينھا طال تپه است که حدود  5کيلومتر شمال شبرغان )واليت
جوزجان( قراردارد .ساحه متشکل است از يک چوکات دستکاری ،مستطيلی وبارتفاع حدود 6
متر .اندازۀ چوکات  28در  36متراست که از خشت خام مستطيلی ساخته شده و توسط يک
ديواربا برجھای دايروی احاطه شده است .سفالی مربوط به ساختمان اين چوکات شامل افزار
ھای دستکاری و چرخکاری است .ساريانيدی دو دوره را مشخص ميسازد .اوتاريخ تعمير
چوکات را بين  800 – 1000ق م ميداند .دورۀ  2توسط ساريانيدی مربوط  600 -800ق م
بوده وبواسطۀ عام شدن افزايشی سفالی چرخکاری بشمول بعضی افزارھای سياه صيقل شده
دارای منشای نامعلوم مشخص ميشود .دردورۀ ) 3مطابق کاوشگر که مربوط به دورۀ
ھخامنشيان پارسی  400 -600ق م ميشود( ،افزارھای دستکاری تقريبا بطورکامل وجود
ندارد.
تا کنون ساحات مربوط ياز 1بطورتخمينی ازيک ساحۀ بين غرب عشق آباد )مرکز
ترکمنستان( تا ماورای تاشقرغان درافغانستان شمالی قراردارد .تاريخيابی سلسلۀ ياز مبھم
است ،چون فقط تعداد محدود تاريخيابی راديوکاربن صورت گرفته است .تاريخ يازديپه حدود
 1400ق م است .برای مراحل اوليۀ عصر آھن کوچوک تپه درازبکستان تاريخ  1100ق م و
برای طال تپه درافغانستان شمالی تاريخ  1000ق م داده شده است .بآنھم تخنيک ھای مختلف
معيار راديو کاربن گمراه کننده بوده و دو تاريخ آخری شايد بسيارجوان باشد .آغازعصر اوليۀ
آھن دراين قسمت جھان در نيمۀ دوم ھزارۀ دوم حدس زده ميشود.
اگر بکما عمدتا بواسطۀ مردمان صحبت کنندۀ غيرھندو -ايرانی صورت گرفته باشد ،ھيچ
شکی وجود ندارد که عصرآھن جانشين آن نماياندۀ غلبۀ محالت توسط يک مردم متفاوت است.
با درنظرداشت فرھنگ مادی ساحات اوايل عصرآھن در منطقه و تاريخ فشارشماليھا باالی
بکما درسده ھای قبلی ،ھيچ شکی درتشخيص يا ھويت تازه واردان باقی نميگذارد .اينھا بايد
مربوط به ھندو -ايرانی ھای عصر برونز صحرا باشد .اما آيا مردمانيکه دراواخرھزارۀ دوم
ارگھای را اعمارکردند که سرزمين بکتريائيھا را مزين ساخته با زبان ھندو -آريائی يا ايرانی
صحبت می کردند؟ برای پاسخ باين سوال ما فقط ميتوانيم حدس وگمان بزنيم .ھندو -آريائيھا
دراواخرھزارۀ دوم داخل نيم قارۀ ھند ميشوند .عين مردم حد اقل دراواخرنيمۀ اول ھزارۀ دوم
باالی اجداد ميتانی ھا نفوذ ميکنند .لذا موجوديت ھندو -آريائی ھا در افغانستان شمالی بايد قسما
ھمزمان با بکما باشد .اگرمردمان گويندۀ ھندو -آريائی باشندگان ارگھای عصرآھن باشند ،آنھا
شايد به گروھی متعلق باشند که عقب مانده اند ،درحاليکه عشايرايشان به ھند ميروند )که
بسيارمحتمل است( .از طرف ديگر ما ميدانيم که دراواخرسدۀ نھم ،پارسھا و مادھا درايران
غربی زندگی ميکردند .اين دوگروه ،طوريکه ازمنابع مختلف ميدانيم بيک زبان ايرانی صحبت
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ميکردند .لذا ھردوگروه بايد باين منطقه قبل ازنيمۀ سدۀ نھم ق م آمده باشند .آنھا ازشمالشرق،
ازصحراھا و دشتھای شرق کسپين و دامنه ھای بامتداد کناره ھای شمالی فالت ايران آمده اند.
قبايل دامدارشايد بسيارسريع حرکت کرده باشند ،بآنھم با اطمينان ميتوان فرض کرد که اجداد
پارسھا و مادھا دراواخرھزارۀ دوم در ايران شرقی زندگی ميکردند .درنيمۀ دوم ھزارۀ دوم
وقتی ارگھای عصرآھن اعمارميشود ،در افغانستان شمالی بايد احتماال گروھھای کوچک
ھندو -آريائی مسلط باشند که از ھندوکش عبورننموده بودند .آنھا بتدريج توسط عشايرايرانی
ايشان که از شمال ميآيند از مسير راه رانده ميشوند .تکرارا بايد گفته شود که ھردو گروه از
نگاه زبانشناسی و فرھنگی رابطۀ نزديک داشته و آنھا بمشکل ميتوانستند ھمديگر را
"متفاوت" درنظرگيرند .پروسۀ ايرانيزه سازی فالت ايران زمان درازی را در بر گرفته و
تکميل نميشود .درحقيقت گويندگان ھندو -آريائی گويندۀ پشۀ دروادی کابل نماياندۀ يک طيف
گويندگان ھندو -آريائی ماقبل ايرانی بامتداد کناره ھای شرقی فالت است .مردمان
کافرستان/نورستان شمالشرق کابل نمونۀ ديگراست.
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فصل  – 6سوارکاران سکائی
مخروبه ھای شاھانۀ پرسيپوليس باستان ،پايتخت ھخامنشيان پارسی بامتداد کنارۀ يک جلگۀ
متروک درايران جنوبغربی قد برافراشته است .تقريبا درھمين زمان سرزمين ھای دوردست
افغانستان به امپراطوری پارس ملحق شده است .ساالنه اين مخروبه ھا ھزاران گردشگر را
بخود جلب ميکند .اکثريت آنھا از نقش ھای قشنگی تحسين ميکنند که بامتداد نماھای شمالی و
شرقی قصر مشھور اپادانای داريوش بزرگ ) 486 -522ق م( قراردارند .اين تصاوير،
گروھھای نمايندگان تمام قلمرو را نشان ميدھد که مردان ملبس با لباسھای محلی خويش در
مقابل شاه قراردارند .آنھا ھدايائی نمادين پيشکش نموده و باينترتيب وفاداری خويش و مردم
خويش را ابرازميدارند .کتيبه ھای پرسيپوليس نامھای سرزمين ھای نمايندگان را ذکرنموده و
ما ميدانيم که بعضی ازآنھا واقعا ازمناطقی اند که امروزبنام افغانستان ناميده ميشود )شکل .(1
آنھا از بکتريای باستان در شمال کشور ،ارييا يا اطراف ھرات درغرب ،درنگيانا يا سيستان
فعلی در جنوبغرب و اراکوزيا يا اطراف کندھار فعلی آمده اند .دراينجا نمايندگان ھندی از
مرزھا نيز وجود دارند که دارای لُنگ و سرپائی اند .بعضی از نمايندگان "افغانھا" يک شتر
بکتريائی دو کوھانه آورده اند ،ديگران گلدانھای فلزی يا پوست پلنگ تحفه ميدھند .چيزيکه
بسيارقابل توجه است ،تعداد زياد نمايندگان با تجھيزات و اسلحۀ ملبس اند که تا اندازۀ زيادی
ياد آور کسانی اند که با سکائيان مشھور يوکراين و روسيۀ جنوبی پيوند دارند.
سکائيان تا اندازۀ زيادی با مصنوعات طالئی و تومولی )کورگان( خويش مشھور بودند که
بصورت عام با اوايل نيمۀ دوم ھزارۀ اول ق م مطابقت ميکند ،يعنی تقريبا ھمزمان با نقوش
پرسيپوليس .اشيای قبرھا شامل تصاوير قشنگ سکائيان بوده و نشان ميدھد که آنھا با شلوارھا،
بلوزھا و باشليک )که سر ،زنخدان و گردن را ميپوشاند( ملبس اند .آنھا دارای موھای دراز،
غيرحلقوی و ريش مشابه بوده و يک اکيناکس )شمشيرکوتاه( و يک گوريتوس )پوش تير و
کمان( حمل ميکنند .کمان آنھا نوع مرکب و کوتاه ،ولی فوق العاده قوی ميباشد .تمام اين
مظاھر زندگی روزانه نه فقط دراشيای سکائيان يافت ميشود ،بلکه ھمچنان در باالی تصاوير
سکائيان که توسط صنعتگران يونانی و ايرانی ساخته شده اند .اگرنمايندگان تقريبا يکسان با
البسه و تسليحات افغانستان نيزسکائيان اند ،چطورممکن است آنھا درنيمۀ اول ھزارۀ اول ق م
به افغانستان رسيده اند؟
بکتريائی ھا در آشور
حوالی  400ق م يک پزشک يونانی بنام ستيزياس در دربار شاه ھخامنشی بنام ارتاسيرسيز
)اردشير( دوم ) 359 -405ق م( مسکون شده و با داستانھای دربارۀ تاريخ پارسيان و مردمان
ديگرآشنا ميشود .او باين ارتباط ،گزارش طويلی بنام پرسيکا مينويسد که يکقسمت آن باقی
مانده است .او در اين کتاب دربارۀ ظھورماد ھای ايرانی ازغرب ايران )اسالف ھخامنشيان(
مينويسد .اوبطورخاص به خوانندۀ خود معلومات ميدھد که وقتی مادھا نزديک بود نينوا
پايتخت آشور را تسخيرکنند ،ازعقب توسط بکتريائيان مورد حمله قرارميگيرند.
اين فقرۀ خاص تعداد زياد مردمان را بحيرت انداخته است .از منابع ديگرمعلوم است که
ستيزياس به ظھورقلمرو مادھا درغرب ايران فعلی و سقوط امپراطوری آشور در بين النھرين
در اواخر سدۀ ھفتم اشاره ميکند .بآنھم مورخين ھرگزاشارۀ ستيزياس دربارۀ بکتريان را
بسيارجدی نگرفتند ،عمدتا بخاطراينکه قسمت اعظم معلومات داده شده در پرسيکا خيالی است.
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بآنھم طوريکه در زير خواھد آمد ،اين تذکر خاص بکتريائيان از واليت قديمی بکتريا درشمال
افغانستان فعلی در واقعيت نشاندھندۀ يک داستان مھم در تاريخ افغانستان و باقيماندۀ فالت
ايران است .اين نيز بطورنزديکی با البسۀ نمايندگان افغانستان درنقوش پرسيپوليس ارتباط
دارد.
روايت ستيزياس )اما بدون مراجعه به بکتريائيان( با يک داستان بسيار معلومدار گفته شده
توسط ھرودوتس )مورخ يونانی( قابل مقايسه است که درنيمۀ سدۀ پنجم ق م نوشته است.
ھرودوتس در کتاب چھارم تاريخ خويش گزارش طويلی در بارۀ سکائيان يوکراين و جنوب
روسيه داده و او اين روايت را با يک داستان در بارۀ منشای آنھا شروع ميکند .او ميگويد که
چطور آنھا از آسيای ميانه مشتق شده اند و اينکه آنھا توسط مردمان ديگری بنام مساگيتای
رانده شدند که آنھا را ازطريق يک دريا بنام اراکسيز راندند .سکائيان متعاقبا به سرزمينھای
سيميريان فرار نموده و بنوبۀ خود آنھا را ازطريق قفقازبه اناتولی درشرق ترکيه فعلی راندند.
سکائيان که مورد تعقيب بودند نيزقفقازرا عبورنمودند ،اما بطورنا آگاھانه مسيرديگری را در
پيش ميگيرند که بطرف شرق بوده و بزودی خود را درفالت ايران در سرزمين مادھا مييابند.
مطابق ھرودوتس ،سکائيان بيدرنگ مادھا را شکست ميدھند که نزديک بود نينوا پايتخت
آشور را تسخيرکنند .ھرودوتس ادامه ميدھد ،سکائيان برای  28سال بر مادھا و تمام آسيا غلبه
داشتند تا اينکه شاه ماد بنام سياکساريز )ھووخشتره( رھبران سکائيان را برای غذا دعوت
نموده و تمام آنھا را بقتل ميرساند .سکائيان زنده مانده متعاقبا )ازطريق قفقاز( بطرف شمال ،به
صحراھای يوکراين موجوده ميروند.
سيميريان و سکائيان در شرق نزديک
داستان ھرودوتس دربارۀ سکائيان و سيميريان توسط منابع ھمزمان شرق نزديک تقويه ميشود.
از اواخر سدۀ ھشتم ق م ببعد تمدن ھای قديم در جلگه ھای سوريه و بين النھرين با يکتعداد
دشمنان جديد و متجاوز از کوھھای شمالی و شرقی مواجه ميگردند .آشوريھا و بابليھا آنھا را
بحيث گيميرای و ايشگوزای ميخواند که بطور آشکار بازتاب دھندۀ نام ھای يونانی سيميريان و
سکائيان اند .منابع شرق نزديک موافقه دارند سيميريان و سکائيان سوارکاران کمانداری بودند
که در اواخر سده ھای ھشتم وھفتم ق م ترور را در سراسرشرق نزديک گسترش ميدھند .در
انجيل ،اشکيناز)سکائيان( و اسپ ھای ايشان بحيث دشمنان وحشت انداز بابليان توصيف شده
اند .اشارۀ جيريميا شايد بايشان باشد ،وقتی ميگويد )جير:(6.23.
ھان ،يک مردم ازشمال کشور ميآيد ،يک ملت عظيم از دورترين حصۀ زمين را تکان ميدھد.
آنھا دارای کمان و نيزه اند ،آنھا ظالم بوده و ھيچگونه ترحمی ندارند ،صدای آنھا مثل بحر
خروشان است؛ آنھا باالی اسپان سواربوده ،مانند يکمرد در صف جنگ اند ،بمقابل شما ،ای
دختر صھيون!
مطابق اسناد نوشتاری ،اولين سلطنت شرق نزديک که بايد با تازه واردان مقابل ميشد،
يورارتيان است .آنھا درشرق ترکيۀ فعلی ،شمالغرب ايران ،شمال و شمال شرق جلگه ھای بين
النھرين زندگی ميکردند .اولين برخوردھا که در آن گميری و روزا دوم شاه يورارتيان شامل
اند درحوالی  714ق م بوقوع ميپيوندد .پس از آن سالنماھای امپراطوری جديد آشوری از
ايشگوزای ذکرميکند .مطابق آشوريان ،ايشگوزای در زاگروس شمالی ،بطرف شرق و
شمالشرق بين النھرين زندگی ميکردند.
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درمنابع قديمی شرق نزديک و يونانی اسمای گيميری و ايشگوزای اکثرا تبديل شده است .يک
نمونۀ خوب متن سه زبانۀ کتيبۀ بيستون ،داريوش شاه ھخامنشی ميباشد .اين متن مربوط به
اوايل سلطنت او درحدود  520ق م و شامل ليست والياتی است که قلمروی امپراطوری را
تشکيل ميدھد .اين ليست )درپارسی باستان( شامل نام ساکا )نام پارسی برای سکائيان( است.
زبان اکاديان اين متن در اين مورد به گيميری اشاره ميکند .يھودان قديم مردمان سکائيان و
سيميريان را عشايرھمديگر ميدانستند .در جينيسيز ) ،(10. 2-3اشکيناز )سکائيان( را بنام پسر
گومر )سيميريان( ميخواند.
ازبعضی نامھای مھاجمين سکائيان و سيميريان واضح ميشود که نخبگان حاکم اين تازه واردان
)اگرتمام ايشان نباشد( با يک زبان ايرانی صحبت ميکردند .ريشه يابی نام سکائيان يا ساکا
درھندو -ايرانی جستجو ميشود .زبانشناس برتانوی ،سُرھارولد بيلی پيشنھاد ميکند اين واژه
يک صفت بر فعل ساک "قوی بودن" است .صرفنظر ازاينکه اين ريشه يابی صحيح باشد يا
نه ،سکائيان و سيميريان بطور واضح يک شاخۀ ايرانی زبان آنوقت را تشکيل ميدادند که
درآسيای ميانه بوجود آمده بود .نظر باين حقيقت که منابع قديمی و شرق نزديک ازيکطرف
تمايز بين مادھا و پارسھا و ازطرف ديگر سکائيان را نشان ميدھد ،واضح ميشود که سکائيان
پس از پارسھا و مادھا داخل فالت شده اند.
منشای سکائيان
منابع شرق نزديک ھيچگونه معلوماتی درمورد منشای دقيق سکائيان و سيميريان نميدھد،
بغيرازاين حقيقت که درنيمۀ سدۀ ھفتم ق م آنھا در تمام مناطق زاگروس و قسمت اعظم ترکيۀ
فعلی يافت ميشوند .لذا ما فقط با داستان ھرودوتس باقی ميمانيم .بطورعنعنوی گزارش
موصوف راجع به مسيرھای مھاجرت اينستکه از شرق بغرب ازطريق کوھھای ارال و
بطرف جنوب از طريق قفقازفعلی در بين بحيرۀ سياه و کسپين صورت گرفته است .اما
اعتراضات زيادی در مورد اين نظريه وجود دارد .قبل از ھمه قفقاز بندرت ميتواند يک
مسيرعمده برای مھاجرت ھای بزرگ باشد .اين کوھھا دارای موانع دشوار بوده و حتی
مسيرھای مستقيم بامتداد سواحل بحيرۀ سياه و کسپين نيزآنقدرمغلق اند که مورد بحث
قرارگيرند .دوم ،دانش ھرودوتس از فالت ايران بسيارمحدود بوده است .از ياد داشتھای او
معلوم ميشود که ھيچگونه معلوماتی ازجغرافيه سرزمينھای شرق و شمال بين النھرين ندارد.
لذا نظرات او در بارۀ قفقاز ضرورتا اشاره به قفقازفعلی نيست .حتی دو سده بعد تر ،درزمان
الکساندربزرگ ،نام قفقازتوسط يونانيھا و مقدونيھا برای تمام سلسله کوھھا از ارمينيا درغرب
و از طريق البرز تا کوھھای افغانستان درشرق بکاررفته است .شھرمشھورالکساندريه در
زيرقفقاز درشمال کابل فعلی قراردارد .سوم ،مساگيتای متذکره درداستان ھرودوتس نيز
سکائيان بوده است ،مطابق خود ھرودوتس و منابع بعدی يونانی ،نام مساگيتای برای مردمانی
بکار رفته که در شمالشرق امپراطوری ھخامنشی درجوار خوارزم باستان و جنوب بحيرۀ
ارال زندگی ميکردند .اگر مساگيتايھا ھر مردم ديگری را از مسير خود رانده باشند بگمان
اغلب آنھا بايد از طريق سيردريا يا آمودريا بطرف فالت ايران بوده باشد .لذا نتيجه گيری
اينستکه داستان ھرودوتس در بارۀ مھاجرت سکائيان بايد دوباره تفسير شود .آنھا قفقاز در بين
بحيرۀ سياه و کسپين را قطع ننموده ،بلکه بعوض از شمال شرق داخل فالت شده و باينترتيب
بامتداد مسيری مھاجرت کرده اند که توسط عشايرايرانی قبلی ايشان استعمال شده است.
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انقالب سکائيان
سکائيان و سيميريان موجوديت خويش را در منابع نوشتاری شرق نزديک در اواخر سدۀ ھشتم
ق م بظھورميرسانند .اين منابع موقعيت آنھا را درکوھھا و وادی ھای شمال و شرق سوريه و
بين النھرين نشان ميدھد .اگرقبول شود که اين مردمان دارای منشای شرقی اند ،پس آنھا بايد
حد اقل در نيمۀ سدۀ ھشتم ق م درجلگه ھای حاصل خيزغرب و شمالغرب ايران و عمدتا در
آذربايجان فعلی مستقرشده باشند .اين جلگه ھا بطور عنعنوی محل توقف و چراگاه ھا برای
کوچيھای شرق بوده است .ترکھا از آسيای ميانه در قرون وسطی و قبل از پيشروی بطرف
غرب )و اشغال مناطقی که حاال ترکيه ناميده ميشود( دراينجا مستقرميشوند ،مغول ھا نيز
قاعدۀ خود را درسدۀ سيزدھم دراينجا مستحکم ميسازند .لذا قبل از نيمۀ سدۀ ھشتم ق م،
سکائيان يا حد اقل يکتعداد آنھا از جنوب آسيای ميانه و از طريق شمال افغانستان و شمالشرق
ايران به مسکونه جديد ايشان درآذربايجان آمده اند .ديگران قرارمعلوم بطرف غرب از طريق
ارال به يوکراين ميروند ،جائيکه منابع قديمی ايشان را در نيمۀ ھزارۀ اول ق م نشان ميدھد.
اين بدين معنی است که تا ربع اول ھزارۀ اول ق م )يا قبلتر( قسمت اعظم شمال ايران و قسمت
ھای افغانستان شمالی توسط مردمانی مسکون ميشوند که منشای آنھا صحراھای آسيای ميانه و
مربوط به امواج قبلی ايرانيھا و ھندو -آريائيھا است .اين سکائيان که بودند؟
انقالب نامنھاد سکائيان دراواخرھزارۀ دوم شروع ميشود .طوريکه حاال آشکارشده اين در
قزاقستان شرقی و مناطق ھمجوار آسيای ميانه دربين مردمی آغازميشود که بيک زبان ايرانی
)شمالشرقی( صحبت ميکردند .اينھا مردمانی بودند که اجداد آنھا درعقب ميمانند ،وقتيکه
عشايرآنھا بطرف جنوب و فالت ايران ميروند .اين انقالب توسط يک موج جديد دامداری
"فوق العاده" نشان داده ميشود ،يعنی انکشاف در جھت تقريبا وابستگی کامل به دامداری .در
شرايط نمونوی آسيای ميانه اين بدين معنی است که مردم بايد با گلۀ خويش درجريان تمام سال
حرکت کنند .اين پروسه با افزايش استعمال اسپ برای سواری ھمزمان بوده است .قدرت
تحرک کوچيان آسيای ميانه متعاقبا بسيارافزايش يافته و امواج جديد مھاجرت بدنبال ميآيد.
تعداد زياد صفات يا خواص نمونوی "سکائيان" تقريبا در اينزمان بظھورميرسد :کمان ھای
مرکب رگ و پی ،قديم ترين نمونۀ که به سدۀ نھم تعلق ميگيرد )تا جائيکه ميدانيم(؛ شمشيرھای
کوتاه )اکيناکی(؛ محصوالت ھنری نمونوی سکائيان که به سبک حيوانی اجرا ميشود وغيره.
اين ميتواند با عرصه ھای ديگريکجا شود که درسده ھای بعدی به سکائيان ربط دارند .اينھا
شامل لباس و سيمای عمومی آنھا است :شلوار که برای اسپ سواری بسيارمناسب است؛ نيم
تنه دراز بدون آستين )کنديس(؛ باشليق پوشندۀ سر و گردن وغيره.
گسترش سکائيان
تا اواخرسدۀ ششم ق م ھخامنشيان ازموجوديت سکائيان وگروھھای مرتبط سکائيان در يک
نواروسيع درشمال امپراطوريھای خويش وماورای آن خبرميدھند .پارسيان آنھا را بنام ساکاھا
مينامند .آنھا ايشان را در شمالغرب امپراطوری خويش در اروپا بنام ساکا پرادرايا )"ساکاھای
اطراف بحيره"( تشخيص ميکنند ،اما آنھا را در شمالشرق )جنوب آسيای ميانه( بنام ساکا
تيگراسايدا )"ساکاھا با کالھای گوشه دار"( و ساکا ھايماورگه )"ساکاھای استعمال کنندۀ
ھوما"( ياد کرده اند .اين گروه ھا درنقوش ،طوری تصويرشده اند که تماما با لباس عنعنوی
سکائيان ملبس اند .موضوع دلچسپی که درآغاز فصل اظھارگرديد اينستکه گروھھای ديگريکه
بطور مستقيم بحيث سکائيان شناخته نميشوند ،عين لباس را پوشيده اند .اينھا مردمان سرزمين
ھای اند که مطابق منابع يونانی وشرق نزديک سده ھا قبل توسط سيميريان و سکائيان مورد
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ھجوم قرارگرفته بودند :کاپادوکيا )ترکيۀ شرقی( ،ارمينيا و مادھا .اما مردمان ساحات دورتر
شرق ،سرزمينھای که حاال درداخل مرزھای افغانستان فعلی و ماورای آن قراردارند نيزعين
لباس را پوشيده اند.
بعالوه ،ھرودوتس مورخ يونانی ميگويد درسدۀ پنجم ق م ،مردمان گندھارا که در وادی کابل و
مناطق شرقی آن قراردارد ،ازجنگ افزارسکائيان استفاده ميکردند .درواقعيت ،او ميگويد که
آنھا تسليحات "بکتريائی" داشتند .چون واضح است که بکتريائيان شمال افغانستان با لباس
سکائيان ملبس و با جنگ افزارسکائيان مسلح بودند واين نشان ميدھد که برای ھرودوتس و
منابع او ،اصطالح "بکتريان" بمعنی وسيعتری بکار رفته که نشاندھندۀ "سکائيان" است.
دراينجا رابطۀ بين بکتريان ستيزياس و سکائيان ھرودوتس وجود دارد .ھر دو نويسنده شايد
بدون درک آن ،منابع مختلفی را بکار برده اند تا عين مردم يعنی سکائيان شرق را توصيف
کنند.
لذا گسترش لباس و تجھيزات سکائيان شامل يک نوار وسيع سرزمين ھا در شمال امپراطوری
ھخامنشی است .اين موضوع درنقوش پرسيپوليس و تاريخ ھرودوتس باثبات رسيده است .اين
نوار از کاپادوکيا درشرق ترکيۀ فعلی ،ازطريق ارمينيا و مادھا تا سرزمين ھای شرق ،بشمول
پارتيا در اطراف عشق آباد فعلی؛ ارييا در اطراف ھرات فعلی؛ بکتريا درشمال افغانستان؛
سغديا دراطراف سمرقند وبخارای فعلی و خوارزميا درجنوب بحيرۀ ارال امتداد دارد .ھمچنان
نمايندگان )ھيئتھای( نقوش پرسيپوليس از درنگيا در جنوبغرب افغانستان و از اراکوزيا در
جنوب افغانستان نيز لباس سکائيان دارند .باالخره ،به اساس شھادت ھرودوتس ،معلوم ميشود
که استعمال جنگ افزارسکائيان ،حد اقل تا سدۀ پنجم ،از طريق کوھھای ھندوکش به وادی
کابل و ماورای آن رسيده است.
برداشت ھرودوتس و نقوش پرسيپوليس از نوار سکائيان در شمال فالت ايران با نوار
"جنوبی" آن فرق دارد ،با وجوديکه خط تقسيم بسيار واضح نيست .نوار جنوبی شامل قسمت
اعظم کنفدراسيون پارسھا )ايران نيز( در جنوبغرب ايران و تعداد ديگری ميشود که بصورت
عام توسط ھرودوتس بنام پکتيان ياد شده است .لباس اصلی و تجھيزات پارسيان با سکائيان
وگروھھای مرتبط درشمال بسيار غيرمشابه بوده است .پارسھا درجنگھا عادت داشتند که
سربازپيادۀ ايشان دارای نيزه ھای طويل ،پوش )سپر( ھای بزرگ و کمانھای طويل باشند.
ھمچنان در مورد پکتيان ،ھرودوتس اين نام را برای توضيح تجھيزات بعضی قطعات ارتش
ھخامنشی از جنوب و جنوبشرق فالت بکارميبرد .موضوع دلچسپ اينکه اينھا شامل مردمان
تا کنون نامعلوم از جنوب و شرق افغانستان است .اينھا پاريکانيان بودند که در اراکوزيای
قديمی )اطراف کندھارفعلی( وجوارآن زندگی ميکردند ،ھمچنان شامل خود کسپين ھا و پکتيان
ھا .دو گروه آخری را بطور يقين نميتوان تشخيص کرد ،اما زمينه ھای کافی وجود ندارد تا
فرض شود که آنھا در شرق افغانستان فعلی يا جوار آن زندگی ميکردند.
چيزعمده اينکه نوارسکائيان "شمالی" طوريکه بربنياد نقوش پرسيپوليس تشخيص ميشود،
قسما در جنوب و شرق افغانستان با گروه پکتيان "جنوبی" که توسط ھرودوتس توضيح شده،
تفاوت دارد .عين مسئله بوقوع ميپيوندد وقتی ما به لباس وجنگ افزارمردمان کاپادوکيا )شرق
ترکيۀ فعلی( و ارمينيا نظرمياندازيم .نقوش پرسيپوليس لباس سکائيان را نشان ميدھد در
حاليکه ھرودوتس چيزکامال متفاوتی را توضيح ميدھد .جواب اين مسئله تا اندازۀ سھل است.
ھيئت نشانداده شده در پرسيپوليس بازتاب دھندۀ نخبگان حاکم نواحی آنھاست که سکائيان
بودند ،در حاليکه قطعات ارتش توضيح شده توسط ھرودوتس ظاھرا توصيف ماليه دھندگان يا
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مردمان بومی است .نقطۀ مھم اينستکه سکائيزه شدن فالت يک پروسه بوده است .بعضی
ساحات وگروھھای مردم توسط تازه واردان شمالی نسبت بديگران بيشتر متاثر شده بودند.
دربعضی ساحات تعداد کثيرسکائيان تشکيل کنندۀ طبقات حاکم بودند؛ درساحات ديگرآنھا با
مردم بومی درھماھنگی زندگی ميکردند بدون اينکه نفوذ قوی باالی فرھنگ محلی داشته
باشند .درساحات ديگرفالت ،طورمثال در جنوب و نھايت شرق ،نفوذ سکائيان شايد دراول
بسيارکم بوده باشد.
بارتباط افغانستان تمام اينھا بدين معنی است که تا  500ق م شمال کشورنسبت به جنوب و
جنوبشرق بيشتر سکائيزه شده است .اين نيز در مجسمه ھای باصطالح داريوش ديده ميشود که
درشوش ،جنوبغرب ايران در  1972يافت شده است .در جانب چپ و راست ستون که مجسمه
داريوش بزرگ بر آن قرار دارد ،صفوف ھيئت ھا از واليات مختلف امپراطوری ھخامنشی
ديده ميشود .ھيئت ھا ملبس با لباس محلی بوده ومحل ايشان نيزدرپائين آنھا نوشته شده است.
نقطۀ مھم اينستکه ھيئت ھرايوتيش )اراکوزيا ،اطراف کندھارفعلی( ملبس با يک لباس گشاد
دراز و بسيار متفاوت از لباس سکائيان نشان داده شده با لباس ھيئت ھای اراکوزيان در نقوش
پرسيپوليس و بسيارمتفاوت ازلباس سکائيان توسط ھيئت ھای ديگر درعين مجسمه است.
بعبارۀ ديگردرحوالی  500ق م ما بطورفرضی ميتوانيم چھارگروه تباری را در مناطق
افغانستان فعلی تشخيص کنيم :تازه واردان سکائی؛ مردمان ايرانی ماقبل سکائی؛ گروھھای
صحبت کنندۀ ھندو -آريائی؛ وبقايای مردم بومی قبل ازھندو -ايرانی .سکائيان دراکثريت
ساحات آخرين کسانی اند که با تحرک و قدرت عالی به منطقه آمده وطبقۀ حاکم را تشکيل
ميدھند .آنھا بطوريقين درشمال چنين کردند که بنام بکتريا ياد ميشود .اندازه گيری رابطۀ آنھا
با ماقبل سکائيان و مردم محلی ايرانی ساحه مشکل است اما يک پروسه امتزاج يا آميزش
محتمل است .انکشاف درغرب ايران و در بين مادھا ميتواند روشنگرباشد ،طوريکه درزير
بحث ميشود .گروھھای ھندو -آريائی که درامتداد کناره ھای شرقی فالت مقيم شدند و ايرانيزه
سازی سرزمينھای آنھا حاال با نفوذ افزايشی ازجانب حاکمان سکائيان ملحق شده است .اين
آنچيزی است که احتماال دروادی کابل و گندھارای قديم رخداده باشد .بارتباط مردم بومی
غيرھندو -ايرانی ھيچگونه شواھدی وجود ندارد ،مگراينکه کوشش کنيم آنھا را دربين بعضی
نامھای گروه ھای قومی تا کنون تشريح ناشده پيدا کنيم که درمنابع ايرانی و قديمی يافت
ميشود ،اما تمام تشخيصھا کامال خيالی )حدس وگمان( خواھد بود.
سکائيان و ماد ھا
ھمزيستی بين تازه واردان سکائی و ايرانيان يا مردم محلی فالت توسط ھرودوتس روشن شده
است .اوميگويد چطورمادھا که حاال درغرب ايران اند پسران خويش را بنزد سکائيان
ميفرستند تا انداخت کمان و زبان )سکائی( را بياموزند .منابع شرق نزديک از سدۀ ھفتم ،قبل
از سقوط امپراطوری آشور تصديق ميکند که در آنزمان درکوھھای غرب فالت ايران،
سکائيان از نزديک در امور مادھای قديمی ذيدخل بودند .اين مداخالت نه تنھا نظامی يا سياسی
ميباشد .طوريکه از گزارش ھرودوتس واضح ميشود ،سکائيان عرصه ھای ديگرفرھنگ
مادھا را نيز متاثر ميسازند .بازھم چيزدلچسپ نقوش پرسيپوليس درپايتخت ھخامنشی پارسی
است .اينھا نشان ميدھد که مادھا ملبس با لباس سواری سکائيان بشمول شلوارھا ،تونيک و
باشليق وحمل کنندۀ اکيناکی و گوريتوس ميباشند .باينترتيب آنھا کامال ازپارسيان متمايزاند که
ملبس با جامه ھای طويل عنعنوی شرق نزديک بوده و حمل کنندۀ تجھيزات عنعنوی شرق
نزديک اند.
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اما درافغانستان ناممکن است يک خط تقسيم واضح دربين شمال سکائيزه و جنوب غيرسکائيزه
نشان داد .سکائيزه کردن طوريکه قبال گفته شد يک پروسۀ بوده که تمام گروھھا را صرفنظر
ازمنشای تباری ايشان متاثرساخته است .معلوم ميشود اکثريت مادھا لباس وتجھيزات سکائيان
را قبول نموده اند ،ليکن اين بدين معنی نيست که تمام ايشان کرده باشند يا اينکه تمام مادھا
فرھنگ سکائيان را با عين درجه پذيرفته اند .اين موضوع برای پارسيان نيزقابل تطبيق است.
اکثريت ايشان درمقابل نفوذ شمال مقاومت ميکنند ،اما بعضی ازآنھا عرصه ھای آنرا ميپذيرند.
در 550ق م پارسيان تحت قيادت کوروش بزرگ آقايان قبلی خويش يعنی مادھا را شکست
ميدھد .آنھا امپراطوری ای را بارث ميگيرند که از کاپادوکيا درشمالغرب تا پارتيا و ھيرکانيه
در شمالشرق ايران فعلی و شايد حتی بيشتر شرقی امتداد دارد .تمام اين سرزمين ھا توسط
سکائيان و سيميريان درساليان قبل مورد ھجوم قرار گرفته و از اواخرسدۀ ھفتم ق م تحت
کنترول مادھای سکائيزه شده قرارميگيرد که پايتخت ايشان ايکبتانه يا ھمدان فعلی است.
باينترتيب قلمروی مادھا بايد بحيث امپراطوری سکائيان درنظرگرفته شود .پارسيان که قسمت
اعظم آنھا ھنوز توسط پروسۀ سکائيزه سازی متاثرنشده ،فورا خود را در کنترول يک ساحۀ
وسيع سرزمين ھای مييابند که سکائيان غلبه دارند يا مردمانی که قويا متاثر از ايشان اند.
پارسيان بزودی اقليت حاکم را درجھانی تشکيل ميدھند که درقسمت اعظم آنھا کمانداران
شلوارپوش و اسپ سواری غلبه دارند که منشای آنھا درقسمتھای دور شمالشرق قراردارد .اگر
پارسيان بايد امپراطوری خويش را نگھميداشتند آنھا بايست تا اندازۀ با اين دو گانگی فالت
مطابقت ميکردند قبل از اينکه امپراطوری پارسی -سکائی آنھا از ھم بپاشد .دراينجا تخم
توسعه فاصله در بين مردمان فالت کاشته ميشود که ميتواند بطورخطرناکی پس ازمرگ
کوروش بزرگ در 530ق م آشکارشود .اين ميتوانست مادھا را بمقابل پارسھا ،مادھا را
بمقابل مادھا و پارسھا را بمقابل پارسھا ايستاده کند .اين نيزميتوانست شمال افغانستان را بمقابل
جنوب افغانستان بمخالفت برانگيزاند .نقطۀ عطف زمانی بوجود ميآيد که کمبوجيه ،پسر
کوروش و جانشين او در  522ق م ميميرد.
قديم ترين منابع جغرافيائی
يک سند مھمی از نيمۀ اول ھزارۀ اول ق م بيادگار مانده که تقريبا ھمزمان است با وقتيکه
سکاھا از شمال به داخل فالت مھاجرت ميکنند .اين سند قسمتی از اويستای زرتشت بنام
ويديودات )وی ،ديوا ،ديتا( يا قانون ضد دايوه ھا ميباشد .فصل اول آن دربرگيرندۀ ليست 16
سرزمينی است که مطابق متن توسط خدای عمدۀ زرتشتيان ،اھورا مزدا آفريده شده است .اين
ليست شامل روشن ترين منبع قديمی در بارۀ سرزمين افغانستان است.
ليست با سرزمين افسانوی اييَريانم ويجه "قلمروی آريائی ھا" آغازشده و با سرزمينی بامتداد
راگا ،يک دريای افسانوی ختم ميشود که نام آن ھمچنان درمنابع قديم ھند )راسا درسانسکريت(
يافت ميشود .در اينجا ھيچگونه اشارۀ به مادھا و پارسھا نشده و لذا نشاندھندۀ اينستکه دريک
دورۀ قبل ازظھورمادھا )درحدود  650ق م( تصنيف شده است.
شانزده سرزمين ويديودات در يک نيم دايره وسيع بدورکوھھای مرکزی افغانستان قراردارد.
ليست با اييَريانم ويجه آغاز ميشود ،موقعيتی که تا ھنوز نامعلوم بوده و احتماال ارائه کنندۀ يک
سرزمين افسانوی درنقاط دورشمال باشد .ليست با سرزمين سغديای قديم )اطراف بخارا و
سمرقند( ادامه مييابد .بعدا ازطريق بکتريا ،مارگيانا و آريا بطرف سيستان درجنوبغرب
65

افغانستان پائين ميرود .بعد يکتعداد سرزمين ھا در جنوب افغانستان فعلی )بشمول اراکوزيا در
اطراف کندھار( را نام برده و با يکتعداد سرزمين ھای واقع درشرق کوھھا تا وادی اندوس
بپايان ميرسد.
بعضی از نامھای اين ليست تا ھنوزتشخيص نشده ،اما ديگران بکمک منابع بعدی ھخامنشيان
يا يونانيان دانسته شده اند .طورمثال ،بخدی که نام چھارم ليست است ،با ناحيۀ بکتريای
باستان در اطراف بلخ فعلی در شمال افغانستان تشخيص ميشود .ھرويوا که نام ششم است،
ميتواند به آريای قديم ربط داده شود .اين نام را ميتوان ھنوزدرھرات و در دريای اين منطقه،
ھريرود تشخيص داد .نيسايا که شمارۀ پنجم است ،درمتن در بين مورو )مارگيانای قديم يا مرو
فعلی( و بخدی )شمارۀ  (4واقع شده که احتماال بامتداد يکی از مسيرھای وصل کننده ھردو در
شمال افغانستان فعلی واقع است .نام ھراکسواتی که شمارۀ دھم است ،ميتواند با ناحيۀ
ھخامنشيان پارسی ھرايوتيش )پارسی باستان( يا اراکوزيای مولفان قديم ربط داده شود که در
اطراف کندھار فعلی واقع است .نام ھيتومنت )شمارۀ  (11ميتواند به دريای ايتی ماندروس قديم
يا ھلمند فعلی نسبت داده شود.
ناحيۀ ديگر افغانستان که احتماال ميتواند تشخيص شود عبارت از سناتا )شمارۀ  (9است که بنام
سرزمين ويھرکاناھا ناميده ميشود .اين نام تقريبا نشاندھندۀ واليت قديم ھيرکانيا )ورکانۀ پارسی
باستان( يا گورگان فعلی درجنوبشرق بحيرۀ کسپين است .لذا سناتا درگذشته با ھيرکانيا
تشيخص شده است .بآنھم اين تشخيص مواجه به شک وترديد است ،اگرمعلوم شود تمام نام
ھای ديگرليست مربوط به بخش ھای شرقی دنيای ايرانی است .چون نام سناتا قبل از
ھراکسوتی و ھيتومانت است ،لذا معلوم ميشود که سناتا بايد درقسمت ھای جنوب افغانستان
موقعيت داشته باشد .چنين موقعيتی با شواھدی بيشترتقويه ميشود .نام ويھرکانا ھا ميتواند با نام
پاريکانا ھا مقايسه شود که توسط ھرودوتس درليست ماليه دھی امپراطوری ھخامنشی داده
شده است .اين پاريکانيان در محالتی در جنوبشرق فالت ايران زندگی ميکردند .عين نام
ميتواند ھمچنان با باريکانای داده شده در لوحه ھای مستحکم سازی پرسيپوليس )ايالم ھا( از
زمان شاه داريوش ھخامنشی و پارکن )آرامی( متذکره در باصطالح وسايل ھومای پرسيپوليس
نسبت داده شود .ھر دو نام نشاندھندۀ نواحی است که در نزديکی اراکوزيا واقع اند.
ارقام فوق نشان ميدھد که مصنف ومخاطبين ليست ويديودات اکثريت سرزمينھای اطراف
کوھھای ھندوکش را بحيث حصۀ از"آريائی" مشترک خويش درنظرگرفته اند .چون آنھا نام
اييريانم ويجه را درباالی ليست قبل ازسغديا قرارداده اند ،اين نيز نشان ميدھد که آنھا درنظر
داشتند سرزمين اصلی ايشان درشمال سغد قديم بامتداد يا ماورای سيردريای فعلی قراردارد.
تمام اين سرزمين ھا بدين معنی است که اوال در نيمۀ اول ھزارۀ اول ق م مردمانی که يک
مذھب مشترک داشتند قسمت اعظم ايران شرقی را احتوا نموده بودند .ثانيا اين مردم ازاين
حقيقت با خبربودند که روزی از شمال مھاجرت کرده اند.
اگرکوشش شود مشاھدات فوق را دريک زمينۀ تاريخی بگذاريم ،رابطه بين ايرانی ھای
اواخرھزارۀ دوم و سکاھای اوايل ھزارۀ اول ق م آشکارميشود .در حقيقت ،قرارمعلوم سکاھا
بھترين گزينه را داشتند ،چون آنھا آخرين مردمانی بودند که در اوايل ھزارۀ اول به فالت نفوذ
کردند .اين بدين معنی نيست که زرتشت يکی از سکاھای بوده است که از طريق ايران می
گذرد .اين بسيارغيرمحتمل است ،زيرا ھيچگونه شواھدی وجود ندارد که سکاھای صحرا ھای
اروپا -آسيا زرتشتی باشند .اين بدين معنی است که مصنف ليست ويديودات و مخاطبين آن
سابقۀ خويش يا حاکمان )سکائی( خويش را با شخصی آشکارميسازند که او مذھب مورد قبول
66

ايشان را الھام ميبخشد .برای آنھا ،زرتشت درسرزمينھای واقع درشمال زندگی و فعاليت
نموده ،جائيکه آنھا يا حاکمان آنھا منشا داشته اند.
اين تصورداشتن منشای شمالی ،تنھا نيست .داستان ھرودوتس دربارۀ مساگيتای ،سکائيان و
سيميريان يکی ازچندين است .اين قصه ھا احتماال بازتاب دھندۀ افسانه ھای گفته شده توسط
خود سکائيھا بوده و منابع زيادی به منشای شرقی آنھا بسيار دوردر صحراھای آسيای ميانه
وجود دارد .اين قصه ھا دربارۀ مھاجرت اجباری آنھا توسط ھمسايه ھا سخن ميگويد که ايشان
نيزبنوبۀ خود مجبور ميشوند توسط ھمسايگان خويش مھاجرت کنند .ھرودوتس ھمچنان دربارۀ
دفن شاھان سکائيھای شمال بحيرۀ سياه درسرزمينھای دورشرق سخن ميگويد .اگرسکائيھای
بحيرۀ سياه انتقال دھندۀ قصه ھای در بارۀ منشای شرقی ايشان باشد ،ھيچ دليلی وجود ندارد
فرض کنيم سکائی ھای که به شرق ايران آمدند ،منشای محل خويش را بخاطر نداشته باشند.
برای ايشان اييريانم ويجه سرزمين اصلی ايشان بوده که درشمال و در ماورای سواحل
سيردريا واقع است.
درھرصورت ،درنيمۀ اول ھزارۀ اول ق م يکتعداد حاکمان سکائی ايران شرقی و افغانستان
)شمالی( دين زرتشتی را ميپذيرند .درعين زمان سکائيان ديگربطرف غرب مھاجرت ميکنند،
جائيکه آنھا بنام سکائيان و سيميريان مشھورميشوند .برای يونانيان قديم ،سکائيان بعلت نام
عمده ترين واليت در شرق ھخامنشی پارسی نيز بنام بکتريان شناخته ميشوند .گشايش دنيای
ايرانيان که با مھاجرت سکائيان بظھور ميرسد ،بدون شک باعث گسترش مذھب زرتشتی
بطرف غرب ميشود .رد يابی زرتشتيزم ،طوريکه دردوران ھای قديم در کاپادوکيا و سرزمين
ھای غرب يافت ميشود ،ميتواند مربوط به زمانھای باشد که بمراتب قديمترازامپراطوری
ھخامنشی پارسی است.
واعظان ايرانی واحتماال زرتشتی تصويرشده درغرب و شرق ايران ازنيمۀ ھزارۀ اول ق م
بواسطۀ لباس ھای سکائی ايشان شناخته ميشوند .بعالوه ،تصاوير ميترا ،خدای قديم ھندو-
ايرانيھا که توسط روميھا درتمام امپراطوری ايشان قبول شده بود يک خدای جوان ملبس با
لباس باصطالح کاله فريگيان را نشان ميدھد .اين کاله چيزديگری نيست بجز از باشليق
سکائيان مکمل با لبه ھای جانبی که محافظ رخسارھا و دھن است .خالصه ،سھم سکائيان
درفرھنگ شرق نزديک بمراتب بيشتراز تکتيک ھای سوارکاری ،شمشيرھای کوتاه و
شلوارھا است .آنھا ايجادگر وسايل توسعه و گسترش زرتشتيزم و احتماالعبادت ميترا از ايران
شرقی وغربی به باقيماندۀ دنيای ايرانی و دوردست ھای آنست.
آثار باستان شناسی
ازنقطۀ نظرباستان شناسی ،دوران مھاجرت سکائيان بداخل افغانستان و سرزمين ھای
مجاورآن مربوط به عصرآھن يعنی حدود دوره ھای ياز  2و  3است .ساحات مختلف ايران
شرقی از اوايل ھزارۀ اول دارای نيزه ھای سه شاخه اند .اينھا غالبا مربوط به سکائيان شمال
است .ساحۀ ايرک قلعه از دلچسپی بزرگی برخوردار است ،يک مسکونه در جوار مرو که
بعدا ارگ شھر الکساندر بنام اسکندريه در مارگيانا )جوارقلعه( ميشود .ايرک قلعه دربرگيرندۀ
تعداد زياد نيزه ھای سه شاخه و سفالی ياز  2و  3است .نقطۀ جالب شکل تقريبا دايروی آن
بقطر  400 /500متر است .يک قلعۀ تقريبا دايروی قابل مقايسه ،بلخ يا بکترای قديم است ،اما
تاريخ دقيق اين ساحه ھنوز نامعلوم است .شھردايروی ديگر در مرغزار بکترا عبارت از آلتين
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ديليار است .اين محل دارای قطر 1000متربوده و يک ارگ در مرکز آن قراردارد که ارتفاع
آن بحدود  28مترميرسد .ارگ بشکل مستطيلی با برجھای دايروی درکنج ھای آنست.
مسکونه ھای دايروی بمقاصد معينی ساخته شده اند .شکل مدورنشاندھندۀ قرارگاه کوچی ھای
متحرک اند .اين دايره واگونھای محافظت کنندۀ مردمان و گله در وسط است .از اوايل ھزارۀ
اول ق م يکتعداد ساحات دايروی ديگر در شمالشرق فالت ايران وجود دارد .اينھا بعضی
اوقات با ارگھای بلند درمرکزھمراه اند .چنين ارگ ھای مشابه در جنوب افغانستان نيز يافت
ميشوند ،طور مثال در کندھار کھنه ،اما تاريخ اين ساختمانھا مشکل ساز است .ساحۀ کندھار
کھنه که در فصل آينده بحث ميشود به اوايل يا نيمۀ ھزارۀ اول ق م يعنی به زمان ھخامنشی
ھای اول يا کمی قبلتر برميگردد .صرفنظرازتاريخ دقيق آنھا ،اعمار ارگھای بلند در وسط يک
قلعه دايروی يا مستطيلی ،بطورآشکار عنعنۀ ايران غربی نيست .اين تا اندازۀ زيادی انکشاف
محلی ايران شرقی است که مربوط به چوکاتھای بلند شده درعين ساحه در دورۀ ياز 1اواخر
ھزارۀ دوم ق م است .اينکه اين عنعنۀ محلی تحت نفوذ "آقايان" سکائی قدرتمند انکشاف
بيشتری يافتند ،امکان متمايزاست.
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فصل  – 7گشايش بسوی غرب
تا نيمۀ ھزارۀ اول ق م حاکمان محلی اوالدۀ سکائيان بامتداد نوارشمالی فالت ايران مستقر
ميشوند .اينھا طبقۀ حاکم را تشکيل ميدھند ،ھمانطورکه دراوقات بعدی ترکھا بعين ساحات آمده
و مسلط ميشوند .گروھھای ديگرسکائيان باطراف ونواحی رفته و بادامۀ رسوم وعادات اجداد
خويش درآسيای ميانه ميپردازند .درافغانستان کنونی ،شمال آن کامال سکائيزه شده وسربازان
محلی درارتش ھخامنشی ملبس با سبک سکائيان اند .اما درجنوب با وجود اينکه تا اندازۀ
زيادی توسط سکائيان کنترول ميگردد ،اکثريت مردم محلی ھنوزھم رسوم خويش را تعقيب
ميکنند .باينترتيب آنھا با گروھھای ديگرايرانی درنوارجنوبی فالت ايران بشمول پارسيان
رابطه پيدا می کنند .در يک نگاه اجمالی اين فاصله بين شمال و جنوب و بخصوص بين شمال
و جنوب افغانستان را ميتوان درتاريخ اوليۀ ھخامنشيان مشاھده کرد.
در 550ق م يک شھزادۀ پارسی که دردنيای قديم بنام کوروش شھرت دارد ،آقای خويش،
استياگيس )ايشتوويگو( شاه ماد ھا را شکست ميدھد .ھرودوتس کوروش را نواسۀ استياگيس
معرفی ميکند .صرفنظرازاينکه چنين موردی حقيقت دارد يا نه ،شھزادۀ پارسه )پرشيای
يونانی( درجنوب ايران جانشين شاه ماد ھا ميشود .او متعاقبا آقای يک قلمروی وسيع سرزمين
ھای ميشود که از مرزھای ليديا )ترکيۀ غربی( تا ايران شرقی و ازکوه ھای ارمينيا درشمال تا
سواحل خليج فارس در جنوب وسعت دارد .از اينکه کوروش سرزمين ھای افغانستان را
تسخيرکرده يا بسادگی بارث برده يا ھردو ،يک نقطۀ مبھم است ،اما طوريکه ازمنابع معلوم
ميشود بھنگام مرگ او در  530ق م تمام افغانستان فعلی وسرزمينھای مجاورآن شامل قلمروی
امپراطوری ھخامنشيان بوده است.
نامھای تمام نواحی قديمی مشھورافغانستان درليست کتبۀ بيستون شامل است .اين کتيبۀ سه
زبانه )ايالمی ،اکاديان و پارسی باستان( درسنگھای نزديک ھمدان فعلی درغرب ايران بفرمان
داريوش کمی پس از تخت نشينی او در 522ق م کنده شده است .اين نواحی )درمتن پارسی
باستان( شامل بکتريش )بکتريا( ،ھرايوا )ارييا( ،زرنکا )زرنگيانا يا درنگيانا ،سيستان فعلی(،
ھرايواتيش )اراکوزيا( ،تاتاگوش )ستاگيديا( و گندارا )گندھارا( ميباشد .چون ھيچ مدرکی
وجود ندارد که کامبيزيس ،پسر و جانشين کوروش ) 522 -530ق م( گاھی درشرق کمپاين
نموده باشد ،اين سرزمينھا باحتمال قوی درزمان کوروش يا قبل ازآن شامل امپراطوری شده
اند .درواقعيت ،داستانھای زيادی درمورد کارھای کوروش درقسمتھای شرقی فالت وجود
دارد .گفته ميشود که او قلعه و شھرکاپيسا درشمال کابل را تخريب ميکند .ھمچنان گفته ميشود
که اودرسيستان يا جوار او با مردمان ارياسپيان تماس داشته است .بعالوه ادعا ميشود که او
يک قلعه را در سواحل سيردريا ،نچندان دور از خجند فعلی )لنين آباد قبلی( تاسيس نموده
است .اوھمچنان دراين قسمت جھان در  530ق م احتماال دربيابانھای دشت قراقوم )درترکی
"رنگ سياه"( درشمال ايران فعلی ميميرد .او باالخره در پارک قصرخويش )پاسارگاد( ،شمال
پرسيپوليس دفن ميشود ،جائيکه امروزھم قبر او ديده ميشود.
مبارزه برای تاج و تخت ھخامنشی
مخالفت درفالت ايران درنيمۀ سدۀ ھشتم ق م دربين شمال سکائيزه شده و جنوب غيرسکائيزه
درحوادث مربوط به قدرت رسيدن داريوش در  533ق م انعکاس مييابد .کامبوجيه دراينسال
ميميرد .او پسر کوروش و جانشين او است .او بھنگام مرگ ،ھمراه با ارتش خويش درمسير
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برگشت از مصربه پرشيا بخاطر سرکوب اغتشاش برديا است که ادعا دارد برادرکامبوجيه
است .ھرودوتس اين شخص را سميرديس ميخواند .وقتی کامبوجيه ميميرد ،برديا بحيث شاه
تاجگذاری ميکند که در 1جوالی  522بوقوع پيوسته است .بآنھم فقط سه ماه بعد در 29
سپتمبر يک جوان طايفۀ ھخامنشی برديا را درماد بقتل ميرساند .شخص قاتل داريوش است که
تا  486م شاه امپراطوری ميباشد .اوبصورت آشکاردرکتيبۀ مشھوربيستون خويش اعالم ميکند
که برديا يک دغلباز بوده و برديای واقعی سال ھا قبل توسط کامبوجيه کشته شده است.
داريوش ميگويد ،دغلباز در واقعيت يک واعظ ماد يا مغ )مجوس( بنام گيماتا ميباشد .داريوش
عالوه ميکند که پس از 29سپتمبريک سلسله اغتشاشات بمقابل او درسراسرامپراطوری بوجود
ميآيد .اما مطابق متن ،داريوش وجنرالھای او اين اغتشاشات را درظرف يکسال درھم
ميکوبند.
در متن بيستون که داريوش کمی پس از بقدرت رسيدن کندنکاری ميکند ،واژۀ "حقيقت" را
چندين بار بکار ميبرد که خوانندۀ فعلی نميتواند مطمئين گردد مگر اينکه احساس شک و ترديد
نمايد" .کشش حقيقت" يک پديدۀ ناشناخته )بخصوص در بين سياستمداران( نيست .در اينجا
شک و ترديد در مورد ھويت "دغلباز" و چگونگی اغتشاشات وجود دارد .آيا داريوش يک
دغلباز را بقتل رسانيده يا او برادرواقعی کامبوجيه را کشته است؟ مشخصۀ اغتشاش چه بوده
ومطابق داريوش ،وقتی او بر تخت مينشيند ،چگونه موفق ميشود مخالفين را شکست دھد؟
حوادث  522/521غالبا بحيث يک مخالفت دوامدار در بين مادھا و پارسھا )رعيت اسبق
ايشان( توضيح ميشود .ھرودوتس باين ارتباط ميگويد ،داريوش پارسيان را از مطيع شدن
دوباره به ماد ھا نجات ميدھد .بآنھم واضح است که اوضاع بمراتب مغلق تر از آن بوده است.
مطابق منابع ،واقعيت مغلق اينستکه ،داريوش فرمانده سربازان و جنراالن پارسھا و مادھا بوده
و يکی از مخالفين عمدۀ او يک پارسی بوده است .لذا يک مخالفت روشن در بين مادھا و
پارسھا ،طوريکه غالبا حدس زده ميشود ،وجود نداشته است .لذا چه واقع ميشود؟
يکی ازاغتشاشات گفته شده توسط داريوش ،درمارگيانا )اطراف مرو فعلی( ،شمال شرق
امپراطوری رخ داده که توسط شخصی بنام فرادا رھبری شده است .در نقوشی که متن را
ھمراھی ميکند ،ديده ميشود که اين "اغتشاشی" لباس پارسی بر تن دارد ،بسيارمتفاوت ازلباس
سواری )سکائيان( مارگيانا که بامتداد نوار شمالی فالت ايران زندگی ميکردند .لذا فرادا ظاھرا
يک پارسی و شايد حاکم پارسی بوده باشد .داريوش ميگويد ،اغتشاش فرادا زمانی بوقوع
پيوسته که او در بين النھرين بوده ،جائيکه او پس از  29سپتمبر رفته بود تا يک اغتشاش
بابليھا را سرکوب کند .داريوش بعدا به خواننده خويش ميفھماند که حاکم او در بکتريا بنام
دادارشيش ،اغتشاش مارگيانا را در  10دسمبرھمين سال سرکوب نموده و بيش از  50ھزار
مارگيان را بقتل رسانيده است.
فاصلۀ زمانی دربين آغازاغتشاش )کمی پس از 29سپتمبر ،وقتيکه بارديا/گايماتا کشته ميشود(
و تاريخ سرکوب آن ) 10دسمبر( بسيارکوتاه است .مسند دادارشيش )بکترا ،بلخ فعلی درشمال
افغانستان( حدود  600کيلومتر از مارگيانا فاصله دارد ،بامتداد يک مسير مدور که بايد از
دشت بين ھر دو محل احتراز شود .چون دليلی وجود ندارد که در مورد تاريخ جنگ بمقابل
مارگيان شک شود ،نتيجه اينستکه اغتشاش بايد قبل از  29سپتمبرشروع شده و داريوش قصدا
تاريخ حقيقی اغتشاش را به تعويق انداخته است .اين بدين معنی است که فرادا )ظاھرا حاکم
پارسی مارگيانا( بايد بمقابل بارديا اغتشاش نموده باشد نه بمقابل داريوش.
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تقريبا درھمين زمان اغتشاش ديگری در خود پرسيس يعنی خانۀ ھخامنشيان رخ ميدھد .مطابق
داريوش درمتن بيستون او ،اين اغتشاش نيززمانی شروع ميشود که او در بين النھرين بوده
)پس از  29سپتمبر( و توسط يک پارسی بنام واھيازداتا رھبری ميشده است .اين "ياغی" که
خود را بارديا مينامد ،ادعا ميکند پسرکوروش و برادر کامبوجيه است .باينترتيب طوريکه
فھمانده ميشود وھيازداتا نيز مانند بارديا يک دغلباز بوده است.
مطابق داريوش اين واھيازداتا/بارديا ارتشی به اراکوزيا درشرق ميفرستد .چيزيکه بعدا می
شنويم اينستکه سربازان واھيازداتا بتاريخ  29دسمبر  522ق م در ساحۀ بنام کاپيشاکانيش
)شمال کابل فعلی؛ کاپيسای پلينی( ،بيش از  2000کيلومتر شمال شرق پرسيس شکست داده
ميشود .مطابق داريوش ،سربازان واھيازداتا توسط يک جنرال بنام ويوانا کوبيده ميشود که
داريوش او را تابع و حاکم خويش در اراکوزيا ميخواند .در 21فبروری جنگ دومی رخ
ميدھد ،بمراتب درسمت جنوب که بازھم ويوانا قوتھای وھيازداتا را نابود ميسازد .کمی بعد تر
جنگ سوم بوقوع می پيوندد که در آن ويوانا بصورت کامل دشمنان خويش را سرکوب نموده
و آنھا بطرف پرسيس فرار ميکنند .از جريان حوادث ميتوان نتيجه گرفت که ويوانا سربازان
وھيازداتا را دنبال نموده است )ازشمال کابل فعلی بطرف جنوبغرب بامتداد مسير پرسيس(.
چون جنگ اولی درقسمت جنوب ھندوکش رخ ميدھد ،کامال ھويدا است که ويواتا ازشمال
کوھھا ازبکتريا آمده است.
با درنظرداشت تاريخھا گمان نميرود که وھيازداتا اغتشاش خويش را پس از  29سپتمبر
شروع نموده باشد .بطور ساده زمان کافی برای او وجود ندارد تا شورش خويش را طرح
ريزی ،يک ارتش را جمع آوری و سربازان را تا به کوه ھای ھندوکش فرستاده باشد .لذا
روشن است که مردم نوار جنوبی بشمول پرسيس و اراکوزيای قديمی در جنوب افغانستان،
"شورش" خويش را قبل از  29سپتمبر بمقابل شاه بارديا شروع نموده باشند نه بمقابل
داريوش.
شمال بمقابل جنوب
شورشھای فرادا و واھيازداتا نشان ميدھد که داريوش درمتن بيستون خويش در مورد حقيقت
بسيارليبرال بوده است .او يکی ازياغيان بمقابل شاه بارديا بوده ،اما طوريکه ادعا ميکند يگانه
نفرنبوده است .تفاوت مھم اينکه اوکسی ھست که شاه را کشته است .او از نگاه نسل با
ھخامنشی بودن و قتل نمودن شاه در يکی از پايتخت ھای ھخامنشيان ،بآسانی ميتواند کنترول
قصرشاھی وسايرمظاھرقدرت سلطنتی را بدست گيرد .لذا او در موقعيت خوبی قراردارد تا
کنترول عمومی را ادعا نموده و اين کاررا موفقانه انجام ميدھد .اولين مشکل او"ياغيان رفيق"
او ميباشد .ھيچيک از آنھا بطورداوطلبانه باين تازه بدوران رسيده تسليم نميشوند )وقتی
کامبوجيه ميميرد ،داريوش حدود  25سال دارد( .آنھا درمقابل عين قدرت بپا خاسته بودند که
باعث کودتای قصری داريوش ميشود .اگرآنھا "ياغيان" بودند ،داريوش نيز بايد ھمچنان باشد.
داريوش بخاطريکه آنھا را "دروغگو" نشان دھد ،مجبوراست ادعا کند که فقط او شاه مشروع
بوده و "ياغيان" بمقابل او قيام کرده اند .لذا داريوش در متن بيستون خويش باالی اين حقيقت
اصراردارد که او اوالدۀ ھخامنشيان است .او ھمچنان به جھانيان ميگويد که فقط او ميدانست
بارديا يک دغلبازبوده و فقط او مبتکر توطيۀ بوده که باعث مرگ بارديا ميشود .داريوش
ھمچنان غالبا نام اھورا مزدا را ياد آور ميشود که به امر و ارادۀ او اين کارھا را انجام داده
است.
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با وجود اظھارات طويل داريوش ،بطورواضح کودتای داريوش يک حادثۀ ناگھانی نبوده و او
يگانه کسی نيست که فکرکند بارديا يک دغلباز است .درحصص مختلف امپراطوری ،رھبران
پارسی بمقابل شاه خويش قيام ميکنند .بارديا بطور آشکار وفاداری تعداد زياد تابعين پارسی
خويش را از دست داده و متھم ميشود که يک مجوس )مغ ،جادوگر( ،يکی از واعظان که در
نقوش مختلف تصوير شده و ملبس با شلوارسکائيان ،تونيک )بلوز( و باشليق ،است .در اينجا
ممکن است سھمی از حقيقت دراين اتھامات موجود باشد .زمانيکه برادر او )کامبوجيه( شاه
بود ،بارديا طوريکه از اسناد نوشتاری معلوم است ،حاکم شمال بوده که در آن سکائيان غلبه
داشتند .وقتی او بمقابل برادرخود طغيان نموده و بعدا اعالم شاھی ميکند شايد باين فکربوده
باشد فقط وقتی ميتواند اين مقام را بمقابل پارسيان پيشتاز)که کامبوجيه را تا مصرھمراھی
کردند( حفظ کند که بنياد قدرت ديگری برای پشتيبانی رژيم خود ايجاد نمايد .او اين بنياد را در
بين رھبران مادھا و سايرين شمال مييابد که حاکم ايشان بود .لذا مخالفت درفالت دربين شمال
سکائيزه و جنوب غيرسکائيزه توسط پارسيان پيشتاز)بشمول داريوش و بارديا( مورد بھره
برداری قرارميگيرد تا اھداف خويش را دنبال نمايند.
چقدرھيجان انگيز است اگر اين وضعيت را با آنچه بيش از دو ھزارسال بعد در افغانستان رخ
ميدھد ،مقايسه کنيم .احمد شاه درانی يک رھبر پشتون و موسس سلطنت افغانستان در 1773
توسط پسرش تيمورشاه جانشين ميشود که درساليان قبل حاکم ھرات )ايرانيان( بوده است .شاه
جديد کوشش ميکند قدرت خود را بقيمت رھبران عنعنوی پشتون نگھداری و توسعه داده و اين
کار را بکمک مديران و سربازان ايرانی انجام ميدھد .او متعاقبا به "پارسی" بودن متھم
ميشود .شايعاتی پخش ميشود که او بمشکل ميتواند به پشتو صحبت کند و دوستان پشتونش
ديگراو را نمپذيرند .او در جريان چند سال مجبور ميشود دربار خويش را از کندھار )در وسط
منطقۀ پشتون( به کابل )درخارج پشتونستان( انتقال دھد.
تصادمات دودمانی که با شورش بارديا بمقابل برادرش شروع ميشود ،متعاقبا بيک مبارزۀ
بسياربزرگ تبديل شده ،قسمت اعظم فالت ايران و باقيماندۀ امپراطوری ھخامنشی را فرا
ميگيرد .يکتعداد پارسيان پيشتاز در مناطق مختلف بمقابل بارديا قيام ميکنند .بارديا برای اخذ
کمک به ماد ميرود .پارسيان او را به دغلباز ،مجوس بودن و واعظ سکائيزه متھم ميکنند.
فرادا در مارگيانا و واھيازداتا در پرسيس بمقابل بارديا قيام ميکنند .ھردوی آنھا پارسيان اند.
واھيازداتا بزودی قسمت اعظم نوار جنوبی فالت ايران را تحت کنترول ميآورد ،از پرسيس
درغرب تا اراکوزيا و وادی کابل درشرق .مقامات بکتريا )مھمترين مرکزھخامنشی
درشمالشرق و سکائيزه شده درسده ھای قبلی( برای بارديا کمک ميکند .دادارشيش بطرف
غرب يعنی مارگيانا حرکت نموده و ويوانا ازطريق ھندوکش به کاپيشاکانيش و اراکوزيا
حرکت ميکند .ھر دو موفق ميشوند ،اما نميتوانند شاه خويش)بارديا( را ازکشتن در ماد توسط
شھزادۀ جوان ھخامنشی )داريوش( ممانعت کنند.
دادارشيش و ويوانا که بطور آشکار از بارديا را پشتيبانی کرده ،پس ازفرونشاندن شورشھا در
مارگيانا و اراکوزيا و پس از شنيدن خبرمرگ بارديا درک ميکنند که آنھا گزينۀ ديگری
ندارند ،بجزاينکه جانب داريوش را بگيرند .شاه جديد ايشان را تابعين و حاکمان خويش در
بکتريا و اراکوزيا ميخواند .اوھمچنان تاکيد ميکند که ھردو "پارسی" اند .آيا اين اصطالحات
صرفا تجليلی بودند؟ درجای ديگری در متن بيستون ،ازجنرال ديگری بنام دادارشيش ياد
ميشود .او يک ارمنی خوانده شده و توسط داريوش فرستاده ميشود تا شورشی درشمالغرب
فالت ايران را سرکوب کند .آيا او ھمان دادارشيش بکتريا بوده است؟ ما ھرگز نخواھيم
دانست ،اما گمان نميرود .درحقيقت ،دادارشيش و ويوانا يگانه حاکمانی اند که در متن بيستون
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ذکر شده اند .موقعيت ايشان درشرق بايد بسيارقدرتمند بوده و ميتوان تعجب کرد که داريوش
چقدر کنترول باالی اين "تابعين" خود داشته است .شايد نگرانی اوليۀ داريوش از بين بردن
ھرچه زود ترايشان باشد .فرستادن يکی ازآنھا به ارمينيا شايد يکی از اين گزينه ھا باشد .در
ھرصورت ،اراکوزيا و بکتريا بطورواضح دو واليت عمدۀ ھخامنشيان درشرق ميباشد .بلخ
ثابت ميکند که درحوالی  522ق م سنگر شمالی و قسمت سکائی امپراطوری بوده ،درحاليکه
اراکوزيا مرکزمطلوب امپراطوری درجنوبشرق بوده است.
نقش داريوش درتمام اينھا چه بوده است؟ او مخالف ياغيان پارسی و غيرپارسی بوده است.
ارتش او شامل پارسھا و مادھا و ظاھرا يک جنرال ارمنی بوده است .جواب بصورت غالب
در پرسيپوليس است .نقوش نشان ميدھد چطور يک رھنما تمام نمايندگان را در پيشروی شاه
ھدايت ميکند .اين رھنمايان با لباس پارسی يا سکائی/مادی تصوير شده اند .لذا برای داريوش
ھم پارسھا وھم مادھای سکائيزه مورد پسند بودند .بعالوه ،او پارسيان را با اعماريک پايتخت
جديد درپرسيپوليس )مرکز پرسيس( و ھم با تصوير خويش درلباس شاھی پارسی آرامش
ميبخشد .او در عين زمان با تقرر يکتعداد رھبران ماد در مقامھای مھم و باقی ماندن ايکبتانه
بحيث يکی از پايتخت ھای امپراطوری ،مورد قدردانی مادھا قرارميگيرد.
ھرودوتس ميگويد درجريان جنگ مشھور ساالميز در  480ق م ،وقتی يونانی ھا پارسيان را
شکست ميدھند ،کشتی ھای پارسيان توسط سربازان مورد اعتماد او ،يا پارسی يا مادی و يا
سکائی بدرقه )رانده( ميشدند .داريوش بطورموفقانه فاصله بين شمال و جنوب را ازبين برده و
درحقيقت پدر و بنيانگذارامپراطوری پارسيان ميشود.
سرزمين ھای افغانستان در دورۀ ھخامنشيان
دانش ما دربارۀ سرزمينھای افغانستان در دورۀ ھخامنشيان ،بين  550و  330ق م محدود
است .در اينجا بعضی منابع نوشتاری )عمدتا ھخامنشی ويونانی( و بعضی شواھد باستان
شناسی وجود دارد .حفاريھا تعداد زياد تاسيسات شھری ،دھکده ھا ،شبکه ھای آبياری و آثار
ديگر را در اختيارما قرارداده است .آنھا نشان ميدھند که بخصوص شمال افغانستان با کانالھای
توسعه يافته به عمق اطراف و محالت ،يک ساحۀ فوق العاده پربار و توليدی بوده است .در
عين زمان ميدانيم که طبقۀ حاکم قسمت اعظم ايران شرقی و بخصوص شمالشرق ،متشکل از
اوالدۀ مھاجمين سکائی از اوايل ھزارۀ اول بودند .آنھا محالت را کنترول مينمودند ،در حاليکه
قبول داشتند شھنشاه ايشان در دوردست ھای پرسيپوليس قرار دارد.
موضوع بسياردلچسپ عبارت ازفھرست ارتش ھخامنشی است که در 481ق م بمقابل يونانيان
مارش ميکند .ھرودوتس بدون شک بربنياد منابع پارسيان ميگويد ارتش دارای چندين قطعه
بوده که بعضی ازايشان را ميتوان با نواحی تشخيص داد که امروزافغانستان ناميده ميشود.
يکی ازاين قطعات متشکل است ازبکتريانھا و ساکاھای اميرگائی که در راس آن ھيستاسپس،
پسرداريوش قراردارد )شکل  .(2شموليت ساکاھا ازدلچسپی بزرگی برخورداراست .نام
ساکاھا درمنابع ھخامنشيان اشاره به سکائيان منابع يونانی است .درحقيقت دو نام عين چيزبوده
و ھرودوتس قبال باين حقيقت روشنی انداخته که پارسيان تمام سکائيان را بنام ساکاھا
ميشناختند .اين حقيقت که ھرودوتس دراينجا نام ساکاھا را استعمال ميکند ،نسبت باينکه يونانی
ھا آنھا را "سکائيان" ميگويند نشاندھندۀ اينستکه اين يک وامگيری مستقيم ازمنابع پارسی بوده
و آنھا را ميتوان با ساکا ھيماورگه" ،ساکاھای استعمال کنندۀ ھوما؟" منابع ھخامنشی پارسی
تشخيص داد .ارتش پارسيان ھمچنان شامل قطعات جداگانه )سکائيزه( سغديان ،پارتيان و
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خوارزميان است که ھمه درشمال و غرب بکتريا زندگی ميکردند .ساکاھايی اميرگائيان ميتواند
مستقيما درشمالشرق وشرق بکتيريا ،در واديھا و کوھھای اطراف آمودريا و در بدخشان فعلی
واقع باشند.
موجوديت يکتعداد مردمان واضحا قابل شناخت سکائيان دشتھا و صحراھای شمال وشمالغرب
دراين ساحه ،نشاندھندۀ يک توضيح مبھم درمنابع قديمی است .اين فقره يک شھرگندھارا بنام
کاسپاپيروس را بحيث يک دماغه )برامدگی ،ساحل( سکائيان توصيف ميکند .اين بدين معنی
است ،شھرکاسپاپيروس که احتماال با کاپيسای قديمی و مسکونه ھخامنشی کاپيشا -کانيش
)طوريکه درکتيبۀ بيستون ذکرشده( مطابقت دارد ،درنزديکی سرزمينھای اشغال شده توسط
سکائيان واقع است .از آنجائيکه کاپيسای قديمی درشمال کابل فعلی و در پای )جنوب( کوھھای
ھندوکش قراردارد و ميتواند با بگرام امروزی تشخيص شود ،ميتوان نتيجه گرفت که کوه ھای
ھندوکش در واقعيت توسط سکائيان کوچی يا نيمه کوچی اشغال شده بوده است .اين ھمچنان
توضيح کنندۀ اين سخن ھرودوتس است که مردم کسپاتيروس )کسپاپيروس( ازنگاه شيوۀ
زندگی ھمانند بکتريان اند .با درنظرداشت آنچه قبال گفتيم و معلومات اينکه دراوايل دورۀ
ھخامنشی ،مردمان گندھارا عادت داشتند تجھيزات بکتريان/سکائيان حمل کنند ،موجوديت
سکائيان درھندوکش قابل تعجب نيست .چون عشايرايشان برقسمت اعظم شمال افغانستان و
ماحول آن تسلط داشتند .نکته اساسی اينستکه سکائيان بکتريان بارتباط سرزمين وپايتخت آنھا
بنام بکتريانھا ياد ميشدند .آنھا بحيث حاکمان بالفعل سرزمين ،بدون شک عرصه ھای زياد
نفوس مسکون محلی ايرانی را بشمول مذھب زرتشتی آنھا پذيرفتند .درحاليکه سکائيان
شمالشرق و شرق بکتريا بنام تباری خويش ناميده ميشدند .آنھا ھنوز ھم بشيوۀ )نيمه( مالدار
زندگی ميکردند .تعداد زياد آنھا ھر بھار به کوھھا کوچ نموده و در خزان برميگشتند .نام ساکا
ھيماورگه )بطورتصادفی( ،ھنوزھم در وادی منجان در مرکزبدخشان زنده نگھداشته است.
مسکن ساکاھای اميرگائيان ھمچنان نشان ميدھد که آنھا واقارب بکتريائی آنھا نبايد بطورمستقيم
با سکائيان و کسان ديگری که درصحراھای جنوب آسيای ميانه آواره بودند ربط داده شود.
شکی وجود ندارد که آخرين ھا نشانۀ ورود تازۀ آنھا دراين ساحه بوده باشد ،يعنی بمراتب بعد
تر ازنفوذ اوليه کوچيان سکائی/ساکا در اوايل ھزارۀ اول .اين نکته ھمچنان توسط يک
مشخصۀ سکائيان بدخشانی افاده ميشود که پارسيان بطورواضح ايشان را ازسکائيان ديگربا
استعمال ظاھری کلمۀ ھاوما جدا ميسازد .کاربرد ھاوما ويژۀ ھندو -ايرانی ھا است که به فالت
ايران درھزارۀ دوم ق م مھاجرت کرده اند .ھيچ سندی وجود ندارد که ھاوما ھنوزھم توسط
سکائيان آسيای ميانه درنيمۀ ھزارۀ اول ق م استعمال شود .اين ميتواند اين فرضيه را تاکيد
نمايد که ساکاھای اميرگائيان مربوط به موج قبلی سکائيان بوده باشند .آنھا استعمال ھاوما را
شايد ھمراه با مذھب زرتشتی و در تساوی با باشندگان ايرانی منطقه پذيرفته باشند .درحاليکه
عرصه ھای زياد سکائی را شايد بشمول کوچيگری و نيمه کوچيگری درکوھھای بدخشان
نگھميدارند .آنھا درعين زمان درتقليد اقارب ايشان که درجلگه ھای بکتريا مسکون ميشوند،
يکتعداد مراسم جامعۀ ايرانيان محلی بشمول استعمال نوشابۀ مقدس را ميپذيرند.
نکتۀ دلچسپ ديگر نام فرماندۀ ساکاھای اميرگائيان و بکتريان بنام ھيستاسپس پسر داريوش
است .ھيستاسپس ارائه يونانی نام ويشتاسپ است طوريکه درمتن ھای پارسی باستان ذکرشده
است .او احتماال والی بکتريا درآنزمان بوده باشد .پس او ھمچنان نواسۀ ويشتاسپ ديگر ،پدر
داريوش بوده باشد که مطابق متن بيستون ،دارای يک مقام درشمالشرق امپراطوری درحوالی
 522ق م بوده است .اين نام ھمچنان نام حامی زرتشت است ،طوريکه ازاويستا دانسته ميشود.
بعالوه اين نام يک نواسۀ داريوش و پسرجانشين داريوش ،سيرسيس)و والی بکتريا( بوده
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است .درتمام موارد ،رابطۀ روشنی بين نام ھا وجود دارد که بطور"خالص" پارسی باستان
نبوده و اويستائی و واليت بکتريا است .اين ميتواند نام واليتی يا عنوانی باشد که مقامات را به
دين زرتشتی ربط ميدھد.
حاکم يا والی ھخامنشی بکتريا بايست يک مقام مھم بوده باشد .ظاھرا تعداد زياد آنھا پسران شاه
بوده و عنوانی داشته اند که ايشان را به تاريخ قديم و مذھب غالب ساحه ربط ميدھد .والی بنام
ويشتاسپ)نائب السلطنه( ياد شده وقدرت او بردو بنياد قوت سيکولری وصالحيت مذھبی
استوارميباشد .قدرت سيکولرشايد تا اندازۀ کمی دربين دامداران ياغی شمالشرق ھخامنشيان
مدنظرباشد اما قدرت مذھبی بخصوص دربين ساکاھای استعمال کنندۀ ھاوما بدخشان شايد
بسيارمھم بوده باشد.
قطعۀ مھم ديگردرارتش سيرسيس )بمقابل يونان( شامل گنداريان وداديکای است .آنھا در وادی
دريای کابل و ماواری آن در واليت قديمی گندھارا زندگی ميکردند .فرمانده آنھا آرتيفنوس
بوده که مطابق ھرودوتس برادرفرمانده کسپيان ھا ،قطعۀ ديگرارتش سيرسيز ميباشد .اين
آخری شايد مربوط شھرکاپيسا )شمال کابل فعلی( وکاسپاپيروس يا کاسپاتيروس فوق الذکر
باشد .ھرودوتس ميگويد درارتش سيرسيز ،کسپيان ھا با شمشيرھای پارسيان )بخوانيد :مادھا(
مجھزبودند .اينھا بايد اکيناکی يا شمشيرھای کوتاه سکائيان بوده باشد.
بعضی اياالت ھخامنشيان درافغانستان فعلی دوباره درمتن ديگرھخامنشيان در منشور تھداب
قصر داريوش در شوش ذکرشده است .دراينجا نام مواد و منشای محل آنھا داده شده که
دراعمارساختمانھای شاھی بکار رفته اند .بکتريش )پارسی باستان( يکی از محالتی بوده است
)يکجا با ليديا درغرب ترکيۀ فعلی( که طال فراھم نموده است .گندارا بحيث منشای چوب –
ياکا ذکر شده است .ھرايوتيش )اراکوزيا( يکجا با ھندوش )پاکستان جنوبی( و کوشا )جنوب
مصر/سودان( منشای عاج اند .طالی بکتريا احتماال اشاره به طالئی باشد که ھنوزھم در
درياھای بدخشان و شمالی ترين قسمت پاکستان فعلی يافت ميشود .ھرودوتس درجای ديگر
تاريخ خود ميگويد که ھندی ھا مقدارعظيم طال را به خزانۀ ھخامنشيان فراھم ميکردند .او
ھمچنان ميگويد اين طال چطوربکمک مورچه ھای طالکن بدست ميآيد .تمام اينھا اشاره به
طالی شمال پاکستان است اما تا اين اواخرطال ھمچنان ميتواند در جوار و امتداد ميالنھای
شمالی ھندوکش يافت شود .عاج اراکوزيا بازتاب دھندۀ تجارت عاج از ھند ميباشد .کوتاھترين
مسير از ھند به پرسيپوليس ازطريق کندھار در اراکوزيای قديم بوده است.
ھنديان و ايرانيان
نقوش و متن ھای پرسيپوليس نشان ميدھند که ھنديان و ايرانيان در کنارھم بامتداد مرزھای
شرقی فالت زندگی ميکردند .چھار نمايندۀ مصور در اپادانا و جاھای ديگر پرسيپوليس وجود
دارد که بطور آشکارھنديان اند )شکل  .(3آنھا ملبس با لُنگ ،سينۀ برھنه و پای برھنه يا
سندلھا ترسيم شده اند .آنھا باشندگان گندھارا ،تاتاگوش ،ھندوش و ماکا اند .موقعيت گندھارا
واضح است که بطورعمده متشکل از وادی پشاور در شمال پاکستان امروزی است .در متن
ايالمی و اکادی بيستون ،اين ناحيه بنام پاريپارايسانه ياد شده که قابل مقايسه با پاروپانيسادای،
نام قديمی وادی کابل است.
ھندوش و ماکا شامل وادی پائينی اندوس )واليت سند فعلی( و سواحل بلوچستان بامتداد بحرھند
يعنی سواحل مکران است .ناحيۀ مورد دلچسپ فراوان در اينجا تاتاگوش است .درمتنھای
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متفاوت ھخامنشی ،ناحيۀ تاتاگوش به ھرايتوتيش ،ساحۀ اطراف کندھارفعلی درجنوب
افغانستان ربط داده شده است .ھرودوتس عين ناحيه را ذکر ميکند .او آنرا ستاگيديا ناميده و
آنرا با گندھاران و دو گروه ديگر در يک نوموس ماليه ده يکجا نموده است .موقعيت ستاگيديا
مبھم است .ولی چون متن ھای ھخامنشيان در بارۀ موقعيت اراکوزيا و ستاگيديا روشن است،
لذا اين سرزمين بايد درشرق يا شمالشرق کندھارفعلی واقع باشد .صرفنظرازموقعيت دقيق آن،
اين بدين معنی است که اراکوزيای قديم سرزمين مرزی و نشان دھندۀ امتداد شرقی قلمروی
ايرانيان بوده است.
شھر مرزی ھندی -ايرانی ديگر کاسپاپيروس است .من قبال آنرا با کاپيسای پلينی ،قلعۀ کاپيشا-
کانيش متن بيستون و ساحۀ بگرام فعلی در شمال کابل تشخيص کردم که در مدخل جنوبی
کوتل سالنگ و دو مسيرعمدۀ ديگرھندوکش يعنی بامتداد دريای غوربند بطرف باميان و دريای
پنجشير بطرف کوتل خاواک واقع است .مطابق ھيرودوتس و ساير نويسندگان قديمی ،نفوذ
سکائيان درمناطق کوھی وداخل جلگه گسترش داشته است .درعين زمان ما از منابع ھخامنشی
و قديمی ميدانيم که مردمان باشندۀ اينجا و شرق آن ،قسما ھنديان بودند .نام کسپا -پيروس
احتماال بازتاب دھندۀ عناصر ھندی اين ساحه باشد ،طوريکه پسوند  -پيروس شايد مشتق از
واژۀ ھندی برای شھر يا قلعه باشد )سانسکريت پور يا پورا( که بسيار زياد مشابه پسوند –
کانيش در معادل پارسی کاپيشا -کينش است .موجوديت ھنديان در جلگه ھا و واديھای جنوب
ھندوکش تا امروز ادامه دارد .کوھستانيھا يا پشۀ ھای صحبت کنندۀ دارديک )ھندو -آريائی(
در يک نوار وسيع بامتداد کناره ھای شمالی وادی کابل زندگی ميکنند .به ارتباط نفوذ بيشتر
سکائيان و ايرانيان دراين منطقه ،بطور واضح نام پاروپانيسادای )سرزمينی که در ماورای
کوھھا واقع است بنام يوپاريساينا ناميده ميشود( نام ايرانی/سکائی داده شده به وادی کابل توسط
مردمانی است که ازشمال کوھھا آمده اند.
ھنر و فرھنگ
حفريات در ايران شرقی نشان ميدھد که تسلط ھخامنشيان پارسی در اين منطقه باعث تغيرات
شگرف در فرھنگ مادی نشده است ،با وجوديکه تغيرات معينی رخ داده است .از سدۀ پنجم ق
م بدينسو زبان و خط آرامی در تمام قلمرو ھخامنشی پارسی مورد استعمال بوده است .اين
باعث ميشود که مردمان مختلف شرق ازخط آرامی برای نوشتن زبان خويش کار گيرند .در
ساليان پس از سقوط امپراطوری ھخامنشی ،آرامی خطی است که توسط پارتيان ،سغديان و
خوارزميان استعمال ميشود .اين خط ھمچنان در شمالغرب نيم قارۀ ھند برای نوشتن زبانھای
پراکريت )ھندی ميانه( بکار ميرود .اين خط در اينجا به متن – خروشتی انکشاف ميکند که
برای چندين قرن در سراسر شمالغرب ھند ،آسيای ميانه و چين غربی مورد استعمال ميباشد.
پول رسمی مروج در شرق در دوران ھخامنشيھا ،سيگلوس نقرۀ و داريوس طالئی بوده است.
بآنھم از ذخاير و مخازن متعدد يافت شده درافغانستان واضح شده است که نقره غيرمضروب
بشمول سکه ھای يونانی کھنه نيز وسيعا مروج بوده است .اين مخازن شامل خزينۀ مشھور
اکسوس )با حدود  1500سکه( ،از اوايل سدۀ پنجم تا اواخر سدۀ سوم ق م است .يافته ھای
ديگر از ذخيرۀ بلخ است که در سال  1966با حدود  150سکۀ يونانی مربوط به دوران قبل از
 380ق م کشف ميشود .ھمچنان ذخيرۀ چمن حضوری که در سال  1933با  150سکه در
کابل بدست ميآيد .در جنوب و شرق ھندوکش در گندھارای قديم ،پول رايج در سدۀ چھارم ق م
بنام سکه ھای نقرۀ دارای عالمت مشت است .مطابق جو کريب سکه شناس ،اينھا در قسمت
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اعظم شمال و شمالغرب ھند از سدۀ چھارم ق م ببعد رايج بوده و از نمونه ھای ھندی و يونانی
غرب الھام گرفته است.
خزانۀ فوق الذکراکسوس دربرگيرندۀ مقدارھنگفت اشيای ديگر است .اين خزانه در  1877در
شمال آمودريا در)شمال( بکتريای قديم کشف ميشود .تعداد زياد اشيای آن درافغانستان ضايع
شده و يکقسمت کوچک آن به موزيم برتانيه منتھی ميگردد .اين اشيا عمدتا دارای مشخصات
امپراطوری ھخامنشی اند ،اما اشيای نيز وجود دارند که بازتاب کنندۀ رسوم محلی و نفوذ
کوچيان شمال است .بآنھم منشای آنھا تا اين اواخر نامعلوم مانده است .حفرياتی از سال 1977
در ساحۀ تخت سنگين در تقاطع درياھای وخش و پنج )آمودريا( در شمال مرز با افغانستان
جريان دارد .اين ھمان سرزمين ساکاھيماورگه فوق الذکر است .در اين حفريات يک معبد
زرتشتی فوق العاده محفوظ بدست آمده که مربوط گذار سده ھای چھارم و سوم ق م ميباشد ،اما
شامل اشيای زيادی است که مربوط سده ھای پنجم و چھارم بوده و بطورواضح ياد آور اشيای
خرانۀ اکسوس است .لذا بسيار ممکن است خزانۀ اکسوس در موزم برتانيه ،از اين ساحه منشا
گرفته باشد.
بآنھم اين پايان داستان نيست .در ،1993دھقانان محلی بامتداد مسير فوقانی دريای پنجشير
)شمالشرق کابل( گنجی را کشف ميکنند که ادعا ميشود قسمتی از خزانۀ اکسوس باشد .اين اشيا
در واقعيت ياد آورمواد قبلی خزانۀ اکسوس بوده و ميتواند قسمتی از گنج اصلی باشد.
در مطالعۀ افغانستان ،چيز فوق العاده دلچسپ عبارت از تعداد زياد لوحه ھای طالئی خزانۀ
اکسوس با تصاوير واعظان حامل دسته ھای شاخچه ،بارزمين يا بارسوم }رامشگران؟{
زرتشتيان است .اين واعظان ملبس با شلوار ،بلوز و باشليق بوده و ھر کدام حامل يک شمشير
کوچک در جانب راست ايشان است .اين لوحه ھا قسمت اعظم اشيای خزانه اکسوس در موزيم
برتانيه و گنج کشف شده در اوايل سال ھای  1990را تشکيل ميدھد .واعظانی شاخچه بدست
بشکل دايروی در طال يا نقره تجسم شده اند .چيز مورد دلچسپ عبارت از لباس مردم
تصويرشده است .آنھا بشکل واضح ملبس با لباس سکائی اند ،طوريکه از اين ساحه در اين
قسمت قلمروی ايرانيان توقع ميرود .اينھا نيز بگمان اغلب در آئين وعبادات زرتشتی مصروف
بودند .در اينصورت ،رابطه بين زرتشيزم ،بکتريان سکائی ،ساکاھای اميرگائيان و استعمال
نامھای ويشتاسپ برای واليان ھخامنشی در بکتريا را قوت بيشتر ميبخشد .قابل تعجب نيست
که درسالھای بعدی ،بکتريا بحيث زادگاه زرتشت و قلب ميھن زرتشتيزم شناخته ميشود.
مسکونه ھای دوران ھخامنشيان
باستان شناسی يکتعداد زياد ساحات دوران ھخامنشی درافغانستان ،بخصوص در شمال کشور
را آشکار ساخته است .اين عدم توازن در توزيع ساحات ھخامنشی ميتواند بعلت گسترش
کارھای باستان شناسی در کشور باشد ،ھمچنان ميتواند نشان دھندۀ يک سطح بسيار بلند
انکشاف اقتصادی در بکتريای قديم باشد .بسيار خيالی خواھد بود اگر اين طرز استدالل را
دنبال کنيم ،اما مھم است بخاطرداشت که پس از سقوط ھخامنشيان ،بکتريای قديم بزودی به
يک مرکز بسياربزرگ و موفق مستعمرۀ )ناقلين( يونانی ھا و مقدونی ھا تبديل ميشود .آنھا با
ثروت ذخيره شده ميتوانند درساليان بعدی نفوذ خويش را باالی قسمت اعظم ايران شرقی
وشمالغرب نيم قارۀ ھند توسعه بخشند.
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در مرکز اراکوزيای قديم ،حدود  3.5کيلومتر درغرب شھرکندھار ،خرابه ھای کندھار کھنه
)شھر کھنه يا زول شھر( واقع است )شکل  .(4حفريات دراين ساحه در بين سال ھای  1974و
 1978آشکار ميسازد که مسکونه ھا مربوط به دوران ھخامنشی يا قبل از آن است .اين ساحه
دربرگيرندۀ مساحت  600در  1100متر بوده و توسط استحکامات عظيم احاطه شده است .در
مرکز آن يک ارگی  100در  200متر قراردارد )اصال به بزرگی دو چند( که ھنوزھم بلندی
آن بحدود  30متر ،با برجھای دايروی در کنجھا ميرسد .در پای ارگ ،باستان شناسان دو لوحه
ايالمی ھخامنشی را مييابند که قابل مقايسه با يافته ھای مرکز ھخامنشی در پرسيپوليس بوده و
مربوط به اواخر سده ھای ششم و اوايل پنجم ق م ميباشد .لذا شکی وجود نميماند که اينجا
پايتخت اراکوزيای ھخامنشيان بوده و مطابق پلينی دارای عين نام ھمانند دريای نزديک آن و
ناحيۀ ماحول آنست.
يکی از مظاھردلچسپ کندھار کھنه منشای آنست .مراحل قبلی دربرگيرندۀ سفالی است که
مطابقت به يافته ھای دوران  6و  7در منديگک مجاور است .بعالوه ،مھندسی استحکامات
اوليه و ارگ کندھار کھنه مشخصاتی را نشان ميدھد که قويا با ساحات ديگر حصص شرقی
فالت ايران رابطه دارد )نسبت به غرب ايران( .بخصوص ارگ ،با برجھای دايروی نشاندھندۀ
عنعنات ايرانيان شرقی است .يک ارگ قابل مقايسه بارتفاع حدود  36متر در نادعلی )در تپه
ھای سرخ داغ( ،در سيستان افغانستان يافت شده است .اين ساحه مربوط به عين دوران در
مراحل اولی کندھارکھنه است ،طوريکه از يافته ھای سيراميکی نتيجه ميشود .بعالوه ،بايد
درک کرد سفالی سرخ داغ و مراحل پائينی کندھارکھنه و سفالی منديگک  6و  7ھيچگونه
افزار يا عاليمی ندارند که با عنعنات ايرانيان غربی ربط داشته باشد .بعوض ،کاشی ھای
وجود دارد که نشان دھندۀ شباھت با افزارھای سرزمينھای شمال است ،طورمثال کاسه ھای
استوانۀ – مخروطی.
تسخيرافغانستان توسط ھخامنشيان پارسی ضرورتا باعث تغيرات فوری و موثر در مھندسی
وعنعنات سفالی نگرديده و کندھارکھنه و نادعلی ھنوزھم مربوط به دوران اوايل ھخامنشيان
است .بآنھم دراينجا ساحات زيادی وجود دارد که بطور واضح خصوصيات ھخامنشی دارد،
باوجوديکه آنھا احتماال مربوط به تاريخ ھای بعدی نسبت به سبک ساختمان "ايرانيان شرقی"
باشد .يکی ازاينھا دھانۀ غالمان درسيستان ايران است .دربين  1962و  1965کاوشگران
ايتالوی نچندان دور از مرکز منطقوی زابل يکتعداد ساختمانھای خشت خام را پيدا ميکنند که
مھندسی آنھا بطور واضح خصوصيات ھخامنشی دارد .طورنمونه ،تعميرشماره  3که اندازۀ
آن  54.3در  53.2متر بوده و متشکل از يک حياط احاطه شده با چھار ستون ايوانی است .در
کنجھا ،اتاقھای بسته و زينه ھا قرارداشته و مدخل ساختمان بامتداد سمت جنوب است .ديوارھا
از ِگل پخسه درباالی تھدابھای سنگی ساخته شده است .سفالی اين ساحه نشاندھندۀ يکتعداد
افزاری است که به انواع ايرانيان غربی ربط دارند.
ساختمانھای مشابه در دھانه -غالمان در شمال افغانستان در آلتين 10 -نزديک بلخ پيدا شده
است .اين بقايا متشکل از دو ساختمان است" :قصرتابستانی" ) 55در 80متر( با يک ستون
ايوانی در چھارجانب و يک تعمير مربعی ) 36در  36متر( متشکل از يکتعداد اتاقھا با يک
حياط در وسط .ھر دو ساحه نشان ميدھد که در دوران ھخامنشی ھر دوعنعنۀ بومی "شرقی"
و نفوذی "غربی" در مھندسی و کاشی فعال بوده است.
بغير از آلتين 10 -ساحات متعدد ديگری درشمال افغانستان وجود دارد که مربوط به دوران
ھخامنشيان است .يک ساحه که دقيقا در نيمۀ ھزارۀ اول ق م مسکون بوده ،بلخ است )شکل
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 .(5اما پژوھش ھای باستان شناسی مقدار کمی از سابقۀ قديمی آنرا آشکار نموده است .در
دوران ھخامنشی ،اين احتماال يک قلعه تقريبا دايروی بقطر  1000/1200متر با يک ارگ
درجنوبشرق بوده است .در قسمت دورتر شرق آن ،بامتداد دامنه ھای کوھھای بدخشان ،شبکه
ھای وسيع آبياری يافت شده که نشان دھندۀ کثرت نفوس در دوران ھخامنشی و قبل از آن
است.
ساحات نيمۀ ھزارۀ اول ق م درشمالشرق امپراطوری ھخامنشی بسھولت ازطريق سفالی آنھا
قابل شناخت است که شامل فيصدی بلند ظروف چرخکاری استوانۀ – مخروطی است .اين
ظروف تاريخچۀ طوالنی دراين نقطۀ جھان داشته و مربوط به اواخرھزارۀ دوم و اوايل ھزارۀ
اول ق م است ،وقتی آنھا شروع به تعويض سفالی دستی رنگی دوران ياز 1-کردند .ظروف
استوانۀ – مخروطی نيز يافت شده است؛ باوجوديکه تعداد آن کم است )درسرخ داغ و دھانۀ
غالمان و در منديگک( .اينھا در غرب دشتھای ايران يافت نميشوند.
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فصل  – 8يونانی ھا
تا زمان ھخامنشيان ،مردمانی که در واديھا و جلگه ھای افغانستان زندگی ميکردند بطورنسبی
از آنچه در ايران غربی و شرق نزديک رخ ميداد ،در امان مانده و نفوذ خارجی عمدتا از
شمال منشا ميگرفت .حتی در دوران پارسيان ،واليات شرقی تا اندازۀ زيادی از انکشافات
فرھنگی در غرب دور می ماند .در آنجا نيز تغيراتی صورت ميگيرد ،اما ميتوان ترديد کرد
که مردم محالت از موجوديت شاه بزرگی در دوردست پارس با خبر بوده باشند .مردم مطابق
به عنعنۀ خويش به ساخت و استعمال ظروف استوانۀ – مخروطی ادامه ميدھند .حتی ادارات
محلی شايد از آنچه قبال وجود داشت بسيارمتفاوت بوده باشد .حاکميت ھخامنشيان بر بنياد
نمايندگان قدرت استوارميباشد .حاکمان محلی که غالبا شمالی و اوالدۀ سکائيان بودند برای
نسلھا به کنترول سرزمين ھا ادامه ميدھند ،درحاليکه ھخامنشيان را آقايان دوردست خويش
ميشمارند .در مجموع ،زندگی طوری پيش ميرود که در طول سده ھا جريان داشته است.
تمام اينھا در اواخر سدۀ چھارم ق م با آغاز يک عصر جديدی که در آن يونانيھا و فرھنگ
يونانی بشرق گسترش مييابد ،تغيرميخورد .حاکمان جديد ،بيگانگانی بودند که ھيچگونه دانش
و فھم فرھنگ ايرانی را نداشتند .اينھا يونانيان بوده و سايرين ھمه بربريان بودند .يونانيھا که
بزودی برجوامع مسکون فالت ايران تسلط مييابند ،بسرعت فاصله بين زندگی مسکونی و
کوچيگری را وسيع ميسازند .حفريات ،يک تغير سريع در عنعنۀ سفالی و معرفی انواع غربی
را نشان ميدھد .توسعۀ ھيلينيزم )يونانيگری( با ظھورقدرت يک شھزادۀ جوان دردوردستھای
مقدونی آغازميشود.
در بھار  334ق م ،الکساندر شاه  22سالۀ مقدونی با يک ارتش حدود  20ھزار نفری
ھيليسپانت )دردانيل( را عبور نموده و به کاری اقدام ميکند که يکی از جسورترين و موفق
ترين کمپاينھا در تاريخ نظامی ميگردد .او در ساليان بعدی ارتشھای ھخامنشيان پارسی را
شکست ميدھد که توسط شاه شاھان ،داريوش  3کودومانوس فرماندھی ميشود .پس از
سوختاندن قصرھای پرسيپوليس و دريافت جسد داريوش  3در شرق تھران فعلی ،او باالخره
در خزان  330ق م به افغانستان امروزی ميرسد .او با مارش نمودن از طريق غرب ،جنوب و
جنوبشرق کشوردر زمستان  330/329ق م به وادی کابل ميرسد .او کوھھای ھندوکش را در
بھار بعدی عبور نموده و بطور کامال غيرمتوقعانه ،خود را آقای شمال بکتريان ميسازد .در دو
سال متوالی ،شھر بکترا مرکز عمليات او در سرزمينھای آنطرف آمودريا در ترکمنستان،
ازبکستان و تاجکستان امروزی ميباشد .دشمن عمدۀ او رھبر سکائيان محلی ،سپيتامينز است
که قرارگاه او در جلگه ھای قراقوم قراردارد .اين مرد باالخره شکست ميخورد ،اما موقعيت
مھم او در شمالشرق امپراطوری ھخامنشی قبلی ،حتی پس از مرگش را ميتوان از اين حقيقت
اندازه گرفت که دخترش ،اپاما در ساليان بعدی با سيليوکوس ،جنرال الکساندر ازدواج ميکند.
الکساندرتا دوردست ھای سيردريا به پيش ميرود ،جائيکه او يک شھربنام ايشکاتا الکساندريه
بنياد مينھد ،نچندان دور از خجند فعلی و نچندان دور از سايروپوليس که حدود  200سال قبل
سلف او ،کوروش بزرگ ھخامنشی بنياد نھاده بود .در اينجا کوروش بزرگ و الکساندر
بزرگ ،شمالشرق ترين مرزھای امپراطوری ھای خويش را ايجاد ميکنند.
باالخره در تابستان  327ق م الکساندر بازھم کوھھای ھندوکش را عبورميکند ،در اينزمان از
شمال بجنوب .او وقتی به وادی کابل ميرسد ،فتوحات خويش را با حرکت بشرق )بامتداد
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دريای کابل( بطرف وادی اندوس و ماورای آن ادامه ميدھد .او فقط زمانی توقف ميکند که
سربازان او از پيشرفت بعدی انصراف ميکنند .دريای ھيفاسيس )بياس( در پنجاب شرقی نشانۀ
دورترين قلمرو فتوحات الکساندر بوده ،در اواخر  326ق م ارتش يونانی/مقدونی برگشت
نموده و مارش طويل بطرف خانه را آغاز ميکنند .باالخره الکساندر در بھار  324ق م به
پرسيپوليس برميگردد که  6سال قبل آنرا ترک گفته بود .او در 323ق م در بابليون ميميرد.
برای مقصد اين کتاب ،کمپاين ھای الکساندراھميت بزرگی دارد .ارتش الکساندر توسط
صفوف وسيعی ازجغرافيه نگاران ،نبات شناسان ،مورخين ،زندگينامه نويسان وغيره ھمراھی
ميشود .آنھا يک ذخيرۀ عظيم معلومات در بارۀ کمپاين ،اراضی و مردمانی جمع آوری ميکنند
که مقدونيھا بآنھا مواجه ميشوند .باينترتيب يکمقدارمعلومات قابل توجه در بارۀ سرزمينھا و
مردمانی فراھم ميشود که حاال بنام افغانستان ناميده ميشود.
ارتش ھخامنشيان
جنگ نھائی و سرنوشت ساز بين مقدونيھا و پارسيان در شمال بين النھرين در گاگاميال دراول
نومبر 331ق م بوقوع ميپيوندد .نظم جنگی ارتش پارسی ،طوريکه توسط نويسندگان قديمی
ارائه شده ،نشاندھندۀ اينستکه واليات شرقی امپراطوری بعالوۀ سرزمينھای ديگر"سکائيان"
مانند کاپادوکيا و ارمينيا فراھم کنندۀ قسمت اعظم قوتھای سواره بوده است که درجناحھای
ارتش جابجا شده بودند .زندگينامه نگاران تذکرات خاصی ازبکتريانھا ،اراکوزيانھا ،ساکاھا و
سکائيان )!( دارند .آنھا ملبس با شلوارھا ،تونيکھا و باشليق که سرھايشان را ميپوشاند و مسلح
با کمان ھای مرکب ،شمشيرھای کوتاه و تبرزين ھای جنگی ،تھديد عظيم و ترسناکی را بمقابل
ارتش مقدونی ايجاد ميکنند.
جدا ازاين ،زندگينامه نگاران الکساندربزرگ ھمچنان ترکيب قطعات افغانستان را شرح
ميدھند .آرين يکی از زندگينامه نويسان الکساندر ميگويد که والی ھخامنشی بکتريا بنام بيسوس
فرماندۀ عمومی بکتريانھا ،سغديانھا وھنديان "ھم مرز بکتريان ھا" را بعھده داشت .او ھمچنان
معلومات ميدھد که "ساکاھا" توسط شخصی بنام مائيسيس رھبری شده و به قطعات بيسوس
می پيوندد .گروھھای ديگری که درآن سربازان افغانستان امروزی شامل بودند ،برسانتيس
والی اراکوزيا و درنگيانا ميباشد .مطابق آرين ،او اراکوزيان و "کوھيان ھندی" را رھبری
ميکرد .چون بارسانتيس کنترول درنگيانا را نيزبعھده داشت ،ميتوان با اطمينان فرض کرد که
سربازان سيستان فعلی نيز باو پيوسته است .باالخره ما در بارۀ والی ساتيبارزانس ميخوانيم که
فرماندۀ سربازان واليت خويش يعنی آرييا ،اطراف ھرات فعلی را بعھده داشت.
باينترتيب واضح ميشود که در اواخر سدۀ چھارم ق م سه مقام عالی ھخامنشی در افغانستان
امروزی بنام ھای واليان )ساتراپ( بکتريا ،اراکوزيا/درنگيانا و آرييا وجود دارد .مراکز آنھا
مربوط به نواحی اطراف بلخ فعلی درافغانستان شمالی ،نواحی کندھاردرافغانستان جنوبی و
ماحول ھرات درافغانستان غربی است .لذا اين وضع از اواخر سدۀ ششم ق م بسيار فرق ميکند
که فقط واليان بکتريا و اراکوزيا در کتيبۀ بيستون بحيث دو مقام عمدۀ ھخامنشيان دراين قسمت
قلمرو درج شده اند.
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بيسوس آخرين والی ھخامنشی بکتريا
ترکيب سه قطعه ،معلومات دلچسپی در اختيار ما قرار ميدھد که روشنائی زيادی باالی دانش
ما از منابع اوليۀ دوران ھخامنشی مياندازد .مھمترين قطعۀ افغانستان بدون شک مربوط
بيسوس بکترياست .او فرماندۀ بکتريان ھای خويش ،سربازان سغديا )بامتداد دريای زرافشان
درشمال بکتريا( و"ھنديھای ھم مرز بکتريان" می باشد .از مورد آخری و ساير منابع روشن
ميشود که ھنديان آنسوی ھندوکش در وادی کابل يا جوار آن زندگی ميکردند .آنھا بايد عين
)ھنديان( گندھاريان و داديکای با تجھيزات بکتريان )سکائيان( باشند که توسط ھرودوتس
بحيث قسمتی از ارتش سيرسيس بمقابل يونان در اوايل سدۀ پنجم ق م درج شده است.
بيسوس بطورآشکارمھمترين والی "شرق" بوده است .او کسی است که پس از مرگ داريوش
سوم خود را جانشين و شاه اعالم ميکند .او خود را ارتاسيرسيس  4ناميده و تاج شاھی و لباس
شاھی شاھان ھخامنشی پارسی را ميپوشد که نشاندھندۀ ھمت بلند او است .زندگينامه نويس
ديگر الکساندر بنام کورتيوس ،صفوف وسيع حاميانی را ارائه ميکند که بيسوس ميتواند
درمبارزه خويش بمقابل الکساندرداشته باشد :سغديان ،داھای )يک گروه سکائيان در شرق
بحيرۀ کسپين( ،مساگيتای )سکائيان جنوب بحيرۀ ارال( ،ساکاھا )سکائيانی ظاھرا درشمال و
شرق بکتريا( و ھنديان .واضح است که بيسوس پس از مرگ داريوش  3بحيث رھبرسرزمين
ھای شمال شرقی امپراطوری ھخامنشی )قبلی( مدنظراست .باينترتيب قلعۀ بکترا ،بلخ فعلی
بطور آشکار مرکز عمدۀ حاکميت ھخامنشيان در سرزمين ھای شمالشرق امپراطوری پارسيان
بوده است .کنترول آشکار ھنديان مسکون در جنوب ھندوکش نيز بدين معنی است که او بر
مسير ستراتژيک ايران ازطريق کوھھا به وادی کابل و جلگه ھای اندوس تسلط داشته است.
ساکاھای بدخشان
موقعيت مائيسيس و ساکاھای او نيز بسيار دلچسپ است .مطابق آرين ،اين ساکاھا بحيث تابعين
والی بکتريان به بيسوس نمی پيوندند ،چون اينھا مکلفيت مستقيم به مقابل شاه پارسيان دارند.
اين نشان ميدھد که اين ساکاھا يک گروه نسبتا مستقل ادارۀ محلی پارسيان را تشکيل ميدھد.
پس اينھا کی بودند؟
ھخامنشيان تمام سکائيان را بنام ساکا ناميده است ،درحاليکه يونانيھا تقريبا در تمام موارد نام
سکائيان را ترجيح داده اند .مورد استثنا ،ساکاھای اميرگائيان ھيرودوتس و ساکاھای اند که در
زندگينامه نويسان الکساندر درج شده اند .ھيچ شکی وجود ندارد که ھر دو گروه ساکا يکی
بوده وھمان ساکا ھيماورگه يا "ساکاھای استعمال کنندۀ ھاوما" منابع ھخامنشی اند که خصلت
متمايز و ظاھرا زرتشتی آنھا فوقا بحث گرديد .مطابق زندگينامه نويسان الکساندر ،اين ساکا ھا
شامل )بغير از مائيسيس( دو رھبر بسيار قدرتمند ديگر اوکسيارتيس و سيسی ميتريس است.
قرار معلوم آنھا در شمال آمودريا بامتداد مرزھای فعلی ازبکستان و تاجکستان در شمال شرق
بکتريا و دور از صحراھا و دشت ھای شرق کسپين )محل زندگی سکائيان "جلگه ھا"( زندگی
ميکردند .ساکاھا يک مقاومت سخت در مقابل مقدونيھا ايجاد ميکنند .اما اوکسيارتيس پس
ازتسليمی ،بحيث والی الکساندر در پاروپانيسادای در ساحۀ کابل فعلی نصب ميشود .او اين
مقام را آشکارا بعلتی بدست ميآورد که الکساندر او را بحيث شخص مطمئين با تماس ھای
ضروری برای محافظت اين ساحه درنظر ميگيرد؛ کسيکه بايد مقدونی ھا را از عقب در
جريان کمپاين بقابل ھنديان محافظت کند .الکساندرھمچنان رکسانه )دختر او( را عروسی
ميکند که او مادر پسر پس از مرگ الکساندر شده و او را نيز الکساندر مينامد.
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ھنديان و اراکوزيان ھخامنشی
شخصيت مھم ديگر بارسانتيس والی اراکوزيا و درنگيانا ميباشد .او نتنھا فرماندۀ اراکوزيان و
سربازان درنگيانا ،بلکه ھمچنان کوھيان ھندی است .ھويت اين ھنديان نامعلوم است .اينھا شايد
در شرق و شمالشرق اراکوزيای قديم بامتداد مرز ھای فعلی افغانستان و پاکستان زندگی
ميکردند ،احتماال در سرزمينی که توسط ھيرودوتس و منابع ھخامنشی بنام ستاگيديا ناميده شده
است .اينھا شايد با "ھنديان اينطرف اندوس" يکی باشند ،جائيکه بارسانتيس پناھنده ميشود،
وقتی قلمروی او توسط الکساندر مورد حمله قرار ميگيرد.

مجاورت مردمان "ھندی" با اراکوزيا در زمان الکساندر در کتاب آرين بنام اناباسيس
الکساندر نيز بازتاب يافته است .او ميگويد ،چطورمھاجمين مقدونی در بين اراکوزيا و وادی
کابل ،باالی "ھنديان مجاور اراکوزيان" حمله کردند .آشکار است مردمانی که منحيث ھنديان
درنظرگرفته شده اند درجوار قلب اراکوزيای قديم زندگی ميکردند .خصلت تقريبا ھندی
مرغزار کندھارکه در فصل قبلی تشريح شد تفصيلی است که بازھم بآن برميگرديم ،وقتيکه
اينقسمت افغانستان فعلی در سدۀ سوم ق م بخشی ازقلمروی ھنديان موريا ھا قرار ميگيرد.
لذا قلمروی قدرت بارسانتيس ازدلتای ھلمند درسيستان فعلی تا سرزمينھای مرزی ھنديان
درشرق وسعت داشته که دربرگيرندۀ تمام افغانستان جنوبی فعلی است .در پھلوی آن،
زندگينامه نگاران الکساندرميگويند که دوقبيله درقسمت جنوبی پنجاب درپاکستان فعلی ،برای
اراکوزيان باج ميپرداختند .ميکانيزم دقيق آن غير واضح است ،اما بسيار زياد ممکن است
اراکوزيان )سکائی( پيشرو يا حد اقل والی ھخامنشی پارسی آنھا يکمقدارکنترول باالی
قسمتھای ميانه وادی اندوس داشتند.
سرزمين ھای افغانستان در زمان الکساندر
زندگينامه نويسان الکساندر جزئيات متعددی در بارۀ مردم و کشورافغانستان فعلی بدست
ميدھند .اينھا نشان ميدھند که قوتھای نظامی عمده مردم بکتريا و اراکوزيا متشکل از سربازان
سواره است .زندگينامه نويسان ميگويند وقتی بيسوس درمقابل الکساندرمقاومت ميکند ،توسط
 8ھزار سوار پشتيبانی ميشود .ھمچنان سواره ھا بودند که ساتيبارزانس والی ارييا را )پس از
تسليمی اولی( بھنگام شورش بمقابل الکساندرھمراھی ميکردند .بسياربعد تردرھند نيز،
سوارکاران اراکوزيا و پاروپانيسادای ارتش الکساندررا تقويه کردند .آرين ميگويد درھند نيز،
سواران ارتش الکساندر توسط سوارکاران بکتريا ،سغديا ،اراکوزيا ،درنگيانا ،ارييا و پارتيا
تقويه ميشدند .از اينکه مقدونی ھا اين ايرانيان را بحيث دوستان يا اسرا بخاطر تضمين
برخورد خوب مردم شان خوش آمديد گفتند يا نه ،ميتواند يک مسئله اضافی باشد.
استعمال وسيع اسپ توسط مردمان مقابله کننده با الکساندردرجنوبغرب افغانستان بازتاب يافته
است .دراينجا الکساندر و مقدونيان با مردمی مالقات ميکنند که زندگينامه نويسان آنھا را
ارياسپوی يا اريماسپوی ميخوانند .اينھا ھمچنان بنام ايورگيتای "ولينعمتان" ياد ميشوند .مطابق
زندگينامه نويسان ،کوروش بزرگ اين عنوان را وقتی بآنھا اعطا ميکند که او را درجريان
کمپاين "سکائيان" نجات ميدھد .مطابق آرين ،آنھا خود را طوری اداره )حکومت( ميکردند که
با مردمان ديگراين منطقه کامال متفاوت بود .طبيعت خاص اين گروه يکجا با اين حقيقت که،
آنھا بنحوی با کمپاين "سکائيان" ربط دارند ،قويا دلچسپ است .اين ميتواند نشان دھد آنھا شايد
83

اوالدۀ سکائيانی باشند که در اوايل ھزارۀ اول ازطريق دھليزھرات باين ساحه مھاجرت کرده
و برای سده ھا خصوصيات خود را نگھداشته اند .اگر نام آنھا درست گرفته شده باشد،
دربرگيرندۀ واژه ايرانی "اسپ" بوده و شايد نشان دھندۀ اھميت اسپ برای اراکوزيان و
منشای سکائی آنھا باشد.
درغرب وجنوب افغانستان ،الکساندرازطريق يکتعداد مسکونه ھای شھری عبور نموده است.
اينھا شامل ارتکوانا پايتخت ارييا )ھمچنان بنام الکساندريۀ ارييا خوانده شده است(؛ فرا يا فرادا
که مجددا بنام پروفتازيا )الکساندريه( ،مرکزعمده درنگيانا )احتماال نزديک فراه فعلی( ناميده
شده؛ و )الکساندريه در( اراکوزيا ،مرکز واليت حامل عين نام )کندھارکھنه( ميباشند .نظر به
اسناد ،واضح است که اين محالت ،مراکزمحلی قدرت ھخامنشيان پارسی بودند.
معلوم نميشود که الکساندر مشکالت زيادی درتسخيرافغانستان جنوبشرقی داشته باشد.
دايودوروس يکی از زندگينامه نگاران الکساندر ميگويد برای الکساندر فقط چند روز
دربرگرفت تا کنترول خويش را درآنجا مستقرسازد .مقدونيھا مدت زيادی در اراکوزيا اقامت
نميکنند ،اما يک مقام يونانی بنام مينون را با يک گارنيزون قوی  4ھزار پياده و  600سوار
در آنجا ميگذارند .قوت گارنيزون بدون شک نشان دھندۀ اھميت ستراتژيک مرغزار)واحه(
کندھاراست .اھميت آن چند سال بعد ،وقتی روشن گرديد که يکقسمت بزرگ ارتش مقدونی با
فيل ھای خويش از وادی ميانه اندوس و از طريق اراکوزيا به پرشيا مارش ميکند که توسط
جنرال مورد اعتماد الکساندر بنام کراتيروس رھبری ميشود .درحاليکه خود الکساندر بھمرای
يکتعداد سربازان خويش مسيربمراتب مشکل جنوبی از طريق دشتھای بلوچستان را درپيش
ميگيرد.
الکساندر که درخزان  330ق م از کندھاربطرف شمالشرق به وادی کابل مارش ميکند ،جنرال
رابرتس بامتداد ھمين مسير در تابستان  1880از کابل برای نجات کندھارميشتابد .زندگينامه
نگاران مشکالتی را تشريح ميکنند که سربازان الکساندر در مسير 500کيلومتری مارش
خويش متحمل ميشوند .سربازان باالخره بامتداد کناره ھای جنوبی ھندوکش )که آنرا
قفقازمينامند( ميرسند .دراينجا ،درتقاطع دريا ھای پنجشير وغوربند نزديک چاريکار فعلی،
الکساندر دوباره مرکز کاپيسا )الکساندريه ققفاز يا اسکندريه زيرقفقاز( ،کاپيشا -کانيش کھنه
ھخامنشيان را بنياد مينھد.
دربھار 329ق م الکساندر و ارتش او ازنشيب ھای شمالی ھندوکش بجلگه ھای بکتريای قديم
سرازيرميشود .دشمن او بيسوس کشور را ترک گفته ،به شمال فرار نموده و الکساندر
سرزمين را اشغال ميکند .زندگينامه نگاران الکساندر از موجوديت سه شھرمھم ياد آوری
ميکنند :دراپساکا ،اورنوس و بکترا .موقعيت بکترا واضح است ،اما تشخيص دو شھر ديگر
ھنوز نامعلوم است .در خود بکترا نيز مقاومت قابل توجھی بمقابل الکساندرصورت نميگيرد.
ھمانند سايرحصص افغانستان فعلی ،شکست والی ھخامنشی بمعنی پايان حاکميت پارسيان
ميباشد .ھيچ نوع حکومت محلی وجود نداشت که برای پارسيان وفادار بماند .حاکمان محلی
بکتريا که بنام "ھايپارش" ياد ميشدند توسط الکساندر)درمجموع( بنام سيلوگوس ناميده شدند.
ھيچ سندی وجود ندارد که اين ھايپارش ھا مخالف حاکمان جديد خويش باشند .شکی وجود
ندارد که آنھا اميدواربودند حالت آنھا تغيرننموده وآنھا مجبوراند سند تابعيت خويش را به
سلطان )دوردست( ديگری بفرستند.
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وضع درسرزمين ھای "مسکون" افغانستان شمالی از آنچه درسرزمينھای شمال آمودريا
بوقوع ميپيوندد کامال فرق ميکند ،جائيکه الکساندربرای دوسال يک جنگ ويرانگر بمقابل
حاکمان محلی وغارتگران سکائی از دشت ھای بامتداد کسپين را براه مياندازد .مقدونيھا مردم
محلی را به وحشت و ارعاب مياندازند .خشونت اين مبارزه توسط تنظيمات سياسی کامال
متفاوت اين سرزمين ھا برانگيخته ميشود .در جلگه ھای افغانستان شمالی فعلی ،حاکمان محلی
که ثروت خويش را بربنياد توليدات زراعتی استوارساخته بودند ،مردم را کنترول ميکردند.
صلح و آرامش بمفاد ھمه بوده و ھايپارش تحت کنترول بسيار دور از شاه ھخامنشی و
نمايندگان آنھا قرارداشت .مردم شمال آمودريا ،بمقدارکم تابع زراعت بودند .دامداری بسيار
اھميت داشته وتعداد زياد مردم ھرموسم با گلۀ خويش ازجلگه ھا به کوھھا کوچ ميکردند .آنھا
درمجاورت سکائيان کوچی واحتماال عشاير ايشان زندگی ميکردند که باشندگان دشتھای قراقوم
)ريگ سياه( و قزل قوم )ريگ سرخ( بودند .اين سکائيان درطول دو سده ،يک تعادل محتاطانه
با ھخامنشيان پارسی را نگھداشته بودند .آنھا شاه پارسی را بحيث حاکم خود می شناختند ،اما
درسايرموارد ،آنھا در صلح نسبی قرارداشتند .سقوط ھخامنشيان پارسی و آمدن الکساندرتمام
اينھا را تغيرميدھد .الکساندربرنامه نداشت تا ايرانيان و سکائيان شمال آمودريا درصلح زندگی
کنند .اوبطورآشکارفقط با شناسائی محض حاکميت خويش راضی نبوده و نتيجۀ آن ادامۀ يک
جنگ ظالمانه بوده است.
جانشينی الکساندر

بھنگام مرگ الکساندربزرگ دربابليون درجون  323ق م يک سلسله جنگھا دربين ديادوکوی
بوقوع می پيوندد :جنراالن و مقامات عالی ارتش الکساندرکه ادعای ميراث الکساندر را
داشتند .اين مبارزات بطورجدی قدرت امپراطوری مقدونی را زير سوال ميبرد .بآنھم نبايد
فراموش کرد که حتی قبل از مرگ الکساندر ،موجوديت مقدونيان در واليات ھنديان کاھش
يافته و تقريبا نابود شده و در ايران شرقی ،ناقلين يونانی و مقدونی شورش نموده و به برگشت
بخانه ھای خويش شروع ميکنند .درواقعيت ،قسمت اعظم ايران شرقی بھنگام مرگ الکساندر
در يکحالت بحرانی قراردارد .اين يک ميراث نامعلومی است که الکساندربه جانشينان خود
باقی ميگذارد.
تعداد ناقلين درشرق بسيارزياد ميباشد :دربکتريا به تنھائی ،الکساندرحدود 13500
سربازيونانی و مقدونی را مسکون ساخته بود ،دراراکوزيا حدود  4600مرد ،بدون دنباله
روان قرارگاه و سايرين .ازمنابع بطورروشن معلوم ميشود که اکثريت ايشان ميخواستند بخانه
برگردند .آنھا عالقه نداشتند درقلمروی وسيع ايران شرقی و جنوب آسيای ميانه دربين
"بربريان" زندگی نمايند که نميتوانستند حتی به يونانی صحبت کنند .منابع قديمی ميگويد،
بھنگام مرگ الکساندر ،ناقلين يونانی/مقدونی شورشی در بکتريا و نواحی مجاورتوانستند يک
ارتش  23ھزارنفری جمع آوری کنند .چنين يک ارتش بزرگ تھديد جدی به رھبران مقدونی
دربين النھرين بوده و ھم بدين معنی بود که اکثريت ناقلين يونانی/مقدونی در شرق ميخواستند
بخانه خويش مارش کنند .يکقسمت بزرگ فتوحات الکساندر درحال تخليه قرار داشت .اقدام
فوری ضروربوده و پيرديکاس که بحيث نايب السلطنه و وارث الکساندرعمل ميکند جنرال
ديگری بنام پيتون را فرمان ميدھد که با  20ھزار نفربطرف شرق مارش کند .پيتون موفق شده
و باالخره ناقلين شورشی شرق را شکست ميدھد .شورشيان مجبورميشوند اقامت کنند،
باوجوديکه واضح است اکثريت ايشان ھرگز آرزوی برگشت بخانه خويش را از دست نميدھند.
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باوجود اين حوادث ،واليان يونانی/مقدونی درايران شرقی بحيث يک قوت قدرتمند در مبارزه
دوامدارقدرت باقی ميمانند .آنھا در 317ق م با جمع آوری يک ارتش  6500نفری ،پيتون را
شکست ميدھند که دراينزمان حاکم ماد ميباشد .يکسال بعد واليھای شرقی بازھم جنگی براه
مياندازند ،در اينوقت يکجا با ايومينيس بمقابل انتيگونوس مقدونی؛ درجنگ پاريتاسينی )ايران
غربی( ،واليان اراکوزيا ،ارييا و درنگيانا ،بکتريا و وادی کابل تماما متحد ميشوند تا مقام
خويش را حفظ نمايند .اما بطورآشکاراتحاد ناقلين مشکل بوده و سربازانی از پارتيا و
سايرنقاط شمالشرق با انتيگونوس يکجا ميشود .وقتی واليان شرقی شکست خورده و
انتيگونوس بحيث فاتح بيرون ميآيد ،ادعای حاکميت عمومی نموده و يکتعداد واليان جديد در
شرق تعين ميکند .بآنھم او نميتواند اوکسيارتيس والی پاروپانيسادای )وادی کابل( پدر رکسانه
و پدرکالن الکساندر نوزاد را تعويض نمايد .با وجوديکه اوکسيارتيس ،ايومنيس را بمقابل
انتيگونوس کمک کرده بود ،موقعيت او چنان قوی ميباشد که ھيچکس نميتواند او را برکنار
سازد .او بطور مستحکم در وسط وعقب کوھھای ھندوکش سنگرگرفته است .لذا حالت سياسی
بسيارناپايدارباقی ميماند .چيزيکه بدنبال ميآيد ،رشد خود مختاری حاکمان محلی و
يونانی/مقدونی درشرق است .قدرت مرکزی وجود نداشته و ناقلين زيادی بخانه ھای خود
برميگردند .سکائيان شمال ،ھنديان شرق و ايرانيان محلی ادعای موقعيت ازبين رفتۀ خويش را
نموده و ميراث الکساندر در شرق درحال نابودی ميباشد.
سرانجام يکی ازافسران الکساندربنام سيليوکوس پس ازشکست دادن مخالفين عمدۀ
يونانی/مقدونی خويش قدرت فالت ايران را بدست ميگيرد .اوبطورپيروزمندانه در 312/311
ق م داخل بابيلون ميشود .سيليوکوس با اپامه دخترسپيتامينيس ازدواج ميکند ،کسيکه مدت
زيادی بمقابل الکساندردرشمال ميجنگد .باينترتيب سيليوکوس )که سيليوکوس نيکاتور
"پيروزمند" گفته ميشود( و پسرش انتيوکوس )سوتر "ناجی" گفته ميشود( بخصوص از نگاه
قرابت در امورات ايران شرقی سھيم می شوند .باوجوديکه منابع قديمی ھميشه واضح نميباشد،
بطوردرست ميتوان حدس زد که سيليوکوس پس ازاشغال بابيلون درشرق کمپاين ميکند.
اوساختارسياسی واليات شرقی را درک نموده ،واليان مقررکرده و پاليسی الکساندر يعنی
مستقرساختن يونانيھا ،مقدونيھا وسايرين را درشھرھای سبک – يونانی دوباره تقويه ميبکند.
بآنھم موقعيت سيليوکوس بطورجدی ازطرف غرب توسط دوست قديمی اش ،پتوليمايس که
کنترول مصررا بدست آورده و دشمن کھنه او ،انتياگوس که حاکم اناتوليه است ،مورد تھديد
قرارميگيرد .لذا قبل ازاينکه سيليوکوس کارخود را در شرق بپايان رساند ،او بايد به غرب
برگردد .او متعاقبا مجبورميشود يک معاھده با ھنديان منعقد کند که پس از سده ھای توسعۀ
ايرانيان باالخره خود را بامتداد مرز ھای شرقی قلمروی سيليوکوس ميرسانند.
مورياھا
ستارۀ درحال صعود ھند در آنزمان چندراگوپتا موريا ميباشد .او بنياد گذارسلسلۀ موريان است
که دراواخرسده ھای چھارم وسوم ق م برقسمت اعظم شمال و مرکز ھند فرمان ميراند.
يونانيھا او را بنام ساندرا کوتوس ميشناسند .سيليوکوس در 303ق م قبل از اينکه واليات شرقی
را ترک نموده و بطرف غرب حرکت کند ،يک معاھده با چندراگوپتا امضا ميکند .مطابق
منابع ،قيد ميشود که سرزمين ھای گندھارا ،پاروپانيسادای )وادی کابل( ،اراکوزيا و گيدروزيا
دربدل  500فيل در اختيار مورياھا قرار گيرد.
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مورخ فرانسوی ،پاول برنارد ميگويد که معاھده نشاندھندۀ يک عمل انجام شده بوده وھنديان
قسمت اعظم ايران شرقی را اشغال کرده بودند .صرفنظر از اينکه اين موضوع حقيقت دارد
يانه ،ممکن است وضع بمراتب مغلقتر از آن بوده باشد .ساحات که دراختيارموريا ھا
قرارميگيرد درکنارۀ شرقی فالت ايران ،جنوب و شرق کوھھای ھندوکش واقع است .اينھا
بطور آشکاردربرگيرندۀ وادی دريای کابل ،وادی ارغنداب )اراکوزيای قديم( وسرزمينھای
بلوچستان شرقی است .اين مناطق عمدتا ،شايد بغير از وادی ارغنداب ،دارای جمعيتی بودند
که بحيث ھنديان شناخته ميشدند ،باوجوديکه سده ھای زيادی قسمت اعظم اين سرزمين ھا
تحت کنترول يک طبقۀ فوقانی ايرانی )يا ايرانی/سکائی( قرارداشت .بعالوه ،درجريان سدۀ
چھارم عمده ترين سکه مروج درسرزمينھای جنوب ھندوکش سکه ھای نقرۀ با مارک مشت
است که منشای "ھندی" داشته و نشاندھندۀ وسعت نفوذ فرھنگی نيم قاره ھند باالی حصص
شرقی امپراطوری ھخامنشی ميباشد .افزايش کنترول موريان تا دوردست ھای شمالغرب يا
دامنه ھای ھندوکش شايد بازتابی بيشتر از توسعۀ قدرت سياسی موريان بوده وشايد نشان دھندۀ
شموليت آگاھانه سرزمينھای باشد که مورياھا آنرا سرزمينھای ھنديان دانسته وجمعيت آن
ھنديان بوده اند.
درنگاه اول معلوم ميشود اين موضوع يک اصل کامال جديد قومگرائی باشد .بآنھم چيز دلچسپ
دراين مورد يک اثر سانسکريتی بنام ارتشاسترا مربوط کاتيليا و سده ھای اوليه عصرحاضر
ولی بازتاب دھندۀ معلوماتی از زمان مورياھا است .دراين اثر اين مفکوره پيش کشيده ميشود
که حاکميت يک چکراورتين )حاکم( حقيقی بايد از ھيماليا درشمال تا بحرھا درجنوب امتداد
داشته باشد .منابع مشابه ،بعضی اوقات اشاره به وخشو)آمودريا( بحيث مرزشمالی بھارت-
ورشه يا جمبو -دويپا )ھند( دارند که درمتنھای بعدی ھندی يافت ميشود .لذا غلبه موريان بر
اراکوزيا و وادی کابل ميتواند چيزی بيشترازيک توسعۀ محض امپرياليستی بوده و تبلور يک
انديشۀ موجود دربارۀ سرزمينھای باشد که بحيث "ھنديان" درنظرگرفته شده است.
نقطۀ بسيارجذاب اينستکه مرغزارھای کندھار)اراکوزيا( بايد دراين سرزمين ھای "ھندی"
شامل باشد .من درصفحات قبلی با توجه به منابع ھخامنشی و قديمی گفتم که شھادت بر
مجاورت "ھنديان" درمرغزارھای کندھاردارد .اين نميتواند تصادفی باشد که درسده ھای
بعدی اراکوزيا بحيث "ھند سفيد" شناخته ميشود .درھرحال ،تا سده سوم ق م سرزمينھای
کوھستانی شرق اراکوزيا که حاال مسکن قبايل پشتون )ايرانيان( است ،بطورآشکار"ھندی"
بوده و خود مرغزار کندھار نيز تحت حاکميت ھنديان قرارداشته است.
چندراگوپتا درسال  298ق م توسط بيندوسارا جانشين ميشود که توسط يونانيھا بنام
اميتروخاتيس شناخته ميشود .او بنوبۀ خود در 273ق م توسط پسرمشھورش بنام آشوکا جانشين
ميشود ) 232 -273ق م( .اين شاه بخاطر تعدد فرامين و کتيبه ھای کنده شده درستونھا و
سنگھا درسراسرامپراطوری موريان مشھورميباشد .متن ھا بزبان و خط محلی نوشته شده اند.
ازاوايل سالھای  1930يکتعداد اين متنھا درافغانستان يافت شده است ،باوجوديکه دريک سبک
"مجلل" کمترنسبت به نيم قاره اجرا شده است .اولين اينھا يک متن پراکريت )ھندی ميانه(
درخط آرامی و با توضيحات آرامی است که درباالی يک صفحۀ سنگی کنده شده ودرسال
 1932درنزديکی پل درونته )نزديک جالل آباد( يافت شده است .متن ھای بيشترآشوکا ،با
زبان و خط آرامی در 1969و  1973در باالی يک صفحۀ سنگ در وادی لغمان )حدود 10
کيلومترشمالغرب تقاطع آن با دريای کابل( کشف ميشود .يک کتيبه دو زبانه يونانی -آرامی
)کندھار (1در 1958درباالی يک تخته سنگ بزرگ در شمال کندھارکھنه )درجنوب
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افغانستان( يافت ميشود )شکل  .(6متن ديگرموريان ،فقط دريونانی و نقش شده درباالی يک
قطعه سنگی نيزدرکندھاردر 1963يافت ميشود .اين قطعه سنگ احتماال بخشی از يک
يادگاربسياربزرگ باشد ،شايد دربرگيرندۀ تمام چھارده فرمان عمدۀ سنگی آشوکا .متن
ديگرنوشته شده درخط آرامی اما با مضمون آرامی -پراکريت درعين سال در کندھاريافت
ميشود .لذا دروادی دريای کابل ،موريا ھا خط وزبان آرامی را باضافۀ زبان پراکريت بکار
ميبرند .آنھا دراراکوزيا زبان و خط يونانی ،زبان وخط آرامی ،و مخلوط زبان آرامی-
پراکريت استعمال ميکنند .بعبارۀ ديگر ،يونانی فقط در اراکوزيا بکارميرود درحاليکه آرامی و
پراکريت در ھردو محل استعمال ميشود.
درمتن ھا اشارات زيادی دربارۀ مردمان شمالغرب امپراطوری موريان بشمول ياوانا ھا
)يونانيھا( و کمبوجا ھا وجود دارد .نام ياوانا ،واژه ايکه ازنام آيونيا بامتداد سواحل شرقی
ايجيان مشتق شده بطور واضح اشاره به نفوس يونانی ايران شرقی است؛ کتيبه ھای پارسی
باستان ھخامنشی دراينمورد اشاره به ياونا دارد.موجوديت يونانيھا در اراکوزيا در سدۀ سوم ق
م با وجوديکه ظاھرا تحت کنترول عمومی موريان بودند ،بيشترتوسط يافته ھای کندھارکھنه
يک کتيبه يونانی در  1978و مربوط به  280ق م روشن ميشود .بارتباط کمبوجاھا ،اين نام
بصورت عام در منابع ھندی برای نشان دادن نفوس ايرانی سرزمينھای مرزی بکاررفته است.
اين زمانی است که سوداگران ،دپلوماتھا و سايرين غالبا ازطريق افغانستان کنونی عبور
ميکردند .يکی ازدپلوماتھای يونانی سفرکننده به ھند ،ميگاستينيس است .قرار معلوم او مدت
طوالنی در دربار مورياھا در پتالی پوتره در شمالشرق ھند سپری نموده است .اثراو بنام
انديکا با وجوديکه بصورت کامل باقی نمانده ،ھنوزھم بعلت قطعات زياد مشھوراست .گفته
ميشود که او غالبا با سيبيرتيوس ،حاکم يونانی اراکوزيا در دھه ھای آخری سده چھارم اقامت
کرده است .درکتيبه ھای آشوکائی )فرمان  (13گفته ميشود که شاه ھند قاصدانی به غرب
ميفرستد ،جائيکه شاه يونانی بنام امتيوگا حکومت ميکند )شايد انتيوکوس  246 -261 ،2ق م(
وماورای قلمروی امتيوگا در سرزمين ھای چھار پادشاه توالمايا )پتوليمايوس  2فيالديلفوس؟
 247 -285ق م( ،انتيکينا )انتيگونوس گوناتوس؟  239 -276ق م( ،ماکا )ماگاس سايرينی؟
که در 258ق م فوت ميکند( و اليکياشوداال )الکساندر ايفيروس يا الکساندر کورينت؟(.
موجوديت ھنديان در اراکوزيا و متباقی سرزمينھای مرزی توسط دريافت ھای نيز نشان داده
ميشود که در جريان حفريات در کندھارکھنه توسط سفالی ھای واضحا دارای منشای ھندی
بدست آمده است .بعالوه ،سکه ھای موريائی درشرق افغانستان بشمول کندھاريافت شده اند.
اينھا شامل سکه ھای نقرۀ با عاليم مشت اند که پول نقرۀ رايج درامپراطوری موريان بوده و
سکه ھای مسی مربعی که از گنجينه ھای بگرام ،آيخانم و ميرزکه بدست آمده اند .آخری يکی
ازتماشائی ترين دريافتھای کشوربوده است .در اوايل  1947گزارشاتی به کابل ميرسد که
مقدار ھنگفت سکه ھا در يک چاه نزديک دھکدۀ ميرزکه )حدود  50کيلومترشمالشرق گرديز(
يافت شده است .دانشمندان کابل متعاقبا محل را بازديد نموده و حدود  5500سکۀ ھندی دوران
موريان را بدست ميآورند .ھمين گنجينه ھمچنان شامل  2500اشيای ھندو -يونانی )عمدتا سده
دوم ق م( وحدود  3500ھندو -سکائی )سدۀ اول ق م( و سکه ھای ديگر از دوران پس از
موريان است .اين چاه احتماال يک محل مذھبی بوده که برای چندين سده ادامه داشته است.
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سيلوسيدھای )سلوکيان( بعدی
پس ازجنگ ايپسوس در 301ق م وشکست انتيگونوس ،سيليوکوس  1نيکاتور بزودی توجه
خود را بطرف شرق معطوف داشته و به ترويج بيشتراستعماريونانی /مقدونی شرق شروع
ميکند .منابع قديمی نشان ميدھد که تعداد زياد يونانيان و سايرين ازمديترانه به مناطق جنوب
آسيای ميانه انتقال ميکنند .نقطۀ محراقی سلوکيان در شرق ،بکتريا و شھرھای واقع بامتداد
مسيرھای منتھی شونده بآن از بين النھرين است .سيليوکوس پوليس يونانی ايجاد نموده و
بصورت عام شرايطی بوجود ميآورد که برای استعمار يونانيان مساعد باشد .او بصورت
درست ثروت اقتصادی ساحه ،پوتنشيال غنی و موقعيت ستراتژيکی آنرا ميداند .درآخر سلطنت
او ،پسرش انتيوکوس ) 261 -281ق م( بحيث نايب السلطنه درشرق عمل ميکند .ما با اطمينان
ميتوانيم فرض کنيم که انتيوکوس مانند شھزادگان/حاکمان ھخامنشی پارسی شرق قبل از او در
بکترا اقامت داشته است.
مشغوليت رو بافزايش يونانيھا درشرق باعث مخالفت سکائيان زندگی کننده بامتداد کناره ھای
ساحات مسکونی ميشود .بکتريا بسرعت يونانيزه شده و يونانيھا دانش اندکی دربارۀ فرھنگ
"بربريان" دارند .ھمزيستی قديمی دربين مردمان مسکون و کوچی )سکائيان( جنوب آسيای
ميانه مختل ميشود .دراينجا حاکمان جديد با يک فرھنگ جديد بوده و جائی برای کوچيان شمال
وجود ندارد .درحوالی  290ق م کوچيان بشکل خاصی برخورد ميکنند .مطابق منابع،
گروھھای سکائيان شمال ،شھرھای را درمارگيانا و ارييا تخريب ميکنند .تھاجمات به عقب
زده ميشود ،اما تھديد واضح است .يونانيھا متعاقبا ديوارھای عظيمی بدور نواحی مھم
زراعتی ،طورمثال درمرغزارمرو اعمارميکنند .ديوارھای اطراف مرغزار بلخ که توسط
جغرافيه نگاران عرب توضيح شده حدود  65کيلومترطول داشته وميتواند مربوط به دورۀ
يونانيگری باشد.
درھمه حال سلوکيان به بنياد گذاری واعمارشھرھا ادامه ميدھند .اين محالت بنام ھای
اسکندريه ،سلوکيه ،اپامايه يا انتيوکيه ياد ميشوند .مرکز مارگيانا يک بنياد گذاری عظيم دوباره
است .مرکزھخامنشی اين منطقه ،ساحۀ قديمی ايرک قلعه ،به يک ارگ شھر بسيار بزرگ بنام
اسکندريه در مارگيانا شناخته ميشود که حدود  1500متر طول ھرچھارجانب آنست .شھر
بکترا نيز بيش از دو چند آن بطرف جنوب مسکونه ھخامنشی وسعت داده ميشود )شکل .(7
شھرديگر که شايد توسط خود الکساندر بنياد شده باشد عبارت از مسکونه مشھور آيخانم
درتقاطع درياھای کوکچه و آمودريا دربدخشان است .اين توضيحات باستان شناسان افغانستان
است که کاوشگران ،اين ساحه را از اوايل سدۀ نزدھم بدينسوديده اند ،اما اھميت آن
ھرگزبصورت کامل شناخته نميشود .اين ساحه در اوايل سال ھای  1960توسط باستان شناسان
فرانسوی بدنبال دريافت تصادفی بعضی اشيای قديمی توسط يک دسته شکاريان شاه افغانستان
"کشف دوباره" ميشود.
آيخانم از جملۀ "يونانی" ترين ساحات يونانيگری کاوش شده در شرق است .استحکامات آن
دربرگيرندۀ يک ساحۀ حدود  1500در  1800متراست که شامل يک دژ ،يک جمنازيوم،
معابد ،يک تياتر)بگنجايش حدود  6000نفر( ،يک فوارۀ سنگی وغيره است .مھندسی شھر
نشان دھندۀ مظاھرغالب يونانی ازقبيل برج ھای مستطيلی بامتداد استحکامات آنست .بآنھم
قصرآن بصورت عمده مطابق مودلھای ھخامنشيان با شبکۀ اتاقھای احاطه شده توسط دھليزھا
ساخته شده است .اين شبکه ھا بنوبۀ خود بامتداد يک سلسلۀ حياطھا واقع است .اين مجموعه
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دريک ساحه حدود  250در  350متروسعت دارد .حياط عمده درشمالشرق واقع است که
اندازۀ آن  108در 137متربوده و توسط ستونھای ايوانی درھرچھارجانب احاطه شده است.
اھميت آيخانم بربنياد توليدات زراعتی محالت اطراف آن استواربوده که برمقياس بزرگ
آبياری ميگردد .عظمت آن ھمچنان بواسطۀ معادن نزديک سنگھا در کوه ھای بدخشان افزايش
مييابد .خزانه متصل قصردربرگيرندۀ توته ھای انواع مختلف سنگھا بشمول عقيق ،ياقوت
کبود ،عقيق جگری ،لعل ،الجورد ،عقيق سليمانی )رنگارنگ( ،مرواريد ،ياقوت سرخ و
فيروزه بوده است.

باستان شناسانان فرانسوی بعضی کتيبه ھای يونانی کشف ميکنند بشمول يکی از تيمينوس
کينياس )ظاھرا بيناد گذار شھر( که تاريخ آن  275ق م بوده و ميگويد ،شخصی بنام کليرکوش
از سولی يک پند را از ديلفی نقل ميکند" :درطفوليت برخورد خوب بياموز؛ درجوانی
احساسات خود را کنترول کن؛ درميانسالی تمرين عدالت کن؛ درپيری مشاورخوب باش؛
بھنگام مرگ افسوس مکن" .متن ھای ديگر يونانی درباالی پاپيروس ،پوست آھو ،سفالی يا
سنگ نوشته شده اند .يکی ازاين متنھا دربرگيرندۀ يک فقره از کار ارسطو است .درحقيقت،
فرھنگ يونانی درقلب سرزمين ايرانيان و تمدن زرتشتی عميقا رخنه ميکند.
يونانو)گريکو( -بکتريان
حمد و ستايش حکومت يونانی درشرق ايران درسدۀ سوم ق م بوجود ميآيد .احتماال درجريان
سلطنت حاکمان سلوکيان ،انتيوکوس  2تيوس ) 246 -261ق م( يا کمی پس ازيونانيھای
بکتريان تحت رھبری ديودوتوس که بصورت آشکار بمقابل شاه سلوکيان شورش ميکند .گذار
از سلوکيان به حکومت يونانو -بکتريان در انواع سکه ھای يافت شده با خزانۀ اکسوس
منعکس شده که شامل سکه ھای الکساندر بزرگ ،سيليوکوس  ،1انتيوکوس  ،1انتيوکوس  2و
ھمچنان خود ديودوتوس است .بآنھم سکه ھای ديودوتوس برای مدتی ھنوز حامل نام انتيوکوس
است ،اما سمبول عقب سکۀ سلوکی ،اپولوی نشسته بواسطۀ يک زيوس برھنه تعويض شده که
می خواھد صاعقۀ خويش را بياندازد .درواقعيت ،سکه شناسی وسيلۀ فوق العاده مھمی برای
مطالعه اين باصطالح گريکو -بکتريانھا ميباشد؛ بدون کمک آن تعداد زياد شاھان ناشناخته
مانده وسايرين بحيث اشکال )چھره ھای( زود گذراز يک گذشتۀ دور و سرزمينھای دور باقی
ميماندند.
درحوالی  230ق م خانه ديودوتوس توسط يوتيديموس ويران ميشود .اشيای نقرۀ و برنجی او
بطور وسيعی در بکتريا و بخصوص در آيخانم يافت ميشود .حاکميت يوتيديموس بزرگترين
دوران آسايش گريکو -بکتريانھا است .مطابق اپولودوروس از آرتيميتا اين حاصل خيزی
بکتريا برای گريکو -بکتريان آن ثروتی را اعطا ميکند که باعث پيشرفت آنھا به ھند ميشود.
سرويھا و حفريات در واقعيت نشان ميدھد که دراين زمان شبکه ھای آبياری قسمت اعظم
سرزمين را فرا گرفته است.
درحوالی  208ق م گريکو -بکتريان )حد اقل بطور رسمی( باز تحت کنترول سلوکيان آورده
ميشود وقتی انتيوکوس  3بزرگ ) 187 -223ق م( به سرزمين آنھا حمله نموده و يوتييديموس
را بامتداد دريای ھريرود شکست ميدھد .متعاقبا يک محاصره طوالنی دوساله شھر بکترا
زمانی برداشته ميشود که گريکو -بکتريان به مخالفين خويش تذکرميدھند که آنھا بايد بمقابل
بربريان شمال متحد شوند .مطابق پولی بيوس که در سدۀ اول ق م مينويسد ،يوتيديموس به
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انتيوکوس  3ميگويد" :اگر انتيوکوس تقاضای مرا قبول نکند ،ھردوجانب درعذاب خواھند بود.
ايل ھای عظيم کوچيان درامتداد مرزھا تجمع نموده و تھديدی بمقابل ھردويمان ميباشد ،و اگر
بربريان مرز را عبورکنند آنھا بطور يقين سرزمين را اشغال خواھند کرد".
انتيوکوس  3نميتوانست بکترا را تسخير کند و چارۀ نداشت مگر اينکه پيشنھاد يوتيديموس
دربارۀ استقالل ظاھری را قبول کند .او در  206 -205ق م ازطريق کوتلھای ھندوکش و
اراکوزيا به غرب برميگردد ،درمسيرراه با عقد يک معاھده با يک حاکم محلی ھندی،
سوفاگاسينوس که بايد جانشين آشوکا يا ھندی ديگری باشد که کنترول کننده مرزھای سرزمين
ھای ھندو -ايرانيان است .بمجرديکه انتيوکوس شمال افغانستان را ترک ميکند ،گريکو-
بکتريان تحت يوتيديموس دوباره سکه ھای خويش را نشرميکنند )يعنی نشان دادن استقالل
خويش(.
ظھور پارتيان
تھديد يوتيديموس در مورد کوچيان شمال و سقوط گريکو -بکتريان و سلوکيان در ايران
بطوريقين بی بنياد نبوده است .يونانيھا بخوبی ميدانستند که درشمال فالت ايران توده ھای
عظيم قبايل نا آرام وجود دارد که عالقمند بھره برداری ازجلگه ھا ومرغزارھای غنی
وحاصل خيزی است که درطول سده ھا تحت حفاظت پارسيان و مقدونيان رونق داشته است.
کوچيان تا اوايل سدۀ سوم ق م يکتعداد محالت را در فالت ايران ويران نموده بودند .درنيمۀ
سدۀ سوم ق م گروه ديگری ازاين ياغيان نا آرام داخل واليت پارتيا شده و سلطنت ايجاد ميکنند.
آنھا با منشا داشتن از جلگه ھای عقيم و بيحاصل دشت قراقوم پس از اينکه اولين واليت
"متمدن" را اشغال ميکنند ،بنام پارتيان شناخته ميشوند .شاھان ايشان ارساسيدز نام دارد ،بعلت
نام اجداد پدری ايشان بنام ارساسيز .يکی ازاولين مراکزعمدۀ شھری آنھا نيسا است که
درشمالغرب عشق آباد فعلی قرار دارد .موسس واقعی امپراطوری پارتيان ميتراداتيس  1است
)که بين  138 -171ق م سلطنت ميکند( .وقتی او ميميرد ،ارتش او مادھا و بابيلون ھا را
تسخير نموده و سلوکيان را به زانو در ميآورد .امپراطوری او از جلگه ھای بين النھرين
درغرب تا مرزھای قلمروی بکتريان در شرق وسعت داشت.
ھندو -يونانيھا
دراوايل سدۀ دوم ق م وقتی پارتيان قلمروی خويش را درغرب گسترش ميدادند ،گريکو-
بکتريانھا کنترول خويش را بطرف جنوب و جنوبشرق توسعه ميدھند .قرار معلوم اين حمالت
ازطريق ھندوکش و توسط ديميتريوس پسر يوتيديموس پيش برده ميشود .شموليت او
درتسخيرسرزمين ھای جنوب را ميتوان ازنام شھر ديميترياس در اراکوزيا نتيجه گيری کرد،
طوريکه ازمنابع بعدی فھميده ميشود .اين دورانی است که قدرت مورياھا از بين رفته و
جانشينان ھندی محلی توان برابری با يونانيان را ندارند.
بآنھم درحاليکه يونانيھا قلمروی خويش را بجنوب ھندوکش توسعه ميدھند ،تغيرات دودمانی
درخود بکتريا بوقوع می پيوندد .درحدود  170ق م دودمان يوکراتيديس توسط خانواده
يوتيديموس و ديميتريوس تعويض ميشود .اوکراتيديس بحيث يکی از بزرگترين رھبران نظامی
ھمسالش توصيف ميشود .حاکميت او بواسطۀ ابتکارات زيادی مشخص ميشود که در
مسکوکات او تصريح ميشود .بآنھم درجنوب ھندوکش يکتعداد شاھان ھندو -گريک ازخانواده
ايوتيديموس به حاکميت ادامه دادند .دو نام مشھور دراين عرصه اپولودوتوس  1و ميناندر
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است که درھم ھای )پول ھای قديمی( نقرۀ ايشان ازکندھارمعلوم است .ميناندر را ميتوان
احتماال با خصوصيات عمده از اثر بوديستی نوشته شده در پالی )ھندی ميانه( تشخيص کرد که
بنام ميلينداپانھا ياد ميشود .نام ميناندر در يک کتيبه نيز ديده ميشود که در باجور ،شمالغرب
پشاور يافت شده است .اين يک متن پراکريتی درخط خروشتی درباالی يک جعبۀ ستيتايت
ميباشد.
تحول دودمانی گريکو -بکتريان و ھندو -گريکھا از اوايل سدۀ دوم بدينسو بسيار روشن نبوده
و ممکن است شھزادگان زيادی بطورھمزمان سلطنت نموده باشند .يکی ازمظاھردلچسپ ،اين
واقعيت است که آنھا دو معيار برای سکه ھای ايشان بکارميبرند .آنھا درشمال ھندوکش سکه
ھای با معياروزن آتن و قھرمانان يونانی ضرب ميزنند ،درحاليکه درجنوب کوھھا سکه ھای
با معيار وزن ھندی و قھرمانان يونانی و پراکريت )آخری با خط خروشتی( ضرب ميزنند.
سکه ھای مسی که درجنوب کوھھا ضرب ميشوند دراول تقليد شکل مربعی يا مستطيلی سکه
ھای مسی موريا ميباشد .سکه ھای نقرۀ دايروی اند ،بغير از يک نوع که توسط اپولودوتوس 1
ضرب شده و مربعی است.
زندگی مذھبی در ايران شرقی پس از آمدن يونانيان ،مثل جاھای ديگر ،بواسطۀ عقايد يونانی و
محلی ،و سنکريتيزم اين دوعنعنه مشخص ميشود .درپھلوی نامھای خدايان عمدۀ يونانی مانند
اپولو ،ارتيميس ،اتينا ،دايونيسوس ،ھيليوس ،ھيراکليس ،زيوس وغيره که در باالی سکه ھا و
درکتيبه ھا ذکرشده ،کوشش بعمل آمده تا اين خدايان يونانی با خدايان محلی ايرانيان تشخيص
شوند .باينترتيب اھورامزدای ايرانی به زيوس ربط داده ميشود؛ ويريتراگنا با ھيراکليس
تشخيص شده؛ ميترا با ھيليوس و اپولو مقايسه شده؛ و نانا با ارتميس ربط داده شده است.
تماسھای بيشتربا نيم قارۀ ھند نيز ورود عناصرھندی را بميان ميآورد .قرارمعلوم بوديزم
درحال گسترش بوده است :دراينجا يک گنبد )پشته دفن بوديستی مشمول يک اثرمقدس(
تصويرشده درباالی سکه ھای حاکمان ھندو -يونانی اگاتوکليس از سدۀ دوم ق م وجود دارد.
بعالوه ،خدايان ھندو نيزخود را بظھورميرسانند .يکی ازسکه ھای ضرب شده توسط
اگاتوکليس دربرگيرندۀ تصوير واسوديوا کرشنا )ويشنو( ميباشد.
عبادت خدايان محلی درمعابد محلی ادامه مييابد .يکی ازاينھا دراين اواخردر تخت سنگين،
بامتداد سواحل شمالی دريای پنج در تاجکستان فعلی حفر شده است .در اينجا دربين دريافت
ھای ديگر ،يک متن نذری با يک کتيبه يونانی يافت ميشود با توضيح اينکه اين يک ھديه به
خدای ايرانيان ،وخشو)اکسوس( است .نام ستايشگر ايرانی اتروسايکه بوده و نقش خدای
يونانی ،مارسياس است که يک توله دوگانه می نوازد .خدايان -شھری محلی نيزعبادت
ميشوند .ايوکراتيديس سکه ھای با تصوير کاپيسا ،الھه شھر باعين نام )بگرام فعلی( ضرب
ميزند .او)زن( بنحوی تصويرشده که قابل مقايسه با زيوس نشسته در باالی يک تخت است اما
عالوه نمودن يک فيل ويک چايتيا )معبد ھندی( افزود کنندۀ يک فضای مشخص ھندی است.
تا نيمۀ سدۀ دوم ق م قسمت اعظم آنچه امروزافغانستان است ،به يک ديگ ذوب برای نفوذ
گريکھا ،ھنديان و ايرانيان تبديل ميشود .زيوس يونانی درپھلوی اھورا مزدای ايرانی و
ويشنوی ھندی ديده ميشود .مذاھب محلی ايرانی بشمول زرتشتيزم برای مقاصد حاکمان محلی
با بوديزم رقابت ميکند .نفوس بومی ايرانی توسط شھزادگان گريک/مقدونی رھبری ميشود که
ھمچنان باعث تسلط سرزمين ھای اصوال ھندی درجنوب ھندوکش ميگردد .قلمروی سريعا
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بوجود ميآيد.
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فصل  – 9فرمانروايان شمال
درنيمۀ سدۀ دوم ق م مھاجرين جديدی ازجنوب آسيای ميانه داخل قسمت ھای شمال افغانستان
ميشوند .آنھا درمسيری قدم ميگذارند که کوچيان سکائی دراوايل ھزارۀ اول ق م و عشاير
ھندو -ايرانيان آنھا در ھزارۀ دوم ق م داخل فالت شده بودند .بعضی معلومات درمورد اين
واقعه خطيردرجغرافيای سترابو داده شده است .اين جغرافيه نگار يونانی درآغازعصرجديد
زندگی ميکند ،اما معلومات خود را بر منابع قبلی استوارنموده است .او ميگويد مھاجمين شامل
اسيوی ،پسيانوی ،ساکارايلوی و توخاروی بودند .درمورد ھويت اين گروھھا زياد نوشته شده
است .جالبترين توضيحات توسط )سُر( ھارولد بيلی داده شده که نام اسيوی را با اوسيتی ھای
قفقاز فعلی ربط داده که ھنوز بيک زبان ايرانيان شرقی صحبت نموده و بصورت عام بحيث
اوالدۀ گروه سکائيان آسيای ميانه مدنظرميباشند .بيلی بارتباط پسيانوی ،رابطۀ با پشتونھای
فعلی پيشنھاد ميکند .اين فرضيه ازنقطۀ نظر تاريخی بسيار جالب است ،چون ميتواند اين
پيشنھاد را تقويه کند که پشتو را بايد بحيث يک زبان ايرانيان شمالشرقی تقسيمبندی نموده و
يک تاريخ تقريبی برای معرفی پشتو در ايران شرقی بدست آورد .بارتباط ساکارايلوی يا
ساکارايکوی ،مطابق منابع ديگر ،ھويت آنھا ھنوزھم مورد مناقشه است ،اما نام آنھا رابطۀ
ايشان را با ساکاھا يا سکائيان نشان ميدھد .ھويت توخاروی نيز نامعلوم است .نام آنھا بسيار
پسان توسط دانشمندان غربی برای توضيح يک زبان ھندو -اروپائی )اما نه ايرانی( بکار رفته
که درغربی ترين حصص چين درجريان نيمۀ دوم ھزارۀ اول ميالدی مروج بوده است .بآنھم
ھيچگونه سندی وجود ندارد که توخاروی قديمی را با مردمان صحبت کنندۀ زبان "توخاران"
ربط داد.
صرفنظرازاينکه پيشنھادات بيلی درست است يا نه ،با اطمينان ميتوانيم فرض کنيم تعداد زياد
تازه واردان که با يک زبان ايرانی صحبت نموده و با قبايل سکائيان مرتبط بودند برای چندين
صد سال برقلمروی وسيع آسيای ميانه مسلط ميشوند .در اين زمينه نام "ساکا" – رايکلوی
بسيارمھم است .ھمچنان بصورت مطمئين می توانيم فرض کنيم ،پيشقراوالن اين مھاجمين،
سکائيان "جلگه ھا" از صحرا ھا و نيمه دشتھای شرق کسپين وبحيرۀ ارال و شايد ھم ساکاھای
بدخشان وسرزمين ھای بامتداد سواحل شمالی آمودريا بوده باشند .بايد بخاطرداشت که ھردو
گروه با دنيای مقيم فالت برای صدھا سال درتماس بودند.
مھاجمين سفربری بزرگ به جنوب را تحت فشارگروه ھای ديگر و نھايتا دراثر وقايعی که
بامتداد مرزھای شمالی و شمالغربی چين رخ ميدھد ،شروع ميکنند .اثرات توپ -برفی نميتواند
بسيارمتفاوت ازگفتارھرودوتس باشد وقتی او صدھا سال قبل در بارۀ منشای سکائيان و
سيميريان صحبت ميکند.
يکی ازعوامل پشت صحنه پروسه مھاجرت سدۀ دوم ق م عبارت ازاتحاد و وحدت چين تحت
شاھان قين در 221ق م و تعويض آن توسط دودمان قدرتمند ھان درچند دھه بعد ميباشد .بدنبال
تنظيم دوبارۀ داخلی امپراطوری چين ،سربازان چينائی بزودی فشار باالی قبايل کوچی زندگی
کننده بامتداد مرزھا را شروع ميکنند .ھو ،امپراطور ھان ) 87 -140ق م( بخاطرمبارزۀ
جاری و دريافت معلومات دربارۀ کوچيان ،يک سفيربنام ژنگ قيان به غرب ميفرستد .وقتی او
در نيمۀ بيستم ھزارۀ دوم ق م پس ازسفرچندين ساله برميگردد ،گزارش ميدھد که سيونگنو
توانسته است يوژی ھا را که درامتداد مرزھای شمالغربی چين زندگی ميکردند ازسرزمين
ھای ايشان براند .يوژی ھا پس از آوارگيھای زياد ،باالخره درشمال آمودريا مسکون ميشوند.
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مطابق منابع چينائی ،آنھا درمسير خويش ،سای ونگ را شکست ميدھند ،يک قبيله ايکه نام آن
بازتاب دھندۀ ساکا ھا بوده و درمسيرپيشروی آنھا بطرف جنوب رانده ميشود.
منشای تباری يوژی ھا نامعلوم بوده و ھيچگونه سند محکمی وجود ندارد که رابطۀ آنھا را با
گروھھای تباری متعددی نشان دھد که بواسطۀ منابع قديمی تذکرداده شده است .ما ھمچنان
دربارۀ مسيردقيق يوژيھا مطمئين نيستيم .بآنھم چيزی که واضح است ،کوچکشی يوژی ھا از
داخل آسيای ميانه به سواحل آمودريا است که باعث سرازيرشدن )برفکوچ( قبايل مھاجر ديگر
ميشود .امواج مھاجرين ازشمال بطرف جلگه ھای بکتريا شروع ميشود .اکثريت آنھا بشمول
سکارايکوی و سايونگ ،اوالدۀ سکائيان و ايرانيانی بودند که درآسيای ميانه مانده بودند در
حاليکه اقارب ايشان درسده ھای قبلی بجنوب آمده بودند .ديگران بشمول يوژی ،ممکن است
مربوط به گروھھای تباری ديگرباشند که ما نميدانيم.
ازمنابع چينائی و قديمی واضح است که اين کوچيان بزودی بربکتريا ھجوم آورده وحاکمان
بکتريان -گريک شمال ھندوکش را عزل ميکنند .سکه ھای دريافتی نشان ميدھد ،شھزادگان
يونانی برای مدتی به کنترول بعضی سرزمين ھا درجنوب کوه ھا ادامه ميدھند ،اما بصورت
عام حاکميت نظامی يونانی ھا دراين قسمت جھان بپايان ميرسد .يکتعداد سکائيان شمال بزودی
بطرف ارتفاعات بدخشان وھندوکش ميتازند .نام اوليه اسالمی دامنه ھای غربی بدخشان باين
دوران برميگردد .اين ساحه )اطراف کندزفعلی درشمال افغانستان( پس از توخاروی منابع
قديمی ،بنام تخارستان ناميده ميشود.
گروه ديگرمھاجمين بطرف جنوب و غرب رفته و از طريق دھليز ھرات داخل فالت ايران
ميشوند .آنھا متعاقبا با امپراطورجوان پارتيا درايران امروزی مواجه ميگردند .درساليان
بعدی ،تازه واردان و پارتيان يک جنگ بيرحمانه براه می اندازند .درطول يک دھه بين
سالھای  130و  120ق م مھاجرين دو شاه پارتيان )فراتيس  2و ارتابانوس  (2را بقتل رسانيده
و نزديک بود دشمنان خود را کامال شکست دھند .اگرتازه واردان موفق ميشدند ،بزودی
درغرب وشمالغرب ايران و شايد حتی بيشتر غرب )ھمانند اجداد ايشان درچندين سال قبل
ومانند قبايل ترکی دريکھزارسال بعد( بظھورميرسيدند .بآنھم تاريخ ھرگزبطوردقيق تکرار
نشده و باالخره پارتيان دراثر نبوغ نظامی ميتراداتيس  88 -123) 2ق م( نجات مييابد،
اوقوتھای پارتيان را جمع آوری نموده و خطرات عظيمی را که بصورت ناگھانی بامتداد
مرزھای شمالشرقی و شرقی پيدا شده بود ،دفع مينمايد.
با عقيم شدن حرکت ايشان بطرف غرب توسط پارتيان ،گروھھای بزرگ تازه واردان بطرف
جنوبغرب و جنوب افغانستان روی ميآورند ،جائيکه بنام ساکا -ستانه" ،سرزمين ساکاھا"،
سيستان امروزی ياد ميشود .آنھا با وجوديکه توسط پارتيان شکست داده ميشوند ،متعاقبا به
داشتن نقش مھم درشرق ادامه می دھند .مطابق مولفين قديمی ،طورمثال ،آنھا منحيث شاه
سازعمل ميکنند ،وقتی در 78ق م ،شھزاده پارتيان ،سيناتروسيس را برتخت مينشانند .درسده
ھای بعدی ،ساکاھای افغانستان جنوبی بازھم بسيارپرنفوذ باقی ميمانند ،طوريکه درفصول
بعدی مورد بحث قرار خواھد گرفت .باالخره ساکاھای جنوب افغانستان بحيث "ايرانيان" برتر
درنظرگرفته شده ونام ايشان درشھنامه فردوسی بطوربرجسته ياد ميشود.
يکتعداد ساکاھا بازھم کوچ نموده ،اراکوزيا را عبور کرده و وارد سرزمين ھای پائينی وادی
اندوس ميشوند .اينجا در سدۀ دوم ميالدی )با اتکا به منابع قديمی( ،پتوليمی جغرافيه نگار
باستان ،سرزمين ھندو -سکائيان را تعين ميکند .بعدا يکتعداد ساکاھا بازھم بطرف جنوبشرق
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يعنی گجرات درھند فعلی مھاجرت ميکنند ،جائيکه آنھا سلطنتی را بنام واليان غربی ايجاد
نموده و تا اواخر سدۀ چھارم دوام ميکند .لذا ساکاھای آسيای ميانه يک قلمروسياسی وفرھنگی
را برقرارميکنند که ازافغانستان جنوبی بطرف شرق از طريق سرزمين ھای مرزی ھندو-
ايرانيان و مسکن آيندۀ پشتون ھا ،تا وادی اندوس پائينی و سرزمين ھای جنوبشرقی درداخل
گجرات و ماورای آن وسعت دارد.
قلمروی ساکاھا
ساکاھا نه تنھا قسمت اعظم ايران شرقی وافغانستان جنوبی را اشغال ميکنند ،بلکه يکتعداد
ايشان به وسط وادی اندوس داخل ميشوند که شامل واليت قديمی گندھارا با پايتخت تکسيالی
آن در شمال پاکستان فعلی است .اولين شاه شناخته شدۀ ظاھرا اوالدۀ ساکا دراين قسمت بنام
َموس ياد ميشود )درمتن خروشتی بنام موا و احتماال موگا ياد شده است( .او در گندھارا و
ماورای آن در جريان اوايل سدۀ اول ق م حکومت ميکند .او احتماال با "شاه بزرگ ،شاه موگا"
مطابقت داشته باشد که در لوحۀ مسی مشھور تکسيال ذکرشده است .سکه ھای نقرۀ و مسی او
تقليدی از اسالف ھندو -يونانی بوده و مطابق به معيارھای وزن "ھنديان" ضرب زده شده اند.
اينھا ھنوزھم نشان دھندۀ يک قھرمان يونانی دريک روی سکه و متن خروشتی درروی ديگر
آن است .سکه ھا بعضی اوقات توسط يک شاه ھندو -يونانی بنام اپولودوتوس دوباره ضرب
زده شده اند يا معکوس آن .اين نشان ميدھد که در زمان َموس ،ھنوزھم شھزاده نشين ھای
يونانی وجود داشتند که درقسمت ھای سرزمين ھای مرزی ايرانيان حکومت ميکردندَ .موس
خود را بنام "شاه َموس" ميخواند .در چاپھای بعدی که شايد بعد ترضرب شده اند ،او بنام "شاه
بزرگ شاھان َموس" خوانده ميشود.
حاکميت َموس توسط ازيس  ،1ازيليسيس و ازيس  2دنبال ميشود .نامھای ايشان مانند َموس
ريشه ساکائی دارد .قرارمعلوم ،ازيس  1مثل سلف او بر يکقسمت بزرگ سرزمينھای مرزی
حکومت ميکند که ھنوزھم گندھارای قديمی مرکز او است ،اما بدون وادی کابل و افغانستان
جنوبی .او و جانشينانش درھم ھای نقرۀ و چھارگوشه ضرب ميزنند که درتمام قلمروی آنھا
مروج بوده ،درحاليکه سکه ھای متفاوت مسی درمناطق مشخص بکارميرود .آنھا با عنعنه
قديم يونانی نشاندادن نيم تنه شاه دريک روی سکه ھا توقف ميکنند .درعوض ،سکه ھای نقرۀ
ايشان شامل مايه اصلی يا شکل عمده )موتيف( شاه درباالی اسپ است که يک نيزه يا تازيانه
در دست دارد .سکه ھای ازيس  1از ميرزکه )نزديک غزنی( و چمن در شرق کندھار شناخته
ميشود .ازيس  2نيز مس ھای مخصوص چاپ ميکند که در سرزمين ھای غربی بامتداد
مرزھای فعلی افغانستان/پاکستان مروج است .اينھا نشان دھندۀ يک نرگاو خميده )شايد ارائه
کنندۀ گاو شيوا ،خدای ھنديان( و نام لقبی ازيس در يونانی در يک روی سکه و يک شير و نام
ازيس در خط خروشتی در روی ديگر سکه ميباشد .سکه ھای او در ميرزکه در يک گنجينه
کشف شده در نزديکی خوست ،در پکتيا و در يک گنجينه درغزنی يافت شده اند .بعالوه اينھا
در ساحۀ پشاور نيزشناخته شده اند.
منشای َموسھا و ساکاھای او ناروشن است .دودمان ايشان )يا دودمانھا ،چون نمی دانيم که
َموس و ازيس  1اقارب ھم بودند( قرارمعلوم در مناطق پشاور و تکسيال درپاکستان شمالی
متمرکزبودند .وادی کابل و)ظاھرا( جنوب افغانستان در خارج ساحه نفوذ ايشان مانده است.
بسيارممکن است اينھا بداخل گندھارا مستقيما ازشمال ھندوکش مھاجرت کرده باشند نسبت
باينکه ازطريق سيستان آمده باشند .سکائيان در شمال کوھھا از اوايل ھزارۀ اول بدينسو زندگی
کرده اند .آنھا بطرف جنوب از زمانھای ھخامنشيان يا قبلتررفته اند ،ظاھرا بتعداد کم .امواج
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بزرگ شايد درحوالی  100ق م رفته باشند که توسط مھاجرين اقارب ايشان از شمال و
شمالغرب رانده ميشوند.
شايد نام َموس باالی اين مسئله يکمقدارروشنی اندازد .زندگينامه نويسان الکساندر به ساکاھای
اشاره ميکنند )ساکای ھيماورگه منابع ھخامنشيان( که با بيسوس والی بکتريان ،بمقابل
الکساندر درجنگ گوگاميله در  331ق م ميپيوندند .اينھا بواسطه يک شھزاده بنام َموسيس
رھبری ميشدند .نام َموسيس احتماال به َموس يا موگای گندھارا درآغازسدۀ اول ق م ربط داشته
باشد .اگرنام ھمچنان نشانۀ وابستگی تباری باشد ،ساکاھای گندھارا تحت َموس بايد ازسکائيان
"جلگه ھا" متفاوت باشند که ،ما فرض ميکنيم ،درآنزمان داخل غرب و جنوب افغانستان شدند.
اين تفاوت بيشتر توسط شواھد زبانی نشان داده ميشود که ھردو گروه فرھنگ واژگان متفاوت
داشته اند .اگرتمام اينھا صحيح باشد ،اشغال گندھارا توسط ساکاھا دراوايل سدۀ اول ق م تحت
َموس بطورمستقيم نشانۀ آمدن تازه واردان از دوردست ھای آسيای ميانه نميباشد .اين بيشتر
ارائه کنندۀ بقدرت رسيدن يک گروه تباری نسل سکائيان است که درطول سده ھا درمجاورت
حاکمان ھخامنشيان پارسی و مقدونی/يونانی در جلگه ھای بکتريان زندگی ميکردند .انتقال از
حاکميت ھندو -يونانی به ساکا در وادی کابل ميتواند بسياربه آرامی باشد )حد اقل ازنگاه
فرھنگی( ،اجازه دھنده يک انتقال غيرمختل کننده ازھنريونانيگری به ھنر ھنديان يونانيزه شده
در عنعنۀ گندھارا که بعدا بحث ميشود.
درعين زمان ،درجائيکه بعدا ساکستان ناميده ميشود ،دودمان ديگرشھزادگان محلی بقدرت
رسيده و سکه ھای خود را ضرب ميزنند .اين فرمانروايان شامل شاھانی است که بنام
سپاالھورا و سپاالگاداما ياد ميشوند .ھردوی اينھا سکه ھای نقرۀ و مسی مطابق به معيارھای
ھنديان و قھرمانان يونانی و خروشتی ضرب ميزنند .ھردوی اينھا ھمچنان نام )ف(ونونيس را
در يک روی سکه ھا ثبت ميکنند .قرار معلوم ونونيس نام يک شاه پارتيان بوده ) 12 -10م(
اما ضرورنيست اين دو باھم مطابقت داشته باشند .او شايد يکی ديگر از اربابان پارتيان يا يک
ساکای باشد که نامی را اختيار نموده که دربين پارتيان عام است .شھزادۀ ديگری اين دودمان
سپاليريزيس است که يکجا با ازيس ) 1يا  (2سکه چاپ ميکند .واضح است که وضع سياسی
افغانستان جنوبی دراين ايام را بمشکل ميتوان بازسازی کرد .ساکاھا بطوريقين برمحالت غلبه
داشتند ،اما پارتيان نيزممکن است يکمقدارنفوذ داشته باشند.
يکمقدارروشنی باالی اوضاع افغانستان جنوبی در گذارۀ ھزاره توسط يک سند قديمی بنام
موقعيت )ايستگاھھا( پارتيان توسط ايسيدور چاراکس انداخته ميشود .اين "نقشۀ راه" فراھم
کنندۀ معلومات در بارۀ مسير بين مديترانه و اراکوزيا از طريق ايران شمالی ،ارييا و ساکستان
)سيستان( قديمی است .ايسيدور که شايد در زمان امپراطور رومی ،اگوستوس ) 27ق م – 14
م( نوشته شده ،بخواننده ميگويد که ساکاستان بامتداد ھلمند پائينی و در ماورای يک ناحيه بنام
زرنگيانا واقع است .او ميافزايد يک شھربنام سيگال مسکن شاھی ساکاھا است .بعالوه ،در
دورترين ساحۀ حاکميت پارتيان ،اراکوزيا قراردارد که مطابق ايسيدوربنام "ھند سفيد" ياد
ميشود .يکی ازشھرھايش بنام بايت است ،نامی که باحتمال قوی نشان دھندۀ شھر قديمی بُست
)يا بيست( درتقاطع درياھای ھلمند و ارغنداب است .پايتخت اراکوزيا مطابق موقعيت ھای
پارتيان "پوليس گريک" الکساندروپوليس بامتداد دريای اراخوتوس واقع است .اين محل بايست
ساحۀ کندھارکھنه فعلی ،پايتخت سابق ھخامنشيان و موريان منطقه باشد.
تمام اينھا بدين معنی است که معلومات ايسيدور در زمانی جمع آوری شده که سکائيان بامتداد
پائينی دريای ھلمند مستقر بوده و حاکميت پارتيان ،باوجوديکه ظاھری است ،تا شرق اراکوزيا
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امتداد دارد .چنين يک وضعی بطور ناگزير نشاندھندۀ حالت سياسی سدۀ اول ق م است .اين
ھمچنان تاکيد کنندۀ جدائی سياسی افغانستان جنوبی )مغلوب توسط تازه واردان سکائی( از
وادی کابل و گندھارای باستان است که توسط گروھھای سکائی ديگر يا شھزادگان ھندو-
يونانی کنترول ميشود .اين بدين معنی نيست که افغانستان جنوبی ازنگاه فرھنگی از
سرزمينھای ديگر منزوی است؛ کامال برخالف .بآنھم ازنگاه سياسی ،اين يک دورۀ بسيار
مغشوش است که درآن گروھھای متعدد ازيکجا بجای ديگرحرکت نموده ودرآن حاکميت يک
شاه دوردست بسيارکم ارزش است .اين وضع در اوايل سده اول ميالدی تغيرميکند.
درحوالی  25م دودمان جديدی درافغانستان جنوبی و ماورای آن بنام گوندوفاريس ،برادرزاده
وجانشين او ،ابداگاسيس بظھورميرسد .اين شاھان که بنام ھندو -پارتيان مشھوراند دودمان
سپاليريزيس درجنوب و آزيس در گندھارا را تعويض نموده و باينترتيب درتمام سرزمينھای
مرزی از سيستان تا تکسيال حکومت ميکنند .سکه ھای گندوفاريس شامل درھم چھارگوشۀ
مسی با ويکتوری )نايک( دارای حلقۀ گل دريک روی سکه و يک نيم تنه شاه درروی ديگر
است که توسط جانشينان اوتقليد شده اند .تحت ابداگاسيس ،سکه ھای نقرۀ تا اندازۀ زيادی در
تطابق با چاپ ھای پارتيان بوده است .اينھا دربرگيرندۀ شکل يک کماندار نشسته و تقليد شده
از درھم پارتيان است .جانشينان ابداگاسيس به حاکميت خويش در سيستان و سرزمين ھای
مجاوربرای مدت زيادی ،ظاھرا تا عمق سدۀ دوم ميالدی يا بعدتر ادامه ميدھند .نامھای ايشان
از سکه ھای مسی نايک آنھا معلوم است :اورتاگنيس ،پکوريس ،گوندوفاريس ،2سرپيدانيس و
ستاوسترا .وادی کابل و جلگه ھای اندوس ،بزودی تسليم ابرقدرت جديدی بنام کوشانھا ميشوند.
بازھم برای مدت دوقرن ،افغانستان جنوبی ازنگاه سياسی ازشمال و شمالشرق جدا ميماند.
گنجينۀ طال تپه
دراواخرسالھای  1970يک کشف شگفت انگيزی درشمالغرب افغانستان صورت ميگيرد .اين
کشف عبارت ازيک گورستان با قبرھای دارای ھزاران اشيای طالئی مربوط به حوالی آغاز
عصرجديد ميباشد .کاوشگران شامل و.ساريانيدی و ز .طرزی بوده و ساحه نيز طالتپه ناميده
ميشود که در نزديکی شبرغان واقع است .شش قبر بی نشان کنده ميشود که پنج قبرآن دربر
گيرندۀ استخوانھای زنان اند .جامه يا رخت ھائيکه درآنھا اجساد دفن بودند با تعداد بيشمار
اشيای فلزی وعمدتا طال پيراسته شده بودند .درمجموع حدود  20ھزاراشيای فلزی بدست ميآيد
که نشاندھندۀ تنوع رسوم ھنرمندانه ميباشد .اکثريت آنھا بطور واضح محلی و مربوط به
قلمروی سکائيان و گروھھای ديگراست .بعضی ازاين اشيا مربوط به رسوم ھنر قديمی
زرگران بکتريان اند .ديگران نشاندھندۀ نفوذ روشن سکائيان شمال ،غرب يونانيزه يا شرق
ھندی است.
دراينجا ھمچنان يکمقدارسکه ھای روميان ،ھنديان و پارتيان ،مواد شيشۀ روميان ،يک شانه
عاج ظاھرا دارای مشخصات ھندی و يک آئينه نقرۀ چينائی موجود ميباشد .تمام اينھا اشيای
وارداتی اند .سکه ھای طالئی روميان دربرگيرندۀ چاپ امپراطور تايبريوس ) 37 -14م(
ونشاندھندۀ قدامت اين قبرھا است .دراينجا ھيچ سکۀ ضرب شده توسط فرمانروايان کوشان
سالھای بعدی وجود ندارد .تمای اشيا در زمانی دفن شده اند که سکائيان از شمال آمودريا خود
را درجنوب دريا مستقر ساخته بودند که حاال افغانستان ناميده ميشود .آنھا درطول چندين سده
دراين سرزمين ھا مستقرشده و ثروت ھنگفتی ازطريق زراعت و تجارت کسب کرده بودند.
آنھا ھمچنان در سرزمين ھا و دربين مردمانی مستقر شده بودند که برای مدت طوالنی تحت
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تاثير يونانيگری قرارداشتند .سنکريزم )تلفيق عقايد( که بدنبال ميآيد در زمان کوشانھا به اوج
خود ميرسد.
صعود کوشان ھا
درسدۀ اول عصرفعلی ،يک دودمان جديد قدرتمند درافغانستان شمالی و گندھارا ظھورميکند.
اينھا کوشانھا اند .منشای آنھا در بين امواج مھاجرينی قراردارد که اکثريت آنھا دارای منشای
سکائيانی اند که در ساليان آخرداخل فالت شده بودند .اکثريت اين تازه واردان درجلگه ھا و
امتداد دامنه کوھھای بکتريا در شمال و جنوب آمودريا مستقرشده ومرکزاصلی قدرت کوشانھا
نيزدراينجا قراردارد .اينھا متعاقبا از بکتريا وازطريق ھندوکش بطرف وادی کابل و گندھارا
گسترش مييابند .باالخره کوشانھا برقسمت زياد ھند شمالی و حصص بزرگ جنوب آسيای
ميانه تسلط مييابند .ولی نام ايشان به سختی درمنابع قديمی ذکرشده است .درعوض ،آنھا
بعضی اوقات بحيث بکتريان قلمداد شده اند که ياد آور آثارھيرودوتس و ستيزياس است ،زيرا
ايشان نيز نام بکتريان را برای نشاندادن حتی امواج بسيارقبلی سکائيان بکاربرده اند.
يکی ازشاھان مشھورکوشان ،کنيشکا نام دارد که درسدۀ دوم م حکومت کرده ودر منابع
بوديستی بحيث يکی از بزرگترين مروج دين بودائی شناخته شده است .از اينکه اين شھرت
برواقعيت استواراست يا نه ،نامعلوم است؛ چيز روشن اينستکه در دوران کوشانھا ،از اواخر
سدۀ اول تا اوايل سدۀ سوم م ،بوديزم ازشمالغرب ھند از طريق افغانستان عميقا بداخل آسيای
ميانه گسترش مييابد .افغانستان در زمان کوشانھا واقعا به چھار راه آسيا تبديل ميشود.
غلبۀ کوشانھا درمسيرمھاجرين سکائی ومربوطين آنھا ادامه مييابد که درساليان قبل از
صحراھای آسيای ميانه بداخل حصص شرقی فالت ايران و جلگه ھای شمال ھند گسترش يافته
بودند .باينترتيب استقرار قدرت کوشان ميتواند با تاريخ سکائيان اوايل ھزارۀ اول و
امپراطوری ھای بعدی مادھا و پارسھا مقايسه شود .تفاوت عمده اينستکه موج اولی سکائيان
بطرف غرب حرکت ميکند ،درحاليکه موج دومی توسط پارتيان ممانعت شده وعمدتا بشرق
يعنی بطرف نيم قاره ھند حرکت ميکند .درھردو مورد ،سرزمينھای که امروز بنام افغانستان
ياد ميشود واقعا يک نقش محوری بازی ميکند.
داستان صعود کوشانھا بقدرت درمنابع متعدد چينائی گفته شده است .درآنھا گفته ميشود که
کوشانھا يکی از پنج گروه فرعی يوژی دربکتريای قديم را تشکيل ميدادند .در ھوی ھان شو
)بعدا سالنمای ھان( ،داستان بدينگونه است:
"قبال ،وقتی يوه -چی توسط ھسيونگ -نو شکست داده ميشود ،آنھا به تا -ھسيا )بکتريا؟( رفته
و کشور را به پنج ھسی ھو)يبغو( تقسيم ميکنند :ھسين -می ،کوئی -شوانگ ،ھيس )يا پا(-
تون ،و تو -می )ترمز؟( .پس ازگذشت بيش ازيکصد سال ،يبغوی کوئی -شوانگ) ،بنام( چيو-
چيو -چيوه ،حمله کرده ،چھار يبغو ديگر را از بين برده و خود را شاه ميسازد .اين سلطنت
بنام کوئی -شوانگ ياد ميشود .شاه باالی ان -ھسی )پارتيا( حمله نموده و کشور کاوو -فو
)کابل؟( را ميگيرد .او ھمچنان پو -تا و چی -پين را نابود ساخته و آنھا را کامال مطيع ميسازد.
چيو -چيو-چيوه بعمر بيشتر از  80سالگی وفات ميکند .يين -کاو -چين بحيث شاه جانشين او
ميشود .او بنوبۀ خود تين -چو )ھند شمالی( را از بين برده و يک جنرال را درآنجا جابجا
ميسازد تا آنرا تفتيش و اداره کند .از آنزمان يوه -چی بسيار ثروتمند و مرفه ميشوند) .مردمان(
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تعداد زياد کشورھا دربارۀ شاه کوی -شانگ صحبت ميکنند ،اما درچين آنھا را بنام تا يوه -چی
يعنی نام قديمی آنھا ياد ميکنند".
داستان سالنمای ھان توسط سکه شناسی و شواھد ديگرتقويه ميشود .سکه ھای مسی بسيارقديم
دربارۀ يک رھبرکوشانھا ،ظاھرا اشاره به ھيراوس يا ھيرائيس مرموز است باوجوديکه ھويت
آن نامعلوم است .سکه ھای او توسط سکه ھای کوجوالکدفيزيس تعويض ميشود که ظاھرا
چيو -چيو -چيوه )قيوجوکيو( منابع چينائی است .او يکی ازمعاصرين نزديک گوندوفاريس
است ،زيرا سکه ھای او غالبا مضروب دوبارۀ شاه ھندو -پارتيان ازجنوب ھندوکش ميباشد.
اين معلومات باضافۀ سالنامه چينائی نشان ميدھد که کوجوالکدفيزيس وادی کابل را از ھندو-
پارتيان تحت گوندوفاريس و جانشين او ،ابداگاسيس ميگيرد که سکه ھای او نيز بطوروسيعی
دراين قسمت يافت ميشود .فرمانروايان کوشان احتماال قلب سرزمين گندھارا را تا شرق ،از
آخرين فرمانروای ھندو -پارتيان يعنی ساسان ميگيرد .به اينترتيب ،کوجوالکدفيزيس اولين
فرمانروای شمال وجنوب ھندوکش پس ازسقوط گريکو -بکتريان ميشود.
مطابق ھوھان شو و اگر تشخيص ھای ما صحيح باشد ،کوجوالکدفيزيس توسط ينگاوژين
)يين -کاو -چين( جانشين ميشود که امپراطوری کوشان را تا عمق نيم قارۀ ھند توسعه ميدھد.
مسئله اينستکه ھيچيک ازنامھای شاھان کوشان که ازسکه ھا و منابع ديگرشناخته ميشوند ،به
ينگاوژين اشاره نميکند .شواھد سکه شناسی نشان ميدھد که کوجوالکدفيزيس توسط شاھی
جانشين ميشود که درباالی سکه ھايش خود را بنام "سوتر ميگاس" ،نجات دھندۀ بزرگ
ميخواند .سکه ھای مسی اين "شاه بينام" از يک ساحۀ وسيع ،بکتريا درشمالغرب تا متورا
درھند شمالی وسعت داشته و او واقعا فرمانروای کوشان است که يک سيستم مسکوکات منظم
را در سراسر مپراطوری معرفی ميکند .قبل از آن ،کوجوالکدفيزيس بسھولت انواع متعدد
سکه ھای مروج بواسطه اسالف خويش درسرزمينھای مختلف تحت قيادت خويش را تقليد
ميکند .سکه ھای مسی "امپريال" جديد سوترميگاس نشاندھندۀ سر اشعه دار)فرضی( ميترا
دريک روی ويک مرد اسپ سوار در روی ديگر است )يعنی ادامۀ عنعنۀ قبلی توسط حاکمان
ساکا که ازيس و ازيليسيس شروع کرده بودند( .در اينجا تنوعاتی وجود دارد ،اما يک صفحه
تمام سکه ھا حامل قھرمان يونانی "شاه شاھان ،ناجی بزرگ" )سوترميگاس( است .حاکم
ھندو -پارتيان جنوب افغانستان ،پاکوريس ،اين نوع را دوباره ضرب زده و باينترتيب
نشاندھندۀ استقالل افغانستان جنوبی و کرونولوژی نسبی دو حاکم ميباشد.
ھويت سوترميگاس باالخره شايد با کشف مارچ  ،1993يک کتيبه شگفت انگيز بدست آيد که
در نزديکی دھکده رباتک ،حدود  40کيلومتر در شرق سمنگان )ايبک( ،در شمال افغانستان
يافت ميشود .اين متن مربوط به دوران کنيشکا ،مشھورترين شاه کوشان سدۀ دوم م است .متن
باوجوديکه خواندن آن عاری از مشکالت نيست ،به پدر جد کنيشکا بنام کوجوالکدفيزيس ،به
پدرکالنش بنام ويما تک )تو( و پدرش ويما کدفيزيس اشاره ميکند .اگراين خواندن درست
باشد ،ميتواند سوترميگاس را با ويما تک )تو( مشخص کند .ازاينکه او نيز بايد با ينگاوژين ھو
ھان شو تشخيص شود يک نقطۀ مبھم است .بسيارممکن است اين نام درمنابع چينائی بصورت
نادرست نقل شده باشد .ھمچنان ممکن است نام چينائی افاده کنندۀ يک عنوان يا نام ديگر شاه
باشد.
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کوشان ھای بزرگ
سوترميگاس يا ويما تک )تو( بواسطه ويما  2کدفيزيس و مشھور به کوشان ھای بزرگ
جانشين ميشود :کنيشکا ،ھويشکا و واسوديوا .ويما  2کدفيزيس اولين کسی است که درپھلوی
سکه ھای مسی ،سکه ھای طالئی نيزعرضه ميکند .او در انجام اين کار بطورآگاھانه اورياس
روميان را تقليد ميکند .اما يکجا با تمام کوشانھای ديگر ،او سکه ھای مسی عرضه نميکند،
طوريکه عنعنه گريکو -بکتريان ،ھندو -يونانی و پارتيان بوده است .سکه ھای طالئی با ارائه
شيوا ،خدای ھنديان )بنام اويسو( در يک روی آن مشخص ميشود .درروی ديگرآن يک شخص
نشسته يا سواربا يک جامۀ سنگين و بوتھا بمقابل يک مصلح )که ظاھرا نشاندھندۀ شاه است(
ميباشد .سکه ھای طالئی ويماکدفيزيس يکجا با سکه ھای پسرش کنشکا درجاھای ديگر ،در
مکان مقدس بوديستی شيوه کی 11 ،کيلومترجنوب کابل يافت شده است .يکجا با اين سکه ھا
که در يک ظرف ستيتايت )سنگ صابون( دربين مخروبه ھای يک گنبد )ستوپه( يافت شده،
يک سکه طالئی امپراطوررومی ،تراجان ) 117 -98م( وجود دارد ،بدين معنی که اين ذخيره
گاه با سکه ھای ويماکدفيزيس پس از  98م ساخته شده است.
سکه ھای طالئی کنيشکا ،جانشين او دريک روی نشاندھندۀ شاه ايستاده درقالب آسيای ميانه
است .درروی ديگرآن خدايان متعدد ھنديان ،يونانيان يا ايرانيان تصوير شده اند .بآنھم معبودان
ايرانيان غبله داشته واين بخصوص درمورد سکه ھای مسی کنيشکا صدق ميکند .اينھا شامل
ميورو)ميترا( ،موا )مون يا مھتاب( ،آتشو)آتش( و وادو)باد( بکتريان ميباشد .شيوای ھنديان و
اصال نانای بين النھرين نيزبعضا تصويرشده اند .قھرمانان سکه ھای اوليه کنيشکا درزبان و
خط يونانی اند ،اما درسکه ھای بعدی ،خط يونانی برای نوشتن بکتريان استعمال ميشود .اينھا
وسکه ھای ديگرنشاندھندۀ تنوع عقايد دينی درامپراطوری کنيشکا و درعين زمان تضعيف
کنندۀ شھرت عنعنوی کنيشکا بحيث بزرگترين مروج عقيدۀ بوديستی است .بگمان اغلب معلوم
ميشود او مانند تعداد زياد سياسيون قبل و بعد از خودش ،کامال فرصت طلب و درجستجوی
حاالتی بوده که بصورت بھتری بتواند قاعده قدرت خود را تقويه کند.
درزمان ھويشکا ،جانشين کنيشکا ،توليد سکه ھای طالئی کنيشکا باقی ميماند اما سکه ھای
مسی اومتفاوت اند .اينھا نشان دھندۀ سه نوع دريک روی آنست .شاه در باالی يک فيل ،شاه
نشسته با پاھای متقاطع و شاه خميده درباالی يک کوچ )مسند( .سکه ھای ھويشکا ،يکجا با
سکه ھای ويما  2کدفيزيس و کنيشکا درآھين پوش توپه )گنبد( ،حدود  2کيلومترجنوب جالل
آباد يافت شده اند .يکجا با اين سکه ھای کوشان ،يکتعداد ايوری رومی نيزبدست آمده که شامل
سکه ھای امپراطورھای دوميتيان ) 96 -81م( ،تراجان ) 117 -98م( وسبينا ھمسر ھادريان
) 38 -117م( بوده ونشاندھندۀ قدامت خزينه درحوالی  117م است.
ھويشکا بواسطۀ واسوديوا جانشين ميشود که آخرين باصطالح کوشان ھای بزرگ ميباشد .نام
او)سانسکريت – واسوديوا( با کرشنا خدای ھنديان )پسر واسوديوا( مطابقت دارد که تناسخ
دوبارۀ ويشنو است .او بطورعمده دو نوع سکه طالئی ضرب ميزند .اولی نشاندھندۀ شيوا و
يک نرگاو درعقب و شاه ايستاده بمقابل يک مصلح درروی آن است ،يکنوع سکۀ که در
سرزمينھای غربی نيز پس ازسقوط کوشانھا مشھور باقی ميماند .نوع ديگر نشان دھندۀ برتخت
نشانيدن )بکتريان( اردوکشو)ويريتراغنا( درعقب وحامل يک قھرمان براھمی است .سکه ھای
آخری بعدا توسط شاھان ھندی بشمول آنھای که مربوط به دودمان قدرتمند گوپتا درشمال ھند
بودند ،تقليد ميشوند .سکه ھای مسی واسوديوا و جانشينان او تنوع بزرگی را نشان ميدھند که
دربرگيرندۀ سکه ھای دارای شيوا و نرگاو و سکه ھای دارای اردوکشو است.
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وسعت کنترول کوشان درافغانستان فعلی ھنوزنامعلوم است .شکی وجود ندارد که شمال
کشور)بکتريای قديمی( و وادی کابل اکثر اوقات تحت سلطۀ کوشان بوده است ،اما ازاينکه
جنوب وغرب ھم گاھی تحت تسلط کوشان قرارداشتند نامعلوم است .غرب احتماال بصورت
ظاھری خود مختارمانده است .دراينجا شاھان ھندو -پارتيان درمناطقی بنام ساکاستان به
حکومت خويش ادامه ميدھند .باينترتيب ،سلطنت کوشان درکوتلھای اطراف کوھھای ھندوکش
متمرکز بوده و ساحۀ کابل دارای اھميت خارق العاده ميباشد که دربرگيرندۀ محورامپراطوری
و وصل کنندۀ جلگه ھای حاصل خيز بکتريان درشمالغرب با جلگه ھای ھند در جنوبشرق
است .قرارمعلوم سرزمين ھای جنوب افغانستان فعلی دراختيارساکاھا و اربابان پارتيان ايشان
باقی مانده اند.
آثار کوشانيان
يکی از با ابھت ترين آثار کوشانھا درافغانستان ،معبد شاھانه سرخ کوتل درشمال کوتل ھای
ھندوکش و نچندان دور از جنوب رباتک است .در اينجا يک راھزينه )پلکان( تاريخی بارتفاع
حدود  55متر قرار دارد که در چھار پرواز بيک جايگاه مقدس در باالی کوھی ميرسد که
ناظر جلگه ھای وسيع است .در پای راھزينه يک ديوار بزرگ وجود دارد که ازطريق يک
پرواز طويل زينه ھای ديگر تقرب نموده و با احتياط درتطابق به باقيماندۀ مجموعه ساخته شده
است .مکان مقدس بحيث يک معبد ساخته شده و به مقام سلطنت الھی حاکمان کوشان اھدا شده
است .باينترتيب اين ميتواند يکی از سلسله معابدی باشد که درسراسرامپراطوری کوشان اعمار
شده است .درونخانۀ )حجره( عمده درباالی قدمھا )شکل  (8اکثرا بحيث يک معبد آتش توضيح
ميشود ،اما سندی وجود ندارد که آنرا تقويه کند ،آتش در درونخانه ميتواند "دودمانی" باشد
نسبت باينکه "الھی" درنظرگرفته شود.
پالن کامل مجموعه و تکنيکھای ساختمانی آن توسط کاوشگر ،باستان شناس فرانسوی ،د.
شلومبرگر عمدتا دارای خصوصيات ايرانی توصيف ميشود ،با وجود برجھای مستطيلی
)سبک يونانی( و سايرمظاھريونانی آن .دريافتھای ديگر ساحه که بين سالھای  1952و 1963
کندنکاری ميشود نيز شھادت برخصلت ايرانی /کوشانی آن دارد .در باالی جايگاه مقدس
بقايای سه مجسمه يافت شده که احتماال نشان دھندۀ حاکمان کوشان بوده باشند که دريک
موقعيت قدامی نشان داده شده اند .آنھا ملبس با شلوارھا و يک جامۀ دراز ميباشند .باينترتيب
گمان نميرود که مجسمه ھا يونانی يا رومی باشند .مشابھاتی نيز بطرف غرب پيدا ميشود،
درھنر پارتيان که بر باقيماندۀ فالت ايران تسلط داشتند .تمثالھای سرخ کوتل نيز تا اندازۀ
زيادی نشان دھندۀ مجسمۀ کنيشکای مشھور از متورا درھند شمالی است .کتيبه باالی جامۀ اين
تمثال ميگويد" :شاه بزرگ ،شاه شاھان ،اعليحضرت کنيشکا".
ساحه دربرگيرندۀ يکتعداد کتيبه ھای با خط يونانی ،اما درزبان بکتريائی )ايرانی( ،بسيار
مشابه به متن فوق الذکر رباتک است .يکی ازاين متن ھا بنام کتيبه بزرگ ارائه کنندۀ کنيشکا
اونيندو "کنشکای پيروزمند" است که در مدخل عمدۀ راھزينه قراردارد .متن ميگويد ،معبد
اصال بنا به فرمان کنيشکا اعمار شده و توسط يک ناظر محلی بنام نوکونزوک پس از يک
دورۀ زوال اعاده شده ،وقتيکه آبرسانی به معبد خشک ميشود .نسخه ھای قبلی متن در بين
ديوارھای چاه در پای راھزينه يادگاری بطور پراگنده يافت شده است.
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يک متن ديگرکوشان با نسخه ھای متعدد در 1967درجوارجلگه دشت ناورحدود  50کيلومتر
غرب غزنی و جنوب آبريز ھندوکش کشف شده است .بتعداد مجموعی  5کتيبه بيک ارتفاع
بيش از 4000مترجا داده شده اند .متاسفانه خواندن متن ھا ھنوزمشکل بوده و حتی معلوم
نيست اين کتيبه ھای که با زبانھا و خط ھای مختلف اند ،دربرگيرندۀ عين پيام باشند .يک نسخه
درعين خط يونانی و زبان بکتريائی نوشته شده که در سرخ کوتل و رباتک بکار رفته است.
در پھلوی آن ظاھرا يک متن مشابه درھندی ميانه و با خط خروشتی قراردارد .عين متن نيز
در يک زبان ناشناخته )شايد ساکائی( و ظاھرا با خط خروشتی نوشته شده است .دو کتيبه ديگر
بالترتيب درخط يونانی و خروشتی ھستند ،اما خواندن ايشان ناممکن است .متن ھای بکتريائی
و ھندی ميانه اشاره به ويما دارد ،اما از اينکه اين ويماکدفيزيس يا اسالف او ،ويما تک )تو(
ميباشد ،ھنوزنامعلوم است .موقعيت اين کتيبه ھا دارای اھميت زيادی است .دراينروزھا اين
قسمت افغانستان بسيار کم جمعيت ميباشد ،اما درزمان کوشان ممکن است وضع بسيارمتفاوت
بوده باشد .حفريات باستان شناسی درين قسمت افغانستان شايد يکروزی اين مسئله را روشن
سازد .يکی ازساحات بسيارشگفت انگيزکه منتظرکاوشھای باستان شناسی ميباشد وردک،
حدود  30کيلومتردرشمالغرب کابل است .سرويھا نشان نشان داده اند که ساحه بازتاب دھندۀ
يک مسکونه بزرگ شھری استحکام يافته با پالن منظم کوچه ھاست .درخارج استحکامات
بقايای ساختمانھای ديگری قراردارد ،بشمول يکتعداد گنبد ھا وچيزيکه معلوم ميشود يک
مجموعۀ رھبانی باشد .از يکی از اين گنبدھا يک جعبۀ مقدس نوشته دار بدست آمده که فعال
درموزيم برتانيه است.
حفريات بگرام درشمال کابل نشاندھندۀ وسعت تماس ھای کوشانيان با دنيای خارج است .بگرام
يا کاپيسای قديم در ساحۀ واقع شده که دارای اھميت فوق العاده ستراتژيک برای کوشانھا و
دربرگيرندۀ خط زندگی بين ملکيت ھای بکتريان و نيم قارۀ ھند بوده است .اھميت کاپيسا نتنھا
ستراتژيک ،بلکه اقتصادی نيزبوده است .در دوران کوشانيان ،سرزمين افغانستان با راه
مشھور ابريشم در بين شرق نزديک و چين ارتباط داشته است .خود راه ابريشم ازشمال
افغانستان فعلی از طريق سغديای قديم عبورميکند ،جائيکه امروزشھرھای بخارا وسمرقند
قراردارد ،بآنھم يک شاخۀ راه ابريشم ازطريق افغانستان به نيم قارۀ ھند ميرود .لذا يکتعداد
کاال و امتعه چينائی از طريق افغانستان فعلی به وادی اندوس و معکوس آن انتقال ميگرديد:
اجناس غربی ازطريق بحربسواحل ھند آورده شده و يکجا با اجناس ھندی بشمال يعنی بجنوب
آسيای ميانه و به چين انتقال مييابد .درزمان ھای جنگ بين امپراطوری روم و پارتيان،
مسيرجنوبی ازطريق ملکيتھای ھندی کوشانھا از توجه خاصی برخوردار بوده است ،زيرا
اجناس ميتواند توسط کشتی ھا ازطريق سواحل بحيرۀ سرخ مصر به ھند و معکوس آن انتقال
داده ميشود.
ساحۀ بگرام حدود  50کيلومتر در شمال کابل و حدود  8کيلومتردرشرق چاريکار فعلی
درنزديکی تقاطع درياھای پنجشير وغوربند واقع است .اين ساحه بطورقسمی توسط باستان
شناسان فرانسوی بين  1936و  1946کاوش شده که شامل يک ساحۀ حدود  800متر از شمال
بجنوب و حدود  450متر ازشرق به غرب است .درشمال غرب ،ارگ يا برج عبدﷲ قراردارد
که ميتواند مربوط به دورۀ ھخامنشيان باشد .درجنوب ،يک تعميربزرگ وشايد يک قصر
وجود دارد .استحکامات مسکونه از خشت ھای خام مربع شکل درباالی يک تھداب سنگی
اعمارشده است که تا اندازۀ زيادی تعقيب کنندۀ عنعنۀ معرفی شده توسط يونانی ھاست .ديوارھا
بواسطۀ برج ھای مربع مستحکم شده اند ،بازھم مطابق عنعنۀ غربيھا.
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شگفت انگيزترين دريافتھا ازاين ساحه مشمول يک مجموعۀ بزرگ اشيای ھنری ازقبيل يک
مجسمه برنجی سيراپيس/ھيراکليس و يکی از ھارپوکراتيس ،عاجھای ھندی ،انبار رنگ الک
چينائی و شيشه ھای غربی ميباشد .گروه آخری شامل گلدان شيشۀ شفاف بارتفاع  18سانتيمتر
با نقوش انحنائی ونشاندھندۀ فانوس دريائی )چراغخانه( فرعون الکساندريه ،يکی ازعجائب
ھفتگانۀ جھان است .دريافت تاريخ تمام اين اشيا مشکل است .بصورت عام اشيا بايد دردوران
بين سده اول ق م و اوايل سدۀ سوم م جا داده شده باشند .موقعيت فعلی اين اشيا نامعلوم است،
اينھا در موزيم کابل قرارداشتند که دراوايل سالھای  1990مورد غارت وچپاول قرار گرفت.
ھنر گندھارا
يافته ھای فوق نشان ميدھد که امپراطوری کوشانی درتماس نزديک با انکشافات درغرب بوده
است .اين ميتواند بواسطۀ چيزيکه بنام ھنرگندھارا ياد ميشود ،واضح شود که در گندھارای
قديم )و ماورای آن در اوايل سده ھای ھزارۀ اول و بعد تر( شگوفان بوده است .ھنر گندھارا
عمدتا بواسطۀ امتزاج عنعنات يونانی -روم و ھندی مشخص ميشود .سه گوشی )باالی پنجره(
منحنی بومی درجوار سنگفرش )پايه( مثلثی قديمی استعمال ميگرديد .ستونھای چھارگوش
دايروی با يک مرکز زنگوله مانند عنعنۀ ھندی مورد استعمال ميماند ،اما ستونھای ھموار
قديمی با يک مرکزکورنيتان )قرنتی( نيزبسيارمشھوربوده و بعين ترتيب مايه ھای اصلی
قديمی بشمول ترايتون ھا و پوتی با گلدسته ھا .اين سبک ھنری انتخابی در گندھارای قديمی
انکشاف نموده و نام آن بزودی به سرزمينھای دوردست توسعه مييابد که بامتداد مسيرتجارتی
بين ھند شمالغربی ازطريق افغانستان و آسيای ميانه بطرف چين يافت ميشود.
درسده ھای اول ھزارۀ اول ھنر گندھارا بواسطۀ ھنرمندان و برداشتھای ھنرمندانه دنيای
رومی تغذيه گرديده و واضح است که کوشانھا درتماس نزديک با انکشافات در مديترانه بوده
اند .من باين نقطه قبال اشاره کرده ام ،بارتباط معرفی سکه ھای طالئی توسط شاھان کوشان
که بطورواضح تقليد ضربھای رومی بوده است .بآنھم با گذشت زمان ،نفوذ غربيان با عرصه
ھای مھم نفوذ ايرانيان ،ھنديان و آسيای ميانه تعويض ميشود .نفوذ ھنديان قويتر شده و پااليش
و ظرافت )ريزه کاری( ھنر گوپتای ھند شمالی که بين اوايل سده ھای چھارم و اواخرششم م
شگوفان شده بود دراکثريت محصوالت ھنری افغانستان يافت ميشود .در وايھای منزوی
افغانستان کنونی مانند فندقستان بامتداد دريای غوربند ،ساختن مجسمه ھای بودا و رنگ آميزی
تا اين اواخريعنی سدۀ ھفتم م جريان داشته که تقريبا کامال "ھندی" است.
ھنرگندھارا مھمترين ھنربوديستی است .وفرت مجسمه ھای بودا يکجا با نقوش ،تصويرکنندۀ
قسمت ھای اززندگی و تجسم ھای مختلف اواست .شھرت آن نشانۀ قدرت دين بوديستی دراين
قسمت جھان درسده ھای اوليه ھزارۀ اول است .دراول ،بودا عمدتا بواسطۀ سمبولھای مانند
تاج وتخت يا قدمگاه اونشان داده ميشد .مفکورۀ ترسيم بودا بحيث يک شخص که تقريبا بطور
ھمزمان در گندھارا و وادی گنگا )باصطالح ھنر متورا( انکشاف ميکند مربوط به جنبش
روبانکشاف درسده ھای اولی عصرفعلی بارتباط فداکاری شخصی ميباشد .اين جنبش بعدا
درسراسر ھزارۀ اول ،باعث تعويض ھينايانه )يک اصطالح زيان آوربمعنی "وسيلۀ نقليۀ
کوچک"( شاخۀ بوديزم که تاکيد باالی حکمت دارد ،توسط شاخۀ مھايانه )"وسيلۀ نقليۀ
بزرگ"( ميشود .شاخۀ آخری بيشتربا ستايش شخصی بودا و فرستاده ھای او سر و کاردارد.
باينترتيب درھنرھای اوليه گندھارا ،مجسمه ھا اکثرا دربرگيرندۀ تصاويرخود بودا )بودا
ساکيامونی( يا بودای آينده )مايتريا( بوده است .بعدا مجسمه ھای وجود دارند که بنام
بودھيساتواس ياد ميشوند ،طورمثال اوالوکيتيشوارا که اکثرا با يک نيلوفر)درخت سدر(
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دردست چپ او ترسيم شده است .بودھيساتواس موجودات افسانوی اند که جای خويش در
بھشت را نفی کرده و تجسم دوباره پيدا ميکنند تا تمام موجودات روی زمين را کمک کنند.
درھنرگندھارا ،بودھيساتواس غالبا بحيث شھزادگان زمان خويش تصويرشده اند که ملبس با
دامن ھای مردانه ،عمامه ھا و مقدارھنگفت جواھرات ميباشند .ظھورآنھا ميتواند بخوبی نشانۀ
پشتيبانان باشد ،کسانيکه فراھم کنندۀ وسايل برپا کردن مجسمه است.
دراوايل ھنرمندان گندھارا برای محصوالت خويش ازسنگ و بخصوص شيست آبی و فياليت
سبز منطقه استفاده ميکردند .بآنھم کاربرد اين مواد مشکل بوده و در ساليان بعدی صنتعگران
تقريبا بطوراستثنائی از پلستر گچ و چونه استفاده ميکنند .اين انکشاف غالبا بازتاب نفوذ
)ايرانيان( غربی ميباشد .اين ميتواند دليل خوبی باشد ،چون استعمال گچ درآنزمان درايران
بسيارعام ميباشد .بعالوه ،بايد درک کرد که محصوالت ھنری مھندسان و صنعتگران گندھارا
بصورت وسيعی دارای رنگ روشن اند .درتپۀ مرنجان درشرق کابل باقيمانده ھای يافت شده
که تا ھنوزبا گچ پلسترپوشانيده شده و با رنگھای گالبی ،سرخ ،نصواری و آبی رنگ آميزی
شده اند.
سياحان چينائی دراين منطقه درھزارۀ اول م ازتعداد زياد يادگارھای تاريخی صحبت ميکنند.
اکثريت اين يادگارھا باوجوديکه ويرانه ھا اند ،امروزھم ميتواند ديده شود .ستوپه )گنبد( ھا و
ويھارا ھا يا سنگاراماھا )صومعه ھا( شواھد رفاه و آسايش جوامع بوديستی اند .يکی ازاين
مجموعه ھا درجنوبشرق کابل درگلدره قراردارد )شکل  .(9اين شامل دو گنبد و يک صومعه
مستحکم شده است که بصورت عام مربوط به سده ھای سوم و چھارم م است .درجوارآن،
نزديک دھکده شيوه کی ،مخروبه ھای يک گنبد و صومعه ديگرقراردارد .منار چکری
بارتفاع ستون  19متر و تاجگذاری شده توسط يک مايه اصلی نيلوفر و اصال شايد ھم سمبول
بوديستی چرخ )سانسکريت – چاکره( فوق العاده دلچسپ وتماشائی است ،که حدود 15
کيلومتردرجنوبشرق کابل و در باالی يک کوتل ناظربر وادی کابل ايستاده است .اين برج
درمارچ  1998سقوط کرد .ستون انگشت نمای ديگردر نزديکی آن ،سرخ منار بود که درسال
 1964فرو ريخت.
درخود کابل ،يک صومعه و گنبد درسال  1930درباالی يک تيغۀ کوه شيردروازه يافت ميشود
)کوھی که مرز جنوبی کابل را ميسازد( .اين نشان ميدھد که شھرکابل يا حد اقل يک مسکونه
دراينجا بايد مربوط به دوران قبل از اسالم باشد .صومعه مشھورديگربوديستی در شترک،
حدود  65کيلومتر شمالشرق کابل و حدود  4کيلو مترشمال بگرام/کاپيسا واقع است .مخروبه
ھای بامتداد دريای پنجشيرواقع بوده و توسط باستان شناس فرانسوی درحدود  1936/37حفر
شده اند .اين شامل صومعه اصلی وحدود ده گنبد است .تعميرات با نقوش حجاری شيست و
ترسيم زندگی بودا تزئين شده بودند.
يک مرکزبسيارمھم بوديستی ،ھده است که در يک جلگه ھموار حدود  8کيلومتر جنوب جالل
آباد فعلی واقع است .اين عبارت از نگاراھارای نويسندگان ھندی و چينی است که يک محل
مقدس برای بوديستھا بوده و تعداد زياد زايرين را بخود جلب ميکند .اين شايد مھمترين
مسکونه درساحۀ جالل آباد درجريان نيمه اول ھزارۀ اول بوده و مخروبه ھای آن يک مساحت
حدود  15کيلومترمربع را احتوا ميکند .در سراسرمحل خرابه ھای )بيش از (1000گنبد،
صومعه ھا و تعميرات ديگر قراردارد .کاوشھای ازسال  1923ببعد شامل تعداد زياد مجسمه
ھای گچی ،جعبه ھا ،سکه ھا و کتيبه ھا است.
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مرکزعمدۀ ديگرھنربوديستی عبارت ازوادی مشھورباميان است )شکل  .(10اين وادی حدود
 240کيلومتردرغرب کابل و در يک ارتفاع حدود  2500متر ازسطح بحردر وسط کوھھای
افغانستان قراردارد .خود وادی حدود  4.5کيلومترازشرق به غرب و تقريبا  3.5کيلومتر
ازشمال بجنوب وسعت دارد .درجوارآن واديھای ديگر با بناھای مشابه بوديستی ،طورمثال
فوالدی و ککرک وجود دارند .وادی باميان بامتداد معبرعمده ازطريق ھندوکش قرارداشته و
بحيث يک منطقه )پايگاه( نمايشی حد اقل از زمان يونانو -بکتريان بکاررفته است .چون
يکتعداد سکه ھای ايشان در وادی يافت شده است .سمت سنگی شمالی وادی باميان توسط
غارھای مصنوعی مثل خانه زنبور بوده که بمنظور محله ھای رھايشی ،جلسات و مقدسات
برای بوديستھای زندگی کننده درآنجا خدمت ميکند .چيزبسيار بی ھمتا ،باوجوديکه حالت
موجود آنھا نامعلوم است ،دومجسمۀ عظيم بودا است .يکی که درشرق قرار دارد بارتفاع 55
متربوده و احتماال بزرگترين مجمسه درجھان است )شکل  .(11حدود  1500متربطرف
غرب ،مجسمۀ ديگری وجود دارد که ارتفاع آن  38متر است .ھردو مجسمه نتنھا ازنقطۀ
نظرارتفاع از دلچسپی بزرگی برخورداراست .بلکه ھر دو مجسمه بايد بطوردرخشانی رنگ
آميزی شده باشند .ديوارھای غارھا که درآنھا مجسمه ھا قراردارند با رنگھا تزئين شده اند؛
رسامی غار بودای کوچک ياد آور ھنر ساسانيان ايران ،بخصوص ازسده ھای ششم وھفتم
ميباشد .نقاشی ھای بامتداد بودای بزرگ سبک ھندی دارند .مجسمه ھای بودا را نميتوان به
زمان نقاشی ھا و رنگ آميزيھا مرتبط ساخت .آنچه بطور يقين ميدانيم وقتی است که زاير
چينائی ،سوينزنگ اين وادی را درحوالی  632م می بيند ،ھردو مجسمه درآنجا بوده اند.
چيزيکه بسيارمھم است ،طبيعت گزينشی قسمت اعظم کار ھنری باميان است .اما با
درنظرداشت خصلت ساحه و موقعيت آن در بين آسيای ميانه ،ايران وھند ،زياد شگفت
انگيزنيست.
باميان يگانه جای درافغانستان نيست که غارھا دردل سنگ ھا کنده شده و توسط بوديست ھا
مسکون شده اند .متاسفانه دريافت تاريخ اين ساحات متعدد غالبا مشکل است .يکی از تماشائی
ترين ساحات عبارت از تخت رستم در نزديکی سمنگان )ايبک( در شمال کوھھای ھندوکش
است که شامل يک مجموعه با يک گنبد و صومعه کنده شده درداخل سنگ است .غارھای
ديگردرنزديکی جالل آباد و در ساحه ھمای قلعه درجنوبغرب غزنی يافت شده اند.
بوديزم و ھنرگندھارا بازھم تکامل نموده و بيشتر از مدت طوالنی سلطنت پشتيبان خويش
)شاھان کوشان( دوام ميکند که در سده سوم م بپايان ميرسد .زوال جدی و از بين رفتن تعداد
زياد تعميرات بوديستی در حوالی سده ششم م شروع ميشود ،وقتی تازه واردان ترکی ازآسيای
ميانه باين سرزمين ھجوم ميآورند .ھنوز ھم در تعداد زياد محالت ،بوديزم و اشکال انکشاف
يافته ھنر گندھارا باوجوديکه ھنديزه شده ،دوام ميکند .گنبدی که ناظرمخروبه ھای جديد
کندھارکھنه در اراکوزيای قديم است ھنوز پس از  650م مورد بھره برداری ميباشد .مکان
مقدس بوديستی در فندقستان نزديک باميان بعين ترتيب ميتواند مربوط اواخر سدۀ ھفتم يا اوايل
سدۀ ھشتم باشد ،طوريکه توسط تعداد زياد سکه ھای عربی -ساسانی نشان داده ميشود که
درآنجا يافت شده اند.
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فصل  – 10اعادۀ ايرانيان غربی
درحاليکه ھنر گندھارا بانکشاف خويش درسرزمين ھای مرزی ھندو -ايرانيان ادامه داده و
بوديزم درحال توسعه است ،قدرت سياسی پشتيبانان عمدۀ ايشان يعنی حاکمان کوشان بتدريج
درحال غروب است .زوال حاکميت کوشان در افغانستان درسدۀ سوم م با سقوط پارتيان و
صعود يک ايران تازه تحت رھبری يک دودمان جديد يعنی ساسانيان ھمزمان است .برای
چھارصد سال بعدی تا ظھور اسالم در نيمۀ سده ھفتم ،ساسانيان قدرت غالب درفالت ايران
ميباشد .با وجوديکه درجريان تمام اين سال ھا ساسانيان کوتلھای ھندوکش وسرزمين ھای
شمال و جنوب آنرا در اختياردارند ،بازھم بطوردوامدار درمعرض امواج پياپی گروھھای
مھاجر آسيای ميانه قراردارند.
ساسانيان اوليه ميخواستند شکوه قديمی ھخامنشيان پارسی را دوباره اعاده سازند .منشا و مرکز
سياسی آنھا در فارس قديم ،نزديک به سرزمين اصلی ھخامنشيان قرارداشت .اولين شاھان
ساسانی خود را درعين سنگھای نقش رستم نزديک پرسيپوليس ترسيم وتصويرميکنند که شامل
قبرھای بعضی از مھمترين شاھان ھخامنشی پارسی است .ھدف عمدۀ سياسی آنھا تحت
تصرف آوردن تمام سرزمين ھای قبلی تحت کنترول "پارسيان" در يک امپراطوری ايرانی
است .حاکمان جديد بصورت مشتاقانه ازقدرت پوتنشيالی يک مذھب سلطنتی با خبر ميباشند.
لذا آنھا کيش زرتشتی ايرانيان قديم را در سطح مذھب دولتی ارتقا ميدھند .آنھا با انجام چنين
عملی نمونه شاه داريوش را تعقيب ميکنند ،کسيکه درمتن بيستون خويش بطور مکرر نام
اھورا مزدا را بحيث خدای تمام ايرانيان احضار ميکند.
در دوران ساسانيان ،متنھای مقدس زرتشتی و پيروان او جمع آوری و تدوين می شود.
زرتشتيزم دريک شيوۀ قويا متمرکز و مرتبۀ بحيث دولت سيکولر تنظيم می گردد .معابد آتش
در سراسر فالت ايران اعمارميشود .موقف بلند زرتشتيزم باعث عالقمندی جديد و دوباره در
امور ايران شرقی ،گھوارۀ مذھب زرتشت شده و تعداد زياد شاھان بعدی ساسانی نام ھای را
اختيار ميکنند که مربوط قھرمانان قديمی ايرانيان شرقی بودند .لذا ساسانيان سيکولر و قدرت
مذھب زرتشتی با امواج صعودی بوديزم تصادم ميکند که در دوران کوشان عميقا در حصص
شرقی فالت ايران نفوذ نموده و به توسعۀ خويش در سده ھای بعدی ادامه ميدھد .بآنھم بوديزم
و زرتشتيزم يگانه مذاھبی نبودند که درشرق مروج بودند .در اوايل سدۀ ھفتم وقتی اسالم به
فالت معرفی ميشود ،دراينجا تعداد زياد پيروان کيش ھای ديگر بشمول جوديزم ،ھندوايزم،
مانيکائيزم و عيسويت )نيستوريان( وجود دارند.
غلبه ساسانيان
آغازحاکميت ساسانيان اکثرا حوالی  224م گفته ميشود .دراينسال يک رھبرمحلی ازجنوبغرب
ايران بنام اردشير آقای پارتی خويش )ارتبانوس  (5را شکست می دھد .اردشير که نام او
بازتابی از ارتاسيرسيس ھخامنشی است ادعای نسل ساسان ميکند .اين مرد احتماال کشيش يک
معبد محلی در استخر ،شھری در شمال پرسيپوليس قديمی بوده است .پس از شکست شاه
پارتيان ،اردشير يک سلسله عمليات نظامی بمقابل روميھا درغرب وکوشانھا وديگران درشرق
شروع ميکند .مطابق مورخ عربی ،الطبری ) 923 -839م( ،اردشير قسمت بزرگ ايران
شرقی را بشمول ساکاستان )سيستان( و بکتريا تسخيرميکند .متعاقبا ،مطابق عين نويسنده،
نمايندگانی از کوشانھا ،توران و مکران به دربار اردشير آمده و تابعيت خويش را تقديم ميکنند.
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مکران ھنوزھم يک ساحۀ ساحلی بلوچستان بامتداد بحرھند است .توران درجنوب کويته فعلی
دربلوچستان شرقی پاکستان قرارداشت .پايتخت آن در دوران اوليه اسالمی ،خضدار بوده که
ھنوز ھم با عين نام وجود دارد .نام توران بسياردلچسپ است .در افسانه ھای بعدی ايرانيان
اين نام بصورت عادی برای تشريح مردمان غيرايرانی بکارميرفت که درشمال ايران زندگی
ميکردند .اين نام احتماال درمورد ترکھا بکارميرفت .درھرصورت ،اين نام بصورت عام برای
توصيف مخالفين ايرانيان بکاربرده ميشد .احتمال کمی وجود دارد که درسدۀ سوم م ترکھا در
بلوچستان مسکون شده باشند .بسيارمحتمل است که اين نام برای توصيف براھويھا )صحبت
کنندۀ دراويدی( استعمال شده باشد که ھنوزھم دراين منطقه زندگی دارند .ازاينکه اين تشخيص
صحت دارد يا نه ،نامعلوم است ،اما قلمروی اردشير ظاھرا دربرگيرندۀ تمام حصص جنوب
شرقی فالت ايران تا وادی پائينی اندوس بوده است.
گزارش الطبری توسط معلومات معاصران نزديکش تقويه ميشود .در 262م ،پسر و جانشين
اردشير ،شاپور 71 - 241) 1م( يک کتيبه سه زبانه )پارسی ،پارتی و يونانی( فرمان ميدھد
که در ساحه دفن قديمی شاھان ھخامنشی درنقش رستم ،نچندان دور از استخر کندنکاری کنند.
شاه دراين متن ميگويد که در زمان پدرش ،سه شاه تابع در شرق از مرو ،کرمان و ساکاھا
وجود داشت .تمام ايشان )ھرسه نفر( بنام اردشير ياد شده اند .اين بايد نشان دھد که ھرسه شاه،
شھزادگان ساسانی بودند که توسط سلطان ايشان ،شايد پدر ،برادر يا کاکای شان تعين شده
بودند .لذا اين ھرسه شاه بطورمحکم با قلمروی ساسانيان وابسته بودند .اين متن کوشانھا را
"در دورھا تا پشکبور" بحيث تابعين ساسانيان ذکر ميکند .پشکبور غالبا با پوروشاپورا
)سانسکريت( يا پشاورفعلی درشمال پاکستان تشخيص ميشود .اين نشان ميدھد که ساسانيان،
حد اقل بصورت ظاھری ،برقلب سرزمين کوشانھا تسلط داشته اند .بآنھم اين تشخيصات ،يک
حدس و گمان است .حتی اگرصحيح ھم باشد ،بدين معنی نيست که ساسانيان بطورفعال تمام
سرزمين ھای کوشان را کنترول ميکردند .درھرصورت ،دربين شاھان -حاکم متعدد و تابع
"شاه شاھان" و متذکره درکتيبۀ نقش رستم ،ھيچ شاه تابع ساسانی درکوشانشھر)سرزمين
کوشانھا( يا در حصص شمالی افغانستان فعلی وجود ندارد .اين بدين معنی است که درنيمۀ سده
سوم م سرزمينھای کوشان احتماال ھنوزھم توسط شھزادگان محلی کوشان اداره ميشدند،
باوجوديکه شايد بيعت حاکمان ساسانيان را داشته باشند .يا بعبارۀ ديگر ،ساسانيان )ھنوز(
برکوتلھای ھندوکش بين بکتريا و وادی کابل تسلط نداشتند.
ساکستان
درحاليکه کنترول ساسانيان دربکتريای قديم و وادی کابل در سده سوم م را به مشکل ميتوان
تائيد کرد ،غلبۀ پارسيان برجنوب افغانستان درآنزمان آشکاراست .درقلمروی شاه ساکا
)ساسانيان( يک سلسله سکه ھای مسی مطابق معيار"ھنديان" ضرب زده شده که تقليد عنعنۀ
چاپ ھای ھندو -پارتيان توسط گوندوفاريس و جانشينان او ميباشد .سکه ھا شامل قھرمانان
پھلوی بوده و نشاندھندۀ يک مصلح آتش ساسانی از زمان اردشير است .نشراين سکه ھا تاکيد
کنندۀ موقعيت خاص ساکستان درامپراطوری ساسانيان است.
ما ازکتيبه ھای نقش رستم ميدانيم که اردشير ،شاه شاکا ھا درجريان سلطنت شاپور  1بواسطۀ
يک شھزاده بنام نرسه جانشين ميشود .او بنام "آريائی زرتشتی ،سکن ملک" )شاه ساکاھا( ياد
شده است .نرسه يک پسرشاپور 1بوده و شايد با شاه شاھان بعدی دارای عين نام )302 -293
م( باشد .مطابق کتيبۀ نقش رستم ،قلمروی نرسه بحيث شاه ساکا ھا شامل نه تنھا سرزمين ھای
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ساکاھا بلکه ھندوستان و توران نيز است که ازدلتای ھلمند تا سرزمين ھنديھا وسعت دارد .بايد
بخاطرداشت که اين سرزمين تقريبا حدود  600سال قبل توسط حاکم ھخامنشی اراکوزيا و
درنگيانا اداره ميشد .بعالوه ،اين ھمان سرزمينی است که توسط ساکاھا دراواخرسدۀ دوم و
سدۀ اول ق م اشغال ميشود.
لذا با اطمينان ميتوان فرض کرد که عنوان شاه ساکاھا جديدا با ظھورساسانيان ابداع نشده بلکه
عملکرد ووسعت صالحيت آنھا مربوط به زمانھای قبل ازساسانيان است .ھمچنان واضح است
که سرزمين ساکاھا بايست سرزمين شاھانی بنام ھندو -پارتيان بشمول گوندوفاريس باشد که
سکه ھای خويش را درجنوب افغانستان قبل از ساسانيان نشرکردند .درتمام اين ساليان،
سرزمين ساکاھا ظاھرا خصوصيات و طبقۀ حاکم ساکائی خويش را نگھداشته است .قلب اين
سرزمين نميتواند مشخص شود اما احتماال حد اقل برای مدتی در جنوبغرب افغانستان فعلی
موقعيت داشته باشد .دراوايل سدۀ اول م ،ايسيدورچاراکس درموقعيت ھای پارتيان تشخيص
شده که بين زرنگيانا و اراکوزيا يک سرزمين بنام ساکستان بوده است.
با نگاه به نقشه روشن ميشود که شاه ساکاھا يکی ازناظران مارشھای امپراطوری ساسانيان
بوده که کنترول حصص جنوبشرقی قلمرو را دراختيار دارد .اھميت او توسط انکشافات بعدی
نشان داده ميشود .مورخ يونانی اگاتياس که درسدۀ ششم م زندگی ميکند ،ميگويد که شاه بھرام
 93 -276) 2م( بمقابل مردم ساکستان جنگی براه مياندازد .اين بايد شورش ساکای رھبری
شونده توسط برادر شاه )يا پسر کاکايش( بنام ھورميزد باشد که درمنابع ديگر ذکرشده است.
کلَوديس ماميرتينوس ،مورخ قديمی ديگری ميگويد که اين برادر شورشی ازپشتيبانی "گيلھا،
بکتريانھا و ساکا ھا" برخوردار بود.
از سال دوم شاپور 79 -309) 2م( يک کتيبه در پرسيپوليس از شاپور ديگری بنام "شاه
ساکاھا ،شاه ھندوستان ،سرزمين ساکا و توران تا دوردستھا دربحيره" وجود دارد .او خود را
پسر شاه شاھان ،ھرمزد  2ميخواند .اوميگويد ازاستخربه ساکستان سفرکرده و درپرسيپوليس
توقف نموده تا نان بخورد .او با والی زرنگيا )درنگيانا( و "ديگرنخبگان پارسی و ساکا" يکجا
بوده است .قرارمعلوم شاه ساکاھا يک برادر يا برادراندر شاپور  2بوده است .متن بازھم تاکيد
کنندۀ اھميت مقام شاه ساکا ھا ميباشد .اين متن ھمچنان بين نخبگان پارسی و ساکا تفاوت قايل
شده و به زرنگيا ،زرنکا يا درنگای قديمی متنھای ھخامنشی و زرنج بعدی منابع اسالمی
اشاره دارد.
شاھان -حاکم کوشانی -ساسانی
تا سدۀ چھارم ،کنترول ساسانيان درشمال افغانستان ،وادی کابل و ماورای آن بطورقابل توجھی
تقويه ميشود .گزارش ميشود که ھرمزد  (9 -303) 2يک رابطه ازدواجی با )کوشان( شاه
کابل برقرارميسازد .دراينجا ھمچنان شواھد سکه شناسی وجود دارد که نفوذ سريع ساسانيان
درشرق را نشان ميدھد .درھم ھای نقرۀ ساسانی شاپور 2و جانشينانش درتعداد زياد ساحات
افغانستان فعلی يافت شده است .اينھا شامل سيستان ،ھرات ،ميمنه ،جوار تاشقرغان ،بگرام
وگنبدھای متعدد ھده نزديک جالل آباد ميباشند .يک گنجينه مھم با سکه ھای ساسانی درتپه
ھای مرنجان نزديک کابل يافت گرديده که شامل درھم ھای نقرۀ شاپور ،(9 -309) 2اردشير
 83 -379) 2م( و شاپور (8 -383) 3است.
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ساسانيان در مرکز امپراطوری خويش ،سيستم مسکوکات پارتيان را ميپذيرند که بربنياد
معيارھای آتن؟ درھم ھای نقرۀ استواراست ،طال فقط برای مقاصد خاصی نشر شده و سکه
ھای مسی وجود ندارد .ساسانيان درسرزمينھای ديگرميل داشتند عنعنۀ مسکوکات اسالف
محلی خويش را بپذيرند ،طورمثال مسی ھای ساکستان که قبال بحث شد ،مطابق به معيارھای
"ھنديان" ضرب ميشود .ساسانيان در سرزمين ھای شمالشرقی خويش نيز سيستم مسکوکات
کوشان ھا را قبول ميکنند .سکه ھا توسط کسانی بنام شاھان حاکم کوشانی -ساسانيان ضرب
شده و در پھلوی مسکوکات ساسانی "حقيقی" مروج ميباشد.
حاکمان متعدديکه اين سکه ھا را نشرکردند عبارتند از)بترتيب کرونولوژی( :ارد شير،1
اردشير ،2فيروز ،1ھورميزد ،1فيروز ،2ھورميزد ،2بھرام  1و بھرام  .2آنھا خود را "شاه
کوشانھا" يا حتی "شاه شاھان کوشانھا" خوانده اند که نشان ميدھد آنھا خود را جانشينان شاھان
)حقيقی( کوشان ميدانستند .سکه ھای نشرشده ،طالئی و مسی بودند که تقليد سکه ھای ضرب
شده توسط شاه کوشان ،واسوديوا اند .در بين اينھا سکه ھای مشھور کاسۀ )بشقاب مانند(
طالئی کوشانی -ساسانی وجود داشتند .اينھا دارای شيوا و نرگاو او )ناندی( درعقب با يک
قھرمان بکتريائی با خط شکسته يونانی است که بورزاواندو يازادو )"خدای متعال"( خوانده
ميشود .درروی آن تمثال يک شاه -حاکم ايستاده با تاج انفرادی ،نام وعنوان او است .سکه ھای
طالئی در مناطق مختلف افغانستان فعلی يافت شده است .سکه ھای مسی مربوطه بطوروسيعی
در بلخ يافت شده و بعضی سکه ھا حتی حامل قھرمان بھلو درروی آن است.
بغيرازانواع سکه ھای کوشان ،سکه ھای ساسانی در طال و مس وجود دارد که احتماال در
مرو و ھرات ضرب شده است .اينھا نشان دھندۀ يک مصلح آتش در عقب وتمثال شاه با تاج
انفرادی اش درروی آن ميباشد .نوع تاج ونام حاکم غالبا با سکه ھای نوع "کوشان" کوشانی-
ساسانی مطابقت دارد .اينھا دارای متن ھای در خط پارسی ميانه و پھلوی است .اين چاپھا
نشاندھندۀ کنترول حاکمان کوشانی -ساسانی در سرزمين ھای است که قبال مربوط به
امپراطورکوشان بوده است ،برخالف سرزمينھای شمال وشرق افغانستان ،جائيکه سکه ھای
شيوا و ناندی ضرب ميشوند.
باالخره دراينجا سکه ھای مسی ضخيم وجود دارد که تا اندازۀ مشابه به گروه قبلی يعنی حامل
تصويريک مصلح آتش درعقب آنست .اين سکه ھا بطورخاصی از وادی اندوس و ھم از ساحه
جالل آباد و بگرام و شمال ھندوکش شناخته ميشود .قھرمانان آنھا درخط پارسی ميانه ،پھلوی
يا بکتريان )يونانی( ميباشد .اين سکه ھا بربنياد نشرھای شاپور 2استواراست.
تاريخ سکه ھای کوشانی -ساسانی مشکل است .نظريات عمومی که با شواھد نوشتاری تقويه
ميشود ،پيشنھاد که ميکند قسمت اعظم سکه ھا در جريان اواخر سده سوم و چھارم م نشرشده
اند .ھورمزد  1و  2شايد مردی باشد که بمقابل شاه بھرام  2در اواخر سدۀ سوم م اغتشاش
ميکند .نامھای حاکمان متذکره درسکه ھا شامل آنھائيست که توسط شاھان ساسانی ذکرشده اند،
اما مردمان شايد مطابقت نداشته باشند .ازاينجا معلوم ميشود که حاکمان مربوط به خانواده
شاھی بوده و آنھا نامھای را اختيارميکردند که شايستۀ مقام آنھا بوده است .چيز مشابه
درمورد حاکمان ھخامنشی بکتريا صدق ميکند که غالبا نام ويشتاسپ را حمل ميکردند .اين
ھويدا بوده و بايد بطورروشن دانسته شود که حاکمان کوشانی -ساسانی دارای مقام عمده بودند.
اين نه تنھا بواسطۀ سکه ھا و نامھای )تاج (-ايشان نشان داده ميشود بلکه ھمچنان بواسطه اين
حقيقت که آنھا تماما سبک انفرادی تاج خويش را داشتند .اين مظاھرھمچنان ازتمثال ھای
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شاھان ساسانی شناخته ميشود طوريکه درباالی سکه ھای نقرۀ ساسانيان و نقوش آنھا ترسيم
شده است.
لذا دراواخرسدۀ سوم و چھارم م قسمت اعظم سرزمين ھای کوشانھا توسط يک نمايندگی قوی
شاه ساسانی اداره ميشود که سکه ھای خود را با تمثال خود نشر ميکند .او بعالوه ،سکه ھای
طالئی درتطابق به عنعنۀ کوشانھا نشرميکند که کامال برخالف عملکرد ساسانيان است .اين
نيزھويدا است که حاکم درشمال شرق فالت مسکون بوده و شھربلخ ميتواند يکی از پايتخت ھا
باشد .نقش کوشان شاه )ساسانی( قابل مقايسه با دوست او در جنوبشرق ،شاه ساکا است.
ھردوی اينھا مقامات مھم ساسانيان وغالبا شھزاده ھای دربارشاھی بودند.
معلومات کمی دربارۀ زندگی روزانه بکتريا در زمان حاکمان کوشانی -ساسانی وجود دارد.
بآنھم درساليان آخريکتعداد زياد متن ھای نوشتاری در بکتريان باعث روشن شدن شمال
ھندوکش شده است .اين متنھا اکثرا درباالی چرم ،درھردوجانب وبا خط شکستۀ بکتريان
نوشته شده است .بيش ازصد سند جديد تا کنون بدست آمده است .مطابق ويراستار ،دانشمند
برتانوی ،نيکوالس سيمنر -ويليام ،آنھا از عين منبع اشتقاق شده اند ،اما از يک دوران نيستند.
اکثريت اسناد بايد بين اوايل سده ھای چھارم و اواخرھشتم قرارداشته باشند .تعداد زياد متنھا
نامه ھا بوده و بعضی ازآنھا ھنوزھم ُمھرکرده بودند وقتی باراول کشف شدند .اين اسناد
احتماال دريک ناحيه درشمال کوتلھای ھندوکش دردوران اوليه اسالمی بنام سلطنت راب نوشته
شده اند .يکی ازاين اسناد ،يک کوشان شاه بنام واراھران را ذکرميکند .اين احتماال بھرام باشد
که بحيث يکی ازآخرين شاھان -حاکم کوشانی -ساسانی يا کوشان شاھان ساحه شناخته شده
است.
شيونايت ھا
تفوق ساسانيان درشرق مدت زيادی دوام نکرده و بزودی موقعيت آنھا درمعرض خطر قرار
ميگيرد .طورمعمول درتاريخ اينحصۀ جھان ،تھديد ھميشه ازشمال منشا ميگيرد .زمانی در
نيمه يا اواسط نيمۀ دوم سده چھارم م ،مردمانی ازشمال به سرزمين ھای شمالشرقی فالت
ايران ھجوم ميآورند .اين تھاجم ازمداخالت قبلی در يک عرصۀ مھم تفاوت دارد که بازتابی
يک تغيرمھم در صحراھای آسيای ميانه ميباشد ،يعنی ظھورمردمان صحبت کننده آلتائی از
منگوليا و راندن گروھھای صحبت کنندۀ ايرانی که تا اينزمان درجلگه ھای آسيای ميانه تسلط
داشتند.
خانوادۀ زبانی آلتائی پس ازکوھھای آلتای درآسيای ميانه بامتداد مرزھای سايبريا /چين
نامگذاری ميشود .لھجه ھای آلتائی بصورت عام به سه شاخۀ عمده تقسيم می شود :زبانھای
ترکی ،مغولی و منچو -تونگوز که بعضی اوقات شامل کوريائی و جاپانی نيزميشود .منشای
اين زبانھا بايد بطورواضح درصحراھای منگوليا بامتداد مرزھای شمالی چين جستجو گردد .با
مھاجرت ھای بزرگی که در اواخر ھزارۀ اول ق م آغازميگردد تعداد زياد مردمان آلتائی گوی
بطرف غرب رانده ميشوند ،يعنی آغازحرکتی که حدود يکھزارسال بعد باعث موجوديت ايشان
دريکقسمت بزرگ آسيای ميانه وشرق نزديک ميشود.
اولين گروه مھاجمين درشمال افغانستان درنيمۀ سده چھارم ،شيونايت ھا اند .نام ايشان يادآور
خصلت ھونی آنھا بوده و نشان ميدھد که چطورايشان و ھيفتاليت )يفتلی( ھائيکه جانشين آنھا
ميشوند ،بجھان خارج شناخته ميشوند .وابستگی دقيق تباری و زبانی آنھا ھنوزھم نامعلوم
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است ،اما بصورت عام قبول شده که آنھا مربوط به مردمان صحبت کنندۀ -آلتائی بوده ويکتعداد
دانشمندان فرض ميکنند آنھا مربوط به شاخۀ ترکی اند .مھاجرت ھای که باعث آمدن شيونايت
ھا ومتعاقبا يفتلی ھا بافغانستان وشمالغرب ھند ميگردد با جنبش ھای کتلوی بزرگ ديگر
ھمزمان است که باعث آوردن قبايل ھونی ديگر بطرف يوکراين و اروپای مرکزی تا دور
دست ھای فرانسه ميشود .آنھا تحت آتيال تقريبا موفق ميشوند تمام امپراطوری روم غربی را
اشغال کنند ،قبل ازاينکه در چالونز در  451م شکست بخورند.
شيونايتھا باراول توسط اميانوس مارسيلينوس ،تاريخنگار رومی سدۀ چھارم م ذکر ميشود .او
در بارۀ کمپاينھای شاه ساسانی ،شاپور  79 -309) 2م( بمقابل يوسينی )کوسينی ،کوشانھا ؟( و
شيونيتای در 356م ميگويد .مطابق عين منبع ،بزودی پس ازآن شاه ساسانی يک اتحاد با
شيونايت ھا ،گيلھا وساکاھا عقد ميکند .اتحاد که در واقعيت شايد نشان دھندۀ شکست شيونايتھا
واحتماال دربرگيرندۀ ھمکاری سربازان شيونيت در ارتش شاپور باشد که بمقابل امپراطوری
روم )شرقی( استعمال ميشود .شاپور در 360م شھر اميدا )دياربکر( درترکيه شرقی فعلی را
ظاھرا بکمک سربازان شيونايت محاصره ميکند .درجريان محاصره ،پسر گرومباتيس ،شاه
شيونايت کشته ميشود .مطابق منابع ،جسد او سوزانيده شده و استخوانھای او در يک کوزه
نگھداری ميشود.
تا اواخرسده چھارم م شيونايت ھا تحت دودمان کيداريت ھا متحد ميشوند .نام اين دودمان ازشاه
ايشان ،کيدارا اشتقاق شده و ازسکه ھای اوشناخته ميشود که دربين جاھای ديگر ،از تپه
مرنجان کابل در ھمکاری با سکه ھای ساسانيان يافت شده است .اوسکه ھای طالئی کاسۀ
بسبک کوشانی -ساسانی با عنوان کوشان شاه )در بکتريان :باگو کيدارا وزورکه کوسانو شاو(
ضرب ميزند .او ھمچنان درھم ھای نقرۀ ضرب ميزند که از شاھان ساسانی تقليد ميشود
)شاپور  2و .(3
موجوديت شيونايتھا درشمال افغانستان احتماال باعث پايان کنترول ساسانيان نمی شود.
درحاليکه شيونايت ھا بربکتريای شرقی تسلط داشتند ،سربازان ساسانی احتماال ھنوزھم قسمت
زياد افغانستان شمالغربی و مرکزعمده ھرات را دراختيار دارد .اينرا ميتوان ازاين حقيقت
استنتاج کرد که شيونايت ھا قرارمعلوم بطرف جنوب ازطريق دھليزھرات پيش نميروند ،اما
مطابق منابع چينائی آنھا ازطريق ھندوکش به داخل وادی کابل ميروند .درجنوب کوھھا،
شيونايت ھا تحت کيدارا و جانشينان او متعاقبا يک سلطنت قدرتمند ايجاد ميکنند که بطور
وسيعی درتاريخ ھنديان بحث شده است .عين منابع چينائی به پايتخت شيونايت درجنوب
ھندوکش اشاره نموده و نام او احتماال اشاره به پشاور فعلی دارد.
قرارمعلوم ورود شيونايت ھا به گندھارا سريعا باعث اختالل زندگی فرھنگی در منطقه
نميشود .چيزبسيارمھم دراين زمينه عبارت ازسفرنامه يک زاير بوديست چينائی بنام فاکسيان
است که از ناحيه جالل آباد در حوالی  400م ديدن ميکند .توصيف او در بارۀ گندھارا و وادی
کابل بطور روشن ارائه کنندۀ ثروت و رفاه جوامع بوديستی دراين زمان است .وقتی او از چين
بمحدودۀ شمال پاکستان فعلی ميرسد ،يک جامعۀ بوديستی شگوفان شاخه عرادۀ کوچک
)ھينايانه( را درمييابد .اوازطريق ناحيه سوات به گندھارا ميرسد .مطابق اين زاير ،اکثريت
مردم اينجا پيروی بوديزم ھينايانه بودند .او بعدا به شھرپشاورميرود .اودراينجا گنبد عظيمی را
می بيند )مطابق اين زاير( ،که توسط شاه کوشان ،کنشکا اعمارشده و او نيز ظرف يا کاسۀ
خيريۀ مشھور بودا را ذکرميکند .فاکسيان متعاقبا بطرف غرب به نگاراھارا )ناحيه جالل آباد(
به شھرھده فعلی )سيلو( سفر ميکند ،جائيکه درآنجا ويھارای مشھور با استخوان -جمجمۀ بودا
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وجود داشت .فاکسيان يکتعداد زياد زيارتگاھای بوديستی دراين ساحه را شرح ميدھد .ازاينجا
او از طريق "کوھھای کوچک برفی" )سفيد کوه؟( بطرف جنوف يا دوباره بطرف اندوس سفر
ميکند.
ھيفتاليت )يفتلی( ھا
درعين زمان بامتداد مرزھای غربی سلطنت کيداريت ،ساسانيان سخت ميکوشند مناطق از
دست رفته را بدست آورند .اينزمان دوران شاھان بھرام  5و يزد گرد  2است که بين  420م و
 457حکمروائی داشتند .بآنھم امواج جديد مھاجمين شمالی بزودی يک تھديد بسياربزرگ را
متوجه ساسانيان ميسازد .مھاجمين جديد بصورت عام بنام يفتليھا ياد ميشوند که احتماال از نگاه
تباری مربوط به شيونايتھا باشند که قبل ازايشان آمده بودند .يفتليھا درمنابع عربی بنام ھيطال يا
)جمع آن( ھياطيله شناخته ميشوند .بيزانتين ھا آنھا را بصورت عام بنام ھون ھای )سرخ يا
سفيد( يا ابديالی/ايفتاليتای ناميده است .چينائيھا ايشان را بنام ايدا شناخته اند درحاليکه شاه
ايشان را بنام ياندائيليتو ناميده است .قھرمانان سکه ھا و متن ھای کنده شده باالی جواھرات
نشان ميدھد که يفتليھا يا حد اقل رھبران ايشان ،با يک زبان ايرانيان شرقی صحبت ميکردند.
نامھای شاھان يفتلی طوريکه توسط الطبری داده شده نيز ايرانی اند .بآنھم بگمان اغلب ،يفتلی
ھا اصال با يک زبان آلتائی صحبت نموده و آنھا يا حد اقل طبقات باالئی آنھا زبان بکتريا را
ميپذيرند ،وقتی اين سرزمينھا را اشغال ميکنند.
معلومات ھمزمان در بارۀ يفتلی ھا بسيار کمياب است .درسدۀ ششم ،پروکوپيوس قيساريا،
يفتليھا را قرارذيل تشريح ميکند:
"با وجوديکه اينھا از ايل ھونھا اند در حقيقت از نام آنھا نيز ...آنھا با ھيچيک از ھونھای که ما
ميشناسيم آميزش نميکند ...اينھا مانند ديگرمردمان ھونی ،کوچی نيستند ...اينھا يگانه ھونھای
ھستند که دارای سيما و جلد سفيد بوده و بد قواره نيستند .اين نيز حقيقت دارد که شيوۀ زندگی
آنھا شباھت زيادی به عشاير ايشان نداشته و مانند آنھا زندگی درنده خويانه ندارند؛ اما اينھا
توسط يک شاه اداره شده ،و...دارای قانون اساسی ھستند".
تاريخ قديم يفتليھا درشمالشرق ايران بسيار مبھم است ،چون منابع ھميشه بين شيونايتھا،
کيداريتھا و يفتليتھا تشخيص نميکند .الطبری ميگويد چطور تا  457م مدعی تخت ساسانيان،
فيروز خواھان کمک يفتليھا بمقابل برادرش شاه شاھان ھرمزد  3ميشود .مطابق الطبری،
يفتليھا چندی قبل تخارستان را اشغال کرده بودند ،يک نامی که از اواخرھزارۀ اول ق م برای
بکتريای قديم و سرزمينھای کوھستانی شرق آن اطالق ميشود .کمک يفتليھا باعث ميشود
فيروز تخت ساسانيان ) 84 -459م( را اشغال کند .بآنھم بزودی جنگ بامتداد مرزھای شرقی
شروع ميشود .درسالھای  460و  470فيروز حد اقل سه جنگ را در شرق براه مياندازد )يک
وقت با گذاشتن پسرش قباد بحيث گروگان دربين مخالفان خويش( .وقتی پسر او در مقابل
پرداخت يکمقدارھنگفت برميگردد ،جنگ ادامه مييابد .نتيجه اينستکه فيروز باالخره زندگی
خويش را باخته و امپراطوری خود را در خدمت دشمن ميگذارد .درساليان بعدی ساسانيان
باجگذار يفتلی ھا گرديده و در ترس دايمی اين جنگجويان شمالی زندگی ميکنند.
باالخره يفتليھا قلمروی بزرگی را درھردو جانب ھندوکش تاسيس ميکنند که تا دوردست ھای
سواحل دريای اندوس وسعت دارد ،يعنی با راندن اسالف خويش ،شيونايت ھا وکيداريتھا .بآنھم
سرزمين ھای شمال ھندوکش بحيث مرکز قدرت يفتليھا باقی ميماند .البيرونی نويسندۀ اوايل
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اسالمی ميگويد که پايتخت قديمی يفتلی ھا بنام وارواليز ياد شده و در تخارستان قرارداشت.
اين محل تا زمانھای سلجوق ،دراوايل ھزارۀ دوم ناشناخته باقی ميماند که احتماال درنزديکی
شھرفعلی کندزدر شمال تونل سالنگ قراردارد.
ازمنابع بعدی روشن شده که قلمروی يفتليھا بطورنسبی سست بوده که با نواحی کامال
خودمختار و رھبری شونده توسط رھبران ميراثی تنظيم ميشود .قرارمعلوم اثرات اوليه يفتلی
ھا باالی زندگی فرھنگی درقلمروھای اشغالی محدود بوده است .زاير چينائی ،سونگيون که از
طريق افغانستان فعلی و گندھارای قديمی درحوالی  520م سفرکرده ،ميگويد جوامع بوديستی
شگوفان و بناھای بوديستی ھنوزپابرجا بوده است .ازطرف ديگراوبخوانندگان خود ميگويد که
"خدايان بيگانه" و "ديوان" نيز پرستش ميشده اند.
اسناد بکتريان که دراين اواخردرشمال افغانستان روشنی انداخته و ازسلطنت راب اشتقاق شده
نيزاشاراتی به يفتليھا دارد .يک نامه که مطابق سيمزويليام شايد مربوط اواخرسده پنجم باشد به
حاکم يفتلی ساحه اشاره ميکند .متن ديگری که سيمز ويليام آنرا بحيث يک قرارداد تفسيرنموده
و مربوط  527م است اشاراتی به "ماليه يفتلی ھا" دارد.
سکه ھای يفتليھا از محالت مختلف افغانستان شناخته شده است .آنھا بربنياد درھم ھای نقرۀ
ساسانيان بوده و شامل تصويريک مصلح آتش درعقب آنست .در روی سکه ھا ،نيم تنه شاه و
يک قھرمان بکتريان نشان داده شده است .درساحه ھده )توپی  (10نزديک جالل آباد ،سکه
ھای يفتليھا يکجا با سکه طالئی تيودوسيوس ،مارسيانوس و ليو) 74 -457م( يافت شده است.
ترکھا
بازھم قدرت يفتليھا ازجانب شمال مورد حمله قرارميگرد .درنيمۀ سده ششم م قبايل ترک
بامتداد مرزھای شمالی افغانستان کنونی جابجا ميشوند .موجوديت آنھا در ساحه قسمتی ازعين
ھجوم مردمان صحبت کنندۀ آلتائی است که باعث آمدن ھونھا به فالت ايران و اروپا ميشود.
ترکھا درمحلی بنام خاقانات ترکھای غربی متحد شده بودند .در 559/560يابغوی آنھا ،ايستامی
)ھمچنان بنام سينجيبو ياد ميشود( و شاه ساسانی ،خسرو 1انوشيروان ) 79 -531م( ازطرف
شمال و جنوب بالترتيب باالی ھيفتاليتھا حمله نموده و دشمنان خود را شکست ميدھند .فکر
ميشود اين پايان قدرت يفتلی ھا باشد .بآنھم نفوذ مستقيم ترک ھا يا ساسانيان در سرزمينھای
شمال افغانستان فعلی دراول حاشيوی باقی مانده وقلمروی يفتليھا بموجوديت خويش ادامه
ميدھد .آنھا درزمان ھای مختلف يکجا با ترکھا بمقابل ساسانيان جنگيده و درزمان ھای
ديگريکجا با ساسانيان بمقابل ترکھا ميجنگند.
بی شو چينائی باين ارتباط ميگويد که در اوايل  580يفتليھا وساسانيان يکجا بمقابل ترکھا
ميجنگند .دراول آنھا اين کاررا بدون موفقيت زياد انجام ميدھند ،چون تاردو جانشين ايستامی
ظاھرا موفق ميشود تا دورھای جنوب مانند ھرات حرکت کند .اما در  89/588م جنرال
مشھورساسانی بھرام چوبين )بعدا شاه شاھان ،بھرام  (6ارتش ترکی را شکست داده و بلخ را
تسخيرميکند که ظاھرا قبال توسط ترک ھا گرفته شده بود .مبارزه ادامه مييابد .درجريان
سلطنت شاه ساسانی خسرو  628 -590) 2م( ،ترکھا يفتلی ھا را کمک نموده ،ايرانيان را
شکست داده و تا به ری )نزديک تھران( و اصفھان پيشروی ميکنند .ترکھا بعدا شکست
ميخورند اما آنھا نفوذ خويش را درسرزمينھای قبلی يفتليھا نگھميدارند .در 630م وقتی ايران
شرقی توسط زاير چينائی ،سوينزنگ ديده ميشود ،قسمت اعظم افغانستان شمالی توسط ترکھا
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اداره شده و آنھا سريعا نفوذ خويش را بجنوب کوھھا گسترش ميدھند .اين واضح است يک
عصرجديد آغازميشود که درآن ايرانيان فالت بايد جای خويش را برای مھاجمان و حاکمان
جديد ترکی بدھند.
سوينزنگ
سفرنامۀ سوينزنگ يکی از شگفت انگيزترين گزارشھای قديمی است .در سيوجی )"اسناد
دنيای غرب"( که شامل سفرنامه او است يک نظر آزاردھنده در مورد سرزمينھای افغانستان
فعلی و نيم قارۀ ھند داده شده است .عين داستان ،با وجوديکه درجزئيات آن کمی تفاوت است،
در زندگی سوينزنگ ھوی لی گفته شده است .سوينزنگ سفرخويش را از چنگان درغرب چين
درحوالی  629م شروع ميکند .او در جستجوی خرد و ديدن مکانھای مقدس بوديستی و جمع
آوری روايات ،از مسير مرغزار تورفان و سمرقند بطرف شمال افغانستان فعلی و نيم قاره ھند
سفر نموده و در  645م به چين برميگردد.
اودرگزارش خويش کشورتخارستان را شرح ميدھد .اوميگويد که اين دربرگيرندۀ تمام
سرزمين ھای بين ھندوکش در جنوب وسلسله حصاردرشمال آمودريا است که بطورتقريبی
برابرميشود به بکتريای قديمی وسرزمين ھای کوھستانی شرق .سوينزنگ ميافزايد اين
سرزمين به  27ناحيه تقسيم شده ،پس ازوفات طايفۀ شاھی و يک گروه که حاال تابع قبايل
ترکی است .سوينزنگ بعدا ميافزايد که مردم بد جنس و ترسو بودند .آنھا از چپ به راست
خوانده و سکه ھای طالئی و نقرۀ استعمال ميکردند .اکثريت مردمان لباس پنبۀ پوشيده و
يکتعداد پشمی استعمال می کردند .زايرچينائی که ظاھرا مايوس شده ،ميافزايد که دانش مردم
دربارۀ دين )بوديزم( بسيارمحدود است.
سوينزنگ بطورخاص به ناحيۀ بوھی اشاره ميکند که بايد با بکتريا تطابق داشته باشد .ما
ميخوانيم که دراينجا تعداد زياد راھبان )حدود  (3000در داخل و خارج شھرعمده وجود
داشتند که تماما پيرو شاخۀ عرادۀ کوچک )ھينايانه( بوديزم بودند .در زندگی سوينزنگ عالوه
ميشود که دراينجا حدود يکصد صومعه وجود دارد .سوينزنگ ھمچنان دراينجا ومحالت
مجاور از ستوپه )گنبد( ھا توصيف ميکند .کارھای باستان شناسی فعلی بقايای زيارتگاھھای
بوديستی را در جوار بکترای قديمی بشمول مخروبه ھای باقيماندۀ يک ستوپه بزرگ درشمال
شھرروشن ساخته که حاال بنام تپه رستم ناميده ميشود .اين مخروبه ھا در نزديکی مخروبه
ھای تخت رستم قراردارد که احتماال مطابقت به صومعه ھای قديمی نوبھار )ويھاره
سانسکريت" ،صومعه"( دارد.
زاير متعاقبا در بارۀ سرزمين فانيانه ميگويد که عبارت از باميان فعلی در وسط ھندوکش،
کوھھای برفی چينائی است .مطابق سوينزنگ ،وادی باميان درخارج توخارستان قراردارد
باوجوديکه سيستم نوشتن ،رسوم و پول ايشان يکی است .ھمچنان سيمای شخصی مردم آن
بسيارزياد يکنواخت است ،درحاليکه زبان ايشان کمی متفاوت است .مردم لباسی ميپوشند که
از پشم يا پوست است .مردم باميان بسيارمذھبی )بوديست( توصيف ميشود که عمدتا پيرو
عرادۀ کوچک و لوکوتاراوادينز )يک فرقه بوديستی دربين ھينايانه و مھايانه( اند .سوينزنگ
ھمچنان دو تصوير )مجسمۀ( بزرگ بودا را چنين توصيف ميکند:
"درشمالشرق شھرشاھی يک کوه وجود دارد که درسراشيبی آن يک مجسمۀ سنگی بودا
بارتفاع  140يا  150فت قراردارد .منظرطالئی آن بھرجانب درخشش داشته و زيورات
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گرانبھای آن با روشنائی خويش چشم ھا را خيره ميسازد .در شرق اين نقطه يک صومعه
وجود دارد که توسط يک شاه قبلی کشوراعمارشده است .در شرق صومعه يک شخصيت
ايستاده بودای ساکيا قرار دارد که از سنگ فلزی به ارتفاع  100فت ساخته شده است .طوريکه
درقطعات مختلف ريخته ريزی و باھم وصل شده و بشکل تکميلی قراردارد ،طوريکه ايستاده
است".
از وادی باميان سوينزنگ "سلسله کوه سياه" را عبور نموده و به ناحيه جيابيشی ميرسد که
نميتواند جای ديگری بجزازکاپيسای قديمی يا بگرام فعلی درشمال کابل باشد .مردم اينجا بطور
واضح مورد پسند چينائی قرارنميگيرد .او آنھا را بحيث "ظالم و شرير؛ زبان ايشان را درشت
و خشن؛ مراسم عروسی ايشان را محض آميزش جنس ھا )زن ومرد( ميداند" .سوينزنگ
ميافزايد که زبان و رسوم آنھا تا اندازۀ متفاوت ازمردم توخارستان است .لباس مردم پشمی با
پيرايش پوست دوزی است .شاه شھر ،يک بوديست زاھد گفته ميشود که حدود  10ايالت
ھمسايه را اشغال کرده است .دراينجا راھبان عمدتا پيروعرادۀ بزرگ )مھايانه( بوديزم اند،
باوجوديکه عرادۀ کوچک ھنوزھم مشھوراست.
درشرق کاپيسا زاير چينائی مطابق گزارش او مرز با ھند را عبورنموده وازطريق نواحی
لغمان )لنبو( ،نگاراھارا )ناجی ليوھی( و گندھارا )ژينتولو( ميگذرد .مطابق سوينزنگ لغمان
مربوط کاپيسا بوده است .بازھم مردمان محلی زياد مورد توجه زاير چينائی قرارنميگيرد .او
ايشان را غيرمعتمد و دزد صفت توصيف ميکند .او ميگويد آنھا اکثرا جامه ھای نخی سفيد
ميپوشيدند .بوديستھای منطقه عمدتا شاخه مھايانه را تعقيب ميکنند اما زاير ميافزايد که دراينجا
معابد زيادی برای عبادت خدايان ھندو وجود دارد.
نگاراھارا ،اطراف جالل آباد فعلی نيز وابسته کاپيسا بوده است اما مردم آن مورد پسند چينائی
قرارميگيرند .آنھا را ساده و صادق وبا گرايش گرم وشجاع توصيف ميکند .اکثريت مردم
بوديست اند .زاير با تاسف مشاھده ميکند که ستوپه ھا ترک شده و درحالت مخروبه قراردارند.
دراينجا بعضی معابدی غيربوديستی )ھندوئی( نيزوجود دارد .درجنوبغرب پايتخت ناحيه،
سوينزنگ ساحه سيلو)ھده فعلی( و گنبد مشھوری را ديدن ميکند که دارای استخوان -جمجمه
بودا است .با ادامه بشرق نگاراھارا ،چينائی به گندھارا و پايتخت آن پشاور)بولوشابولو(
ميرسد .اين ناحيه درآنزمان توسط يک حاکم فرستاده شده ازکاپيسا اداره ميشود .سوينزنگ
ميگويد که شھر و ناحيه متروک شده و گنبد ھا و صومعه ھا مخروبه شده اند.
سالھا بعد ،درمسيربرگشت به چين ،سوينزنگ بازھم ازطريق سرزمينھای مرزی ھندو-
ايرانيان ميگذرد .او از سرزمين فاالنه ياد ميکند که تابع کاپيسا است .مطابق به زندگی اين
ناحيه درجنوب پشاور و ودای کابل ،در مرکز واليت صوبه سرحد پاکستان فعلی واقع است.
گفته ميشود که توسط مردمانی پرجمعيت شده اند که غيرمتمدن اند .بعضی از آنھا بوديست
)مھايانه( اند؛ ديگران خدايان ھندو را می پرستيدند .درغرب آن سرزمين جيجيانگنه واقع
است .دراينجا مردمان درطوايف تنظيم بوده ،دربين کوھھای بلند زندگی داشته و سرزمين آنھا
بخاطرگوسفندان و اسپ ھای بزرگ ايشان مشھوراست .در ورای آن ،سوينزنگ با مسافرت
بطرف شمالغرب به مرزھای ھند ميرسد.
درخارج ھند ،زايرچينائی داخل کاوجوتو ميشود که دارای دو پايتخت ھيکسينا و ھيسالو است.
درحاليکه اولی شايد با غزنی مطابقت کند ،محل دومی ھنوزنامعلوم است .اگرتشخيص اولی
درست باشد ،سرزمين کاوجوتواشاره به سرزمين زابلستان دارد ،يک ناحيه بين کندھار و کابل
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که از منابع اوليه اسالمی معلوم است .اين تشخيص با نام يکی از درياھای سرزمين بنام
لومايندو تقويه ميشود که ميتواند با دريای ھلمند يعنی ايتيماندروس قديمی ربط داده شود.
مطابق چينائی دراينجا تعداد زياد صومعه ھای بوديستی وجود دارد که ھمه مھايانه بوده وشاه
نيزيک بوديست ملتھب ميباشد .درتشخيص اين ناحيه با زابلستان عالقمندی بزرگی وجود
دارد ،بخصوص زايرچينائی ميگويد تعداد زياد مردم اينجا معبودی را عبادت ميکنند که بنام
چو يا چونا ياد ميشود .زيارتگاه اوکه بطورآشکارغيربوديستی است ،درجنوب کشوردرباالی
يک کوه قراردارد .زاير ميافزايد که دراينجا خدا ازشمال يعنی از جيابيشی معرفی شده و تمام
مردم بعضا ازدوردست ھا سالی يکباربه قله کوه آمده ،طال ،نقره وديگراشيای گرانبھا،
گوسفند ،اسپ ھا و حيوانات ديگرھديه ميکنند.
چينائی از کاوجوتو بطرف شمال سفرکرده و به ناحيه فوليشيساتنگنا ميرسد که پايتخت آن
ھوبينا است .تشخيص وموقعيت اين سرزمين نامعلوم است .زايرچينائی معلومات ميدھد يک
شاه ترکی که بوديست ملتھب است حکمران اين ناحيه است .مردم آن بسيارمشابه به
کاوجوتيواست باوجوديکه با زبان متفاوت صحبت ميکنند .ناحيه آنھا شايد نچندان دورازساحه
غزنی باشد؛ واليت وردک فعلی با تعداد زياد بقايای بوديستی آن يک امکان منطقی معلوم
ميشود .چينائی ازاينجا بشمال شرق سفرکرده ازطريق ساحه کابل يا دامنه ھای آن عبورميکند.
آنھا کوتل پولوسينا در ھندوکش را پيموده و داخل ناحيۀ انتالوفو ميشود که حاال اندراب خوانده
ميشود ،در جانب شمال کوتل خاواک .سوينزنگ آنرا قسمتی از توخارستان توصيف ميکند .در
اينزمان ناحيه مربوط يک حاکم ترکی ميباشد .لذا زاير از طريق بدخشان )بودوچانگنا( گذشته
و به چين برميگردد.
لذا سوينزنگ نشان ميدھد که دراينزمان حوالی  630م شمال افغانستان فعلی به شاھزادگيھای
مختلف تقسيم بوده وتمام آنھا تابعيت ترکھا را دارند ،درحاليکه وادی کابل تا گندھارا توسط
حاکم بوديستی کاپيسا اداره ميشود .بسيارممکن است که در ساليان قبلی ترکھا حمالتی باالی
سرزمين ھای جنوب ھندوکش و گندھارا نموده باشند .حد اقل يک ناحيه درجنوب ھندوکش
بواسطه يک شھزاده ترک )فوليشی ساتنگنا( اداره ميشده است .لذا در زمان سوينزنگ ،وادی
کابل يک ديگ تباری ميشود .حاکمان جديد ترکی قدرت خويش را بقيمت اوالده شيونايت ھا
ويفتلی ھا توسعه ميدھند که بنوبه خود جای کوشان ھا وسايرگروھھای سکائيان اواخرھزارۀ
اول ق م را گرفته بودند .آنھا تماما مشتق ازآسيای ميانه بوده و ھمه در سرزمينھای مستقر
ميشوند که درجريان ھزارۀ دوم توسط ھندو -آريائيھا نفوذ کرده بودند ،که ايشان نيزمشتق از
آسيای ميانه بودند.
بوديزم بطور آشکارا از يک زمان مشکل عبور نموده و تعداد زياد صومعه ھا و گنبد ھا
مخروبه يا ويران شده اند .ازگزارشات سايرچينائيان معلوم ميشود که اين موضوع بطورنسبی
کمی قبل ازديدن سوينزنگ بوقوع پيوسته است ،باوجوديکه اوھيچ اشاره به چنين حوادث
نميکند .بسيارممکن است که شيونايتھا و يفتليھا باعث اين تخريبات شده باشند .منابع ھنديان و
چينيان دراين رابطه به دو شاه ھونا بنام ھای تورامانه و ميھيراکوال اشاره ميکند که درشمال و
شمالغرب ھند ازاواخرسده پنجم تا نيمه سده ششم م سلطنت نموده و بخاطرتخريب زيارت
گاھھای بوديستی مشھورميباشند.
باوجوديکه سوينزنگ به ساسانيان اشاره نميکند ،با اطمينان ميتوان فرض کرد ،وقتی اوجائی
را ديده که حاال افغانستان ناميده ميشود ،قسمت اعظم جنوب وغرب آن ھنوزتوسط حاکمان
ساسانی اداره ميشود .بسيارشگفت انگيز است فکرکرد که بعضی ازاين مقامات بزودی در
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جريان چند سال با پيشروی ارتشھای اعراب مقابل شده و بيک نظم کامال سياسی و مذھبی
جديد تسليم ميشوند.
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فصل  – 11ظھور اسالم
دراوايل سده ھفتم ،وقتی سوينزنگ و پيروانش ازکوھھای افغانستان عبورميکردند ،ساسانيان
درمقابله با يفتليھا و ترکھا برای تسلط کناره ھای شمالشرقی فالت ايران قرارداشتند .يکی
ازمسايل عمده ،کنترول تجارت پرمنفعت ابريشم بين چين و غرب بامتداد راه مشھورابريشم
ميباشد .درنيمۀ اين سدۀ خطير ،سه قدرت جديد داخل صحنه ميشوند که شامل چينائيان ،تبتيان
و مھمتر از ھمه اعراب است .برای دو صد سال بعدی بين نيمۀ سدۀ ھفتم و نيمۀ سده نھم م
افغانستان فعلی شمالی وشمال شرقی بميدان جنگ برای کنترول نھائی گذرگاھھا بين شرق
وغرب تبديل ميشود.
توسعۀ اعراب
در 636م ،حدود  4سال پس از مرگ محمد ،ارتش ھای عرب ،ساسانيان را در القادسيه بين
النھرين شکست ميدھند .آنھا در  642م پيروزی دوم را در نھاوند ،جنوبغرب ھمدان فعلی
درغرب ايران کمائی ميکنند .آنھا بزودی ازجنوبغرب ايران بطرف شرق حرکت ميکنند.
در 650م حاکم عرب بصره در جنوب عراق کنونی بنام عبدﷲ بن عامر يک ارتش بطرف
سيستان ميفرستد .در عين زمان ارتش ديگری بطرف خراسان اعزام ميکند که از آن ببعد نام
مشھورحصص شمالشرقی فالت ايران ميشود .اين سربازان به تعقيب شاه ساسانيان ،يزد گرد
 3ميروند که پس ازجنگ نھاوند بطرف شرق فرارميکند ،مثل سلف خويش ،داريوش  3که
بيش از 900سال قبل بھنگام پيشروی الکساندرمقدونی کرده بود .عربھا بطورمستقيم از طريق
دشتھای ميانه ايران مارش نموده و پس ازيک محاصرۀ طوالنی نيشاپور در غرب مشھد فعلی
)و درآنزمان يکی ازشھرھای عمدۀ خراسان( را اشغال ميکند .اعراب پس ازآن بطرف
شھرمرو ،قرارگاه مرکزی ساسانيان درشمالشرق پيش ميروند .دراين اوقات يزد گرد سوم
بامتداد دريای مرغاب بقتل ميرسد .پس از آن مقاومت امپراطوری ساسانی کامال از بين رفته و
اعراب جلگه ھای غربی و شمالی افغانستان بشمول شھرھای بکترا و ھرات را اشغال ميکنند.
تمام اينھا فقط چند سال پس از آن رخ ميدھد که راھب بودائی سوينزنگ از طريق افغانستان در
برگشت خويش به چين ميرود.
اشغال شمال و غرب افغانستان توسط اعراب بمعنی اين نيست که تمام مقاومت بپايان ميرسد.
الکساندربزرگ و مقدونيان دريافته بودند که شکست دادن و اشغال جلگه ھای فالت ايرانيان
شايد يکی باشد ،درحاليکه يک چيزکامال متفاوت است که مردم را درمحالت و امتداد کناره
ھای فالت کامال ساکت و آرام ساخت .اين حالت بطورخاصی برای کوھستانيان جسور يا
دامداران امتداد حاشيه ھای شرقی و شمالی قابل تطبيق است .بعالوه تعداد زياد حاکمان محلی
درشمالشرق کسانی بودند که منشای ھونی يا ترکی داشته و با عشايرخويش درسرزمينھای
ماورای آمودريا رابطه نزديک داشتند .موقعيت اعراب زمانی بيشتر متزلزل ميشود که دو
قدرت سھمگين ديگر ،چينائی ھا ازشمالشرق و تبتی ھا ازشرق داخل معرکه ميشوند.
تحت دودمان تانگ که جديدا ايجاد شده بود ) 907 -618م( ،چينائی ھا به داخل حوزۀ )آبگير(
تاريم درجانب شرقی کوھھای پاميرحرکت ميکنند .يکی ازاھداف عمدۀ آنھا کنترول
بيشترتجارت ابريشم است .آنھا با انجام چنين عملی بزودی با قدرت صعودی تبتی ھا مواجه
ميشوند که دراوايل سده ھفتم يک امپراطوری ايجاد کرده بودند که برای چندين سال توانستند
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بخاطر کنترول راه ابريشم با چينائی ھا رقابت کنند .بآنھم دراول ،چينائی ھا ثابت ميکنند که
قويتراند.
اولين تماس ھا بين حاکمان اعراب ايران شرقی و چينائی ھا زمانی رخ ميدھد که پسر يزدگرد
سوم به چين فرار نموده و خواستار پشتيبانی بمقابل اعراب ميشود .چينائی ھا موافقه نموده و
فيروز به ايران شرقی برميگردد ،جائيکه او شايد بطور موقتی حتی يک حاکميت را در جريان
خالفت پرھرج و مرج سياسی پسر کاکا و داماد محمد" ،علی بن ابی طالب" ) 61 -651م(
تشکيل ميدھد .در آنزمان دنيای عرب در بن بست عظيمی قرارداشته و چينائی ھا قسمت اعظم
ايران شرقی را رسما ضم امپراطوری خويش ميسازند .بآنھم موفقيت چينائيھا زياد دوام
نميکند .زيرا ترکھای آسيای ميانه بمقابل آنھا برخاسته و آنھا را مجبورميسازند که ازطريق
کوھھا دوباره به چين عقب نشينی کنند .پس از مرگ علی بن ابی طالب وجلوس خلفای اموی
در 661م ،اعراب تعداد زياد شھرھای افغانستان امروزی را بشمول ھرات و بلخ دوباره اشغال
ميکنند .آنھا دراوايل سالھای  670با توسعۀ نفوذ خويش بداخل کوھھای افغانستان وعبور
آمودريا بطرف بخارا و سمرقند که آنرا ماورالنھر ميناميدند ،احساس اطمينان ميکنند .درعين
زمان ،تبتيان تعداد زياد کوتل ھای پامير را اشغال کرده وميتوانند درمسيرحوادث توخارستان
موثر باشند.
دورۀ ديگر زوال کنترول اعراب پس از  683م شروع ميشود ،وقتی رھبران و قبايل مختلف
اعراب به جنگ در بين خويش ميپردازند .فقط درسالھای  2/691م تحت عبدالملک )-685
 705م( است که حاکميت امويھا درشرق تا اندازۀ اعاده ميشود ،اما برای چندين سال شمال
افغانستان بحيث يک ساحه سرحدی )خط مقدم جبھه( باقی ميماند .در  704م ترکھا و تبتيان به
شھر ترمز بامتداد سواحل شمالی آمودريا حمله ميکنند .بآنھم عربھا بزودی يکمقدار پيروزی
قابل توجه حاصل می کنند .در  705م ابوحفص قتيبه بن مسلم بحيث حاکم خراسان تعين
ميشود .او بار اول يک حاکم يفتليھا بنام ترخان نيزک را شکست ميدھد که از مرکز خويش در
بادغيس )غرب بلخ( يک ائتالف قوتھای ضد اعراب درساحه را تشکيل داده است .درسالھای
بعدی ،اعراب تحت قتيبه قسمت اعظم جنوب آسيای ميانه بشمول بخارا ،سمرقند و خوارزم
درجنوب بحيرۀ ارال را اشغال کرده وبه جلگه ھای غنی فرغانه درشرق تاشکند مارش
ميکنند .بآنھم وقتی در  715م خليفه جديدی برتخت دمشق می نشيند که مخالف قتيبه است ،اين
جنرال پيروزمند مجبور به شورش علنی گرديده و متعاقبا توسط سربازان خودش کشته ميشود.
پس ازآن چينائی ھا بزودی فرغانه را تسخيرنموده وموقعيت اعراب درشمالشرق فالت بشمول
شمال افغانستان دوباره مورد تھديد قرارميگيرد .سفيرانی از تعداد زياد شھزادگان مستقل در
ايران شرقی بدربار چين رفته وخواستارکمک بمقابل اعراب ميشوند .آنھا از توخارستان،
وادی کابل ،واخان )درشمال شرق افغانستان فعلی( ،چترال )درشمال پاکستان( و حتی زابلستان
)بين کابل وکندھار( ميباشند .حاال چينائيھا نه تنھا موقعيت اعراب را تھديد ميکنند بلکه ھمچنان
تبتيان را که ھنوزھم کوتلھای پامير را دراختياردارند .درحاليکه چينائيھا ھنوزبراستقرارخويش
درايران شرقی مصصم نشده بودند ،برای اعراب و تبتيان وقت کافی برای تنظيم دوباره مھيا
ميشود.
درشمال و جنوب آمودريا ،ترکھا و تبتيان بعضا بکمک شھزادگان محلی و بعضا با پشتيبانی
چينائی ھا به حمالت باالی اعراب ادامه ميدھند .در  737م ترکھا باالی خلم )تاشقرغان(
درشمال افغانستان حمله نموده و متعاقبا پايتخت واليت جوزجان در غرب بلخ را تصرف
ميکنند .شھر بلخ برای اعراب )بعوض مرو( قسما بعلت اين مبارزات دوامدار ،بيشتر و بيشتر
بحيث قرارگاه مرکزی )پايتخت قبلی خراسان در ساليان امپراطوری ساسانيان( تبديل ميشود.
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بلخ که باراول در 653م توسط اعراب اشغال ميشود بطور رسمی پايتخت اعراب در اين
قسمت فالت ايران در  736م ميشود.
چينائی ھا در 747م برای آخرين باربطرف غرب رفته ،تحت جنرال مشھورخود ،گاوسيانزی
کوريائی قسمت اعظم وادی واخان و کوتل بروغيل را اشغال نموده و باعث قطع دسترسی
تبتيان به غرب ميشود .حاکمان ھنوزمستقل توخارستان بازھم نمايندگانی به دربارچينائی ھا
فرستاده و تابعيت خويش را ارائه ميکنند .بآنھم چھار سال بعد در 751م ،چينائی ھا توسط
اعراب بامتداد دريای تاالس در شمالشرق تاشکند بطورقاطعانه شکست داده ميشود .چند سال
بعد ،چين دراغتشاش سياسی فرو ميرود وقتی يکی ازجنرالھای ايشان بمقابل امپراطور شورش
ميکند .دودمان تانگ فقط ميتواند بکمک اويغورھا )ترکی( نجات داده شود که درنيمه سده
ھشتم يک امپراطوری بامتداد مرزھای شمالی چين ايجاد نمود اند .در نتيجۀ تمام اين
انکشافات ،چينائيھا ديگرنميتوانند نقش مھمی درجنوب آسيای ميانه بازی کنند .اين باعث
ميشود که عرصه برای تبتيان جھت ادعای موقعيت ايشان دراطراف کوه ھای آسيای ميانه
بوجود آيد .در 756م نمايندگانی از شھزادگيھای مختلف به دربار تبتيان )بشمول کسانی از
واخان( ميروند.
دراوايل سده نھم ،سربازان تبتی درقيام سمرقند پايتخت سغديان سھم ميگيرند .خليفه بغداد
ھارون الرشيد شخصا بطرف شرق حرکت ميکند ،اما در 809م در نزديکی توس وفات ميکند.
پسر جوان او المامون حاکم شرق شده و با نا آرامی ھای وسيع مواجه ميشود )بشمول شاه
بوديستی کابل( .بآنھم المامون نميتواند ازسربازان خود استفاده نمايد تا اينکه برادر خود را
شکست داده و خليفه ميشود .او بعدا سربازان خود را بمقابل آنھای بکارميبرد که مدت طوالنی
و غالبا بکمک تبتی ھا بمقابل حاکميت اعراب مقاومت ميکردند .شاه کابل يکی از آنھا است.
بآنھم موفقيت اعراب محدود بوده و تعداد زياد شھزادگان ھندو و بوديست در واديھای ھندوکش
وجنوب کوھھا در مخالفت با حاکميت اعراب از شمال وغرب ادامه ميدھند .ولی روزھای
ايشان کوتاه است .درنيمه سده نھم ،امپراطوری تبتيان باثرکشتارخونين وحمالت ازجانب
چينائی ھا وسايرمردمان فرو ميريزد که بمعنی پايان نفوذ تبتيان درافغانستان نيزميباشد.
باينترتيب راه برای حاکمان اعراب جھت اشغال تمام کشور بازميشود.
جنگھای جنوب
درحاليکه اعراب در جنگ دوامدار در شمال افغانستان مشغول است ،وضع مشابه جنگ ھای
مداوم در جنوب کوھھا نيزادامه دارد .اعراب ميتوانند سيستان )يا سجستان( و پايتخت آن زرنج
را درنيمه سده ھفتم اشغال کنند .آنھا بزودی بيرون رانده شده و بواسطه حاکمان محلی تعويض
ميشوند ،اما در زمان معاويه ) 80 -661م( اولين خليفه اموی ،اعراب باز ساحه را اشغال
ميکند .آنھا متعاقبا باالی مسکونه ھای قديمی بست در تقاطع درياھای ھلمند و ارغنداب يورش
ميبرند .آنھا تحت رياست فرمانده عرب ،عبدالرحمن بن سامورا پيش رفته و دريک زمان کوتاه
کابل و شمال آنرا اشغال ميکنند .بآنھم پيروزی آنھا زود گذر بوده و برای مدت طوالنی
نميتوانند بطوردايمی قدرت خويش را در جنوبشرق و شرق افغانستان برقرارسازند .سيستان
بحيث يک ساحه سرحدی باقی ميماند جائيکه باصطالح غازيان جنگ بمقابل مردمان غير
مسلمان درشمالشرق و شرق را ادامه ميدھند .درعين زمان سيستان به سنگرجنبش مخالفين
مذھبی تبديل ميشود که بطرف اين پاسگاه مرزی دنيای اسالم رانده ميشوند .حاکميت
ارتدوکسی )مرسوم( اسالم در سيستان فقط با صعود دودمان صفاری درنيمه سده نھم بطور
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مستحکم برقرارشده و فقط درپايان سده دھم نيروھای اسالمی ميتوانند سرزمينھای شرقی
مرزی را بطور دايمی اشغال کنند .ازآن لحظه ببعد ،راه بطرف نيم قاره ھند بازميشود.
زابلستان
درساليان دخالت ،سرزمينھای مرزی بواسطه حاکمان محلی ايرانيان ،ھونھا/ترکان و ھنديان
اداره ميشوند .يکی ازاين نواحی مرزی بنام زابلستان ناميده ميشود که بطور تخمينی در بين
بست و مرزھای جنوبی وادی کابل واقع بوده و قسمت اعظم جاھای را در بر ميگيرد که حاال
بنام ھزاره جات ناميده شده و دامنه ھای جنوب شرقی کوھھای افغانستان است .جغرافيه
نگاران اوليه اسالمی ميل داشتند اين ناحيه را قسمتی ازھند بحساب آورند .درضمن ،خصلت
ھندی ساحه بواسطه تعداد زياد فيلھای مورد استعمال توسط شاه آن تاکيد ميشود .زابلستان،
بغير از ارتفاعات غزنی جنوب کابل شامل دو ناحيه مھم ديگربنام ھای زمينداور)يا بالد
الداور( و الرخاج ميباشد .اولی بامتداد دريای ھلمند درشمال بست وگرشک فعلی واقع بوده و
دومی ھمان اراکوزيای قديمی ،مرغزار اطراف کندھار قديمی و فعلی است .جغرافيه نگاران
عربی ھمچنان دو شھر در اين ناحيه را ذکرميکنند :پنجوائی و تيگين آباد .پنجوائی ھنوز وجود
داشته و درغرب کندھارفعلی قراردارد ،موقعيت تيگين آباد مشکل است .نام آن متشکل از واژه
تيگين )تکين يا تيگين( ،يک لقب ترکی برای "شھزاده" و پسوند آباد بمعنی "شھر" است .لذا
نام شھربمعنی "شھر شھزاده" و نشاندھندۀ اينستکه بايد پايتخت ساحه باشد .لذا بگمان اغلب اين
ساحه بايد کندھارکھنه باشد.
سوينزنگ طوريکه قبال توضيح شد در باره عبادت در يک ناحيه بنام کاوجوتو از خدای چو يا
چونا ميگويد .اين ناحيه بخوبی ارائه کننده زابلستان است؛ مسير سوينزنگ نيز در واقعيت اين
محل را درساحۀ جنوبشرق افغانستان قرار ميدھد .تشخيص خدای متذکره ھنوزمشکل است .ما
ميدانيم که بوديزم ھنوزھم دراينقست جھان درنيمه سده ھشتم رشد مينمود ،با وجوديکه
ھندوايزم نيزبسيارعام شده بود .درعين زمان ،شايد حاکمان جديد ترکی ساحه نيز مذھب
خويشتن را با خود آورده باشند .داستان سوينزنگ در باره خدای چو که اوال ميخواست در
باالی يک کوه نزديک جيابيشی )کاپيسا شمال کابل( مستقرشود ،اما بعدا مجبورميشود به
زابلستان برود ،نشاندھندۀ يک منشای شمالی است .منشای شمالی خدای عمدۀ اين منطقه
ھمچنان ميتواند بازتاب منشای شمالی ،ھونی يا ترکی دودمان شاھی باشد .گزارش سوينزنگ
در بارۀ حرکت عمومی جنوبی ھونھا و ترکھا اين فرضيه را تقويه ميکند .اين بدين معنی است
که در سده ھفتم يک قسمت بزرگ جنوبشرق و شرق افغانستان توسط گروھی اداره ميشدند که
گفته ميشود منشای ھونی يا ترکی يا حد اقل غيرايرانی دارند .نام تيگين آباد برای پايتخت
ايشان اين امکان را تائيد ميکند.
زابلستان برای مدت مديدی مستقل باقی ميماند ،باوجوديکه بصورت اتفاقی اعراب سيستان
برآن حمله ميکنند ،طورمثال در  11 -710م وقتی قتيبه بن مسلم باالی آن ھجوم ميبرد .فقط در
اواخر سده ھشتم ،وقتی مسلمانان دوباره بر زابلستان ھجوم ميبرند کابل و زابلستان بصورت
ظاھری خليفۀ عرب ،المھدی را بحيث ارباب خويش می پذيرند .اشغال واقعی منطقه بسيار
پسانتر بوقوع ميپيوندد.
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حاکمان ترک و ھندوی افغانستان شرقی
مرکزعمده مقاومت بمقابل موج صعودی اسالم در افغانستان شرقی ،وادی کابل بوده است.
کابل با واقع بودن بامتداد يکی از خطوط اتصالی دربين فالت ايران و آسيای ميانه از يکطرف
و نيم قاره ھند از طرف ديگر دارای موقعيت بسيار ستراتژيک است .شھرھای قديمی و
معاصر در اين ساحه طوريکه قبال بحث شد ،شامل بگرام )کاپيسا( درجانب جنوبی کوتلھای
ھندوکش؛ شھرقديمی ومعاصرکابل؛ ھدۀ قديمی نزديک جالل آباد فعلی؛ و پشاور در انجام
شرقی کوتل خيبر و شاھراه ھای ديگر ميباشد.
منابع چينائی )تانگ شو( نام حاکم کاپيسا و گندھارا درحوالی  658م را نشان می دھد که
)ھيکسيجی( بصورت عام دارای منشای ترکی است .بسيارممکن است حاکم بوديست کاپيسا که
چند سال قبل توسط سوينزنگ مالقات شده بود نيزدارای منشای ھونی يا ترکی باشد .يک زاير
کوريائی بنام ھيشاو که اينقسمت جھان را در حوالی  727م پيموده ،باين ارتباط ميگويد که در
آنروزھا تمام سرزمينھای شرق افغانستان تحت کنترول ترکھا بوده ،درحاليکه حاکمان نيز
بوديست شده بودند .ازاين واضح ميشود منظومۀ سياسی که سوينزنگ ترسيم نموده و درآن
دراوايل سده ھفتم سرزمينھای شمال ھندوکش تماما تحت کنترول حاکمان ترک ميباشد ،بطور
محکم ازطريق کوھھا بداخل وادی کابل وماورای آن وحتی زابلستان گسترش يافته باشد.
حاکمان کابل شايد با آنچه باصطالح شاھان ترکی شاھی ناميده شده و ازمنابع ديگر )طورمثال
آثارجغرافيه نگاران اوليه اسالمی ،ابوريحان البيرونی( شناخته ميشود ،يکی باشند .اين دايره
المعارف نويس مشھورخوارزمی از  973تا حوالی  1050م زندگی و در دربارحاکم اسالمی
افغانستان شرقی ،محمود غزنوی کار نموده است .البيرونی در اثر بزرگ خويش در باره ھند
"تاريخ الھند" ،ميگويد که شاھان ترکی کابل و گندھارا ادعای اوالده )نسب( کنيشکا دارند،
درحاليکه به منشای تبتی خود نيزمباھات ميکنند .مطابق البيرونی آنھا برای  60نسل سلطنت
کرده اند.
معلومات ناقص و افسانوی البيرونی ميتواند با منابع ديگرمقايسه شود .ازسده ھفتم يکتعداد سکه
ھای نقرۀ و مسی درساحات مختلف افغانستان شرقی )بشمول بگرام( وسرزمينھای مجاور در
پاکستان يافت شده که شاه نيزک را ذکرميکند ،يک عنوان که در گذشته اکثرا نپکی ملک
خوانده ميشد .اين لقب شايد اشاره بيک نام دودمانی بوده )که درنام اوايل سده ھشتم حاکم يفتلی
بادغيس ،ترخان نيزک نيزيافت شده( و شايد توسط يکتعداد شاھان استفاده شده باشد .سکه ھا
ھنوزھم حامل مصلح آتش ساسانی درعقب و نيم تنه ھای روی راست شاه ،ھمانند نيم تنه ھای
شاھان درسکه ھای ساسانی است .دراينجا تنوع کم وجود داشته وحامل انواع خط ھا است.
نقطه دلچسپ اينستکه بعضی سکه ھای نقرۀ شاه نيزک توسط يک حاکم بنام وراھيتيگين
ضرب مجدد شده که شايد با کسی بنام برھاتيگين يکی باشد که توسط البيرونی بحيث اولين
شاھان ترکی شاھی ذکر شده است .سکه ھای وراھيتيگين حامل قھرمانان درخط ھای
بکتريائی ،پھلوی )پارسی ميانه( و )پروتو (-شرادا ميباشد؛ آخری دارای منشای ھندی است.
استعمال اين سه خط بازھم بطورواضح نشان دھندۀ موقعيت وادی کابل دربين قلمروھای
ايران ،جنوب آسيای ميانه و نيم قاره ھند است .روی سکه ھا نيم تنه شاه را با يک تاج بشکل
کلۀ گرگ )سمبول ترکی( نشان ميدھد .درعقب آن يک خدا با شعله ھا و يک کتيبه پھلوی
وجود دارد که پس ازسکه ھای شاه ساسانی ،خسرو دوم ) 628-591م( تقليد شده است.
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مطابق البيرونی ،آخرين شاھان ترکی شاھی وادی کابل توسط وزير برھمن خويش بنام کاالر
تعويض ميشود .اين انکشاف که احتماال در سده نھم صورت ميگيرد نشان دھندۀ "ھندوايزه"
شدن ترکھای جنوب ھندوکش است .کاالر سلطنتی بنام ھندوشاھی تاسيس ميکند .سلطنت او را
ميتوان درجريان سده نھم به معرفی يک تعداد سکه ھای جديد نقرۀ )بيليون( و مسی ربط داد
که اکثرا نشان دھندۀ يک نرگاو خميده دريک جانب و يک اسپ سواردرجانب ديگراست.
قھرمان در يک خط شرادا )ھندی( است .بعضی سکه ھا قھرمان روی را تکرارميکند ،اما در
خط بکتريائی شکسته.
محصوالت ھنری
دورۀ بين  600و  900م درافغانستان شرقی غالبا تقريبا عاری ازھرگونه توليدات ھنری
درنظر گرفته ميشود .اين امر از يکطرف درست است ،اما مالمتی بايد باالی عدم کارھای
باستان شناسی کنترول شده بعوض عدم موجوديت واقعی صنعتگران انداخته شود .دريافتھای
پراگندۀ بدست آمده نشانۀ گسترش نفوذ ھندو بقيمت بوديزم است .اين انکشاف در توالی شاھان
ترکی شاھی و ھندوشاھی بازتاب مييابد .بعالوه نبايد فراموش کرد که درھندوکش ،بوديزم
برای مدتی بشگوفائی ادامه داده وبعضی نقاشيھا و مجسمه ھا درباميان ومحالت ديگرميتواند
بخوبی مربوط به سده ھفتم يا آغاز سدۀ ھشتم م باشد .ولی آشکاراست که ھنربوديست بپايان
ميرسد .درشمال و غرب افغانستان ،اسالم بمذھب غالب تبديل ميشود درحاليکه درشرق،
ھندوايزم در تعالی است .ھندوايزم برای مدتی بوديزم را تعويض ميکند ،طوريکه درقسمت
اعظم نيم قاره ھند کرد ،جائيکه بوديزم تقريبا بطورکامل ناپديد ميشود.
آخرين انکشاف در دريافتھای اين منطقه نشان داده ميشود که شامل دو مجسمۀ مرمرين سوريا،
خدای ھندوی آفتاب است که در مخروبه ھای يک معبد ھندو در خيرخانه نزديک کابل يافت
شده است .مثال ديگر دو مجسمۀ ُدرگا مھيشاسورا -ماردينی از گرديز است .اينھا طوريکه نام
سانسکريت ميگويد ،نشانه الھه ھنديان ،درگا ھمسر يا مصاحب شيوا ،ذبح کننده اھريمن
بوفالو)گاو وحشی( است .ھمچنان بقايای شايد يک معبد ھندو در چغه سرای در وادی کنر در
سرحد شرقی افغانستان ازدلچسپی خاصی برخوردارباشد .اين بقايا که درداخل يک گورستان
مسلمانان جا داده شده ،نشانه سبک مھندسی است که ياد آورتعميرات مشابه ازشمالغرب نيم
قاره ھند بوده و مربوط به اواخرھزارۀ اول م است.
بعالوه ميتوان به حفريات جاپانی ھا در ساحه تپه سکندر 31 ،کيلومترشمال کابل اشاره کرد.
در اينجا بقايای يک مسکونه يافت شده که مربوط به نيمه دوم ھزاره اول م است .يافته ھا شامل
يک مجسمه مرمری شيوا ،خدای ھندو وھمسرش )اوما مھيشواره( است .ساحه مھم ديگر تپه
سردار)بھتراست بنام تپه نگاره شناخته شود "تپه کيتليدروم"( درنزديکی غزنی است که شايد تا
سده ھشتم مسکون باشد .ازاين دوران يک مجسمه عظيم پرينيروانه بودا )بودای خوابيده در
انجام دورۀ تولد دوباره خويش( از ِگل رس ناپخته است .يک مجسمه بسيار مشابه فقط در
شمال افغانستان درساحه آدينه تپه درتاجکستان يافت شده است .دراينجا چيز فوق العاده دلچسپ
عبارت ازدريافت يک مجسمۀ خدای ھندو درگا مھيشا سورا – ماردينی درعين ساحه است.
کتيبه ھا
برای مدتی زبان بکتريائی درخط يونانی شکسته نوشته و مروج ميباشد ،حتی در جنوب
ھندوکش .در"بادی -آسيا" حدود  20کيلومتر شمالغرب غزنی ،يکتعداد کتيبه ھای بکتريائی
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کشف شده که تقريبا مربوط به دورۀ ترکی شاھی است .در جنوب آن در ارزگان کتيبه ھای
ديگربکتريائی يافت شده است .آخرين کاربرد بکتريائی که تا کنون شناخته شده ،در کتيبه ھای
وادی توچی در نزديکی مرز در پاکستان است .اين کتيبه ھا دو زبانه است .اولی در
سانسکريت و عربی و مربوط به نيمه سده نھم است .دومی در سانسکريت و بکتريائی است.
اگرتمام متن ھای وادی توچی بطور تخمينی مربوط عين دوران باشد ،نشانه نفوذ عربی بحيث
يکی از زبان عمومی در منطقه ميباشد.
درساليان بعدی بکتريائی در خط يونانی در افغانستان شرقی توسط زبانھای ھندی ميانه نوشته
شده درخط شرادا تعويض ميشود که از نوشته ھای گوپتا و براھمی ھنديان انکشاف نموده
است .متن ھای شرادا بطور وسيعی درافغانستان يافت شده و يکی ازآنھا درباالی يک مجسمه
مرمری خدای ھنديان فيل گانيشا حکاکی شده که درنزديکی گرديز يافت شده است .ديگری
درباالی اوما مھيشواره بزرگ از تپه سکندر درشمال کابل حکاکی شده است .کتيبه ھای
شارادا تماما مربوط به سده ھشتم م و انعکاس دھندۀ اھميت روز افزون فرھنگ ھندی
درسرزمين ھای افغانستان شرقی است.
َخلَج
طوريکه گفته شد ،سوينزنگ دراوايل سده ھفتم به وسعت کنترول ترکھا در جنوب ھندوکش
اشاره نموده است .زايرين بعدی چينائی نشان ميدھند که پس ازسوينزنگ ،ترکھا به کنترول
خويش درافغانستان شرقی توسعه ميدھند .دودمانھای حاکم درکابل و زابلستان احتماال دارای
منشای ھونی يا ترکی يا حد اقل غيرايرانی اند .با گذشت زمان ،اين تازه واردان ظاھرا تلفيق
شده و بوديزم يا ھندوايزم را بحيث مذھب خود ميپذيرند .باينترتيب گروھھای متعدد ترکی
کوچی با تعقيب قدم شيونايت ھا ويفتليھا باالخره ھندوکش را عبورنموده و درمناطق فعلی
جنوب وشرق افغانستان و پاکستان دربين مردم محلی ،ھنديان و ايرانيان مستقرميشوند .يکی
ازاين گروھھا بنام خلج ياد ميشود .نام آنھا قرارمعلوم در اسناد جديدا کشف شدۀ بکتريائی از
سلطنت راب درشمال ھندوکش ديده ميشود .يک متن از اواخرسده ھفتم به يک پسر بردۀ
خالس اشاره ميکند .سند ديگری ازاوايل سده ھشتم به شھزادگان خالس اشاره ميکند .مطابق
نويسندگان اوليه اسالمی بشمول جغرافيه نگاران سده دھم االستخری و ابن حوقل ،خلج در
زمينداور جنوب افغانستان وھمچنان درشمال ساحه غزنی زندگی ميکند .حدود العالم )يک اثر
بينام از اواخر سده دھم( ،خلج را بترتيب ذيل توصيف ميکند:
"درغزنی و در محدوده ھای نواحی که ما شمرديم ترکھای خلج زندگی ميکنند که گوسفندان
زيادی دارند .آنھا بارتباط اقليم ،زمينھای علفدار و چراگاھھا سرگردان اند .اين ترک ھای خلج
ھمچنان بتعداد زيادی در واليات بلخ ،توخارستان ،بست و گوزگانان ھستند".
الخوارزمی درمفتاح العلوم خويش ،نوشته شده در اواخر سده دھم م ،آنھا را اوالده يفتليھا
ميداند .االستخری که تقريبا درعين زمان مينويسد ،ميگويد که خلج ترکھای اند که مدتھا قبل
بسرزمينھای بين ھند و سيستان آمده بودند؛ آنھا پرورش دھندۀ گاو ودارای قوارۀ ترکی بشمول
لباس و زبان اند .آنھا بصورت عام منحيث ترکھا در نظرگرفته شده و وسيعا درجنوب
ھندوکش زندگی ميکردند .نويسندگان زيادی در باره امکان اينکه اين خلجھا با غلجيھا يا
غلزيھا )يکی ازقبايل مھم پشتون درشرق غزنی( ربط دارند ،تبصره نموده اند .سی .ای.
بوسورت به يک گزارش کمپاين سلطان مسعود ) 41 -1031م( جانشين محمود غزنوی بمقابل
بعضی ياغيان اشاره ميکند .يکی از گزارشات نوشته شده توسط الگرديزی به ياغيانی بنام
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"افغانھا" اشاره ميکند ،درحاليکه گزارش ديگری توسط البيھقی )سده دھم م( خلج را ذکر
ميکنند .البته اين اثبات نميکند که خلج بايد بطورمستقيم با غلجيھای فعلی تشخيص شوند ،اما
اينھا نشان ميدھند که اصطالح افغان ،حد اقل در سده يازدھم م بطور استثنائی برای گروھھای
پشتوگوی بکارنرفته که درآنزمان ھنوز ناشناخته بودند .بازھم عنعنۀ که ميگويد غلجيھا اوالدۀ
يک مادر پشتون و يک پدر"بيگانه" بوده ،امکان اينکه نامھای خلج و غلجی بنحوی باھم
مرتبط اند را تقويه ميکند .با گذشت زمان ،گروھھای خلج شايد "پشتونيت" را پذيرفته باشند
درحاليکه نام اصلی خويش را نگھداشته اند ،يا گروھھای مردمان پشتوگوی نام و رھبری خلج
را پذيرفته باشند .تمام اينھا بدين معنی است که ھيچگونه داليل مقنع برای تشخيص تمام افغانان
متذکره بواسطه جغرافيه نگاران و نويسندگان اوليه اسالمی بحيث پشتوگويان وجود ندارد.
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فصل  – 12دودمان ھای )شاھان( ايرانی
درجريان سده ھای ھشتم ونھم م حصص شرقی افغانستان کنونی ھنوزھم دردست حاکمان
غيرمسلمان قراردارد .مسلمانان آنھا را منحيث ھنديان ميشناختند ،درحالی که تعداد زياد
حاکمان محلی آنھا اوالدۀ ھونھا يا ترکھا بودند .بآنھم مسلمانان تا اندازۀ درست ميگفتند ،چون
مردم غيرمسلمان افغانستان شرقی از نگاه فرھنگی قويا با ھنديان نيم قاره رابطه داشتند.
اکثريت آنھا يا بوديست بودند يا خدايان ھندو را عبادت ميکردند .يکتعداد و شايد فقط کسانيکه
بطورنسبی دراين اواخر از شمال ھندوکش آمده بودند ،خدايان خويش را می پرستيدند ،مانند
شايد خدای چو يا چونا متذکره توسط سوينزنگ.
درعين زمان ،ساحات غربی دريکدورۀ سريع اسالميزه شدن قرارگرفته ،مردمان محلی يعنی
زرتشتيان ،بوديستھا ،عيسويھا ،مانی ھا يا پيروان سايراديان ،مذھب جديدی آورده شده توسط
اشغالگران عرب را ميپذيرند .يک مثالی خوب ايرانيان شرقی که پيرو اسالم ميشوند ،برمکيھا
يا البرمکيھا ميباشند .آنھا دراواخرسده ھشتم و اوايل نھم نقش مھمی درادارۀ خليفه بغداد بازی
ميکنند .باوجوديکه قبل ازآنزمان ،قرارمعلوم اجداد آنھا رياست جوامع بوديستی بلخ را بعھده
داشتند.
بآنھم توسعه اسالم ھمزمان با گسترش موفقانه فرھنگ و زبان عربی نبوده است ،برخالف
آنچه که دراکثرکشورھای اشغالی ديگر توسط ارتشھای عرب بوقوع می پيوندد .در ايران
شرقی ،فرھنگ و رسوم محلی بسيار زنده باقی مانده و از اوايل سده نھم بدينسو سرزمين ھای
ايران شرقی شامل يک دورۀ احيای عمومی ميگردد که غالبا بنام رنسانس )تجدد ادبی و
فرھنگی( ايرانيان ناميده ميشود .اين زمانی است که درآن زبانھای ايرانی و بخصوص پارسی
و فرھنگ ايرانی بصورت عام خود را بقيمت نفوذ اعراب تبارز ميدھند .غالبا گمان ميشود که
منشای اين احيا بايد در درون دھقانان محلی ديده شود که عالقمند نگھداری فرھنگ اجدادی
خويش می باشند .با آنکه علت اصلی شايد اين باشد که نيروی محرکۀ عمده ھمان کتله ھای
مسلمان شدۀ غيرعرب بودند که توسط حاکمان عرب بحيث شھروندان درجه -دوم معامله
ميشوند .درھرصورت ،ايران شرقی )قسمت اعظم افغانستان امروزی( به گھوارۀ تولد دوبارۀ
ايران تبديل ميشود که اسالم مذھب عمدۀ آنست ،اما زبانھا و فرھنگ ھای خود را تا امروز
زنده نگھميدارند.
احيای دوبارۀ ايرانيان برخالف عقايد عمومی در زمان فشار روز افزون ترکھا از جنوب
آسيای ميانه باالی مردمان ايرانی فالت بوقوع ميپيوندد .تعداد زياد ترکھا و گروھھای ترکی
)داوطلبانه يا غيرآن( از شمال بجاھائيکه حاال ايران و افغانستان ناميده ميشود ،مھاجرت
ميکنند .لذا فرھنگھا و زبانھای ايرانيان از دو جانب مورد تھديد قرارميگيرد :ازطرف غرب
توسط اعراب و از طرف شمالشرق توسط ترک ھا .درافسانه ھای ايرانيان )طورمثال
درشھنامه( ،اين تھديد بشکل مبارزه بمقابل ترکھا )توران( قويا برجسته ميشود .به ارتباط
گسترش فرھنگ و زبان عربی ،مقاومت ايرانيان بيشترماھرانه بوده است ،زيرا اين اعراب
بودند که اسالم را توسعه داده و بمشکل ميتوانستند بحيث غارتگران شرير تصويرشوند .در
پايان ،گروھھای جديد ترکی درفالت اسالم را پذيرفته و با نفوس محلی ايرانيان مخلوط
ميشوند .آنھا درموارد متعدد ،پارسی را بحيث زبان خويش و بخش اعظم فرھنگ را بحيث
فرھنگ خويش ميپذيرند .با گذارھزاره ،محمود بزرگ غزنوی که خود اوالدۀ ترکی بوده و
حاکم يک امپراطوری ميشود که از ايران غربی تا ماورای اندوس وسعت دارد ،تضمين کنندۀ
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شھنامۀ مشھور فردوسی ،نقطۀ اوج ادبيات ايرانيان قرون وسطی ميشود .مضمون اصلی اين
کتاب مبارزه حماسی ايرانيان بمقابل تورانيان است .آيا محمود غزنوی را ميتوان با رستم
)قھرمان ايرانی( يا با دشمن او)افراسياب شاه تورانيان( تشخيص کرد؟
رنسانس فرھنگی با خود مختاری روزافزون سياسی ھمزمان است ،حاکمان محلی برسرزمين
تسلط دارند ،اما بطور ظاھری يا غيرآن ،خليفه بغداد را بحيث حاکم خويش ميشناسند .يکی
ازمراکزاوليۀ اين جنبش ناحيۀ سيستان فعلی بوده است.
نيمروز
سيستان دردورۀ اوليه اسالمی نيز بنام نيمروز )جنوب( شناخته ميشود ،ظاھرا بدين علت که
درجنوب خراسان قراردارد .جغرافيه نگاران اسالمی ميگويند که نيمروز دربرگيرندۀ چندين
شھر و تعداد زياد مناطق کوچکتر بوده و در اطراف ھامون ھلمند حاصل خيز در جنوبغرب
افغانستان قراردارد .در اينروزھا اکثريت سرزمين سيستان متروک است .بآنھم تعداد زياد
مخروبه ھا نشانۀ يک گذشته بسياردرخشان ميباشد .توليدات کشاورزی بعلت شبکه ھای پيچيده
کانال ھا که از طريق محالت کشيده شده و آب را از درياھای مختلف به ساحات ماحول انتقال
ميداد ،زياد بوده است .پايتخت واليت بعلت نام قديمی منطقه ،درنگيانا يا زرنگيانا بنام زرنج
ياد ميشود .حاال مخروبه ھای آن حدود  6کيلومتر در شمال زرنج فعلی واقع بوده و مانند ساحۀ
نادعلی است که قبال در رابطه به يک ارگ مربوط به دوران ھای ھخامنشی و ماقبل آن بحث
شده و نشاندھندۀ موقعيت سده ھای قبلی پايتخت بودن منطقه است.
دورۀ رشد سياسی و فرھنگی سيستان در 861م شروع ميشود ،وقتی يک دودمان جديد و
قدرتمند بنام صفاريھا ظھورميکند .اين سلطنت توسط يعقوب بن ليث ملقب به الصفار"مسگر"
بنياد ميشود .درزمان او ،سيستان ھنوزيک ساحه سرحدی بوده و پاسگاه مرزی اسالم را
تشکيل ميدھد .درشرق آن سرزمينھای زابلستان و کابل قراردارد که ھنوزھم توسط حاکمان
غيرمسلمان اداره ميشود .سيستان متعاقبا تعداد زياد مردمان با منشای مشکوک را جذب ميکند.
درواقعيت ،پيشينۀ يعقوب نيز مشکوک بوده و بعضی اوقات بحيث يک راھزن توصيف
ميشود .مرکزقدرت او گروھھای سنی ھای ميباشند که بمقابل مرتدان )رافضيان( خوارج می
جنگيدند .چيزيکه او در جوانی انجام ميدھد ،منشای محقرانۀ او را ھويدا ميسازد .او ظاھرا
عربی نميدانسته و احتماال حاکمان عربی اشراف در بغداد و ايران را خوش نداشته است.
يعقوب بسرعت کنترول خود را در اول بطرف شرق گسترش ميدھد .او حاکم زابلستان را
در 865م شکست داده ،متعاقبا کابل را نيزتسخيرنموده ومجسمه ھا و فيل ھا به بغداد ميفرستد.
اوھمچنان وادی باميان را گرفته ومطابق منابع يک صومعۀ بزرگ بودائی را تخريب نموده و
بت ھای آنرا به بغداد ميفرستد .او بعدا توجه خود را به شمال معطوف ساخته و ھرات را
ميگيرد .او در 873م موفق ميشود اربابان مستقيم خود ،حاکمان طاھری نيشاپوردرايران
شمالشرقی فعلی را شکست دھد .فتوحات او ھمچنان شامل حصص شمالی افغانستان کنونی
ميشود .لذا پس از چندين سده ،افغانستان شمالی و جنوبی را )اگرچه ظاھری( تحت يک حاکم
ايرانی واقعا مستقل متحد ميسازد .بزودی يعقوب و ارتش مسلکی اجيران او بطرف غرب
مارش کرده و کرمان ،فارس و خوزستان )ايران جنوبغربی( را ميگيرد .بعدا يعقوب حتی
باالی بغداد مارش ميکند .اما اين حمله برای او گران تمام شده ،درنزديکی بغداد شکست
خورده و متعاقبا در  879م ميميرد .قبر او ھنوزھم ميتواند درنزديکی اھواز در ايران
جنوبغربی ديده شود.
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يعقوب توسط برادرش "عمر بن ليث" ) 879 -901م( جانشين ميشود که کوشش ميکند قدرت
خود را بطرف غرب و شمال توسعه دھد .او در اول با پيروزی ھای بزرگی مواجه ميشود.
خليفه بغداد مجبور ميگردد بطور رسمی او را بحيث حاکم سيستان ،خراسان و فارس تعين کند.
بآنھم او در پايان ) 900م( در نزديکی بلخ توسط قدرت روزافزون دودمان ايرانی ديگری،
اينزمان از شمال آمودريا بنام سامانيھا ،تحت اسماعيل بن احمد ) 907 -892م( ،شکست
ميخورد .عمر بحيث اسير به بغداد فرستاده ميشود ،جائيکه او دو سال بعد اعدام ميشود .زرنج
متعاقبا توسط سامانی ھا در 911م تسخير ميشود .سيستان حد اقل بطور ظاھری تحت کنترول
ايشان قرارميگيرد .بآنھم تا اوايل سده يازدھم ،اوالده صفاريھا به حاکميت ناحيه ادامه داده و نام
ايشان دربين حاکمان محلی تا پايان سده پانزدھم مشھورباقی ميماند.
نه گنبد بلخ
اواخرسده نھم م و ساليان حاکميت صفاريان سيستان برمحدودۀ که حاال افغانستان ناميده ميشود،
معاصريکی ازاولين تعميرات مذھبی اسالمی شناخته شده تا کنون درافغانستان است .اين تعمير
يک مسجد نه گنبد است که دربلخ کاوش شده است .نوع تعميرميتواند با ساختمان ھای ھمجوار
قابل مقايسه باشد ،مانند مسجدھائيکه در مرغزار مرو ،در ترمز بامتداد آمودريا و در دھکدۀ
ھزاره نزديک بخارا يافت شده اند .تعميرمتشکل است از يک مربع  20متری با چھار ستون
بزرگ خشت پخته در مرکز و سه ديوار در جنوبغرب )قبله( ،شمالغرب و جنوبشرق .دوستون
ديگر خشت پخته عالمه ايوان )رواق( باز مدخل در شمالشرق است .قوس ھای خشتی
صعودی ازستونھا و پايه ھای وصل شده به ديوارھای خشت خام ظاھرا بردارنده بام است.
نتيجه نھائی ،يک گنبد  9تاقچه يا نام اين ياد گارتاريخی ،نه گنبد است.
تزئينات متشکل است از حکاکی گچی عمدتا با مايه ھای گلدار بشمول برگ ھای نخل ،برگھای
انگور ،مخروطھای آتش و طومارھای تاک مانند .خطوط باريک عميقا کنده شده در سطح،
جدا کننده مايه ھا است .سبک تزئينات با آنھای قابل مقايسه است که در سامارا ،در بين النھرين
جنوبی و در نائين )ايران مرکزی( و مسجد ابن تولون قاھره يافت شده و تماما مربوط به
اواخرسده نھم م است ،ھمچنان با بقايای يافت شده در جوار نيشاپور و سمرقند.
سامانيھا
سامانی ھا برقسمت اعظم ايران شرقی از  900م )وقتی صفاريان را شکست می دھند( ،تا
پايان سده دھم )وقتی توسط مھاجمين ترکی از شمال ،قراخانيھا ،مغلوب ميشوند( فرمانروائی
ميکنند .ھستۀ قدرت ايشان وادی زرافشان ،سغديای قديم ،شمال افغانستان ميباشد .آنھا ادعای
نسب از جنرال و حاکم ساسانی ،بھرام چوبين داشتند ،که نشاندھنده احترام ايشان به گذشتۀ
ايران ماقبل اسالمی است .اين سلطنت توسط يک دھقان ظاھرا از ناحيه بلخ بنام سامان خدا و
پسرش اسد بنياد گذاشته ميشود .چھار پسر اسد در خدمت خليفه المامون ) 813 -33م( قرار
داشته و ھر چھار نفر در خراسان حاکميت داشتند ،بشمول الياس که حاکم ھرات است .سه
برادر ديگر در فرغانه ،شاش )تاشکند( و سمرقند حاکم بودند .اکثريت خانواده سامانی متعاقبا
جانب حاکمان طاھری نيشاپور را گرفته و در مبارزه بمقابل صفاريان شکست ميخورند.
در 875م نصر بن احمد سامانی ،يک اوالده حاکم سامانی فرغانه به وظيفه حاکم تمام
ماورالنھر از طرف خليفه المعتمد تعين ميشود .خليفه اميدواربود او بتواند يک وزنه تعادل
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بمقابل قدرت رو به صعود صفاريان ايجاد کند .نصر موفق نميشود ،اما برادرش اسماعيل
موفق ميگردد .او از سال ھای  893تا  907م حاکم بوده و کسی است که قلمروی سامانيان را
بنياد مينھد .او در  900م صفاريان را درنزديک بلخ شکست داده و متعاقبا توسط خليفه با تقرر
بحيث حاکم خراسان پاداش داده ميشود که بعدا حاکم بالفعل حصص شمالشرقی دنيای اسالم
ميگردد .سده بعدی نشانۀ يک دوره صلح و رفاه در قسمت اعظم ايران شرقی ميباشد .سامانيان
بخاطر کيفيت اداره ايشان بسيار مشھور و قابل ستايش اند .حاصل خيزی سرزمين افزايش
يافته و تجارت شگوفان ميشود.
سامانيان ھميشه خود را امير )فرمانده( ميناميدند که نشاندھندۀ تاکيد تابعيت ايشان بمقابل خليفه
بغداد است .مرکزايشان درشھرھای بخارا و سمرقند ميباشد ،اما قلمرو حاکميت ايشان شامل
قسمت اعظم افغانستان امروزی بوده است .اين سرزمين ھا بامتداد مرزھای شمالشرقی فالت
ايران برای مدت طوالنی ازتجارت با چين و آسيای ميانه بھره ميبرد .يکی ازمھمترين
محصوالت ،بردگان ترکی است که بتعداد بيشمار به دنيای اسالم وارد ميگردند .سامانيان مانند
تعداد زيادی از دودمان ھا ،بطورسنگينی به ترکان برده و اجير )که درايران بنام غالم ياد
ميشود( وابسته ميشوند ،بسيار زياد مانند خود خليفه بغداد که از سدۀ نھم ببعد توسط ترکان
احاطه ميشود .يکی ازعواقب اين انکشافات ،بخصوص درايران شرقی وافغانستان ،جدائی
رشد يابنده بين حاکمان و محکومان است .حاکمان و سربازان ترکی آنھا از نفوس اکثريت
وعمده ايرانيان شھرھا و محالت فاصله ميگيرند.

پروسه ترکيسازی آھسته ،ولی دوامداراست .خود سامانيان باوجوديکه قويا توسط غالمان
ترکی پشتيبانی ميشوند ،ايرانيان بودند .اينھا حتی بيشتر از صفاريان با احيای فرھنگ و زبان
پارسی بحيث زبان تمام قلمرو عالقمند ميباشند .ازاينکه اين مسئله با غرورعظمت طلبی يا
فراست ظرفيت سياسی برانگيخته شده بود مشکل است .شايد ھم ترکيبی ازھردو باشد .سامانيھا
به زبانی ضرورت داشتند تا با تمام تابعين خويش مکالمه کنند ،اما عربی جای پای قوی در
شرق نداشت طوريکه در غرب ايران داشت .بعالوه آنھا حتما از اين باخبر بودند که چطور
ميتوانند از انکشاف و ترويج ھنرھای سرزمين خويش استفاده کنند .باينترتيب آنھا ميتوانند
اعتبار و مقام خويش را افزايش بخشيده و خود را ازحاکمان ديگر و سرزمينھای ديگرمتمايز
سازند .بعالوه اين امرکمک ميکند تا يگانگی ھويت قلمرو و خود-آگاھی مردم آنھا تشويق و
ترويج شود .باينترتيب پارسی بزودی به زبان عمومی دنيای ايرانيان شرقی تبديل گرديده و
پارسی برای نثر و شعر بکار ميرود.
غزنويھا
سامانيان برای حفظ امپراطوری خويش تا اندازۀ زيادی باالی غالمان ترکی شمال تکيه ميکنند.
بآنھم مانند تمام دنيای اسالم ،غالمان برای ھميشه غالم باقی نمانده و بعضی از آنھا دودمانھای
خويش را بنياد مينھند .اين مسئله در مصر واقع ميشود ،جائيکه احمد ابن تولون ) 868 -84م(
که پدرش بحيث باج از بخارا به بغداد فرستاده شده بود ،دودمان تولونيھا را ايجاد ميکند .اين
واقعه درافغانستان نيزبوقوع ميپيوندد.
در 961/2م الپتگين ،غالم ترکی ايکه فرمانده ارتش سامانی درخراسان بوده و در امورات
دودمانی دخالت بيجا ميکند ،توسط مقامات سامانی از مقامش عزل ميشود .اومتعاقبا بطرف
شرق رفته و در راه خود حاکم باميان و شاه ھندوشاھی کابل را شکست ميدھد ،قبل ازاينکه
حاکم محلی غزنی را درغزنی امروزی درشرق افغانستان برکنار کند .او در  963م فوت
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نموده و يک دورۀ انارشی بدنبال ميآيد؛ اما ترکھا ميتوانند در 977م خود را بطور مستحکم
دوباره مستقرسازند .آنھا در اينزمان توسط يک غالم الپتگين رھبری ميشوند که خانواده او از
جنوب سايبريا مشتق شده است .نام او سبکتگين بوده ) (97 -977و دودمان باصطالح
غزنويان ) 1186 -977م( را بنياد مينھد .سبکتگين باوجوديکه واقعا مستقل است خود را
بحيث حاکم غزنی وسرزمين ھای مجاور و تابع اميرسامانی درنظرميگيرد .او يک جنگ
طوالنی را با حاکمان ھندوشاھی کابل و گندھارا براه مياندازد .ترکھا موفق شده و جيپال
آخرين شاه ھندوشاھی ساحه کابل مجبورميشود به جلگه ھای شرق پناھنده شود.
غزنه که بعدا باين نام ناميده ميشود ھرگزيک محل دارای اھميت طبيعی استثنائی نبوده است.
با واقع شدن دريک جلگه مرتفع افغانستان شرقی وحدود  145کيلومتر جنوبغرب پايتخت فعلی
کشور ،ھرگز نميتواند با موقعيت ستراتژيک و حاصلخيز کندھار و کابل رقابت نمايد .فقط در
دوران اوليه اسالمی ،بحيث يک مرکز بازرگانی درتجارت بين فالت ايران و ھند برجسته
ميشود .برای مدتی منحيث شرقی ترين پاسگاه اسالمی بمقابل شاھان ھندوی وادی کابل و
گندھارای قديمی بوده است .باين علت ميتواند بحيث يک نقطه صف آرائی برای ماجراجويان
و آنھائيکه ميخواستند با کافران بجنگند ،دارای اھميت گردد.
سبکتگين پس ازمدت يکسال توسط پسرش ،محمود جانشين ميشود .محمود غزنوی يکی از
قدرتمند ترين شاھان دنيای اسالم ميشود .او تا  999م ھنوزھم ظاھرا بحيث حاکم سامانی
برمنطقه حکومت ميکند .دراينسال سامانيھا توسط قراخانيھا )يا ايلک خانھا  -گروه ديگر
مھاجمين ترکی شمال( شکست داده ميشود .محمود که حاال مستقل شده است به توسعه قدرت
خويش ادامه ميدھد .او شاھان ھندوشاھی را در يکتعداد کمپاينھا شکست ميدھد .جيپال بطور
قاطعانه در 1000م شکست خورده و بحيث يک برده در خراسان به فروش ميرسد .جانشين او
اناندپال با متحدينش در  1008م سرکوب ميشوند.
تحت سلطنت محمود ) 1030 -998م( و پسرش مسعود ) 41 -1031م( سرزمين ھای مرزی
بين فالت ايران و نيم قاره ھند بطور يقين داخل قلمروی دنيای اسالم گرديده و باينترتيب
نيروھای اسالمی ميتوانند يک جای پای دايمی در شمال ھند بدست بياورند .وقتی مناطق
سرحدی تحت کنترول ميآيد ،محمود بيک سلسله طوالنی کمپاينھای نظامی بطرف شرق
آغازميکند .او تقريبا ھرزمستان بطرف جلگه ھای ھند مارش نموده و مقدارھنگفت غنايم جمع
ميکند .رسواترين حادثه ،غارت سومنات در گجرات فعلی در 1015/16م است .محمود در
اينجا معبد غنی ،مشھور و باورنکردنی شھر را تاراج ميکند .توته ھای مجسمۀ عمدۀ معبد به
مکه و مدينه فرستاده ميشود تا در زير پای مسلمانان فرش گردد .دروازه ھای معبد به غزنی
آورده ميشود که باعث غوغای بزرگ سياسی در سده نزدھم ميشود ،وقتی برتانويان به کشور
ھجوم ميبرند .تاراج وغارت بدون شک انگيزه اصلی محمود است ،اما او ادعا ميکند که با
"کافران" ميجنگد ،بشمول ھمه کسانيکه خليفه بغداد را برسميت نميشناسند .خليفه بغداد
نيزانواع افتخارات را به محمود تقديم ميکند.
محمود در پيرامون امپراطوری خود ،شاھان دست نشانده و وفادار بخود را نصب نموده و
باقيمانده ساحه درصلح قراردارد .وظيفه آنھا است تا مرکز امپراطوری را بمقابل حمالت
بيرونی محافظت کنند .بعضی ازاين سلطنت ھای باجگذار در شمال بامتداد سواحل آمودريا
قرارداشتند ،جائيکه آنھا يک حايل را بمقابل کنفدراسيون قبايل قراخانھا ايجاد ميکند که بر
مرکز قديمی امپراطوری سامانی اطراف بخارا و سمرقند تسلط داشتند .قراخانھا يک تھديد
سھمگين بحساب آمده و در  1006م وقتی که محمود درھند است ،به سرزمينھای جنوب
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آمودريا حمله ميکند .محمود مجبورا با عجله برگشته و پس از جنگھای سنگين موفق ميشود
ايشان را در نزديکی بلخ شکست دھد که در اثر آن قراخانھا بشمال آمودريا عقب می نشينند.
محمود با وجود قدرت قراخانيان ،ميتواند در  1017م ،خوارزم در جنوب بحيره ارال را
ضميمه امپراطوری خود سازد .او در ايران ،خلفای )سنی( را بمقابل دودمان شيعه بويه ھای
شمال ايران تقويه ميکند .محمود در پايان عمر خويش در 1029م موفق ميشود ھمدان و ری را
از بويه بگيرد .او پس از مرگش در حوالی  1030م درغزنی دفن شده و قبر او در جوار
دھکده فعلی روضه سلطان قرار دارد .اين بنای تاريخی جديد بوده و دارای پوش مرمری
قشنگ است.
پس از مرگ او فشار ترکھا در شمال افزايش مييابد .قراخانی ھا بحيث يک قوت عمده ناپديد
ميشوند ،اما گروه جديد ترکھا جای ايشان را ميگيرد که بصورت عام بنام غوز ياد ميشود.
غزنويان توسط يکی از اين گروھھا )سلجوقھا( در 1040م تحت مسعود ) 41 -1031م( در
دندانقان نزديک مرو شکست داده ميشود .سلجوق ھا درھمين سال پايتخت قديم غزنه در
خراسان )نيشاپور( را ميگيرند .درآخرھردو جانب يک معاھده صلح امضا نموده و حصص
شمالی و غربی افغانستان فعلی در اختيارسلجوقھا قرارميگيرد ،درحاليکه غزنويان به کنترول
خويش درسرزمينھای جنوب وشرق ھندوکش ادامه ميدھند.
اين حوادث يک نقطه عطف در تاريخ ايران و قسما افغانستان است .با ظھور سلجوقھا ،فالت
ايران برای نفوذ بيشتر ترکھا از شمال وسيعا باز ميشود که باعث تغير الگوی تباری و زبانی
فالت ايران تا امروز ميشود .چنين موازاتی )مشابھت ھای( با ھجوم ھای ھندو -ايرانيان و
سکائيان در ھزارۀ دوم و اول وجود دارند .درھر دو مورد تازه واردان از شمال آسيای ميانه
بزودی بطرف غرب حرکت ميکنند .سلجوقھا در  1055م بغداد را اشغال ميکنند .سلجوقھا
سنی بوده و خود را بحيث ناجيان سنت ارتدوکسی بمقابل بويه شيعه ايران غربی درنظر
ميگيرند که برای مدت زمانی بغداد را دراختيارداشتند .بآنھم خليفه عباسی بزودی درک ميکند
که آمدن سلجوقھا يک رحمت مخلوط بوده است .زيرا آنھا او را بيک دست نشانده و بدون
ھرگونه قدرت سيکولرتبديل ميکنند .قدرت حقيقی دردست سلطان سلجوق است .باوجود اين
بدگمانيھا ،پيشروی سلجوقھا ادامه مييابد .سلجوقھا در 1071م دراناتوليه)ماالزگريد( ميباشند،
جائيکه سلطان ايشان آلپ ارسالن ) 73 -1063م( امپراطور بيزانتين )روم شرقی( ،رومانوس
دايوجينيس را شکست ميدھد .تعداد زياد ترکھا در اينوقت بداخل اناتوليه ريخته و بزودی نام
خويش را باين کشور ميدھند .باينترتيب مانند سکائيان در بيش از  1500سال قبل ،قبايل متعدد
ترک خود را حاکمان ساحه وسيع سرزمينھای مييابند که از افغانستان در شرق تا نيمه ترکيه
فعلی درغرب وسعت دارد.
با محراق توجه سلجوقھا بطرف غرب ،سلطانھای غزنوی ،ابراھيم ) 99 -1059م( و مسعود
 1115 -1099) 3م( مساعی خود را دراشغال شمال ھند متمرکز ميسازند .امپراطورغزنوی
برای تقريبا يک سده به رونق ادامه ميدھد ،درحاليکه وسعت آن تا اندازه زيادی از روزھای
محمود کاھش مييابد)اما شايد قويتر از نتيجه آن( .ديگر ھيچيک ازحاکمان غزنوی ازجنوبشرق
کوھھای افغانستان برای کنترول سرزمين ھای خراسان در جانب ديگر آن ،آرزو و اشتياقی
ندارد .در واقعيت ،سرزمين ھای افغانستان فعلی دو نيم ميشود .وضع تا زمان آخرين حاکم
غزنوی ،بھرام شاه ) 1152 -1118م( واقعا تغير نميخورد ،وقتی غزنی چندين بار توسط
سلجوقھا ،تحت آخرين حاکم ايشان ،سلطان سنجر) 1157 -1118م( اشغال شده و باالخره
توسط غوريھا از کوھھای افغانستان مرکزی تسخيرميشود.
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فرھنگ و ھنر غزنوی ھا
در زمان محمود و پسرش مسعود ،غزنی به مرکزسياسی و فرھنگی قسمت اعظم فالت ايران
و شمال ھند تبديل ميشود .آثارآنرا ميتوان در تعداد زياد مخروبه ھای تعميرات بزرگ و
عظيمی نشان داد که ھنوز در اطراف و محالت غزنی پراگنده است .مولفين اوليه اسالمی
زمان غزنويان ،از تعداد زياد باغھا ،مساجد ،منارھا ،مدرسه ھا و قصرھای غزنی ياد ميکنند.
چيزھای زيادی ازغارت زمان در امان نمانده ،اما دو منار ھنوز پا برجاست .يکی از اينھا
توسط مسعود  3ساخته شده و ديگری در جوار او توسط بھرامشاه اعمار گرديده است .ھر دو
منار از خشت پخته و در باالی پالن يک ستاره ھشت ضلعی ساخته شده است .ھر دو ساختمان
طبقات باالئی خود را ازدست داده اند ،اما سکيچ ھا و فوتوگرافھای ازسده نزدھم نشان ميدھند
که در آنزمان منارھا از ارتفاع زيادی تا حدود  60متر با بدنۀ استوانه درباالی قاعده ستاره
مانند برخوردار بوده است.
در جوار منارمسعود ،باستان شناسان يک مجموعه قصر را از زير خاک بيرون کرده اند که
احتماال مربوط به زمان سلطنت ھمين شاه باشد .ساختمان بدور يک حياط  31در  50متر با
چھار ايوان )درگاه قوسی( بامتداد چھار جانب آن طرح شده است .دربار باز با مرمر فرش
شده است .ايوان شمالی منحيث مدخل به حياط عمل ميکند درحاليکه ايوان جنوبی دربرگيرنده
سالون تخت است .ديوارھای حياط با مجسمه گچی و سفالی نقاشی شده با رنگھای مختلف
تزئين شده بودند .نقاشی ھای ديوارحصص مختلف قصررا مزين ساخته واينھا ميتواند شامل
تصاويرگرفته شده ازتاريخ ساسانيان باشد )طوريکه توسط معاصران نشان داده شده است(.
اين مجموعه بطورخاصی با استعمال وافر مرمر و يک متن فارسی کنده شده در مرمر ديده
ميشود که حصص پائينی ديوارھای اطراف حياط قصررا رديف ميکند .متن حدود  250متر
طول دارد .قرارمعلوم ،گروھبندی چھار ايوان بامتداد جوانب حياط از ابتکارات غزنويان بوده
و بعدا مظھر مشخص مھندسی ايرانيان ميشود )برای مساجد ،مدارس و کاروان سراھا(.
مجموعه ديگر قصرھای غزنويان ھنوزھم ميتواند در لشکری بازار بامتداد سواحل دريای
ھلمند در بين بست و لشکرگاه يافت شود )شکل  .(12اين محل توسط باستان شناسان فرانسوی
بين  1949و  1952کاوش شده است .قصرھای متعدد مانند غزنی توسط حياط ھا با ايوانھا و
مجسمه ھای گچی و نقاشی ديواری تزئين کننده ديوارھا ديده ميشود .بازھم مانند غزنی ،مواد
تعميراتی عمدتا خشت بوده و خشت ھا منحيث يک اثر تزئيناتی بسيار مرغوب بکار رفته
است .بزرگترين و جنوبی ترين سه قصر تشکيل کننده يک مستطيل حدود  100در  250متر
است .اتاق ھای قصر بدور يک حياط مستطيلی قرار دارد که در ھر چھارجانب بواسطه يک
ايوان جابجا شده در وسط ھرجانب قراردارد .نقاشی ھای گچی و رنگی باالی ديوارھا و پايه
ھا نشاندھنده محافظين کامال مسلح درباالی يک زمينه گلھا ،حيوانات و مايه ھای ديگراست.
ديوارھای با برجھای نيم -دايروی تقريبا تمام مجموعه را احاطه نموده است.

شھنامه
يکی ازجذبات عمده غزنويان قرون وسطی کتابخانه آنھاست .کتابخانه و ثروت جديد حاکمان
آن باعث جذب و دلچسپی ھنرمندان ،مورخين و ساير دانشمندان ميشود .ابوريحان البيرونی
دايره المعارف -نگار خوارزمی دراينجا کار ميکند .مولف مشھور ديگری از دوران غزنويان
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ابوالفضل بيھقی ،منشی و مورخ دربار غزنويان است که تاريخ سلطنت مسعود را بزبان
فارسی نوشته است.
شايد مشھورترين و تاريخی ترين اثر ماندگارعصرغزنويان شھنامه فردوسی باشد .اين کتاب
شامل افسانه ھا و قھرمانان گذشته و ماقبل اسالمی ايران است که به زبان فارسی نوشته شده و
دربرگيرنده حدود  60ھزار بيت ميباشد .اين اثر در  1010م تکميل شده و به محمود غزنوی
اھدا ميشود .ابوالقاسم فردوسی در دربار محمود زندگی کرده ،اما در توس نزديک مشھد تولد
شده و درآنجا دفن ميباشد .شھنامه به سمبول گذشته درخشان ايران تبديل شده و ھنوزھم مشھور
ترين بخش فرھنگ ايرانيان است .داستانھای شھنامه تا امروز در ايران گفته شده و درسراسر
ايران قرائت ميشود .فردوسی بطورآگاھانه کوشش نموده تا واژه ھای عربی استعمال نکند و
اين مظھر ،باضافه محتوای آن ،شھنامه را به سمبول احيای ايرانيان تبديل ميکند .موضوع مھم
داستانھا عبارت از جنگ بين ايران و توران )ايرانيان و آنھائيکه در ماورای مرزھای شمال
شرقی آنان زندگی ميکند( ميباشد .موقعيت تعداد زياد قھرمانان شھنامه درايران شرقی و
افغانستان قرار دارد .در واقعيت ،سيستان و ساکاھا مظھر مسلط اين کتاب است.
خط عمده داستانی شھنامه عبارت از خانواده رستم است .او پسر زال و نواسه سام است .آنھا
بحيث شاھان سيستان توصيف شده و رستم غالبا يک ساکائی خوانده ميشود .زال پدر رستم
توسط يک پرنده بنام سيمرغ بزرگ ميشود .ھمسر زال و مادر رستم ،رودابه دختر شاه کابل
است .خود رستم با تھمينه دختر شاه سمنگان ازدواج ميکند .درشھنامه ،سمنگان در سرزمين
تورانيان واقع است .اگر سمنگان فردوسی ھمين سمنگان باشد که امروزدرشمال ھندوکش واقع
است ،مبارزه بايست بين رستم و خانواده اش از سيستان بمقابل تورانيان در افغانستان شمالی
فعلی و ماورای آن باشد.
فردوسی شھنامه خود را بدون ماخذ نمی نويسد .او در مقدمه اثرش ميگويد که از داستانھای
شفاھی و اسناد نوشتاری استفاده نموده است .درجريان سده دھم ،يکتعداد شھنامه ھا تصنيف
شده بودند .اين مجموعه ھا بازتاب احيای فرھنگ و عزت نفس ايرانيان است .دو اثر توسط
کسانی نوشته شده که بطور واضح به افغانستان فعلی مربوط اند :ابوالموئيد البلخی و ابوعلی
محمد بن احمد البلخی .شھنامه ديگری در نيمه سده دھم نزديک توس ،محل تولد فردوسی
تصنيف شده است .اين اثر توسط منصورمحمد المعمری تھيه شده است .در آخرشھنامه ديگری
ھم وجود داشت که ھرگزتکميل نشد ،توسط يک زرتشتی مسلمان شده بنام ابومنصوردقيقی که
قسمتی از شھنامه او در اثر فردوسی آورده شده است .تمام اين شھنامه ھا شامل داستانھای
قديمی شاھان ايرانيان بوده و شايد در نھايت توسط يک کتاب پارسی ميانه )پھلوی( الھام شده
باشد که ازبين رفته و بنام خواتای -نامک )"کتاب حاکمان"( ياد ميشود.
غوريھا و خوارزم شاھان
باالخره قدرت غزنويان توسط غوريھا بپايان ميرسد .اين دودمان از سرزمين ھای کوھستانی
شرق ھرات منشا گرفته اند که بطورعام برای جغرافيه نگاران اوليه اسالمی بنام ناحيه غور
شناخته شده است .مردمان زندگی کننده دراين ساحۀ منزوی ظاھرا تا سده يازدھم ازتسلط
اسالم دست نخورده باقی ميماند .درآنزمان ،غزنويان بسرزمينھای کوھستانی غورحمله نموده
و خانواده محلی شنسبانی )اوالده شنسب /شاه نسب( را با سنگرمستحکم آنھا در آھنگران به
باجگذاران و نمايندگان خويش تبديل ميکند .پيشروی غزنويان توسط مسعود پسرمحمود
رھبری ميشود که در آنزمان حاکم ھرات است .با زوال قدرت غزنويان و ظھور سلجوقيان،
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"عزالدين حسين" ) 46 -1100م( از خانواده شنسبانی بصورت آشکار سلجوق ھا را بحيث
ارباب خويش شناخته و به حاکم سلجوق ،سلطان سنجر باج ميپردازد .غوری ھا در اينزمان
اختيار باميان را بدست آورده و آنرا به سلطنت باجگذار تبديل ميکنند که شامل قسمت اعظم
افغانستان شمالشرقی فعلی است.
در 1141م گروه ديگری ازترکھای تازه وارد از دوردستھای شمال بنام قراخيتای ،سلطان
سنجر و متحدين قراخانی ھای او را شکست ميدھند .با وجوديکه سنجر از اسارت فرار نموده
و قراختای بجنوب آمودريا فشار نميآورد ،صالحيت و قدرت سلجوقھا بطورجدی صدمه
ميبيند .متعاقبا شاھزادگيھای ديگر بشمول غوريان چانس توسعه نفوذ خويش را می بينند .آنھا
درحوالی  1150م تحت عالوالدين حسين يکی از پسران عزالدين حسين از کوھھای افغانستان
مرکزی برآمده و به لشکرکشی بطرف افغانستان شرقی وجنوبی شروع ميکنند .در 1150/51م
شاه غوری غزنی را ويران نموده و لقب مشھور جھانسوز را کمائی ميکند .او پس از آن با
ارتش خود بجنوب رفته و لشکری بازار را غارت ميکند .بآنھم پيروزی او زياد دوام ننموده و
اولين اقدام غوريان برای تفوق ،توسط سلطان سنجر کوتاه ساخته ميشود .اوغوريھا را در
 1152م شکست داده و سلطان عالوالدين را اسير ميگيرد .بآنھم عالوالدين حسين بزودی رھا
شده و درساليان بعدی زندگی خود ميتواند قلمروی خويش را بطرف شمال توسعه دھد .او در
 1161ميميرد .درعين زمان در 1153سلجوقھا تحت سلطان سنجرتوسط گروه ديگری از بين
غوزھا بازھم شکست ميخورند .اين بدين معنی است که بازھم راه برای کوشش دوبارۀ غوريھا
بازميشود.
درزمانيکه ترکھای شمال آمودريا مصروف جنگ در بين يکديگرميباشند ،غوريھا بھبود
مييابند .اينھا توسط دو برادر و برادرزادۀ عالوالدين حسين بنام ھای شمس الدين )غياث الدين(
محمد ) (3/1202 -1163وشھاب الدين )معزالدين( محمد )تا  (1206رھبری ميشوند .آنھا با
ھمديگر امپراطوری غوری را گسترش ميدھند .غوريھا پس از اينکه غزنی توسط يک گروه
غوز برای حدود  12سال اشغال ميشود ،در 1173/74داخل غزنی ميشوند .آنھا ھمچنان ھرات
وبلخ را ميگيرند .آنھا باالخره آخرين غزنويھا را در الھور پنجاب در  1186شکست ميدھند.
مرکز غياث الدين در فيروزکوه غور ميباشد ،درحاليکه معزالدين عمدتا درغزنی مستقر بوده
است .اولی در حاليکه امپراطوری را دفاع نموده و بطرف غرب بسط ميدھد ،برادرش سياست
غزنويان را ادامه داده و قدرت ترکھا/ايرانيان را درنيم قاره ھند توسعه ميدھد .باينترتيب
امپراطوری غوريان بزودی از جوار کسپين تا عمق ھند شمالی توسعه مييابد.
بآنھم قدرت غوريان در فالت زياد دوام نميکند .اين بيشتربھنگام زندگی دو برادر شگوفان
ميباشد ،اما وقتی آنھا پيرميشوند ضعف امپراطوری غوری نمايان ميشود .غوريھا منابع خويش
را بيش از حد پھن ميکنند .حکومت در بين اعضای طوايف متخاصم تقسيم شده و ارتشھای
غوری نميتواند با فشار روزافزون ازشمال مقاومت نمايد .غوريھا در 1204تحت معزالدين که
پس از مرگ برادرش رھبر کامل غوريھا شده بود بواسطه قوتھای مشترک شاه خوارزم
)خوارزمشاه( و قراختای شکست داده ميشود .خوارزمشاه باالخره در 1215آخرين سلطانھای
غوری را عزل نموده و باينترتيب يکی از با شکوه ترين بخش درتاريخ افغانستان بپايان
ميرسد.
بآنھم زوال امپراطوری غوری پايان داستان نيست .درھند ،جای غوريان توسط يک دودمان
باصطالح غالمان پُر ميشود که يک بردۀ قبلی شاه غوری است .نام او قطب الدين ايبک
ميباشد .او کسی است که فرمان اعمار منار مشھور قطب منار را ميدھد ،برج عظيمی از ماسه
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سنگ سرخ که ھنوز ھم بارتفاع حدود  80متر در باالی حومه دھلی ايستاده است .قاعده اين
منار نشاندھنده يک دگرگونی ھشت ضلع و ھشت پايه زايوی است .بطورضمنی منشای سبکی
اين يادگار در افغانستان جستجو شده و يک نمونه قبلی اين عنعنه را ميتوان در سيستان يافت
نمود .دراين ساحه قديمی درناحيه خواجه سياه پوش ،بقايای يک منارخشت پخته سده  12وجود
دارد که درباالی يک مسکونه عظيم قرون وسطائی بمساحت يک کيلومترمربع ايستاده بوده
وعين پالن زمينی مثل قطب منار در دھلی جديد را نشان ميدھند.
درافغانستان ،جای غوريھا توسط حاکمان خوارزم قديمی )خوارزم قرون وسطی( پُر ميشود.
مھمترين حاکم خوارزمی ،عالوالدين محمد ) (20 -1200است که در  16 -1215غور و
غزنی را ميگيرد .اسالف او اوالده يک غالم ترکی سلجوقھا است که در سرزمين ھای منزوی
ايشان در جنوب بحيره ارال بقدرت ميرسد .آنھا در قسمت اعظم نيمه دوم سده دوازدھم بحيث
باجگذاران قراختای باقی ميمانند .آنھا در  1194تحت عالوالدين تکش ) (1200 -1172آخرين
سلجوق را شکست می دھند .آنھا پس از شکست غوريان متعاقبا خود را از يوغ قراختای آزاد
ساخته و در اوايل سده سيزدھم ،فقط قبل از ظھور منگولھا ،خوارزم شاه حاکم امپراطوری
بزرگی ميشود که از ايران غربی تا افغانستان شرقی وسعت دارد.
آثارغوريھا
پايتخت غوريھا مطابق گزارشات تاريخی اوليه در فيروزکوه بوده است .اين محل بطور
تجربی با ناحيه اطراف منار مشھور جام تشخيص ميشود که حدود  220کيلو متر در شرق
ھرات است .اين بامتداد ساحل جنوبی ھريرود ،نزديک تقاطع آن با يک شاخه جنوبی ،جام رود
واقع است .يک کتيبه در باالی استوانه اولی منارجام مربوط حاکم غوری غياث الدين محمد
) (3/1202 -1163است .برج حدود  65متر ارتفاع داشته و متشکل از يک قاعده ھشت
ضلعی است که  9مترعريض بوده و  4استوانه مخروطی مانند در باالی آنست .در اينجا يک
راھزينه دوگانه درداخل قاعده و استوانه اولی است .تمام برج که از خشت پخته ساخته شده،
در بيرون بواسطه خشتکاری تزئينی پوشانيده شده ،بشمول شبکه کاريھای که تشکيل کننده
کتيبه ھا و سوره  19قرآن )مريم( است .درھمسايگی جام يکتعداد زياد استحکامات و برجھا
کشف شده است .اينھا شايد بخشی از کارھای دفاعی محافظت کننده قلب سرزمين امپراطوری
غوری باشد.
يکی از آثاربزرگ غوريھا ،مسجد جامع بزرگ ھرات است .اين مسجد شامل قبر غياث الدين
محمد غوری نيز است که در 1202/3درھرات ميميرد .يادگار مھم ديگر مدرسه شاھی مشھد
در شمالشرق ھرات بامتداد ساحل چپ دريای مرغاب است .بقايای غوريھا يا حد اقل تعميرات
مربوط به زمان غوريھا در باميان )شھر ضحاک و شھرغلغله( و در چشت غرب ھرات نيز
تشخيص شده است .يک منار مشھور از اينزمان ،منار دولت آباد در شمال بلخ است که در
اوايل سده  12ساخته شده است .باالخره کمان )تاق( مشھور بُست نيز ميتواند مربوط به دوران
غوريھا باشد .اين ساختمان در پای ارگ بُست برافراشته شده و شايد مدخلی برای يک مسجد
بزرگ يا خود ارگ باشد .تزئينات اين کمان با منار دولت آباد قابل مقايسه است.
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فصل  – 13منگولھا
دراوايل سده سيزدھم ،شاه خوارزم برقسمت اعظم ايران شرقی حکومت نموده و از جنوب
بحيره ارال تمام تجارت جاری بين شرق ميانه ،نيم قاره ھند و آسيای ميانه و چين را کنترول
ميکند .بآنھم قلمروی او فقط چند سال دوام ميکند ،چون در زمانيکه خوارزمشاه ھنوزمصروف
استقرارقلمروی خويش ميباشد ،طوفان ديگری بامتداد مرزھای شمالشرقی دنيای ايرانيان در
حال شکل گرفتن است .اينھا فقط غارتگران ديگر زود گذر يا استقرار يک دودمان ديگری
نيست که بزودی با زبان و فرھنگ محلی توافق نمايند .اين ھجوم تمام تمدن اسالمی ايران و
افغانستان را تا عمق ريشۀ آن ميلرزاند .اين تھديد ازمنگولھای شرق آسيای ميانه است.
با وجود تالشھای تعداد زياد مورخان معاصرکه قضاوت درباره مغوالن را نرم تر کنند،
موجوديت آنھا در فالت باعث مرگ صدھا ھزارمردم ،تخريب اکثريت شھر ھا و ويرانی
عمومی شبکه ھای آبياری ضروری برای زراعت ميشود .مغوالن توسط چنگيزخان رھبری
ميشود که اصال بنام تيموچين )"آھنگر که پس از اسير گيری يک تاتار توسط پدرش ناميده
ميشود( است .او بحيث رئيس عمومی تمام مغوالن در 1206شده وبزودی ميخواھد تمدنھا و
مردمان ھمسايه بشمول چين را مطيع سازد .او در 1215پيکنگ را تسخير و ويران ميکند.
مغوالن بعدا بطرف غرب ،سرزمين ھای غنی جنوب آسيای ميانه و فالت ايران روی ميآورند.
در  1218يک قوت مغوالن پامير را عبور نموده و داخل بدخشان ميشود .ولی اين يک ھجوم
کوچک ميباشد .فشارعمده دو سال بعد شروع ميشود ،وقتيکه مغوالن ارتش ھای خوارزمشاه
را شکست ميدھد .سال بعد چنگيزخان بافغانستان ميرسد .بکترا در فبروری  1221تسخير و
تخريب ميگردد .مرو در ماه بعدی گرفته شده و بھمين ترتيب وادی باميان .در اينجا يکی از
نواسه ھای چنگيزخان کشده شده و جواب مغوالن قتل عام تمام موجودات زنده در اين وادی
است .داستانھا ميگويد که پس از اين حتی پرندگان نيز از بين ميروند .قلعه امروزی شھرغلغله
در جنوب صخره ھا ھنوزھم گواه اين فاجعه است .تمام زندگی مسکونی درخراسان ،تقريبا
بحالت تعطيل آمده و گزارشات سياحين درساليان بعدی پيشروی مغوالن ازتخريب و ويرانی
کامل حکايت ميکند.
شاه خوارزم که از پايتخت خويش فرار ميکند در  21/1220در جزيره اباسگون در کناره
جنوبشرقی بحيره کسپين وفات ميکند ،اما پسرش جالل الدين با مغوالن در افغانستان شرقی
ميجنگد .او در پروان نزديک کابل يک پيشروی درجه داران مغول را در اکتوبر1221
شکست ميدھد که توسط تولوی جوانترين پسرچنگيزخان رھبری ميشود .ھرات که قبال بطور
داوطلبانه تسليم شده است ،متعاقبا شورش نموده و مغوالن ھفت ماه زحمت ميکشند تا شھر را
دوباره تسخيرکنند .مجازات بيرحمانه و اژدھائی است :منابع اسالمی تعداد کشته شدگان را بين
 1600000تا  2400000ميدانند .مطابق گزارشات ،سقوط نيشاپور باعث کشتار 1747000
نفر ميشود .ارقام ممکن است مبالغه آميزباشد اما اينھا نشانۀ مقياس تخريب و کشتار است.
ويرانی شبکه ھای آبياری درمحالت و اين حقيقت که ھيچکسی نميماند تا آنھا را مراقبت نمايد
نيزباعث زوال عميق زندگی اقتصادی ميشود.
پس از راندن جالل الدين بآنطرف اندوس ،چنگيزخان با مارش آھسته به شمال برگشته و
در 1227در منگوليا ميميرد .سرزمينھای اشغالشده توسط چنگيزخان در بين پسران وھمسر
مطلوبش ،بورتی تقسيم ميشود .جوکی بزرگترين پسراو ،چندی قبل از پدرش ميميرد ،اما پسر
او بنام باتو قسمت اعظم سرزمين ھای غرب امپراطوری ،سايبريای غربی و روسيه را
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تصاحب ميکند .ماورالنھر شمال افغانستان فعلی به پسر ديگر چنگيزخان بنام چغتای داده
ميشود ،اوگيدی پسرسومی چنگيزخان بحيث جانشين پدر بنام خان بزرگ انتخاب ميشود
) .(41 -1229جوان ترين پسر ،تولوی ،مرکزامپراطوری مغوالن ،منگوليا را بميراث ميبرد.
تحت اوگيدی و دو جانشين او مانند خان بزرگ )گويوک و مونگکی( بين  1229و ،1259
امپراطوری مغول از يک دوره نسبتا ثبات عبورميکند ،بآنھم قسمت اعظم سرزمين ايرانيان
پس از مرگ چنگيزخان بايست دوباره اشغال گردد .قرارمعلوم درشرق ،يک حاکم محلی بنام
سيف الدين حسن قرلغ قسمت اعظم سرزمين ھای مرزی ھندو -ايرانيان را برای مدتی
دراختيارميگيرد ،اما ساحه احتماال بزودی توسط مغولھا دوباره اشغال ميشود .فشارھای بوجود
آمده بامتداد مرزھای ھند ،کابل وغزنی باعث ارسال قطعات قوی مغول ميشود .يکتعداد شھرھا
درفالت ايران دوباره اعمارميشود .در 1244کنترول ھرات بيکی ازحاکمان محلی مسکونه
ھای مجاوراعطا ميشود .او بنام شمس الدين محمد کرت ياد شده و بنيانگذار باصطالح دودمان
کرت ميشود که حاکميت شھر و قسمت بزرگ افغانستان فعلی را تا اواخر سده چھاردھم
دراختياردارد ،با وجوديکه درقسمت اعظم اوقات تحت قيموميت ظاھری )رسمی( مغولھا بوده
است.
پس ازمرگ مونگکی در 1259وضع تغيرميکند ،وقتی دو برادر او بنام ھای قوبيالی و اريق-
بوق برای تخت مغول برقابت ميپردازند .با وجوديکه قوبيالی باالخره خود را منحيث خان
بزرگ نصب ميکند ،مقام او وسيعا شناخته نشده و او درموقعيتی قرارنميگيرد که حاکميت خود
را باالی تمام سرزمينھای مغول تامين کند .مرکز کنترول قوبيالی در چين و صحرا ھای شمال
آن قراردارد .بآنھم او توسط برادرش ھوليگو برسميت شناخته شده و بحيث نماينده خان بزرگ
درايران توسط مونگکی تعين شده و در 1256به ايران ميآيد .ھوليگو موسس دودمان ايل-
خانی ايران است .يکی ازاولين پيروزی نظامی او شکست انتحاريون ايران شمالی و تخريب
قلعۀ الموت ايشان درغرب تھران فعلی است .او دو سال بعد درفبروری  1258بغداد ،مھد
قديمی خلفای اسالمی را ميگيرد .بآنھم پيروزيھای مغولھا در شرق نزديک دوام ننموده و پس
از مرگ ھوليگو قلمروی جانشنيان او اساسا محدود به ايران فعلی ميشود .رقيبان عمده او در
شرق ،جانشينان چغتای ميباشند .بزودی سرزمين افغانستان فعلی به صحنه منازعات بين
چغتائی ھا و ايل خانيھا تبديل ميشود.
موقعيت افغانستان دراين زمان بصورت خوبی توسط مارکوپولو ترسيم و ارائه شده که
قرارمعلوم ازاين قسمت جھان درسالھای  1270عبور ميکند ،وقتيکه او ازمديترانه به
دربارقوبيالی خان درچين سفرميکند .اودرباره بلخ چنين ميگويد:
"بلخ يک شھر باشکوه و بزرگ است .قبال بمراتب بزرگتر و با شکوه تر بوده است؛ اما
تاتارھا )مغولھا( و ساير مھاجمين آنرا غارت و ويران نموده اند .من گفته ميتوانم که دراينجا
تعداد زياد قصرھای مرغوب و ويال ھای مرمری وجود داشته که ھنوزھم ديده ميشود ،اما
حاال به مخروبه ھا تبديل شده است .مطابق گزارشات محلی ،الکساندر در اين شھر با دختر
داريوش ازدواج ميکند .باشندگان محمد را عبادت ميکنند .چيزيکه شما بايد بدانيد اينستکه اين
شھر که نشان دھنده محدوده سلطنت تاتارھای ليوانت )ايل خانان( است در مرزھای شمالشرقی
پرشيا قرار دارد".
دراواخرسده سيزدھم ،شھزاده نشين ھای مغول بتدريج پيشينه بومی خود را کنار گذاشته و
فرھنگ ھا و زبانھای محلی را ميپذيرند .درايران ،ايل خانھا بآھستگی رسوم تابعين ايرانی
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بومی خويش را بآغوش ميکشند .در 1295ايلخان غازان به اسالم گرويده و درساليان بعدی
تعداد زياد کليساھای عيسويت ،مساجد يھوديت و معابد بوديستی از بين برده ميشوند.
بخصوص مخالفت با بوديزم بسيارمھم است چون يکتعداد جانشينان ھوليگو قرارمعلوم
خودشان بوديست بودند با وجوديکه متاثر از الميزم تبتيان ميباشند .زندگی اقتصادی در فالت
بتدريج احيا ميشود باوجوديکه يک سلسله بحرانات و درجات بزرگ سوئ مديريت مشخص
کننده کامل دوران است .معرفی پول کاغذی در پايان سده سيزدھم يک ناکامی عظيم است.
بآنھم الحاق غازان و بخصوص بقدرت رسيدن وزير او ،ارستوکرات پارسی رشيدالدين باعث
تجديد بيشترفعاليت اقتصادی ميشود.
دربين چغتائی ھا پروسه اسالميسازی بتدريج صورت ميگيرد اما باالخره تحت ترماشيرين
خان ) (34 -1326آنھا نيزباسالم ميگرايند .بآنھم يک مظھرثابت آنھا خصومت بمقابل ايلخان
ھای ايران بوده است .در اواخر سده سيزدھم و اوايل چھاردھم ،حاکمان چغتائی ماورالنھر
موفق ميشوند کنترول خويش را بطرف جنوب آمودريا ،بقيمت حاکمان ايران وسعت بخشند.
اين پروسه بطورخاصی توسط کيبيگ خان تشويق ميشود که بين سالھای  1318و 1326
حکومت ميکند .او با اعمار دوباره بلخ قدردانی ميشود که توسط جد او ،چنگيزخان ويران شده
بود .مدتھا قبل تقريبا تمام افغانستان فعلی بشمول کندز ،بغالن و بدخشان درشمالشرق و کابل،
غزنی و کندھار در شرق و جنوبشرق تحت کنترول چغتائيان قرارميگيرد .ابن بطوطه با عبور
از طريق افغانستان شرقی در  1333از موجوديت حاکمان چغتائی درسراسرساحه تذکرميدھد.
ھرات يک استثنا است که توسط کرتھا کنترول شده وساحه سيستان که تحت کنترول حاکمان
محلی ميباشد .ھردو ناحيه بيش يا کم بحيث يک حايل در بين دو قلمروی مغول عمل ميکند.
ولس چغتائيان
وقتی ترماشيرين خان توسط پيروان خودش ازترکستان شرقی در 1334عزل می شود ،خط
مستقيم شھزادگان چغتائی توقف ميکند .تقريبا درعين زمان دودمان ايل خانھای ايران بپايان
ميرسد .درحاليکه ايران در بين دودمان ھای مختلف محلی و ترکی -مغولی تقسيم شده بود،
سرزمينھای قديمی شھزادگان چغتائی در داخل يک عنعنه مشترک سياسی و فرھنگی باقی
ميماند که بنام ولس چغتائی ياد ميشود .ولس توسط يک کنفدراسيون قبايل ترکی -مغولی و
سايرگروھھا ايجاد ميشود که رھبری ايشان بخاطرکنترول سياسی رقابت ميکردند .بعضی
ازاين قبايل و گروھھا در افغانستان فعلی زندگی ميکردند :سيلدوس که قاعده ايشان در
افغانستان شمالی )ساحه بلخ( و مسيرھای مجاورشمال آمودريا قراردارد؛ ارالت در افغانستان
شمالغربی فعلی؛ اپاردی در شبرغان و قراوناس در ساحه کندز/بغالن و اطراف ھندوکش
تاغزنی .سربازان نيگوديری در ساحه کندھار نيزغالبا با قراوناس تطبيق شده و يا يک بخش
آنھا مدنظرميباشد .لذا قبايل در شمال افغانستان و اطراف کوتل ھای ھندوکش و وادی کابل
درجنوبشرق کشورمتمرکزبودند .غرب افغانستان فعلی بطورعمده توسط حاکمان و گروھھای
تباری محلی اداره ميشدند که از طرف ايل خانھا و ديگرفرمانروايان تقويه ميشدند.
قسمتھای مختلف اجزای ولس چغتائی توسط يک عنعنه و ايديولوژی عام و اساسا مغولی با
ھمديگر پيوند مييابد .ولس از نگاه سياسی خود را در يک مبارزه دوامدار بخاطرکنترول
عمومی و فرمانده قبايل و ديگر گروھھای مربوط به ولس ارائه ميکند .برای وظايف اداری،
رھبران قبايل مختلف از مقامات ايرانيان محلی کار ميگيرند .خود مغولھا عالقه داشتند باالی
وظايف نظامی تمرکزکنند .آنھا طبقه حاکم را تشکيل داده و قبايل مختلف ترکی -مغولی که
دراين قلمرو مستقربودند ،فراھم کننده سربازان برای ارتشھای حاکمان مغولی بودند .زندگی
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کوچيگری بحيث ايديال باقی ميماند ،اما اکثرا حدس زده ميشود که عشق مسکونه ھای باغی
بايد دراين روشنائی ديده شود.
چيزيکه برای درک تاريخ افغانستان مھم است اينستکه با ظھورمغولھا قاعده قدرت از شھرھا
به محالت انتقال ميکند .قدرت سياسی و ثروت ديگر به شھرھای چون غزنی ،ھرات و بلخ
محدود نميشود .اين محالت فقط بتدريج از تخريبات تحميلی بواسطه چنگيزخان بھبود مييابد.
بعوض ،قبايل ترکی -مغولی باالی قوت سياسی تمرکزميکنند.
برای مدتی در سده چھاردھم و قبل از بقدرت رسيدن تيمور ،قاعده قدرت ولس در جنوب
قراردارد که عمدتا دربين قراوناس و پشتيبانان ايشان که درشمال وجنوب کوتلھای ھندوکش
زندگی ميکردند .در 47/1346قازاغان رھبر قراوناس ،خان )ظاھری يا رسمی( چغتايان،
قازان را عزل نموده و با خان ديگری تعويض ميکند .قازاغان خود را بيگ و امير مينامد .او
تا زمان مرگ خود در  58/1357درقدرت ميماند .وقتی پسرش کوشش ميکند خود را جا نشين
پدر و رھبر ولس سازد ،او عزل و کشته ميشود .او بحيث رھبر قراوناس توسط برادرزاده اش
اميرحسين جانشين ميشود که بزودی مخالف ستاره صعودی در بين قبيله برالس ترکی-
مغولی ،تيمور بن تراغای برالس ميشود .تيموردر  1369اميرحسين را درنزديکی بلخ شکست
داده و بعدا بقتل ميرساند .تيمور در  9اپريل  1370بطور رسمی خود را امير جيد اعالن
ميکند.
تيمور
در 1369سرزمينھای چغتائيان بطورموثرتحت کنترول تيمور يا تيمورلنگ )به زبان فارسی(
قرار ميگيرد .او مربوط قبيله ترکی -مغولی برالس )مغولی :بروالس( است که از سده سيزدھم
در ماورالنھر در سرزمينھای بامتداد قشقه دريا و اطراف شھرھای شھرسبز )کيش قرون
وسطی( و قرشی )ناساف/نخشاب( مستقرميشوند .مطابق بعضی منابع ،تيموردر 1336در
کيش تولد ميشود .تيمور بزودی دريک حرفه طوالنی اشغال و غارت مصروف ميشود .او يک
امپراطوری وسيع بنياد مينھد که درپايان سده چھاردھم ازشمال ھند تا ترکيه فعلی وسعت دارد.
اوھرات را در اپريل  1381ميگيرد وقتی حاکم کرت ،ملک غياث الدين بجواب تيموربرای
معرفی خودش به قوريلتای پاسخ منفی ميدھد .زرنج پايتخت سيستان در 1384و کابل و کندھار
و غزنی نيزتسخيرميشوند .او در  1398به پيرمحمد نواسه اش و حاکم کندز ،غزنی و کندھار
فرمان ميدھد باالی ھند مارش کند .مطابق ظفرنامه ،پيرمحمد سرزمين افغانھا را غارت ميکند
که بامتداد سليمان کوه زندگی نموده و بداخل اندوس بطرف ملتان پيشروی ميکند .وقتی او
ميشنود نواسه اش با مقاومت زيادی درھند مواجه است ،خودش يک ارتش را بداخل نيم قاره
ھند رھبری نموده و پس ازيک کمپاين موفقانه دھلی را تسخير و تاراج ميکند .تيمور چھارسال
بعد در اناتوليه ميباشد ،جائيکه او ترکھای عثمانی را در نزديک انقره شکست ميدھد .تيمور در
 18فبروری  1405نزديک يوترار بامتداد سيردريا می ميرد ،درحاليکه ارتش خود را بمقابل
چين رھبری ميکرد .او باالخره درسمرقند ،در گوری امير دفن ميشود .او پس ازمنازعات
دودمانی اوليه توسط پسرچھارمش شاھرخ ) (47 -1409جانشين ميشود که در 1397توسط
پدرش بحيث حاکم خراسان ،سيستان و مازندران )جنوب کسپين( تعين شده بود.
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جانشينان تيمور
شاھرخ سمرقند را در 1409تسخيرنموده و ادعای استقرارخود را برای قلمروی پدرش ميکند.
بآنھم او در آنجا نمانده ،پسرخود الغ بيگ را بحيث حاکم آنجا تعين نموده و به ھرات پايتخت
خود برميگردد .تحت حاکميت او و جانشينانش ،اين محل بيکی ازعاليترين مراکزفرھنگی
درشرق ميانه تبديل ميشود .تماس ھای رسمی با چين ،ھند شمالی و کشورھای ديگربرقرار
ميشود .اوھنوزھم بطورظاھری حد اقل برای چند سال ،ارباب حاکمان عثمانی ترکيه و شاھان
ھند در دھلی ميباشد! شھر تعداد زياد شاعران ،فيلسوفان ،نقاشان ،روحانيون ،خطاطان،
مھندسان و ساير افراد صاحب ذوق را جذب ميکند .اين زمانی است که درآن تجارت باز
شگوفان شده و بعضی ازمراکزشھری ،درخشانی قبلی خود را دوباره کمائی ميکند .درعين
زمان پارسی -گويان شھرھا يکبار ديگر بصحنه ميآيند .از طرف ديگر حاکميت تيمور و
تغيرفاحش بتعقيب مرگ او با احيای دوباره بعضی ازشھرھای ايرانيان ترکيب شده وباعث
يکمقدار زوال در قدرت قبايل ترکی -مغولی ميشود که قبل از زمان تيمور برمنطقه غلبه
داشت.
شاھرخ بازسازی دفاع ھرات و طراحی تيموريان را فرمان ميدھد که تا زمان حاضر حفظ شده
است .استحکامات که تا سالھای  1940ھنوزوجود داشت شامل يک شھرک حدود  1350در
 1450متربوده است .اين شھرک بچھارقسمت )مربع( توسط دو شاھراه ھدايت شونده از چھار
دروازه تقسيم شده است .آنھا دروسط شھر درچھارسوق )"چھارمارکيت"( متقاطع ميشوند.
ارگ که توسط کرتھا ساخته شده است در جانب شمالغرب قرار داشته و مسجد مشھور جامع
در شرق واقع است .تيموريان ھمچنان يک سلسله باغھای بزرگ را در خارج شھر اعمار
ميکنند .اين باغھا طورمثال باغ مراد )يا باغ جھان آرا( تشکيل کننده مراکزواقعی قدرت
ميباشد ،چون شاه يا حاکم اکثريت اوقات درھمينجا زندگی ميکند.
شاھرخ برای يکدوره نسبتا طوالنی  47سال سلطنت ميکند .او پس ازمرگش در مارچ 1447
توسط پسرش ،الغ بيگ ) (9 -1447که حاکم ماورالنھربود جانشين شده و درسلطنت کوتاھش
درسمرقند باقی ميماند .او بفرمان پسرش عبداللطيف کشته شده و متعاقبا برتخت پدر می نشيند،
اما بازھم برای يکمدت کوتاه ) .(50-1449پس ازچند سال سردرگمی دودمانی که در آن
امپراطوری تيموری ازھم ميپاشد يک نواسه او بنام ابوسعيد ھرات را در 1455ميگيرد .بآنھم
او در جنگ در ايران شمال غربی در  1469کشته ميشود .جای او را در ھرات سلطان حسين
بن بايقرا ) (1506 -1469ميگيرد که نظم را درھرات اعاده نموده و شکوه و جالل جديد
بوجود ميآورد.
سده پانزدھم يک دوره رفاه و آسايش عظيم در ھرات بوده است .يکی از حاميان او گوھرشاد
بيگم زن شاھرخ است .نام او با بعضی از قشنگترين يادگارھای اسالمی در افغانستان و ايران
مرتبط است .او در ھرات ساختمانی بنام مجموعه مصال اعمار ميکند که در 1417شروع شده
وشامل يک مدرسه و يک مصال )محل عبادت( بوده و در  1432تکميل ميشود .ھمچنان
يکقسمت مجموعه عبارت از مقبره خود گوھرشاد است که توسط شاھرخ اعمار شده و يک
مدرسه که بعد تر توسط حسين بايقرا ساخته شده است .مقبره ھمچنان بنام گنبد سبز ياد ميشود
که توسط يک گنبد شياردار پوشانيده شده و مشابه به گورمير ،قبر تيمور در سمرقند است.
اکثر تعميرات ويران شده اند ،فقط مقبره و شش منار ھنوز ايستاده است ،يا در اوايل 1990
ايستاده بود.
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يکی از پسران شاھرخ بنام غياث الدين بايسنغور ،حامی خطاطان وھنرمندان است .او يک
کتابخانه -ھنرکده درھرات اعمارميکند که در 1420تکميل ميشود .در اينجا صنعتگران درنقل
نسخه ھای خطی بشمول يکی ازشھنامه ھای فردوسی مصروف ميشوند که حاال در قصر
گلستان تھران وجود دارد.
سلطان حسين بايقرا اعاده مسجد جامع مشھورھرات را فرمان ميدھد که منشای آن به سده دھم
يا قبلتر برميگردد که توسط چنگيز ويران و دوباره توسط کرتھا اعمار شده و باالخره تحت
نظر وزيرحسين بايقرا ،ميرعلی شيرنوائی شاعر ترميم ميشود که در بين سالھای  1441و
 1501زندگی ميکند .نوائی ھمچنان دوست نزديک شخصت مشھور ديگرھرات ،نويسنده و
شاعر موالنا نورالدين عبدا لرحمن جامی ميباشد.
يک تعميرمشھوردرھرات حدود  5کيلومترشرق مرکز ،عبارت ازگاذرگاه است .اين زيارتگاه
درباالی يک تپه شمال ھرات با عين نام است که برای خواجه عبدﷲ انصاری ،صوفی ،شاعر
و فيلسوف اعمارشده است .انصاری در 1006در ھرات تولد شده و مقبره او در 1428
بازسازی شده است.
درساليان بعدی يک ھنرمند مشھور ديگر در ھرات زندگی و کار نموده که استاد کمال الدين
بھزاد بوده است ) .(1535 -1460بھزاد يکی ازمشھورترين خطاطان و مينياتوران دنيای
اسالم است .او برای مدت طوالنی در ھرات زندگی و کار می کند تا اينکه شھر در 1510
توسط شاه اسماعيل ،دودمان جديد التاسيس صفويان ايران تسخيرميشود .بھزاد به پايتخت
صفويان ،تبريز دعوت شده و رئيس کتابخانه تعين ميشود.
سلطنت حسين بايقرا نيز با اعاده معبد حضرت علی درمزارشريف برجسته ميشود .آرامگاه
علی ،پسرکاکا و داماد محمد در اوايل سده دوازدھم "کشف" ميشود .اولين معبد توسط سلجوقھا
سلطان سنجر در باالی مقبره اعمار ميشود ،اما توسط مغولھا ويران ميگردد .اين آرامگاه
باعث ثروتمند شدن مزار و تعويض بلخ ميشود که در جوار آن واقع است.

142

فصل  – 14بسوی سلطنت افغانستان
تاريخ افغانستان درسده ھای  16و 17بطوردقيق با انکشافات و حادثات لحظوی ربط ميگيرد
که در حوالی  1500در داخل و ماورای مرزھای فعلی آن بوقوع ميپيوندد .اين زمانی است که
بابر شھزاده ترکی -مغولی با يکتعداد افراد از جنوب آسيای ميانه و از طريق کابل به نيم قاره
ھند عبور نموده و در آنجا امپراطوری مغولی را بوجود ميآورد که تا نيمه سده  19دوام ميکند.
درغرب ،رھبر ترکمن ،شاه اسماعيل و قزلباش )"کله سرخ"( ھای پيروی او دودمان صفويان
را ايجاد ميکنند )يا "صوفيان" طوريکه درغرب شناخته ميشود( که ايران را بيک دورۀ رفاه
بزرگ و انکشاف فرھنگی سوق ميدھد .شمال يا ماورالنھر بمحل استقرار و بقدرت رسيدن
ازبيکھا تحت دودمان شيبانی ھا تبديل ميشود .صفويان از پيشروی ازبکان به ايران در1510
جلوگيری ميکنند ،اما تازه واردان شمال تمام ماورالنھر و قسمت اعظم افغانستان شمالی را
اشغال نموده و با تسلط دراکثريت اين ساحه تا به امروز ادامه ميدھند.
بعالوه انکشاف ديگری رخ ميدھد که در پايان باعث تغير تمام صور فلکی شرق ميانه و جنوب
آسيا ميشود :ظھور امپراطوری ھای اروپای غربی بحريه دار .نفوذ اروپائيان در اول بسيار
اندک است .بآنھم بتدريج مسيرھای تجارتی از راه ھای بری )خشکۀ( به ترانسپورت بحری
انتقال شده و شھرھای قديمی شرق ميانه صدمه ميبيند.
باالخره گروھھای پشتوزبان کوھھای سليمان بامتداد مرزھای افغانستان و پاکستان درجستجوی
توسعۀ مسکن خويش ميشوند .آنھا بطرف غرب يعنی جنوب افغانستان و بطرف شمال يعنی
وادی کابل و ھم بطرف شرق يعنی جلگه ھای پشاور ھجوم ميبرند .درک داليل اين مھاجرتھا
يا ھجوم کتلوی ھنوزھم مشکل است ،اما آنھا در خالئی حرکت ميکنند که با زوال قبايل ترکی-
منگولی در سده پانزدھم و عقب نشينی تيموريان از سرزمين ھای مرزی بوجود ميآيد.
درعين زمان افغانستان بيک منطقه حايل بين صفويان ،ازبکان و مغوالن و قابل طمع )تملک(
برای ھرسه تبديل ميشود .بلخ ،ھرات ،کندھار و کابل چھار شھری بودند که در اوايل سده 16
ھنوزھم مسيرھای تجارتی بين ايران ،آسيای ميانه و نيم قاره ھند را تشکيل ميدادند .اشغال اين
شھرھا ھديۀ بود که ارزش جنگيدن داشت ،باوجوديکه اھميت حقيقی حد اقل بعضی ازاين
شھرھا ميتواند خيالی باشد تا واقعی .حاکمان ھند و ايران بسيار خوب ميدانستند که کندھار
)"پشته گرد و غبار"( بسيار کم محصول بوده و اشغال آن در واقعيت بقيمت پول تمام ميشد.
اما اعتبار ،يک محرک اوليه بشمار ميرفت.
درحاليکه نزاعھای نظامی درسرزمينھای مرزی باعث ويرانی و مرگ ميشد ،اين نزاعھا
ھمچنان باعث جريان پول و اجناس با اعتبار نيز ميگرديد ،زيرا ھرسه ستيزه جو در ايجاد
دالالن محلی بخاطر ارتقای ماليه و کنترول نفوس محلی سرمايه گذاری ميکردند .باينترتيب
نفوس افغانستان فعلی و بخصوص پشتونھا يا پختونھا که دراين زمان در امتداد مسيرھای عمده
عبورکننده ازطريق اين سرزمين زندگی ميکردند ،قويا تحت تاثير و ترغيب نيروھای خارجی
قرارميگيرند.
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ازبيک ھا
ازبکان مردمان نسبتا تازه وارد درافغانستان اند .آنھا درجريان سده  15از صحرا ھای آسيای
ميانه به مرغزارھای جنوب مھاجرت کرده اند .نام آنھا از يک رھبر مغولی بنام يوزبيک
گرفته شده که خان ايل طالئی در اوايل سده چھاردھم است .يک نواسه چنگيزخان دربين اين
ازبکان اوالده شيبان نقش قاطعی بازی ميکند .در 1430/31يکی ازاين افراد ،ابوالخيرشيبانی
خوارزم را درجنوب بحيره ارال تسخير نموده و در ساليان بعدی با ازبکان خويش حمالتی
باالی سرزمين ھای تيموريان درجنوب انجام ميدھند .در 1500/1499نواسه او ،محمد شيبانی
خان )که شاھی بيگ نيزناميده ميشود( ماورالنھر را تسخيرنموده و در  1504فرغانه را
ميگيرد .آنھا بزودی بجنوب حرکت نموده و از طريق آمودريا بداخل فالت ايران عبورميکنند.
يکی از اولين شھرھای عمده ايکه بدست ازبکان سقوط ميکند ھرات است که در  1507اشغال
ميشود.
تاريخ بازھم با ھجوم گروه ديگری از آسيای ميانه باالی فالت تکرار ميشود .ازبکان بخوبی
پيشروی ميکنند .روشن است که درھرات چه رخ ميدھد ،چون اينھا مانند مغولھا يا ارتشھای
تيمور نميباشند .برخورد آنھا با ھراتيان درشرايط آنروزی متعادل بوده و آنھا اکثريت
شخصيت ھای ھراتی را در مقام ھای قبلی ايشان نصب ميکنند .در واقعيت ،زندگی بزودی در
مسيرعادی خويش جريان مييابد .با انجام چنين اعمالی ،ازبکان نشان ميدھند که آنھا از اھميت
شھرھای ايرانيان و مديران ايشان برای ادارۀ کشور و جمع آوری ماليه با خبر اند .آنھا با
برخورد ماليم خويش شھرھای ديگرايرانيان را متقاعد ميسازند که ازنمونه ھرات پيروی
نموده ودروازه ھای خويش را بروی ايشان بگشايند .باين ترتيب امپراطوری ازبيکی ايران
ميتواند به پيروزی برسد.
اما پيشروی ازبکان در  1510متوقف ساخته ميشود ،وقتی شاه اسماعيل موسيس امپراطوری
صفويان ايران ،شيبانی را در جنگ نزديک مرو شکست داده و ازبکان را دوباره به ماورالنھر
ميراند .در 1511صفويان و ازبکان معاھدۀ عقد ميکنند که در آن آمودريا بحيث مرز بين ھر
دو امپراطوری پذيرفته ميشود .اين معاھده باعث ختم جنگھا نميشود اما وضع ،تغير زياد
نميکند .دودمان شيبانی بحاکميت خويش در بخارا و اطراف ماورالنھر تا  1599ادامه ميدھد تا
اينکه توسط خانواده ديگر ازبکان بنام توقای تيموريان تعويض ميشوند ) .(1785 -1599اينھا
نيز بنوبه خود با ازبکان منغيت تعويض ميشوند ) .(1920 -1785باالخره خانات ازبک
ديگری در خيوه و قوقند بوجود ميآيند.
پس از شکست ازبکان ،پارسيان ھرات را تسخير نموده و برای مدت کوتاھی بلخ را نيز
ميگيرند ،ھرات در طول سده ھای  16و  17در دست صفويان باقی ميماند با وجوديکه غالبا
درمعرض حمالت ازبکان قرار داشته و برای مدتھای کوتاھی تحت اشغال ازبکان قرار
ميگيرد .نفوس محلی که اول سنی بودند بتدريج عقيده شيعه را ميپذيرند .اما افغانستان شمالی
بتدريج توسط ازبکان کوچی اشغال ميشود .رھبران ايشان ،اميران با بيگھا ،حاکمان مرغزار
ھای مختلفی ميگردند که در پايان سده  16شامل اندخوی ،بلخ ،کندز و بدخشان ميشود .بلخ
بدون شک مھمتر ازھمه بوده و يکجا با بخارا ،سمرقند و تاشکند تشکيل کننده يکی از چھار
ايالت عمده شيبانيان و توغای -تيموريان است.
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بابر
بابر لقب ظھيرالدين محمد است که بحيث بزرگترين پسر عمرشيخ ميرزا ،حاکم تيموری
فرغانه که در  1483تولد ميشود .او از نسل مستقيم تيمور بوده و از طريق مادرخود نيز
ميتواند بحيث يکی از اخالف چنگيزخان افتخار کند .وقتی ھنوز بسيار جوان است توسط
ازبکان از ماورالنھر رانده ميشود .او باالخره از طريق ھندوکش بطرف کابل ميآيد ،جائيکه
کاکايش )الغ ميرزا( تا زمان وفاتش در  1501/2حکومت ميکند .بابر ادعای تخت کابل نموده
و در  1504موفق ميشود جانشين الغ را عزل کند که مربوط خانواده ارغون از کندھار است.
بابر و ارغونھا متعاقبا برای کنترول افغانستان شرقی و جنوبشرقی بجنگ دوامدار ميپيردازند.
بابر در 1507موفق ميشود کندھار را تسخير نموده و برادر خويش ناصر ميرزا را در کنترول
آنجا مانده و خود بکابل برميگردد .دراينوقت بابر تصميم ميگيرد بعوض نام پائين ميرزا بنام
پادشاه شناخته شود .باينترتيب بابر ادعای تفوق باالی شھزادگان تيموری مينمايد .اما او بزودی
اطالع مييابد که ازبکان تحت شيبانی بيگ پس از تسخيرھرات ،کندھار را محاصره کرده اند.
باالخره ازبکان شھر را گرفته و در اختيار ارغون ھا قرار ميدھند .جنگ در سرزمينھای
مرزی ادامه يافته و فقط در می  1522بابر موفق ميشود بطورقطعی ارغونھا را از کندھار
بيرون کند .بابر بخاطر بزرگداشت اين حادثه ،برای حکاکی يک متن )کتيبه( در يک طاقچه
بلند بامتداد کناره شمالی سلسله کوه قيتول فرمان ميدھد که محدود کننده شھرکھنه کندھار
درغرب است .اين يادگار که حاال بنام چھل زينه ياد ميشود در جوار يادگارديگری قراردارد
که بنمايندگی از شھزاده ديگری بيش از  1700سال قبل ،بنام کتيبه سنگی يونانی/آرامی شاه
آشوکا ،از سده سوم ق م برافراشته است.
بابر با تامين دفاع عقبی خويش برای تھاجم ھند آماده ميشود .بابر و پيروانش در  1525ابراھيم
لودی حاکم غلجی )پشتون( دھلی را شکست داده و امپراطوری مغول را بنياد مينھد .بآنھم
جنگھا متوقف نشده و مخالفت بمقابل بابر از جانب رھبران پشتون در ھند شمالی ادامه مييابد.
بابر مدت زيادی از فتوحات خويش لذت نبرده ،پس ازساليان متمادی جنگ دوامدار بتاريخ 26
دسمبر  1530در  48سالگی در آگره ميميرد .جسد او اوال در آگره دفن ميشود اما ده سال بعد
به کابل دوست داشتنی بابر انتقال داده ميشود .او در باغ بابر دفن است که بامتداد نشيبھای
غربی کوه شيردروازه قراردارد.
در بين مغوالن و صفويان
بابر مفکوره امپراطوری ھند مغولی را ايجاد ميکند .وقتی او ميميرد مخالفين او در ھند بمقابل
اين تازه واردان از جنوب آسيای ميانه ھنوزھم بسيار قوی است .اما استقرار واقعی
امپراطوری ھند بايد منتظر اوالده او ميبود.
بابر توسط پسرش ھمايون از ھمسر مھم او ماھيم بيگم جانشين ميشود .او در  1506در کابل
تولد شده و وقتی پدرش ميميرد ،فقط  24سال دارد .ھمايون برای چند سال موفق ميشود
فتوحات پدرش را نگھدارد ،با وجوديکه سه برادرش کامران ،عسکری و ھندال که ازجمله
حاکمان عمده بودند فقط درجستجوی منافع خويش ميباشند .باينترتيب ھمايون نميتواند از اشغال
مختصر کندھار در  38/1737توسط صفويان جلوگيری کند با وجوديکه بزودی اعاده ميشود.
از نگاه داخلی ،موقعيت ھمايون توسط حاکمان سابقه پشتون در ھند مخالفت ميشود .نفوذ ايشان
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ھنوز بسيار قوی بوده و در  1540ھمايون مجبور ميشود ھند را ترک گويد .جای او را
دودمان سور )پشتون( ميگيرد.
ھمايون از طريق سند و بلوچستان به کندھار فرار ميکند .موقعيت او مايوس کننده است ،وقتی
در 1543توسط برادر خودش و حاکم کندھار ،عسکری اجازه داده نميشود که داخل شھر شود.
ھمايون بعدا بدربار شاه طھماسب ،شاه صفويان پناه ميبرد که ھمايون را قلبا ميپذيرند .او بدون
شک خوش بود از اينکه قدردانی به يک اوالده شھزادگان تيموری با گذشته درخشان و
مخالفت طوالنی ايشان بمقابل ازبکان را نشان ميدھد .ھمايون متعاقبا برگشت خود بھند را
بکمک ايرانيان طرح ميکند .اما او اول بايد برادران خود را شکست دھد که قسمت اعظم
افغانستان فعلی را در کنترول داشتند.
ھمايون با کمک فعال طھماسب نيروھای خود را جمع نموده و در سپتمبر 1545بمقابل
کندھارمارش ميکند که در اختيار برادرش عسکری قرارداشت .صفويان بطور واضح قصد
داشتند کندھار را تسخيرنموده و برای خود نگھدارند اما درآخر ھمايون موفق ميشود شھر
ستراتژيک را تسخيرنموده و ايرانيان را بيرون نگھدارد .سال بعد ھمايون کابل را از کامران
گرفته و باالخره در 23جوالی  1553دھلی را تسخيرميکند .بآنھم او مثل پدرش ازموفقيت
خويش برای مدت طوالنی لذت نميبرد ،چون در جريان  5ماه در  26جنوری  1556با افتيدن
از زينه ھای کتابخانه اش ميميرد.
او توسط پسرش جالل الدين محمد اکبرکه  13ساله است جانشين ميشود ).(1605 -1556
تاريخ بازھم بنحوی تکرار ميشود .شاه جوان درھند با يک برادر دشمن در کابل مواجه است.
در اينزمان اين برادراندر او محمد حکيم ميرزا است که بطور رسمی حاکم کابل است .اکبرکه
ھنوزجوان و از ملکيتھای افغانستان خويش محروم شده است ،نميتواند کاری انجام دھد تا مانع
سقوط کندھار بدست صفويان تحت شاه طھماسب شود که آنرا در 1558تصرف ميکنند.
صفويان به کنترول کندھار وافغانستان جنوبشرقی برای چندين سال تا  1595ادامه ميدھند.
دراين دوران ايرانيان نمايندگان قبايل را بحيث کالنترھا تعين ميکنند .يکی ازاين روسای محلی
سدو نام دارد که مربوط قبيله پوپلزی از کنفدراسيون ابدالی در افغانستان جنوبی ميباشد .سدو
توسط شاه عباس ) (1629 -1587وظيفه ميگيرد تا راه بين ھرات و کندھار را محافظت نموده
و برای او لقب ميرافاغنه اعطا ميشود .او باالخره در 98/1597ازطرف شاه عباس کنترول
استثنائی باالی ابداليان بدست ميآورد .او جد طايفه سدوزای ابداليان ميشود که بعدا بنام درانيان
ناميده شده و در افغانستان برای مدت بيش از 50سال دراواخرسده  18واوايل  19حکومت
ميکنند.
دراوايل حاکميت اکبر و بعلت ضعف قدرت مغوالن ،رئيس ازبيک ،عبدﷲ بن اسکندرميتواند
افغانستان شمالی و بدخشان را اشغال کند .او بلخ را در 1568گرفته ودر  1588موفق ميشود
حتی ھرات را از صفويان بگيرد .قدرت ازبکان که کامال بر سواره بنا است ،غيرقابل توقف
معلوم ميشود .بآنھم با مرگ برادراندرش ،حکيم ميرزا در ،1585اکبر ميتواند تاثير بيشتری
باالی حوادث درشمالغرب امپراطوری خويش پيدا کند .در 1588وقتی ازبکان ھرات را
ميگيرند ،اکبر يک معاھده با رھبران ازبيک عقد ميکند مبنی براينکه ازبکان ميتوانند شمال را
نگھدارند اما از حمله برجنوب خود داری کنند .باينترتيب مغوالن از تمام ادعاھای خويش مبنی
بر سرزمينھای اجدادی ايشان درشمال افغانستان و ماورالنھر صرفنظرميکند اما سرزمينھای
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خويش درجنوب ھندوکش را حفاظت ميکنند .باينترتيب افغانستان شمالی از جنوبی و شرقی
جدا ميشود.
معاھده دست اکبر را درمعامله با بعضی قبايل پشتون درسرزمينھای ھندو -ايرانی بازميگذارد
که بمقابل حاکميت ايران بحيث پيروان فرقۀ روشانيه قيام نموده بودند .پشتونھای شورشی در
امتداد شاھراه عمده بين کابل و پشاور مستقربودند .کنترول اين مسير برای مغوالن جھت دفاع
کابل مطلقا حياتی ميباشد ،جايئکه جد ايشان ،بابر مدفون است .جنگ شديد بوده و پشتونھا ثابت
ميکنند که از قوت بيشتری برخورداراند .اما اکبربتدريج موفق ميشود کنترول دوباره حاصل
نموده و تفوق مغول را درسرزمينھای مرزی اعاده نمايد .اين زمانی است که کوتل مشھور
خيبر بين پشاور و جالل آباد برای اولين بار برای حمل و نقل عراده جات مساعد ساخته
ميشود .اکبر در آخر موفق ميشود پشتونھا را با قيمت زيادی "آرام" سازد.
پيروزيھای اکبر ادامه مييابد .يک پيروزی شکوھمند در 1595بدست ميآيد وقتی حاکم صفوی
کندھار ،شھر را در اختيارمغوالن ميگذارد .سال قبل ،اکبر کنترول بلوچستان را بشمول
سواحل مکران حاصل ميکند .تھديد ازبکان بمقابل مغوالن باالخره با مرگ رئيس ھولناک
ازبکان ،عبدﷲ در 1598رفع ميشود .لذا درحوالی  ،1600کنترول مغول درسرزمينھای
مرزی بطورمستحکم دوباره مستقرميشود.
اکبر در 1605ميميرد .او توسط پسرش سليم جانشين ميشود که لقب جھانگير دارد )-1605
 .(27درجريان سلطنت او در 1622مغولھا دوباره کندھار را به ايرانيان تحت شاه عباس
ميبازد .درساليان بعدی پشتونھای ابدالی با موھبت صفويان به ھجوم خويش ازمنطقه کندھار به
غرب و شمالغرب بطرف ھرات ادامه ميدھند .اين بدين معنی است که در اواخر سده ھفدھم
پشتونھای غلجی يگانه گروه قدرتمند پشتون اند که درساحه کندھارباقی ميمانند .درعين زمان
ابداليھا در بدل مردمان محلی در ناحيه ھرات قدرتمند ساخته ميشوند .درحاليکه پشتونھای
کوچی ساالنه بکوھھای غربی افغانستان فعلی کوچ ميکنند که درآن گروھھای ترکی -مغولی
مسلط اند .اين پروسه که درج اسناد تاريخ است ،احتماال تکرار آنچيزی ھست که چند سال قبل
در افغانستان شرقی و جنوبشرقی واقع ميشود ،وقتی پشتو -زبانان داخل اين ساحه شده و
ھزاره ھا را بداخل کوھھا ميرانند.
درعين زمان قسمت اعظم افغانستان شمالی دردست ازبکان باقی ميماند که بعضی اوقات
ازطريق ھندوکش تھاجم ميکنند .آنھا در 1629حتی باميان را تسخير ميکنند .اما زمان در تغير
بوده و قدرت مغوالن بزودی درافغانستان جنوبشرقی برقرار می شود .در 1637حاکم صفوی
کندھارعليمردان خان شھر را در اختيار مغوالن می گذارد که متعاقبا گرشک را نيزدر امتداد
ھلمند و ناحيه زمينداور ميگيرند .درشمال در 1646يک ارتش مغولی ،ازبيکھا را درنزديکی
شبرغان شکست داده ،بلخ و ترمز را ميگيرد .مغوالن توسط شھزاده اورنگزيب پسرسوم شاه
جھان ) (57 -1628و امپراطورآينده مغول رھبری ميشود .باوجوديکه ازبکان سرکوب
ميشوند ،آنھا بازھم موفق ميشوند جنگ موفقانه گوريالئی براه انداخته و باالخره مغولھا
مجبورميشوند افغانستان شمالی را تخليه کنند .اين موضوع نقطه عطف ديگری در تاريخ
سرزمينھای مرزی و اولين عقب نشينی مغوالن ميباشد .درفبروری  1649شاه عباس 2
صفوی ) (66 -1642موفق ميشود کندھار را بار ديگر تسخير کند .درعين سال او حتی غزنی
را محاصرميکند اما درتسخيرآن ناکام ميماند .سه دفعه بين  1649و  1653مغولھا ميکوشند
کندھار را تسخيرکنند .کوششھای اولی توسط اورنگزيب صورت گرفته و بار سوم ارتش
مغول توسط برادر بزرگ او داراشکوه رھبری ميشود .مغولھا درھرسه مورد ناکام ميشوند.
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اورنگزيب ) (1707 -1659بطوررسمی در 1659بحيث امپراطورمغول دانسته ميشود پس از
اينکه او سه برادر خود را شکست داده و پدر خود را اسيرميسازد .بارتباط افغانستان ،سلطنت
او با يکتعداد کمپاينھای نظامی بمقابل قبايل پشتون مشخص ميشود .او در 1667يک قيام
يوسفزی در سرزمين ھای شمال پشاور را سرکوب ميکند .يک قيام افريديھا درجنوبغرب
شھردر 1672بوجود ميآيد .قبايلی ھا تلفات سنگينی درنزديکی کوتل خيبر باالی ارتش مغول
وارد ميکنند .سال بعد آنھا بازھم يک قوت مغول را شکست ميدھند ،اينزمان درنزديکی کوتل
کاراپه .پشتونھا فقط زمانی آرام ساخته ميشوند که اورنگزيب شخصا در منطقه حاضر ميشود.
درسراسرسلطنت اورنگزيب منطقه کندھار در دست صفويان باقی ميماند .مرز بين
امپراطوريھای صفوی و مغولی در نزديکی ھای مقر بين کندھار و غزنی قرار دارد .مطابق
فيرير سياح فرانسوی ،حتی در سده نزدھم ،افغان ھا اينجا را بحيث خط مرزی بين خراسان و
ھندوستان ميشناختند.
اورنگزيب در 1707ميميرد .پسرش محمد معظم )که بنام شاه عالم نيزياد ميشود( با لقب
سلطنتی بھادرشاه جانشين او در تخت مغول ميشود .او در اينوقت حدود  60سال دارد .او 5
سال بعد در 1712ميميرد .محمد شاه که تا  1748سلطنت ميکند در  1719پس ازتحوالت
فاحش دودمانی جانشين او ميشود .دودمان مغول بطور واضح درحال زوال قراردارد.
ظھور سلطنت افغانھا
درسدۀ ھفدھم غلجيھای افغانستان شرقی بصورت عام متمايل به پشتيبانی صفويان ميباشند که
درآنزمان و درآن منطقه دشمن عنعنوی مغوالن بودند .آنھا در  1635نيزچنين ميکنند وقتی
برای آخرين بارکوشش مينمايند که کندھار را امن سازند .وضع درزمان آخرين شاه صفوی
شاه حسين ) (1722 -1694تغير ميکند )شکل  .(17حاکم او در کندھار در اوايل سالھای سدۀ
 18عبدﷲ خان گرجستانی است .موصوف بعلت عدم رضائيت با شاه صفوی ،مذاکره با
شھزاده مغولی حاکم در کابل ،شاه عالم )امپراطورآينده( را بازميکند تا شھررا در اختيار
مغوالن قراردھد .اکثرغلجيھا با اين طرح مخالف اند اما قبل ازاينکه برنامه عبدﷲ خان عملی
شود ،توسط يک نيروی بلوچی ازجنوب شکست داده ميشود.
رابطه بين صفويان و تحت الحمايه سابقش ،غلجيھا بھبود نمييابد .يکی ازعوامل آن ،فشار
صفويان باالی پشتونھای سنی جھت گرويدن به تشيع است .حاکم صفوی بعدی ،گرجی ديگری
بنام گرگين خان )يا جيورجی  (6بزودی با رھبر غلجی ثروتمند کندھار ،ميرويس )اميرخان(
قبيله ھوتک درتصادم قرارميگيرد .ميرويس متعاقبا يک اغتشاش غلجی را رھبری ميکند ،اما
شکست خورده و به اصفھان پايتخت صفويان تبعيد ميشود .اودرآنجا يک زندگی راحت داشته
و با تملق و رشوه ،راه خود را با بلند ترين مقامات اصفھان باز ميکند .او مطابق به فولکلور
پشتون ،به ضعف صفويان پی ميبرد .او حتی اجازه مييابد به حج مکه رفته و موفق ميشود
فتوای بدست آورد که به او اجازه ميدھد اغتشاش بمقابل شيعه ھای رافضی )مرتد( را شروع
نمايد .او از طريق اصفھان به کندھار برگشته و در 1709موفق ميشود گرگين خان را شکست
داده ،بقتل رسانيده و وکيل غلجيھا درکندھارشود که باعث ايجاد دودمانی بنام ھوتکيان ميشود.
ميرويس جھت دريافت تقويه بيشتر به امپراطورمغول ھند روی آورده و مغوالن اورا بحيث
حاکم خود درکندھارميپذيرند.
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ميرويس با حمله ازجانب صفويان مواجه ميشود .آنھا جنرال خويش ،کيخسرو را يکجا با
سربازان گرجی و قزلباش بمقابل او ميفرستند .کيخسرو نيز توسط يک رئيس ابدالی پشتون بنام
عبدﷲ خان سدوزی ،يک اوالدۀ سدو تقويه ميشود .ارتش صفويان پس از پيروزيھای اوليه
در 1711شکست خورده و ميرويس خان ھوتکی رھبربدون منازعه کندھارميشود .او خود را
وکيل کندھاراعالم ميکند ،اما بزودی در  1715وفات نموده و در بيرون کندھار دفن ميشود .او
در اول توسط برادرش عبدالعزيز جانشين ميشود ،اما اين وکيل جديد بمقابل صفويان ھمدردی
نشان داده و بزودی در 1717توسط ميرمحمود پسر ميرويس کشته شده و جانشين ميشود.
تقريبا درعين وقت ) ،(1716ابداليان اطراف ھرات نيز ادعای استقالل خويش از صفويان
ميکنند .اينھا توسط ھمان عبدﷲ خان سدوزی رھبری ميشوند که قبال صفويان را بمقابل
ميرويس پشتيبانی نموده بودند .ابداليان ھرات را گرفته و موقعيت ھای جديد خويش را بمقابل
حمالت پارسيان دفاع ميکنند .وقتی پارسيان از کوشش تسخيرھرات صرفنظرميکنند ،ابداليھا با
غلجيھا بمقابله ميپردازند .اسدﷲ پسرعبدﷲ خان حاکم فراه درسيستان متعاقبا بمقابل غلجيھای
کندھار مارش ميکند .اما در 20/1719توسط ميرمحمود درنزديکی مسکونه دالرام ،حدود نيم
راه بين ھرات و کندھار شکست داده ميشود .اسدﷲ خان کشته شده و سر او به شاه صفوی،
شاه حسين در اصفھان فرستاده ميشود .عبدﷲ خان سدوزی درھرات نيزتوسط يکی ازاقاربش
بنام محمد زمان خان سدوزی ،جد شاھان آينده افغان عزل وکشته ميشود.
شکست صفويان توسط پشتونھا
ميرمحمود در 1720با تامين موقعيت خويش دربين پشتونھای غلجی ،تظاھر وفاداری به دربار
صفويان را بدور انداخته ،ارتش غلجيھا بمقابل شيعه ھای "کافر" و زرتشتيان "کافر" ايرانی
را رھبری ميکند .آنھا شھرباستانی کرمان را اشغال نموده و اکثريت جوامع زرتشتی را قتل
عام ميکند .افغانھا متعاقبا به کندھار برميگردند ،بعلت مقاومت مداوم فرمانده صفوی کرمان،
لطف علی خان و ھمچنان بخاطرسرکوب يک اغتشاشی که درکندھار بروز کرده بود .اما
واضح بود که قدرت صفويان درشرق درحال زوال قرارداشت .دراينزمان ابداليھای ھرات نيز
با استفاده ازموقع يک ارتش صفوی را شکست ميدھند :آنھا تحت رھبری محمد زمان خان
فوق الذکردرنزديک اسالم قلعه در غرب ھرات به پيروزی ميرسند .حاال غلجيھا و ابداليھا
ھردو بطور مستقالنه در مقابل شاه صفوی قرارميگيرند .اما مغولھا و صفويھا قادر نيستند
دراين زمينه اقدام نمايند.
ميرمحمود بازھم در 1721بمقابل کرمان مارش ميکند .اوميتواند شھر را بگيرد ،اما از تسخير
ارگ عاجز ميماند .او بعدا بطرف شمالغرب به يزد حرکت کرده و بازھم شکست ميخورد .او
برگشت ننموده و منتظرسقوط شھر نميماند .او ارتش خويش را بصوب شمالغرب يعنی
اصفھان پايتخت صفويان حرکت داده و در  8مارچ  1722در جنگ گلناباد )حدود  20کيلومتر
ازشھر( غلجيھا با يک ارتش  20ھزارنفری ميتوانند ارتش صفوی را شکست دھند که تعداد
آنھا تقريبا دوچند ايشان است .غلجيھا پس ازيک محاصرۀ طوالنی که باعث کشتارھزاران
اصفھانی ميشود ،اصفھان را اشغال ميکنند.
ميرمحمود بتاريخ  25اکتوبربطورشکوھمندانه داخل شھرشده و بحيث عالمۀ شاه ايران با
دختر شاه حسين ازدواج ميکند .فقط يکی از پسران شاه حسين بنام طھماسب دوم ميتواند فرار
نموده و در 10نومبردرشھر قزوين خود را شاه جديد اعالم ميکند.
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ابداليھا برخالف غلجيھا ھرگزنميتوانند ساحۀ خود را وسعت بخشند .يکی از داليل عدم موفقيت
آنھا ميتواند عدم موجوديت خانوادۀ واحدی باشد که بصورت عام بحيث رھبر کنفدراسيون
شناخته شود .رھبرقبلی آنھا محمد زمان خان سدوزی توسط محمد خان افغان سدوزی کنار زده
ميشود .آنھا در 1722شھرمشھد را تسخير ميکنند ،اما چھارسال بعد بيرون رانده ميشوند،
وقتی محمد خان افغان عزل شده و توسط ذوالفقارخان پسر محمد زمان خان تعويض ميشود.
درعين زمان ،دراصفھان ديده ميشود که محمود يک سلطان خونخواراست .يکی از جنايات او
قتل عام اکثريت مقامات پارسی اصفھان بشمول تمام پسران شاه حسين است .سرانجام محمود
دراپريل  1725توسط مردان خودش بقتل رسيده و روز بعد اشرف ،پسرعبدالعزيزھوتکی
مقتول ادعای شاھی ميکند .سلطان حسين برادر ميرمحمود درحاکميت کندھارباقی مانده و
ازشناخت پسرکاکايش بحيث شاه جديد انکار ميورزد .لذا رابطۀ غلجيھا ازسرزمين اصلی
ايشان قطع ميشود.
موقعيت اشرف ازچندين جانب درمعرض خطرقرارميگيرد ،بخصوص زمانيکه روسھا و
ترکھا موافقه ميکنند امپراطوری پارس را منقرض سازند .ترکھا در  1725حصص غربی
کشور بشمول تبريز ،ھمدان و قزوين را تسخير ميکنند .اما آنھا در 1727توسط غلجيھا
بطورقاطع شکست داده ميشوند .پشتونھا ھنوزھم بحيث يک قوت قابل توجه بحساب آمده و
سوارۀ غلجی يک اسلحۀ ويرانگر محاسبه ميشود .ترکھا متعاقبا اشرف را بحيث شاه پارس
برسميت ميشناسند ،درحاليکه غلجيھا سلطان ترک را بحيث رئيس دنيای اسالم ميپذيرند.
غلجيھا ھمچنان بمقابل روسھا ميجنگند ) .(29 -1727اما مبارزه بمقابل روسھا دارای عين
موفقيت بمقابل ترکھا نميباشد؛ قوتھای غلجی شديدا ضعيف شده ،اعتبار و شھرت شکست
ناپذيری آنھا ازبين ميرود .زمان زيادی طول نميکشد که افغانھا از ايران رانده ميشوند.
نادرشاه
دراينزمان خصومت دربين قرارگاه طھماسب  2پسر شاه حسين افزايش مييابد .طھماسب توسط
سه رھبرمھم محلی ايرانی تقويه ميشود اما کمک آنھا بر بنياد وفاداری بمقابل شاه نبوده ،بلکه
بربنياد ترويج منافع خود و طوايف ايشان ميباشد .ھرسه رقيب عبارت بودند از فتح علی خان
قاجار رھبر ترکھای قاجار و حاکم استرآباد در جنوبشرق کسپين ،شھر گورگان فعلی؛ نادرقلی
بيگ )خان( يک رئيس ترکھای افشار در ايران شمالشرقی؛ و ملک محمود حاکم مشھد.
خصومت در بين اين سه رھبرمحلی باعث خونريزی زياد و تضعيف بيشترموقعيت طھماسب
می شود .باالخره علی خان قاجار ،جد دودمان قاجار آينده ايران ) (1925 -1779به فرمان
طھماسب گردن زده ميشود؛ نادرخان منحيث فرمانده عالی شاه ،ملک محمود را شکست داده و
مشھد را درنومبر 1726تسخيرميکند.
دوسال بعد قسمت اعظم ايران جنوبی وغربی ھنوز دراشغال غلجيھا است ،در حاليکه پشتون
ھای ابدالی به غلبه خويش درغرب افغانستان فعلی ادامه داده و يک تھديد جدی بمقابل
طھماسب و پيروان او در ايران شمالی و شمالشرقی ميباشد .نادرخان وقتی درمشھد است
تصميم ميگيرد اول با ابداليان مجاورمعامله نمايد تا تھديد مستقيم بمقام خود و طھماسب را از
بين ببرد .در آنزمان ابداليان تقريبا بطور عنعنوی توسط دو متخاصم بنامھای ﷲ يارخان برادر
محمد خان افغان و ذوالفقار خان قبل الذکر رھبری ميشوند .اولی حاکم ھرات بوده و دومی پسر
محمد زمان خان حاکم فراه است .حمله ايرانيان باالی ابداليان موفق آميز بوده و نادرخان آنھا
را در  1729شکست ميدھد .در آنزمان جنگ عمده با غلجيھا ھنوز آغاز نشده و نادرخان
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تصميم ميگيرد با دشمنان عنعنوی غلجيھا يعنی ابداليان سازش نموده وآنھا را برای مقاصد
خويش يعنی شکست غلجيھا بکار برد .لذا او دوباره ﷲ يارخان را بحيث حاکم صفوی ھرات
تعين ميکند .درآخر ،نادرخان به کمک ابداليان ضرورت پيدا نميکند با وجوديکه آنھا بسيار
پسان و پس ازفتنه ھای مختلف بمقابل حاکميت او ،درمحاصره کندھارسھم ميگيرند.
نادرخان در 1729پس از اولين پيروزی باالی ابداليان ،يکتعداد جنگھا بمقابل اشرف وغلجيھا
براه مياندازد .نادر اثبات ميکند که جنرال بھتری بوده و سرانجام در مورچه خور شمال
اصفھان ،اشرف بصورت قاطع شکست ميخورد .او با سربازانش بطرف شيراز فرار کرده و
باالخره بطرف کندھار ميرود ،جائيکه )ظاھرا بفرمان حسين سلطان کاکايش و حاکم کندھار(
بزودی کشته ميشود .امپراطوری ايرانی پشتونھا بپايان ميرسد .پس از شکست غلجيھا
در ،1729طھماسب بازھم دراصفھان بحيث شاه برتخت می نشيند .اما واضح است که
حاکميت او کامال وابسته به پشتيبانی نادرخان بوده و سه سال بعد بپايان ميرسد ،وقتی او توسط
پسر خورد سالش ،شاه عباس  (6 -1731) 3تعويض ميشود )و نادرخان بحيث نايب السلطنه
ميباشد(.
سال بعد در 1730ذولفقارخان حاکم سابق ابدالی فراه با دشمن سابقه اش ،رئيس غلجی ،حسين
سلطان کندھار متحد ميشود .آنھا ھرات را اشغال نموده و ﷲ يارخان را تعويض ميکنند .آنھا
بطوريکجا بمقابل مشھد پيشروی ميکنند درحاليکه نادرخان ھنوز درغرب کمپاين دارد .بآنھم
نيروھای پشتون بزودی عقب زده ميشوند .نادر خان متعاقبا بشرق آمده و ابداليان را چندين
دفعه شکست ميدھد )ھر دفعه با تعين حاکمان ابدالی درمقام ايشان( .سرانجام در فبروری
 1732پس از يک محاصره تقريبا ده ماھه ،ذوالفقارخان ازھرات رانده شده ،غلجيھا به کندھار
عقب نشسته و ذوالفقار و برادر جوانش احمد را زندانی ميسازد .ھرات بعد ازاين توسط يک
پارسی اداره شده و ابداليان زيادی مجبورميشوند به غرب مھاجرت کنند .قدرت ابداليان به حد
اعظمی نرسيده و شکسته ميشود ،درحاليکه قدرت غلجيھا محدود به کندھار و پيرامون آن
ميشود.
سقوط کندھار
نادرخان سرانجام در ،1736شاه جوان صفوی را عزل نموده و خود را شاه اعالم ميکند
) .(47 -1736او متعاقبا با يک ارتش حدود  80ھزار نفری بطرف شرق رفته و بکمک
يکتعداد ابداليان بمقابل کندھار ميرود .محاصره شھر که دراينزمان بنام حسين آباد ياد ميشود
)پس ازحاکم آن( دراپريل  1737شروع ميگردد .نادرشاه ميداند که او نميتواند شھر را با حمله
مستقيم تسخير کند ،لذا او با اعمار قلعه ھای حلقوی باطراف شھر پرداخته و سربازان خود را
در داخل استحکامات ديواری )نادرآباد( مستقر ميسازد ،محليکه ھنوزھم ميتوان آنرا درجنوب
شھرفعلی کندھار مشاھده کرد .درعين زمان يک نيروی پارسی از بندرعباس بامتداد خليج
فارس و سواحل مکران بطرف شرق مارش نموده و حاکم کالت در بلوچستان را مجبور
ميسازد به نادرشاه تسليم شود.
محاصره کندھار حدود يکسال طول ميکشد .بازديدکنندگان فعلی کندھارکھنه ھنوز ھم با
استحکامات محل وموقعيت آن بامتداد کناره ھای شرقی سلسله کوه قيتول تحت
تاثيرقرارميگيرند .چيز زيادی از روزھای اوليه واليان ھخامنشی تغيرننموده است .استحکامات
ھنوز از عين خطوط برجسته برخوردار بوده و در وسط شھر ،عين ارگ قراردارد .بآنھم
استحکامات اين قلعه مستحکم مانع پارسيان نشده و در پايان نادرشاه موفق ميشود شھر را در
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 12مارچ  1738تسخيرکند .تسليمی کندھار نقطه پايان قدرت غلجيھا درافغانستان جنوبشرقی
است .تعداد زياد غلجيھای ھوتکی ازکندھاربساحه خراسان فرستاده ميشوند که جای ابداليان را
گرفته و به آنھا اجازه اقامت در ساحه کندھار داده ميشود .حسين نيز با رئيس ابدالی ذوالفقار و
احمد برادر  15ساله اش به مازندران تبعيد ميشوند.
نادرخان متعاقبا بمقابل امپراطوری مغول حرکت ميکند .او در اول تابستان  1738مرز را
عبورميکند که در آنروزھا فقط درجنوب غزنی قرار داشت .او در نزديک جالل آباد توسط
پسرش رضاقلی ميزا يکجا ميشود که چندی قبل افغانستان شمالی را اشغال نموده و حتی
آمودريا را درتعقيب نيروھای ازبيک عبورميکند .نيروی عمده ارتش پارسيان متعاقبا از
طريق کوتل خيبر پيشروی ميکند درحاليکه نادر و يک گروه کوچک ،مسيرجنوبی را اختيار
نموده و باالی ھنديانی حمله ميکنند که مدخل شرقی خيبر را در عقب دفاع مينمودند .او در
اوايل  1739پنجاب را تسخير نموده و مارش خود را بطرف شرق ادامه ميدھد تا اينکه در24
فبروری  1739ارتش مغول را نزديک پانی پت در جوار دھلی شکست ميدھد .دھلی نيز
اشغال و غارت ميشود .نادر در نيمه می  1739دھلی را با انبارغارت و غنيمت بشمول تخت
طاوس شاه جھان و الماس مشھور کوه نور ترک ميکند .نادرشاه بعدا توجه خويش را به
سرزمينھای شمال آمودريا معطوف داشته و در بين  1740و  1741قسمت اعظم ماورالنھر
بشمول سمرقند ،بخارا و خيوه را تسخيرميکند .او در 1741به پايتخت خويش مشھد برميگردد.
ساليان آخر زندگی نادرشاه يکی از بزرگترين جنراالن زمان خويش با بدگمانی رشد يابنده تمام
نزديکان او ھمراه ميباشد .او يک سنی بوده و ھرگز توسط تابعين مسلط ايرانی شيعه خويش
بطور واقعی پذيرفته نميشود .او حتی پسر خود را کور ميسازد .از اينکه او ديوانه شده بود يا
نه ،واضح نيست ،اما موقعيت او ناممکن ميشود .نادر در جون  1747توسط سربازان خودش
کشته ميشود وقتی او در نزديک قوچان ،جنوب عشق آباد قرارگاه دارد )تپه نادر ،جائيکه
نادربقتل ميرسد درشمالغرب شھرفعلی قوچان قراردارد(.
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