
 بنـیـاد فـرهـنـگـی کـهـزاد

 

 
 سی امین سال وفات او خدمت  اسبتعالمه کهزاد به مناثر این 

 ۳۱۶۲ الدر س هزادعزیز تقدیم میگردد. عالمه استاد ک عالقمندان
 وفات و بروز پنجم قوس بخاک سپرده شد. بروز سوم قوس 

 سال انیس  بصورت جداگانه و هم در کتاب ۳۱۳۱اثر در سال این 
 به نشر رسیده بود که حاوی مطالب مهم بوده و از نقطه نظر 

 واال دارد.فرهنگی ارزش 

 

 ارزش  ایک اثر بدر یکماه دیگر بزرگ تا سالروز وفات کهزاد 

 باشد «افغانستان در شاهنامه»کتاب  ت ازراعبدیگرش که 

 گذاشته خواهد شد. عالقمندان بدسترس از طریق انترنتنیز  

 

 درک شده باشد! عالقمندانامید است منظور از واژۀ 

 

 .روح اش شاد باد

 
 زادـریار کهـر فـتـداک

 زادـهـک یرهنگـبنیاد ف
 ژوهشگاه تاریخ و باستان شناسیپ
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 بنـیـاد فـرهـنـگـی کـهـزاد

 

 
 

 فـروغ فـرهـنـگ
 

 

 
 

 

 

 زادـهـی کـلـد عـمــاح
 

 

 

 

 

۳۱۳۱ 
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 فـروغ فـرهـنـگ
 
  

۳۱۳۱ 
 

 

 بنیـاد فـرهـنگـی کـهـزاد                                  زادـلی کهـد عـمـاح
 

 

ان از نظر موقعيت جغرافيائی در دل آسيا افتاده و نويسندگان اروپائی های افغانست خاک

تعبير کرده اند. شبهه ئی نيست که جريان  «چهار راه آسيا»غالباً اين حقيقت را به صفت 

های فکری از شرق و غرب و از شمال و جنوب از اينجا گذشته و در اينجا بهم تماس 

چه از خود اين سرزمين بوده جرقه هائی توليد شده کرده و از برخورد آن بايکديگر و با آن

 که گاه بگاه تابش آن از مرزهای ما گذشته و تا دورتر ها رفته است.

 

در صفحه هائی که بعد از ين ميآيد، کوشش شده است تا جائی که مقدور باشد خطوط 

بزرگ اين جريان های فکری و مدنی را بصورت ايجاز ترسيم کنم و از پيرايه های 

ياسی، تعصبات، جدل های لفظی و مناقشه های نظامی بکلـی دوری جويم، باشد که در س

فروغ آن جلوه های فرهنگ اين سرزمين کهنسال با تعلقاتی که در روزگاران باستان با 

 های همجوار داشته، روشن تر شود. مدنيت های خاک

 

*          *          * 

 

انگليسی که اينجا به ديار ما آمده و سخن  مؤرخ معروف معاصر« Toynbee تاین بی»

نوشته  «بـين اکسوس و جمنا»هم در مورد افغانستان زير عنوان رانی ها کرده و کتابی 

رخ مـعمر انگليسی يخی نظر خاصی دارد. در نظر اين مؤاست، در تحليل مطالب تار

ع فرد، ريخ فـقط همان تحول ذهنی، فرهنگی و مدنی بـشری است که در اثر آن وضأت

 بهتری گرائيده است. ئی به مرحلۀ جامعه و سرزمينی از مرحله

  

  «ارتقأ بشريت»عمومی  مفصل تاريخ جهانی دارند که زير عنوان ۀفرانسوی ها يک سلسل

نشر شده و در ذيل آن برای هر ملت و کشوری جلدهائی وضع کرده و هر جلد را يک يا 

ست. روی همرفته عالوه بر ذکر وقايع چند نفر دانشمند مشهور آن سرزمين نوشته ا
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ريخ معرف نقش فرهنگی و سهم أتاريخی که شکل تحليلی دارد، هدف نهائی اين سلسله ت

 مدنی و اجتماعی هر ملتی است در خانواده بشری که همه يکسان از آن مستفيد ميشوند.

 

*          *          * 

 

، خطوط عمومی جلوه های مدنی، ميشود ما هم، ولو اگر بـصورت ابتدائی باشد آیا

فرهنگی، هنری و ادبی سرزمين های ديار خود را در روزگاران باستان )اين مطالعه 

تحليلی محدود به دور پيش از اسالم است( رسم کنيم؟ اين کار هر قدر مختصر هم باشد، 

م در خالی از اشکال نيست و اسنادی که سخنان ما بدان تکيه کند، بسيار محدود است و آنه

اکثر موارد فقط از روی پژوهش های باستان شناسی و کاوش ها کم و بيش بدست آمده 

 ميتواند.

 

*          *          * 

 

های اين رودخانه ها، درين تپه ها و وادی ها که  کوه ها، در ين غارها، در کرانه در ین

و چه سان تحول آغاز  پيرامون همه ما گسترش يافته است، چه وقت مراتب شعوری بشری

آق »سوالی است که در وضع حاضر هيچ کس بدان پاسخ گفته نمی تواند. در يافته است؟ 

و در برخی ديگر از دامنه های کوه ها، در واخان و بدخشان و پامير، در نزديکی  «کپرک

لوئی »، باستان شناسان امريکائی مانند در نزديکی سمنگان «قره کمر»های درۀ صوف و 

م هيرمند ) زرنج قدي «سفيد داغ»و « سرخ داغ»، در تپه های « کارلتن کون»و « ديوپری

ده مراسی »و در حوزه ارغنداب در « هاکن»و « گيرشمن»سفلـی( علمای فرانسوی 

فير »تان شناسان امريکائی و فرانسوی باس «شيرغارشم»و « منديگک»، «غندی

ه اند. اين چند جای در کاوش ها کرد «ژان ماری کزال»و « لوئی ديوپری»، «سرويس

شمال، جنوب و جنوب غرب کشور بيش از چند نقطه ئی نيست و بدان ميماند که در صد 

ئی نيست جز اينکه عجالتأ به  ها جريب زمين دو سه ضرب کلند زده شود. معذالک چاره

 ئی اتخاذ گردد. همين چند ضرب کلند که بر زمين خورده، اکتفا شود و از نتايج آن نتيجه

 

 *         *           * 

 

را که ذکر کردم و در جاهائی که ياد آوری نمودم، ميخواستند مراتب اولـی و  دانشمندانی

قدم های اوليه زندگانی شعوری بشری را تعيين کنند و در تجليات بسيار ضعيف آن پيش 

 پای خود را ببينند.

  

 پارچه های سنگ چقماق پريده قراريکه در تمام جهان ديده شده است، جرقه های اولی از 

و ديده بشر را روشن کرده است. اگر به افسانه های اختراع آتش گوش دهيم يا قصه های 

آغاز داستان از دوره قديم سنگ يا دوره قديم فزار سنگی را بخوانيم، همه جا سرساختن ا

توليد  را بشکند و از آن برای ش از اينکه انسان با شعور خود سنگحجر شروع ميشود. پي
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آتش و يا برای بدست آوردن آله و افزار کار بگيرد، خود طبيعت آنرا شکستانده و پارچه 

 های لبه دار، برنده، تيز و نوک تيز ساخته است.

 

و نقاط ديگری در دامنه های کهساران، طبيعت اين کار را کرده و انسان  «آق کپرک»در

و سوراخ کردن کار گرفته اند. آنهائی که با شعور ابتدائی از آن افزار طبيعی، برای بريدن 

 «شمشيرغار »سمنگان يا در « قره کمر»يا در غار « آق کپرک»ای طبيعی در در غار ه

هزار سال قبل زندگی ميکردند، )صرف نظر  ۰۵تا  ۰۵در نزديکی پنجوائی قندهار بين 

ا از مراتب اولی آق کپرک که طبيعت با عوامل طبيعی خود هزاران پارچه سنگ ر

ترکانده و تاريخ تخمينی آن به دوره های طبقات االرضی ميرسد( در راه زندگانی شعوری 

 قدم های اول را به همين منوال برداشته و از افزار سنگی طبيعی استفاده کرده اند.

 

غار نشينان هندوکش تا حدی که از روی شواهد باقی مانده ايشان در قره کمر معلوم 

کاری، آتش را می شناختند و حتی با زدن پارچه های سنگ ميشود، مردمانی بودند ش

چقماق بهم، آتش می افروختند. افزار آنها پارچه های سنگ غير صيقلی بوده و محتمالً با 

تبرهای خشن سنگی برخی حيوانات وحشی، بيشتر قوچ های کوهی را ميکشتند و اين چند 

م زندگانی شعوری غارنـشينان جمله بسيار کوتاه شرح حال بسيار محدود زندگانی، آنه

هندوکش است که بيشتر در پناهگاه های طبيعی سالسل جبال افغانستان امروزی زندگانی 

 می نمودند.

 

*          *           * 

 

بعد از هزاران سال درک کرد که سنگ را به سنگ ديگر بمالد و صيقلـی کند.  انسان

پا افتاده معلوم ميشود، مبدأ يک دوره همين کار بسيار کوچک که امروز خورد و پيش 

يا دوره جديد  «نيولی تيک»شد که آنرا در تمام جهان دوره  جديد در ارتقأ فکر بشری

حجر يا دوره سنگ صيقلـی مينامند. به مجردی که انسان دارای افزار سنگی صيقلـی 

در کرانه ميشود، )کارد، تبر، پيکان، درفش و اره سنگی وغيره( از غارها می برآيد و 

بخصوص رودخانه هائی که سواحل آن آب و هوای ماليم  ،های رودخانه های بزرگ

 داشت، مستقر ميگردد.

 

اهلـی ساختن حيوانات و آغاز کشت زمين دو عامل مشخص اين دوره ميباشد. همانطور 

کيلو  ۰۵در  «منديگک»ا به ما معرفی نموده، که قره کمر مراتب زندگانی قديم حجر ر

ال غرب قندهار بين وادی ارغنداب و هيرمند تحول زندگانی دوره جديد حجر را متری شم

)دوره ايست از دوره های جديد حجر  «کلکولـی تيک»با مراتب مختلفه آن در طی دوره 

که طی آن افزار سنگی صيقلـی و ظروف سفالـی يکجا مورد استعمال قرار داشت( و دوره 

 آشکار ميسازد. .م.سال قبرونز يا مفرغ را در مرور سه هزار 

 

طبيعی نبوده بلکه  اد کردم. در حقيقت اينجا کدام تپۀي «تپه»اينجا منديگک را به صفت 

آنچه که شکل تپه بخود گرفته نتيجه تراکم گل و خاک و خشت و سنگ تسلسل آبادی ها و 
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کرار تا امروز سيزده مرتبه ت .مق. ۰۵۵۵هزار سال از  ۰ی ويرانی ها است که اقالً در ط

 شده است.

 

زرنج را  «سفيد داغ»و « سرخ داغ»و تپه های « منديگک»اگر تسلسل آبادی و ويرانی 

در حاشيه سيستان مثالی برای نشان دادن مراتب تحول دوره جديد حجر در تمام افغانستان 

بگيريم، عملی به گزافه نکرده ايم بلکه ساحه تطبيق آن از چوکات مرزی افغانستان کنونی 

تر است زيرا عين همين تحول زندگانی که در حوزه ارغنداب و هيرمند نمودار شده وسيع 

 «اکسوس»سند و چه در حوزه « اندوس»ل خاک های افغانستان چه در حوزه در ماحو

جکستان( و )تپه ها و کورگان های سواحل راست آمو دريا در خاک های ازبکستان و تا

مشاهده شده است. دانشمندان از اين تشابهات ايران  «جيان»و « سيالک»چه در تپه های 

چنين استنتاج کرده اند که يک موج مدنی وسيعی سراسر خاک های افغانستان، ايران، 

هند، پاکستان، ماورالنهر و خوارزم را فراگرفته بود و عين اين تحول قراريکه خود ديدم 

 ود است.در خاک های پهناور چين هم مشه ،در ماحول پيکن ،در ماورای گوبی

 

*          *          * 

 

بما نشان ميدهد که باشندگان پنج هزار سال قبل از امروز که حيوانات اهلی در  مندیگک

 «اکسوس»و « اندوس»کرانه های رودخانه های بزرگ چون اختيار خود داشتند به 

تدل منجمله هيرمند که )نيل افغانستان( است و در قسمتهای وسطی و سفلی خود هوای مع

دارد، فرود آمده و به گله داری مشغول بودند و از مالداری و زمين داری و شکار امرار 

حيات می نمودند. ايشان هنوز ساختن سرپناه را از گل و خشت بلد نبودند بلکه در 

چيزهائی مرکب از ساقه و شاخسار درختان زندگانی ميکردند. ساقه هائی از درختان را 

ديرک چيزی در نقاطی دايره شکل در زمين گور ميکردند و  به اصطالح امروز مانند

نوک های سرساقه های درختان را بهم با شاخه های ديگر می بستند و روی آن خس و 

خاشاک و برگ و بوته انبار ميکردند و بدين ترتيب چيزی بدست می آمد که سر پناه و 

 منزل آنها بود.

 

و پخثه در منديگک شروع شد )شبهه ئی خانه سازی با گل  .م.در آغاز هزاره سوم ق

النهرين عراق مراتب ساختن سرپناه از گل و حتی  نيست که در سوز ايران و جلگه بين

ميرسد( يکنوع ظروف گلی بسيار بسيط  .مهزار سال ق. ۰-۴قدامت دارد و به  خشت خام

ال تپه در مرحله سوم اشغ .مردند. از حوالی دونيم هزار سال ق.و کلفت و خشن ايجاد ک

آبادی با خشت خام که در آفتاب خشک ميکردند، شروع شد. ديوار های خشتی نمودار 

گرديد، ظروف گلی نازک تر و خميره آن بهتر شد. ادوات و افزار سنگ صيقلی 

سنگ چقماق که در کوه بخصوص سرهای پيکان دندانه دار بسيار ظريف از پارچه های 

زرد و سرخ موجود است،  های قشنگ به رنگ «کشک نخود»و  «شاه مقصود»های 

 ميساختند.

 



 7 

با اين سرهای پيکان دندانه دار سنگی صيقلی شده که بر سر تيرهای نيی و چوبی می 

بسهولت حيوانات و مرغ های دشتی و پرندگان را شکار ميکردند. در همين وقت  ،بستند

تبر، جوال دوز  افزار مفرغی هم نمودار شد و نمونه های آن مانند کارد، چاقو، درفش،

استخوانی هويدا گرديد به نحوی که از مرحله سوم اشغال منديگک به بعد تا مرحله 

سيزدهم در تمام طبقات زندگانی آثار و شواهد آن مشهود است و به استناد آن ميتوان گفت 

که دوره برونز )مفرغ( در سرزمين ما بسيار طوالنی و در حدود سه هزار سال دوام 

 کرده است.

 

ز مرحله چهارم آبادی به بعد از استخوان توله دست و پا و قبرغه حيوانات برای افزار ا

 سنگی و مفرغی خود دسته می ساختند که شواهد آن در موزه کابل موجود است.

 

در زندگانی مردم در  .م.از نظر معماری و هنری در جريان هزاره دوم و هزاره اول ق

ً  ايسته نمودار شد.وادی های ارغنداب و هيرمند تحول ش  از نظر معماری يک آبادی نسبتا

 ها ظاهر شده است.بزرگ و يک دست با فيل پايه نما

 

*          *          * 

 

 ساختن ظروف سفالی مراتبی را پيمودند که چگونگی مهارت ايشان در اشکال  از نظر

نمودار است. قشنگ آبخوره ها و قدح ها و ذوق هنری آنها در نقوش نباتی و حيوانی 

روی فيلمی در کنگره  «مارليک»يط طبيعی را در آثار حيرت انگيز تبارز الهام از مح

ايران شناسی در تهران ديدم. )مارليک تپه ايست در جنوب غرب سواحل خزر در استان 

گيالن. در ميان آثار مکشوفه غير از ظروف سفالی نفيس، اشيای طالئی زيبائی موجود 

 مربوط ميباشد.( .م.ل قاست که به هزار او

  

روح الهام از طبيعت در نقوش و تزئينات ظروف سفالی منديگک بکمال وضاحت منعکس 

گرديده است. در قندهار امروز بته های گل پيچک در هر باغ و کنار هر جويباری ديده 

ميشود. اشکال برگها و بياره های قشنگ اين گل و برگ روی قدح ها و آبخوره های 

مال زيبائی رسم شده که معرف ذوق و مهارت هنری است. هکذا روی جدار منديگک بک

اين آبخوره ها اشکال يکنوع قوچ کوهی يا دشتی با بدن نسبتاً طويل و شاخ های بزرگ و 

يکنوع مرغ دشتی شبيه فيل مرغ وحشی يا اهلی نقش گرديده است. نسل اين حيوانات و 

از ميان رفته ولی در دوره برونز )مفرغ( پرندگان امروز در وادی ازعنداب و هيرمند 

بکثرت ديده ميشد و مردم آنها را شکار ميکردند، ميگرفتند و تربيه ميکردند. )روی 

ظروف سفالی تپه های سيالک و جيان ايران عين نقوش برگهای پيچک و قوچ به سبک و 

 استيل منديگک ديده ميشود.(

 

مردمان دوره مفرغ در وادی هيرمند و مقصد از تذکار اين مطالب معرفی قريحه هنری 

ارغنداب است و اسناد متذکره نشان ميدهد که مردمان اين زمان در وادی های رودخانه 

های بزرگ کشور ما چه در شرق و چه در غرب، چه در شمال و چه در جنوب عالوه بر 
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داری ممارست در شکار و تربيه حيوانات و رمه داری و گله داری و کشت و کار و زمين 

از نظر قريحه و ذوق هنری هم مراتب خوبی را پيموده بودند. همانطوريکه پيشتر اشاره 

در شرق گسترش داشت و شباهت  ين مدنيت در ساحه های بسيار وسيع ئیکردم دامنه ا

ان، يعنی در افغانستان و ايران مشاهده يک تر آنرا در شرق و غرب فالت آريهای نزد

 ميکنيم.

 

کابل سر انسانی حجاری شده در سنگ )مکشوفه از منديگک(  اريخ موزۀدر اطاق قبل الت

ديده ميشود که علی العجاله آنرا قديم ترين نمونه پيکر سازی در افغانستان پنداشته ميتوانيم 

و ثابت ميسازد که باشندگان حوزه ارغنداب در طی سه و نيم يا سه هزار سال قبل از 

 يکل سازی و حجاری هم مهارتی حاصل نموده بودند.امروز نه تنها در نقاشی بلکه در ه

 

هيکل  ،است در پنجوائی جنوب قندهار ئی که تپه يا غندی «ده موراسی غندی»در 

کوچکی از گل پخته پيدا شده است. البته پيدا شدن اين پيکره )که اصالً رب النوع زمين و 

و به نام  «دناهي»يا « اناهيتا»يا « بغ بانو»نشان ميدهد و آنرا الهه مادر يا حاصل خيزی را 

های ديگر ميخواندند( از نقاط مختلف آسيا از ماوری صحرای گوبی تا سواحل بحيره روم 

از همه جا چه از هند چه از پاکستان چه از افغانستان و چه از ايران و چه از عراق و بين 

ت و نشان دهنده النهرين و چه از شام و لبنان و جزيره قبرس پيدا شده و چيز متعارف اس

قسمتی از تشابه معتقدات مردمان اين ساحه وسيع در روزگاران قبل التاريخ ميباشد ولی 

وجود آن در افغانستان بخصوص در وادی ارغنداب )عين نمونه ای آن از وادی سند از 

وان پيدا شده ( نمايان ميسازد که -په و از بلوچستان از نال و جاله-ديرو و هره-موهنجو

و کشت و کار و زمين داری در وادی ارغنداب و هيرمند که اراضی آن تا امروز زراعت 

و  خوب متداول شده بود و اهالی منديگک و ده موراسی غندی ،نهايت حاصل خيز است

دو رودخانه در طی سه در وادی های اين  باشندگان سرخ داغ و سفيد داغ )زرنج قديم(

 جه خوب داشتند.ين داری و کشت و زراعت توبه زم ،عالوه بر مالداری .مهزار سال ق.

ايشان را نسبتاً آسوده تر ساخته بود و در دوره مفرغ  زندگی حاصل زمين داری و مالداری

 ذوق و قريحه هنری خوبی پيدا کردند.

 

*          *          * 

 

 قبل  ت که در اطاقرا که تا اينجا رسم کردم متکی روی اسناد باستان شناسی اس تابلوئی 

کابل جمع شده و نتايج بررسی ها به صورت رسائل و کتب در ديار  التاريخ در موزۀ

 مغرب انتشار يافته است.

 
نيمه اسطوره ئی و نيمه  ،پهلوی اسناد متذکره ادبيات شفاهی )بعد ها به قيد تحرير درآمده(

مدتی  داستانی هم داريم. البته مقصودم عبارت از سرودهای ويدی و اوستائی است که

شکل شفاهی داشت و بعد هم شکل تحريری بخود گرفت. ولی چه شفاهی و چه تحريری 

فرق بارز و محسوس نميکند. جز حرف و جز شعر و جز داستان نشان مادی که ثابت 

کننده آن همه حرف ها باشد تا حال از جائی دستگيری نکرده است. يعنی ذره ئی از آنچه 
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عمالً از دل خاک ما و خاک های کشور ها مجاور ما د، نسرود ويدی و اوستائی ميگوي

کشف نشده است. منتها در بعضی جا ها در ايران يا در ماورالنهر و يا در نيم قاره هند و 

پاکستان بعضی لجام و دهنه مفرغی اسپ يا استخوان بندی اسپ يا برخی چيز های ديگر 

اهلی کرده و با خود آورده اند. البته را يافته و استناد ميکنند که اين اسپ ها را آريائی ها 

تا جائی در ين حرف ها حقايقی هست. ولی مقصودم اينجا از آرياهای عصر ويدی و 

ش اوستائی و داستان هائی است که در ادب اين دو دوره و دو منبع به چشم ميخورد و بگو

مو دريا از يعنی از شمال آ «آرياناويجو»يا « اران وج»ميرسد. پيش از آنکه آرياها از 

دريا و دريای مازندران )خوارزم به معنی وسيع(  بر ساحه وسيعی سر «فرغانه»حوالی 

پراگنده شوند و به خاک های کنونی افغانستان و ايران پايان شوند، چه در وادی سند و چه 

و پيش رفته ئی وجود داشت که مدنيت  در کرانه های جنوبی بحيره خزز مدنيت های عالی

آنرا  در نفس کشور ما مراتب «منديگک»از يکسو و مدنيت « هره په»و « وموهنجودير»

در روزگاران  «کالردشت»و « چراغعلی»و  «مارليک»نشان ميدهد. آثار تپه های 

و نفاست هنری پيش از ظهور قبايل کمال ذوق  .مقرن تا هزار ق. ۱۱ديکتر در حوالی نز

 .ن حدود ظاهر ميسازدرا در آ« پارسوا»و « امادی»

 

و « مارليک»تپه های متاسفانه مقارن ظهور قبايل آريائی در آريانا نظير آنچه از 

از گيالن و مازندران و کالردشت نزديک چالوس پيدا شده هنوز ظاهر  «چراغعلی»

نگرديده است. پس عجالتاً از تمام آنچه سرود ويدا و اوستا بشکل داستان از روزگاران 

و « مادها»نمی پيچيم. شکی نيست که پيش از  يم و بدانقديم آرياها نقل ميکند، ميگذر

بعضی عناصر ديگر آريائی در غرب ايران ظهور کرده که شرح جزئيات آن  «پارسه ها»

در حواشی جنوب  «پارسه»و « مادی»نيست. هکذا به اوايل ظهور قبايل کار اين مختصر 

 اری نداريم.کهم غربی بحيره خزر و برخورد آنها بطرف غرب با عناصر سامی 

 

*          *          * 

 

در غرب ايران  «پارسه»و « ادم»ق.م. قبايل آريائی  ۷-۶ی قرن های در حوال تا اینکه

روی صحنه می آيند و بقدرت ميرسند. قلمرو سلطنت مادها در نيمه غربی خاک ايران 

کنونی و  از خاک های ايران د می ماند ولی قلمرو دولت پارسه )هخامنشی(کنونی محدو

از آنچه که در اصطالح جغرافيائی طبيعی فالت ايران )فالت آريان( گويند هم وسيع تر 

ميشود و از سيحون و جيحون تا دانيوب و نيل در سه قاره آسيا، اروپا و افريقا گسترش 

در طی دو صد سال )قرنهای پيدا ميکند. طوريکه در صفحه های بعد مختصراً خواهيم ديد 

تحول اوضاع فرهنگی و هنری و ادبی خاکهای افغانستان )آريانا( با خاک ( .مق. ۰و  ۴

 های ايران پيوست و مربوط است.

 

مقصود من اينجا نشان دادن ساحه و وسعت قلمرو امپراطوری هخامنشی نيست بلکه با 

روشی که در اين اثر تعقيب ميکنم، شرح تحولی است که در زندگانی بشری بخصوص در 

 ر پرتو فرهنگ و هنر بعمل می آيد.محيط خود ما د
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امپراطوری هخامنشی ها مدت دو صد سال دوام کرد. در ين مدت طوالنی در مراکز 

اياالت باختريش )يعنی باختر به مفهوم تمام صفحات شمال هندوکش(، هاريوه )حوزه هری 

د و رود(، هاراويتی )حوزه ارغنداب و ترنک(، زرنکا درانجيان )يعنی حوزه سفلی هيرمن

خانه سيستان(، گندهارا )ننگرهار به معنی وسيع کلمه که از کابل تا تاکزيال تمام دره رود 

تاگوش يا )تت گوش( يا )کهساران مرکزی افغانستان( قلعه ا در بر ميگرفت(، تاکابل ر

يا « استانبان»يا « شهربان»يا « خشترپاون»بزرگ با باره و بروج برای رهايش های 

ميگفتند، بشيوه معماری هخامنشی با ديوار  «ساتراپ»يونانی ها آنرا نايب الحکومه که 

ديده ميشود،  «تخت جمشيد»يا « پرسه»های آن در های کنگره دار و مرتبه دار که نمونه 

ن ده و فيل پايه های حجاری شده در آساخته شده بود. ترکيب خشت خام و سنگ تراشي

م الخط را از بابلی ها فراگرفتند ولی مشهود است. شبهه ئی نيست که هخامنشی ها رس

الفبای ساده  «ايدواوگرام»ن کردند و بجای صدها حرف ميخی و اصالحات فراوانی در آ

حرف برای نگارش فارسی باستان اختراع کردند که هر حرف صوتی را  ۰۶ئی فقط با 

يده ادا ميکرد. در کتيبه های تخت جمشيد سه زبان فارسی باستان، عيالمی و بابلی د

د. اين دو زبان ديگر هم در حروف ميخی نوشته ميشد ولی تعداد حروف الفبای آنها نميشو

 فرق داشت.

 

اگرچه زبان فارسی باستان زبان درباری بود و با اينکه رسم الخط ميخی با حروف 

محدودی برای آن اختراع کرده بودند، معذالک در ديوان و دفتر و مراوده و مکاتبه مورد 

داشت. بيشتر در کتيبه های آبدات و عمرانات بکار ميرفت و زبان اداری و دفتر استعمال ن

بود که در پايتخت هخامنشی و در اقطار  «آرامی»خط داری و مکاتبه زبان و رسم ال

قلمرو مربوطه بحيث زبان رسمی و واسطه مفاهمه بين االقوامی بشمار ميرفت و چون اين 

غانستان و کشورهای همجوار بازی کرده و کتيبه زبان نقش بزرگی در ادب و فرهنگ اف

 کنيم.هايی بدان زبان از ديار ما پيدا شده از آن مفصل تر صحبت مي

 

*          *          * 

 

قومی بودند سامی نژاد که خويشاوندی قريب با يهودی ها داشتند. ايشان مانند  آرام ها

ز صحرای عربستان شمالی برخاسته به ا .مسامی نژاد در اواسط هزاره دوم ق. اغلب اقوام

شمال سوريه و از آنجا به خاک های بين النهرين پراگنده شدند. بعد از يک سلسله جنگ ها 

به اوج قدرت رسيدند و بعضی  .م.با کلدانی ها و آشوری ها وغيره در حوالی قرن دهم ق

ی کسب سيادت مراکز سياسی هم پيدا کردند ولی در ميان قدرت های بزرگ بابلی و آشور

( همه جا استقالل سياسی .مق. ۸ق.م. تا  ۱۰قرن )از حوالی قرن  ۰، ۴نتوانستند. بعد از 

خويش را از دست دادند اما در ساحه ئی که پراگنده شده بودند، زبان و رسم الخط ايشان 

موجوديت خود را حفظ کرد و تقريباً هزار سال ديگر تا مدتی دوام نمود که زبان و رسم 

 عربی جانشين آن شد. الخط

 

زبان آرامی مانند زبانهای آشوری، بابلی، فنيقی، عبرانی و عربی يک زبان سامی است 

که با فنيقی و عبرانی شباهت دارد ولی از بعضی نقاط نظر به زبان عربی نزديکتر است. 
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 که الفبای .ما ميرسد که در حوالی هزاره دوم ق.مبدأ اصلی رسم الخط ارامی به فنيقی ه

حرفی را اختراع کردند، آرامی ها فوری آنرا اتخاذ نمودند و چند حرف علت بدان  ۲۲

 افزودند.

 

باز هم از حروف و الفبای فنيقی و آشوری استمداد جستند و الفبای زبان خود را اصالح و 

رسم الخط  . رسم الخط ايشان برتری خويش را برمق. ۸تکميل نمودند و در اواخر قرن 

ری وغيره ثابت کرد و بعلت سهولت طوری در معامالت دفتر داری و داد های ميخی آشو

شکل زبان سياسی بين المللی را بخود  .مق. ۷انی وارد شد که در اواخر قرن و ستد بازرگ

بابل و خاکهای کلده را متصرف شد،  ،گرفت. وقتيکه کوروش موسس سالله هخامنشی

( در قلمرو .مق. ۰۲۱ - ۴۰۸داريوش اول ) شد و بازبان آرامی در دستگاه اداری او وارد 

وسيعی بين نيل و سند گسترش يافت. چون امپراطوری هخامنشی مرکب از خاک های 

گوناگون، اياالت متعدد و اقوام و ملل متمايز بود و زبان های مختلفی در آن حرف زده 

ميشد. ميشد، برای استقرار روابط باهمی احتياج به زبان و رسم الخط واحدی احساس 

زبان و رسم الخط ارامی اين احتياج را رفع کرد. هخامنشی در تمام اياالت مربوطه حتی 

در داخل پايتخت خود از منشی های آرامی کار ميگرفتند و بدين ترتيب ارامی زبان بين 

امروز زبان مشترک االقوام و بين الملل داخل قلمرو ايشان شد، چنانی که انگليسی 

 است.« کامنولت»کشورهای 

 

در تمام آريانا از شرق تا غرب و از  .مق. ۴، ۰سم الخط آرامی طی قرن های زبان و ر

« سرپوزه»گرهار و از واليت نن «درونته»وب معمول شد و کتيبه هائی که از شمال تا جن

ی هندی را در نيمه امپراطور بزرگ موريا «آشوکا»قندهار کشف شده و احکام اخالقی 

به زبان و رسم الخط ارامی نوشته شده و نشان  ،مردم گوشزد ميکندبه  .ماول قرن سوم ق.

دهنده آنست که اين زبان و اين رسم الخط که ارمغان ادبی عصر هخامنشی بشمار ميرود 

 در دوره های يونانی و موريا باقی بوده و دوام داشته و با انتشار زبان و رسم الخط يونانی

ه کماکان در پهلوی آن موجوديت خود را حفظ کرد (.مق. ۰۰۵)بعد از فتوحات اسکندر در 

. اين دو زبان و اين دو رسم الخط طوريکه بعد ها خواهيم ديد قرن های ديگر باقی است

می آيد که بنام ميمانند و از آرامی رسم الخط ديگری در افغانستان باستان بميان 

رسم الخط شهرت دارد که در جايش از آن صحبت خواهيم نمود و خود  «خروشتی»

 آرامی علی العموم تا ظهور رسم الخط عربی دوام ميکند.

 

*          *          * 

 

( از دوره های بزرگ تاريخ ايران و افغانستان .مق. ۴و ۰قرن های هخامنشی ) عصر

)آريانا( است و ماثر مدنی و فرهنگی آن ميراث مشترک اين دو کشور و ايندو سرزمين 

ت که از کرانه اين دوره کشيده شدن راه های سراسری شرقی اساست. يکی از افتخارات 

را بهم وصل « تخت جمشيد»ا ي «پرسه»و « پاسارگاد»و « شوش»های بحيره روم تا 

ر به کشو «گرگان»و « ری»)همدان پايتخت قديم ماد ها( و « هکبتانه»ميکرد و از طريق 

« بلخ»ف مرکز باختريش شاخه شمالی بطر« هريواه»ما ميرسيد و بعد از هرات مرکز 
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مرکز سيستان( و از آنجا به مرکز )زرنج قديم  «زرنکا»ميرفت و شاخه جنوبی به 

نه قندهار( وصل ميشد و سپس بطرف حوزه ارغنداب محتمالً به )شهر که «یهيراويت»

ميرفت و به « تاکزيال»يعنی پشاور و « پاراشاپورا»واليت ننگرهار امروزه و « گندهارا»

 صل ميشد.حوزه سند و

 

اين شاهراه کاروان رو در ارتباط اياالت مختلف قلمرو هخامنشی و در ارتباط سواحل 

نفر  دريای مديترانه به سرزمين افسانه ئی هندوستان نقش مهمی داشت. داريوش کبير يک

را مامور ساخته بود تا از طريق همين راه به  «سيالکس»از مالحان يونانی موسوم به 

صب رودخانه اندوس )سند( و راه رسيدن به دريای هند را کشف کند. در گندهارا رفته، م

امتداد اين راه منزلگاه ها ساخته شده بود و سواران چپر پسته رسان منزل به منزل با 

عوض کردن اسپ اين فاصله های دور و دراز را طی ميکردند و پيام های رسمی و 

اه مراودات تجارتی و بازرگانی در سرکاری را از يک نقطه به نقطه ديگر ميبردند. ر

 خشکه همين راه بود.

 

*          *          * 

 

ونان قديم و در سواحل آسيائی نيست که قبل از هخامنشی ها در مجمع الجزاير ي شبهه ئی

همان  سکه ايجاد شده بود و قارون و گنج او که قصه هايش سر زبانها است، «ليديا»در 

، «آتن»در شهرهای مختلف يونان قديم مثل است.  «ليدی»ند پادشاه ثروتم« کره سوس»

سکه های زيبائی با نقوش قشنگ  «جزيره قبرس»و « جزيره اژه»، «اکانت»، «لی سی»

 ضرب ميزدند.

 

تقليد کردند. هم سکه های طالئی داشتند  «ليدی ها»هخامنشی ها ضرب مسکوکات را از 

 «سيکل»و سکه های نقره ئی ايشان را « دوری»مسکوکات طالئی آنها را  و هم نقره ئی.

سکه نقره ئی معادل يک سکه طالئی ميشد. سکه های آنها فقط در يک روی  ۲۰ميگفتند و 

خود نقش داشت و شخصی را نشان ميداد که يک زانوی خود را به زمين زده و تيری را 

 در چله کمان گذاشته است.

 

 و معامالت بازرگانی امپراطوری چون مسکوکات خود هخامنشی ها برای داد و ستد 

وسيعی کفايت نميکرد، قهراً مسکوکات قديم تر از عصر خود و معاصر خود را که در 

شهر های يونان و جزائر حوزه شرقی دريای مديترانه و خاک های غربی آسيا بضرب 

 .رسيده بود، متداول ساخته بودند

 

 ای صغير و از خاک های ايران البته مسکوکات يونانی و هخامنشی از نقاط مختلف آسي

)مالير نزديک نهاوند( و از خود تخت جمشيد کشف شده ولی گنجينه مسکوکات کول چمن 

از حصص شرقی شهر کابل بدست آمد، روشنی بزرگی به  ۱۳۰۰حضوری که در سال 

وضع مسکوکات اصيل هخامنشی و مسکوکاتی که در عصر ايشان در داد و ستد رايج 

 .مق. ۶،۰( سکه يونانی قديم قرن ۶۴) ز روی تناسب تعداد مثالً در مقابلبود، می اندازد. ا
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« کابل»ف گنجينه ( عدد سکه نقره ئی هخامنشی ناچيز است. يکسال بعد از انکشا۸وجود )

( عدد آن به ۰۵۶نزديک نهاوند )ايران( مجموعه ديگری پيدا شد که فقط ) «مالير»از 

يونانی است. بين محتويات مجموعه مه آن مسکوکات موزه ايران باستان رسيده و تقريباً ه

مسکوکات هر دو مجموعه شباهت هائی موجود است و قسمت اعظم  «مالير»و « کابل»

به ضرب رسيده است. از افغانستان مجموعه ديگری مسکوکات با عده  .مق. ۰به قرن 

ه بنام پيدا شده ک ۱۸۸۱-۱۸۸۵الی زيادی زيور آالت از کرانه های آمو دريا در حو

شهرت دارد. از روی مجموعه مسکوکات افغانستان و ايران و آسيای  «گنجينۀ اکسوس»

ربی صغير معلوم ميشود که در عصر هخامنشی مسکوکات ضرب شده در خاک های غ

 های مختلف يونان کثرت و وفرت داشت.آسيا و شهر

 

حرف  در ميان مسکوکات کول چمن حضوری کابل روی يک پارچه کوچک نقره دو سه

ارتباط به الفبای ميخی عيالمی دارد  «موسيو البات»خی ديده ميشود که به اساس نظريه مي

(. البته در ۱۳۰۰)گنجينه مسکوکات افغانستان بقلم کوريل و شلوم برژه منتشره پاريس 

مجموعه مسکوکات چمن حضوری کابل عده ئی مسکوکات محلی هم است که عموماً 

درازرخ و مدور نما ميباشد و بر يک روی آن اشکال برگ عبارت از مقطوعات نقره ئی 

و گل های مختلف نقش است. از ين نوع مسکوکات به تعداد زياد از گرديز )مجموعه 

ست. در پيدا شده ا «تاکزيال»( و بسياری هم از ۱۳۴۷کشوفه سال مسکوکات ميرزکه م

 - گرديز –ايش )کابل دند ولی از روی محل پيدميخوان «هندی»اوائل اين نوع سکه ها را 

شلوم برژه معتقد است که بايد جزء مسکوکات محلی اياالت شرقی موسيوتاکزيال( 

 هخامنشی محسوب شود.

 

*          *          * 

 

اساسی در اينجا شرح چگونگی خود مسکوکات نيست بلکه ياد آوری مطلبی است  مقصد

ت يونانی قديم و سکه های که در عصر هخامنشی مسکوکات خود آنها کمتر و مسکوکا

در معامالت بازرگانی دخيل بود و در سايه  .مق. ۰،۴غرب آسيا بيشتر طی قرن های 

های کاروان روی که بدان اشاره کردم، روابط تجارتی بين ه امنيت آن عصر در امتداد را

 خاک های غرب آسيا و خاک های کشور ما بسط داشت.

 

ت نباتی و معدنی از يک گوشه به گوشه ديگر روی همين راه های کاروان رو محصوال

داخل خاک ما بين باختريش )بلخ(، گندهارا )کابل و ننگرهار( ، هاريوه  آسيا ميرفت و در

زرنکا )وادی هيرمند و  )هرات و حوزه هری رود(، هاراوايتی )وادی ارغنداب(،

کاروان های  سيستان( و تاتاگوش )کهستانات مرکزی( مراوده اموال و اجناس قايم بود.

اشتر بخدی )اشتر بلخی( از يک سو به سوی ديگر بين کرانه های دريای مديترانه و قلب 

. در بازار های داخلی مسکوکات محلی چلند داشت که نمودنه های ندآسيا حرکت ميکرد

 و پکتيا بضرب ميرسيد، ميشناسيم.قسمتی از آن را که در کابل و ننگرهار 
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سلطنتی تخت جمشيد چوبهای درختان سرو واليت ننگرهار،  در تعمير و تزئين عمارات

عاج واليت ارغنداب و الجورد بدخشان بکار رفته است. يک سر زيبا که ممثل سبک 

پيکر سازی هخامنشی است و از الجورد ساخته شده از خرابه های تخت جمشيد بدست 

 آمده است.

 

اشتر دو کوهانه يا اشتر بلخی اين مواد و مصالح علی العموم ذريعه کاروان های بزرگ 

شهرت  «اشتر بکتريان»رومند و قوی که در اروپا به صفت حمل و نقل ميشد. اين اشتر ني

سوس )آمو از روزگاران باستان که تعيين مراتب قدامت آن آسان نيست، در حوزه اک ،دارد

ی معروف بود و در ساير واليات غربی و جنوبغرب «باختر»دريا( و علی الخصوص در 

 از حوزه هريرود گرفته تا حوزه ارغنداب به کثرت ديده ميشد.

 

يا کاخ باريابی و تشريفاتی تخت جمشيد هيئت های نمايندگی اين  «اپاداتا»در پلکان کاخ 

همه اشتر دوکوهانه بلخی  .مق. ۰،۴نقاط يعنی بلخی ها، هراتی ها و قندهاری های قرن 

وزه سفلی هيرمند و سيستان( و گندهارا )واليت با خود دارند به استثنای اهالی زرنکا )ح

ننگرهار موجوده به معنی وسيعتر( که با خود هر دسته گاوی آورده اند. اين گاوها هم بين 

خود فرق دارند. چنانچه گاو سيستان کوهان بزرگ دارد و گاو گندهاری دارای شاخ های 

 بلند ميباشد.

 

*          *          * 

 

علی العموم لباس هائی شبيه بهم ميپوشيدند که از هم  .مق. ۰،۴قرن های  ديار ما در مردم

تفاوت زياد نداشت. قبای بلخی ها، هراتی ها، قندهاری ها، زرنجی ها، گندهاری ها و تت 

گوش ها تقريباً شبيه بهم بود و تا سر زانو و کمی پايان تر از آن می آمد تا آزاد حرکت 

می بستند. قبای اهالی گندهارا )ننگرهار( کوتاه تر بود. همه بتوانند. علی العموم کمربند 

 تر مينمود.ه شادشلوار بعضی نقاط مثل بلخ )باختر( گشلوار می پوشيدند و 

 

کاله و عمامه در هيچ جا مرسوم نبود چون موهای سر را علی العموم دراز و بعضی 

يا « پتی»ر خود يکنوع پريشان نشود بدور س اوقات تا سر شانه ميگذاشتند. برای اينکه

می بستند. چون موضوع مطالعه چگونگی لباس مسئله ايست بسيار مهم  «نوار»يا « فيته»

و خوشبختانه در ميان نمايندگان ملل در تخت جمشيد پيکره های اهالی نقاط مختلف وطن 

 خويش را مشاهده ميکنيم، چه بهتر که مختصر جزئيات هر کدام را شرح دهيم:

 

ائی می پوشيدند که با کمربند به بدن می چسپيد. پاچه های شلوار نسبتاً گشاد هراتی ها قب

بود و نوک پاچه را داخل پاپوش ميکردند. بدور سر نواری می پيچيدند که قسمتی از بغل 

 روی و زنخ را هم می پوشانيد و احياناً در مقابل باد گوشها را محافظه ميکرد.

 

تند کمربند دار، شلوار آنها چاک داشت و لبه آن داخل باشندگان حوزه ارغنداب قبائی داش

موزه ميشد ولی موزه آنها از پاپوش های اهالی هريرود بلندتر بود و پنجه موزه مانند 
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چموس رو به باال برگشته معلوم ميشد. به عبارت ديگر به چموس های ازبکی شباهت 

نمدی معمول بود که در ين زياد داشت. بدور سر خود نواری می پيچيدند و کوسی يا چپن 

دونيم هزار سال کماکان باقی مانده است. اهالی گندهارا )ننگرهار( طبعاً به علت گرمی 

هوا قبای کوتاه تر با آستين های نيمه ولی کمربند پهن تر ميپوشيدند. روی قبا يکنوع يالن 

 چپلی بود که هنوز هم متداول است.درازی داشتند و پاپوش آنها 

 

ا باختری ها قبای کمربند دار و شلوار گشاد ميپوشيدند. موزه نيم ساق به پا بلخی ها ي

ميکردند. گوشوار های دراز به گوش ها ميزدند. برای جمع نگه داشتن مو به دور سر پتی 

 می بستند که انتهای آن در سمت راست سر محکم ميشد.

 

دراز روی قبا يکنوع شال اهالی زرنج و سيستان قبائی داشتند کمربند دار با آستين های 

د. نوار ساده نازک حمايل ميکردند که در منتهای خود پوپک داشت و به شانه چپ می افتا

اين لباس ها بصورت کلی از پارچه های پنبه ئی و پشمی ساخته ميشد  به دور سر ميبستند.

تخت  در «اپاداتا»وختند. نگاهی به صفحه پلکان کاخ که در خود محل می بافتند و می فر

جمشيد و صفوف هيئت های نمايندگی نقاط مختلف در حاليکه مهار اشتر های خويش را 

در دست دارند و يا گاوهای خود را همراهی ميکنند مانند سپرهای مدور و نيزه های بلند 

اهالی سيستان همه چون فيلمی در نظر ميگذرد و اهالی دونيم هزار سال قبل وطن را 

 يکايک بما معرفی ميکند.

 

*          *          * 

 

)آريانا( در عصر هخامنشی آباد و اهالی در منتهای آرامی و سعادت بسر  افغانستان

ميگفتند در جا های  «فردوس»سيار بود. باغ های شکار که آنرا ميبردند. زمين آباد و باغ ب

ها را  مختلف وجود داشت و سيستم آبياری با جوی ها و قنات ها و کاريز ها اکثر زمين

سبز و خرم ساخته و زير کشت و زراعت آورده بود. شهرهائی چند در شمال و جنوب و 

ب شرق و غرب بصورت دژ های مستحکم با ديوار های بلند و باره و بروج کنگره دار جل

معنی داشت. اين کاخ در  «دکاخ بلن»بود که « ارته کانا»نظر ميکرد. از آنجمله يکی شهر 

مالً در همين جائی واقع بود که قلعه اختيارالدين در نفس هرات حوزه هری رود و محت

شی ها آباد شده و احتماالً در عصر هخامن احتماالً موجوده اشغال کرده است. اين قلعه 

يا حکمران آن زمان بر يکی از بلندی  «استانبان»يا « ساتراپ»يا « خشتراپاون»قرارگاه 

قلعه مشيده و شهر مستحکم آن اثری موجود نيست های آن اعمار شده بود. متاسفانه از اين 

و اگر هم باشد زير آبادی های هرات موجوده مدفون است، جز نام که از منابع يونانی بما 

ئی و شهرهای ديگری هم  رسيده خبر ديگری از آن نداريم. مثل اين قلعه و اين شهر قلعه

چه در حوزه  ،«فرادا»مانند  ، چه در حوزه فراه رود«زرياسپه»مانند  داشتيم چه در بلخ

که شايد  چه در حوزه ارغنداب و چه در گندارا ،سفلی هيرمند مانند )زرنگه( يا زرنج

ها و آوارها برايد و بلند  سر و صدای آن از زير خاک «آی خانم»روزی مانند شهر يونانی 

 شود.
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نری هخامنشی ها و شهرها حتماً سبک و روش معماری و ه در تعمير و در پالن اين قلعه

از  ،مراعات ميشد. همين قسم در حجاری و پيکر سازی تا حال از خاک های افغانستان

تا حال در قلعه ها و شهرهائی که در عصر هخامنشی آباد شده، نشانی بدست نيامده است. 

و ديگری در جنوب در محل تالقی کوکچه با آمو دريا  «آی خانم»دو جا يکی در شمال در 

تيم که در شهر کهنه قندهار مواجه با بقايای شهر هائی هس «قيطول»وه غرب در پای ک

کندر آباد بوده يا اقالً پی گذاری شده است. در صورتيکه اس .محتماً در جريان قرن سوم ق.

بنا نهاده باشد،  «اسکندريه آمو دريا»يا « اسکندريه اوکسيان»خود شهر آی خانم را بعنوان 

ه قندهار کتيبه تصادف ميکند. در شهر کهن .مق. ۰۲۸يا  ۰۲۳بنای آن به سال های تاريخ 

پادشاه موريای هندی « آشوکا»داريم که در عصر « يونانی»و « آرامی»هائی به دو زبان 

و  «آی خانم»ت. ميان تاريخ احتمالی بنای شهر در سنگ حک شده اس .مق. ۲۰۵مقارن 

له است. آيا در ين دو شهر احتمال سال فاص ۸۵تاريخ احتمالی قرين به حقيقت کتيبه آشوکا 

پيدا شدن آثار آبادی عصر هخامنشی نميرود؟ جواب اين سوال را عجالتاً در قيد احتياط 

نگه ميدارم. در آی خانم بعضی پارچه های سنگ های تراشيده شده مکرر در آبادی ها 

ونانی باشد استعمال شده ولی احتمال دارد تمام مراتب تکرار مربوط به دوره های مختلف ي

)سقوط دولت يونانی  .مق. ۱۰۰يا  ۱۰۵در باختر تا حوالی  که از زمان بودن خود اسکندر

باختری در شمال هندوکش بدست اسکائی ها( را در بر ميگيرد. چون حفريات اين شهر 

سال دوام خواهد کرد، انتظار بايد کشيد که آثاری مقدم بر  ۰۵يا  ۲۵تازه آغاز شده و اقالً 

نانی از آن پيدا ميشود يا نه. بهر جال ادامه روش معماری هخامنشی که شکل سنت دوره يو

 محلی بخود گرفته بود، مخلوط با طرز معماری يونانی در آنجا ثابت است.

 

در باب شهر کهنه قندهار هم جواب عجالتاً در قيد احتياط است. قديم ترين نشانه که در 

ق.م. به دو زبان  ۲۰۵که در حوالی است  «آشوکا»قراريکه گفتيم کتيبه  دست داريم

به  «آرامی»ت. درست است که زبان و رسم الخط نقر کرده اس «آرامی»و « يونانی»

شرحيکه دادم در عصر هخامنشی ها در حوزه ارغنداب و در سائر نقاط آريانا معمول شده 

رسم الخط  يونانی و به زبان و بهو وقتيکه آشوکا کتيبه خود را به زبان و رسم الخط 

و هم « آرامی»د که مردمان شهر کهنه قندهار هم معلوم ميشو ،مينويسد «آرامی»

در دوره هخامنشی ها و يونانی يعنی زبان هائی را می دانستند و ميخواندند که  «يونانی»

موريا  «چندرا گوپتا»ق.م. بين سلوکوس اول يونانی شامی و  ۰۵۰در سال « سلوسی»ها 

قراردادی عقد  د از تصادمی در کرانه های اندوس )اباسين(هندی بعموسس سالله موريای 

هندوکش تا حوالی ارغنداب و هيرمند بدست موريا ها افتاد و  شد و مطابق آن جنوب

سال دوام کرد. بهر حال در شهر کهنه قندهار هم عجالتاً شواهد و آثار  ۰۵محتمالً اين نفوذ 

هخامنشی رهنمونی کند. آنچه تا حال مسلم مادی در دست نيست که به آبادی های عصر 

 معلوم ميشود آبادی هائی است که در عصر موريا در آنجا صورت گرفته است.

  

در شمال کشور کشف شد. شايد فردا  انتظار کشيديم تا يک شهر يونانی )آی خانم(سال ها 

 يا سال های ديگر بگذرد تا در گوشه ئی شهر عصر هخامنشی منکشف گردد. اياالت

 شرقی قلمرو هخامنشی آباد بوده و روزی شواهد آبادی و هنری آن را هم خواهيم ديد.
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*          *          * 

 

 هزار سوار و پياده يونانی وارد حوزه  ۴۵الی  ۰۵اسکندر مقدونی با  .مق. ۰۰۵ در سال

يا « يازر»يا « زرنکا»يعنی عالقه فراه رود، از « پروفتازی»يا « فرادا»از  هريرود شد.

حوزه ارغنداب  )اراکوزی(« ساراکوت»يا عالقه زرنج و هامون سيستان و  «دريا»

يا  «پاروپاميزوس»ای سالنگ رسيد و در ميان دو درۀ در اواخر خزان به پ گذشت.

گذاشت. در « پروان»ر به عجله تمام بنای شهری را در هندوکش يعنی سالنگ و گل بها

آذر »يا « زرياسپه»عنی اندراب گذشت و عازم ي «ادراپسه»ق.م. از  ۰۲۳بهار سال 

بود.  «باختريش»شد که مرکز واليت « اسپ طالئی»يا « اسپ آتشی»يعنی شهر « اسپه

نگ و گريز اينطرف و آنطرف اکسوس )آمودريا( عليه دو سال در صفحات شمال به ج

حرکت که اعالن پادشاهی نموده بود، گذرانيد. در ظرف اين دو سال و در طی  «بسوس»

های الينقطع در امتداد آمو دريا نقاط مهم سوق الجيشی را درک کرده و سه شهر در امتداد 

مسير رودخانه مذکور بنا نهاد که يکی در حصه عليا، ديگری در حصه وسطی و سومی 

 قرار داشت.  در حصه سفلی جريان آب های آمو

 

در مراجعت  .مق. ۰۲۰ل به اسکندريه پروان برگشت و در سا .مق. ۰۰۷اسکندر در سال 

از حواشی شبه جزيره هند در اراضی ماالريا خيز جنوب ايران جان داد و خاک های 

شد. خاک های کشور ما تحت نظارت  مفتوحه او بين جنرال هايش تجزيه و تقسيم

ن سلطنت نموده بود، قرار گرفت. يونانی که در شام اعال «انتيوکوش»يا « سلوکوس اول»

کمران باختر گرديد و مقارن همين زمان خاندان بزرگ مورياهای نام ح «ديودوتس»

يونانی در اثر معاهده « انتيوکوش»يا « سلوکوس»هندی در اثر برخورد و موافقه با 

 ۲۰۵سلط يافت. سپس در حوالی ( که بدان اشاره کردم، بر جنوب هندوکش ت.مق. ۰۵۰)

نمود و سلطنت مستقل حکمران يونانی در بلخ اعالن استقالل  «ديودوتس»ق.م. 

. در مق. ۱۰۰يا  ۱۰۵آمد. بعد در حوالی  باختری در صفحات شمال هندوکش بميان يونانو

در صفحات شمال هندوکش دولت يونانو باختری  «اسکائی»اثر تهديد قبايل باديه نشين 

 سقوط کرد. 

 

يونانی ها آخرين پادشاه يونانی است که در عصر او و با خود او نفوذ سياسی  «هيليوکلس»

در شمال برچيده شده و به جنوب هندوکش منتقل ميشود و در بگرام و بعدتر در گرديز 

شهزادگان يونانی يا بهتر بگويم احفاد يونانی های باختری امارت های محلی داشتند. 

 نام داشت. «هرمايوس»که در دره کابل حکمروائی ميکرد  آخرين ايشان

 

*          *          * 

 

 من اينجا ذکر تاريخ دوصد يا دونيم صد ساله يونانی ها در آريانا نيست و هيچگاه  دمقصو

ادعا نميتوان کرد که دوصد سال تاريخ را در سه صفحه بگنجانيم. اين کار در مأخذ 

خارجی صورت گرفته و ما هم در محيط خود تا حدی بدان پرداخته ايم اما شرح آبادی، 
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سم الخط يونانی پاره مطالبی است که بحيث مأثر فرهنگی عمران، هنر، زبان، ادبيات و ر

 يونانی، مختصری از آن را تذکار ميدهم.

 

غربی ها به شيوه خاصی که دارند فتوحات اسکندر مقدونی را در شرق يک مبدأ نوين 

تاريخی ميدانند. شکی نيست که در اثر اين فتوحات شرق و غرب بهم تماس دائمی پيدا 

ايد گذاشت که برخی از يونانی ها از جمله بعضی مهندسان، مالحان و کرد ولی ناگفته نب

اطبا در عصر هخامنشی ها هم در ديار مشرق و در اقطار قلمرو امپراطوری هخامنشی و 

خاک های افغانستان امروزی رفت و آمد داشتند. حتی اگر به اسطوره ها و داستان های 

 «يونيزوسد»برخی از ارباب انواع آنها مانند يونانی گوش فرا داده شود، چنين مينمايد که 

ه بوده رب النوع شراب و مستی و انگور قرن ها قبل به سرزمين بهترين انگور جهان آمد

دند بوی نسبت ميدا «شهر ديونيزوس»يعنی « ديونيزوپوليس»و حتی شهری را هم به نام 

 هند.در تاکستان های کاپيسا )کوهدامن( قرار ميد که موقعيت آنرا بعضی

 

سال از  ۱۲۵سی آنها باری فتوحات اسکندر در شرق آمد و رفتی بيش نبود ولی سلطه سيا

نزديک يک قرن ديگر در جنوب دوام کرد که  . در شمال هندوکش ومق. ۱۰۵تا  ۰۰۵

روی همرفته قريب دونيم قرن ميشود. اين مدتی است طوالنی ولی از آنهم طوالنی تر، با 

با مرور  تأثير آن اگر چه که با همه جوانب آنهنگ يونانی است تر و ريشه دارتر فر دوام

رنگ شده رفت معذالک قريب هزار سال دوام کرد که شرح زمان ضعيف و شعاع آن کم

 آن کتاب ضخيم و عليحده ميخواهد.جزئيات 

 

به سرعت شکست ولی مقاومت  اسکندر مقاومت هخامنشی ها را در خاک های فارس

ارت از آريانا )افغانستان( باشد به آسانی شکسته نتوانست. بدين واليات شرقی را که عب

ئی اساس قلعه مستحکم و بنای  جهت در خاک ما از حوزه هريرود به بعد در هر نقطه

ياد ميکنند و عده ئی به صفات  «اسکندريه»ذاشت که علی العموم همه را بنام شهری را گ

معروفترين آنها بدين قرار  که شت و برخی هم محض دژ مستحکم بودمعين تشخيص دا

 اند:

 

 اسکندریه هرات:  یا ( اسکندریه هریوا ۳)

انی ها آنرا در يم که خود يونر اينجا قلعه و شهر مستحکمی داشتپيش از رسيدن يونانی ها د

اساس آن در عصر هخامنشی  ياد کرده اند. « ارته کاپن»يا « ارته کوانا»ماخذ خود به نام 

هرات مدفون  آن محتمالً در زير آبادی های شهر موجودۀبقايای  که ودها گذاشته شده ب

 خواهد بود.

 

 ( اسکندریه پروفتازیا:۲)

 «فرادا»که « فراداتا»از قلعه های دوره هخامنشی. کلمه نام قلعه ديگری بود  «فرادا»

تا حال باقی  «ودفراه ر»انه ئی بود در اوستا که بصورت معنی دارد، اسم خاص نام رودخ

« فرادا» داريم ولی گمان نميکنم که «فراه»وز هم شهر و عالقه ئی بنام انده است. ما هنم

مرکز سيستان بود و موقعيت  «فرادا»موجوده بوده باشد زيرا  «فراه»هخامنشی در حوالی 
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 «زرنج»ائی مثالً در پيرامون خرابه های آنرا بايد در حوالی هامون سيستان در کدام ج

را پی ريزی نمود که در تاريخ بنام  در همين جا اسکندريه ديگری جستجو کرد. اسکندر

 شهرت دارد. «اسکندريه پروفتازی»

 

 ( اسکندریه اراکوزی:۱)
ت. با در کدام جائی قرار داش ،يعنی ارغنداب «اراکوتس»اين اسکندريه احتماالً در حوزه 

القا ميکند، چنين و با شواهدی که  مورد وجود دارداين  معلومات بسيار محدودی که در

تصور ميکنم که محل اين شهر در جائی بوده که حاال خرابه های شهر کهنه قندهار در 

ات در جمله والي «هاراويتی»قيطول اشغال کرده است. چون نام  دامنه های شرقی کوه

يا نائب الحکومه ايشان در ين حوزه مقری  «خشتراپاون»قلمرو هخامنشی ها آمده حتماً 

چون بدون سند قاطع حکم نميتوان کرد، گفته نميتوانم که مرکز استان داری داشته ولی 

ور قطع ( بط.می عصر آشوکا )نيمه اول قرن سوم ق.هخامنشی کجا بود؟ ولی با کتيبه ها

اينجا آبادی ها شده است. چون سنگ نبشته های اشوکا در ها ثابت است که در عصر موريا

خرابه های شهر کهنه قندهار پيدا شده و از آن مفصل  به زبان و رسم الخط يونانی از همين

ا به تعداد زياد در طی قرن سوم تر بجايش بحث خواهم کرد، واضح ميشود که يونانی ه

در سرپوزه قندهار در پای کوه قيطول زندگانی داشتند و اين امر اقالً يکی از داليلی  .مق.

ايسيدو »ا شده باشد چنانکه ن جا بنشده ميتواند که مطابق آن اسکندريه اراکوزی در همي

 يعنی شهر عمده عالقۀ« متروپوليس اراکوزياس»همين جا را به صفت « خارکسی

 اراکوزی ميخواند.

 

 ( اسکندریه غزنی ؟۳)
وا برداشته شده، باستان شناسان ايطالوی معتقدند که در از روی عکاسی هائی که از ه

ز کدام شهر يونانی ديده ميشود. حقايق را پيرامون خرابه های غزنی موجوده هم آثاری ا

 تحقيقات آينده باستانشناسی روشن خواهد کرد.

 

 ( اسکندریه پروان:۱)

کوه شهرت دارد. يونانی ها ميان سلسله  «اسکندريه قفقاز»اين اسکندريه بيشتر به صفت 

قفقاز اصلی و هندوکش تميز نميتوانستند و همه را دامنه يک سلسله جبال تصور می 

بلند پر برف کشور ما را به صفت  مودند. منتها چون به هند نزديک شده بودند، کوهن

گفتند و مي «کاوکازوس ايندوکس»ميکردند و در زبان يونانی آنرا  هم ياد «قفقاز هندی»

و « ايندوکش»به مرور زمان در زبان زد مردم « ايندوکس»تصور ميکنم که همين صفت 

گذاشته شد و چون داخل دره ها و ئی ينجا اساس قلعه شده باشد. باری در ا «هندوکش»

بيشتر  حکام آن توجه زياد مبذول شد و عدۀدر است ،معبر های هندوکش را نگه بانی ميکرد

 ن يونانی در اينجا اقامت داشتند.جنگ آوارا

 

 یه های شمال ؟ر( اسکند۶)

العموم در  در شمال هندوکش اسکندر اقالً اساس سه شهر مستحکم را گذاشت که علی

کرانه های جريان مسير اکسوس )آمو دريا( قرار داشت. کاوش های پروفيسور فوشه در 
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در خرابه های شهر و باالحصار بلخ ثابت ساخت که  ۱۳۴۰و استاد شلوم برژه در  ۱۳۲۰

موقعيت شهرهای يونانی را بايد نزديک تر به آب های آمو و بيشتر در نقاط تقاطع يا 

ستجو نمود. اين اسکندريه ها در حصه های عليا، وسطی و سفلی ريزش معاونان آن ج

در ميان اسکندريه های شمال  رود خانه بزرگ در نقاط سوق الجيشی مهمی بنا يافته بود.

اسکندريه آمو »يا )اسکندريه اکسوس( يا « اسکندريه اوکسيانا»هندوکش يکی به صفت 

هر يونانی ئی نيست که خرابه های آن ياد شده است. آيا اين اسکندريه عبارت از ش« دريا

سال اخير در محل ريزش رودخانه کوکچه به رود خانه پنج با آمو دريا متصل  ۰در 

قوس  ۲۵و  ۱۳، ۱۸، ۱۷کشف شده؟ و بشرحيکه در شماره های « آی خانم»دهکدۀ 

روزنامه انيس دادم، موقعيت آن از نظر سوق الجيشی بی نهايت خوب انتخاب شده  ۱۰۴۰

( شواهد ۱۰۴۰و  ۱۰۴۴جريان کاوش ها و خاک برداری هائی دو سال اخير )و در 

معماری و فرهنگی و هنری و ادبی خاص يونانی از آن منکشف گرديده که در جاهايش از 

 هرکدام ذکری خواهم کرد.

 

  «بکترا»( اسکندریه ۷)
ی و در قسمت های وسطی آن پی ريز« اکسوس»شهر ديگری است که اسکندر در امتداد 

يا « زرياسپه»نمود. منابع يونانی يکی از شهرهای قديمی ما را در ين نواحی بنام 

که تا امروز در « اسپ»است، يعنی « اسپه»نام ميبرند. يک حصه اين نام « زراسپه»

)آتش( « آذر»يا « زرد»)طال( يا « زر»زبان های ما متداول است. حصۀ دومی اين نام يا 

« اسپ آتشی»يا « اسپ زرد»، «اسپ طالئی»مذکور را بوده و بدين ترتيب نام شهر 

هم آمده که آنرا « زردشتر»در نام « زرا»يا « زر»ترجمه ميتوانيم. نا گفته نماند که کلمۀ 

 ترجمه کرده اند.« صاحب اشتر زرد»برخی از علمای غربی 

 

باز هم در نزديکی های « بکترا»بهر حال از احتمال بيرون نيست که شهر اسکندريه 

مسير آمو دريا در کدام جائی بوده باشد. به گمان ناقص تصور ميکنم دو جای برای بنای 

اين اسکندريه بی مناسبت نبود، يکی محل ريزش رودخانه قندوز به آمو دريا که در آنجا 

به آمو دريا. « بلخ آب»افتاده و ديگر محل ريزش « قلعه زال»بقايای خرابه های مهم 

با تقسيمات هژده نهر امروز به آمو دريا نميرسد ولی دونيم « آببلخ »ناگفته نماند که 

 هزار سال قبل علتی برای رسيدن آن به جريان اکسوس به نظر نميخورد.

 

 ( اسکندریه مارجیان۸)

چنين تصور ميکنم که موقعيت اسکندريه ئی که در حصص سفلی آب آمو بنا يافته بود، 

باشد که در کنار مرغاب در جائی « مرو رود»يا اسکندريه « مارجيان»همان اسکندريه 

ياد ميشود و بقايای آن در « مرو کوچک»يا « ماروشاق»ساخته شده بود که امروز بنام 

آخرين حصه ئی که مرغاب خاک افغانی را ترک ميگويد به شکل دايرۀ عظيمی جلب نظر 

 ميکند و بر خطوط سرحدی حاکم ميباشد.

 

 ( اسکندریه اسچاته۹)
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ونانی يک اسکندريه ديگر هم در صفحات شمال هندوکش در منتها اليه شرقی يا در منابع ي

خوانده اند و در باالترين قسمت « اسکندريه اسچاته»شمال شرقی واقع بوده که آنرا به نام 

)آمو دريا( قرار داشت. در داخل خاک های  افغانستان امروزی باالترين « اکسوس»های 

دريا يا پنج( که برای بنای شهری مناسبت شايان داشت نقطه ئی در مسير اکسوس )آمو 

در آنجا باشد. از « اسکندريه اوکسيانا»است که تصور ميکنم موقعيت « آی خانم»همين 

محل پيوست شدن کوکچه به دريای پنج باالتر همه کهستانی است و جای مناسبی برای 

« اسکندريه اقصی»يا « اسکندريه اسچاته»شهری متصور نيست. از امکان بعيد است که 

 در سواحل راست رود خانه پنج کدام جائی آنطرف سرحدات امروزی ما بوده باشد.

 

يا اقالً هشت شهر يونانی در افغانستان ثابت است و « اسکندريه»بهر حال وجود هشت 

در کرانه های « اورنس»غير از آنچه شمردم قلعه ها و دژ های ديگری هم بوده مانند 

« برج عبداله»و « سار اسکندری»ين(  و قلعه هائی که موقعيت آنها را در )اباس« اندوس»

که پروفيسور گيرشمن در سال های اول جنگ دوم « برج عبداله»حدس ميزنند. در 

متری کاؤش هائی نمود، خشت هائی پيدا شد که روی آن  ۰۵عمومی در يک ساحۀ 

برج عبداله قلعۀ مستحکمی  بصورت عالمه بعضی حرف های الفبای يونانی نقش شده بود.

« شتل»، «سالنگ»، «غوربند»بود مشرف بر آب های مشترک چهار رودخانه خروشان: 

ق.م. اينجا چند روزی توقف  ۰۰۵احتمال دارد که اسکندر در خزان سال «. پنجشير»و 

اسکندريه »در مدخل دره هندوکش برسد و اساس « پروان»نموده و پيش از اينکه به 

ذارد همين جا در کرانه های آب چهار رودخانه که چشم انداز وسيع و زيبائی را بگ« قفقاز

دارد، و در ته آن در افق مقابل هندوکش مانند پردۀ سفيد از دامنه های آسمان آويزان معلوم 

 ميشود، متوقف شده و پيرامون عبور از ين سد عظيم پيش خود نقشه ها کشيده باشد.

 

ميخواند و به مثابه دژی مستحکم سايه « شهر شاهی» برج عبداله را پروفيسور هاکن

کنگره های ديوار های بلند آن در آب های رودخانه ها منعکس ميشد. راجع به برج عبداله 

عرف »و در کتاب « بگرام»و پروان داستان های فلکلوری داريم که در اثر کوچکی بنام 

 داده ام. بزبان فرانسه پاره ئی از آنها را شرح« و عادات افغانها

 

، در نزديکی «حصار سکندر»يا « سار سکندری»جای ديگری در کوهدامن داريم بنام 

های سرای خواجه که خرابه های آن روی تپه ئی منبسط است. شايد اين نام مشتبه کننده 

باشد و حصار به  سکندر تعلقی نداشته باشد ولی در کوشانی بودن دژ مذکور ابداً اشتباهی 

 نيست.

 

     *     *          * 

 

در ين رشته مطالعات تحليلی عصر يونانی در افغانستان، آنهم در صورتيکه هدف  چرا 

اساسی شرح ماثر فرهنگی و مدنی است اولتر از همه به ذکر اسمائی بعضی شهر ها و 

 قلعه ها پرداختيم؟
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ماندند. خود اين امر داليل بسيار دارد. يونانی ها بيشتر از دو صد سال در افغانستان 

و در دورۀ سلطنت مستقل يونانی « سلوسی»اسکندر و بعد از او در عصر شاهان خاندان 

و شهر نشين « مدنی»باختری شهر ها و قلعه ها و دژها آباد شد. يونانی ها که مردمان 

بودند، در ترتيب پالن های شهرها نظر خاصی داشتند: شهرهای يونانی بيشتر بصورت 

و اساساً دو جاده در وسط شهر تقاطع ميکرد و شهر را به چهار ناحيه مستطيل طرح ميشد 

تقسيم مينمود يا اقالً يک جاده سراسر طول شهر را عبور مينمود. اين مفهوم در وجه 

چهار »بوده که « چارته کوارته»هم مشهود است. اصالً اين کلمه « چاريکار»تسميۀ 

و چه در « اوپيان»ای يونانی چه در معنی دارد و در مجاورت اينجا هم شهره« ناحيه

سال  ۴۵که در خاک های سوريه « ديورا اروپا»وجود داشت. در شهر يونانی « بگرام»

قبل کشف شده دو جاده اساسی شهر را به نحوی که ذکر کردم به نواحی چهارگانه تقسيم 

 سال اخير در کشور خود ما مکشوف ۰که در اين « آی خانم»ميکرد. در شهر يونانی 

متر شهر را به دو  ۱۷۵۵گرديده يک جاده اساسی از شمال شرق به جنوب غرب به طول 

حصه تقسيم نموده بود که در يک طرف آن باالحصار و ارگ و در حصه ديگر در پايان 

)بازار در ماحول يک ميدان مستطيل شکل که « اگورا»حصار محله های بود و باش و 

داخل داشت و در آنجا خريد و فروش و نطق های برنده و پايه ها و کمان هائی رو به 

« پلسترو»اجتماعی و سياسی ميشد( و ورزشگاه يا زورخانه که خود يونانی ها آنرا 

 ميگفتند با تياتر ها و کتاب خانه ها وغيره قرار داشت.

 

شهر های يونانی به نحوی که ذکر کردم دارای معابد مخصوص ارباب انواع، و ورزشگاه 

يويم ها و جمنازيويم ها، تياتر ها، ارکاره کشتی گيری، جاهائی برای نطق و ها يا استود

خطابه، حمام های عمومی وغيره بود. بدين ترتيب هر جا شهری بنا ميشد، تمام مؤسسات 

و مراکز دينی و فرهنگی و ثقافتی و تربيۀ بدنی در آنجا اعمار ميگرديد. اين ملت مهذب 

پا تا حد زياد از تخم های بار آور فکری و ذهنی آنها که اساس تمدن مادی و معنوی ارو

بميان آمده، در داخل يونان يا خارج آن چه در خاک های افريقائی )مصب رود نيل(، چه 

در خاک های غربی آسيائی )آسيای صغير، شام و لبنان(، چه در خاک های ايران و چه 

د، همه جا تمدن و فرهنگ در شرق اقصای يونانی که مقصد از آن افغانستان کنونی باش

خود را منتقل نموده و مؤسساتی را که در زندگانی اجتماعی و فرهنگی و سياسی و ادبی 

، «مدن»بدان نياز داشتند، بميان آوردند. بدين ترتيب شهر يا همانطوريکه عرب ها ميگفتند 

ر زندگانی را که به تمام معنی و مفهوم آن ايجاب ميکرد، ايجاد کردند. د« مدنی»زندگانی 

اجتماعی و مدنی يونانی شهر کانون همه فعاليت های مدنی:  بدنی، ذهنی، فکری و 

 اجتماعی بود.

 

بنا کرد؟ شبهه ئی نيست که « اندوس»و « اکسوس»اسکندريه بين  ۳ – ۸اسکندر چرا 

مقصد اساسی او در اول وهله جنبۀ نظامی داشت که اينجا بدان نمی پيچيم، شبهه ئی نيست 

« ظلمات»هيان او از يونان دور شده رفته و آنطوريکه افسانه ها ميگويند در که سپا

طوری راه خود را گم کردند که بدون رهنمائی خضر از آن بدر آمده نميتوانستند. اين 

ظلمات چيز ديگری جز مجهوالت شرق، آنهم شرق بعيد آنوقت نيست که انتهايش را 

افغانستان و در خم و پيچ دره های عميق و حواشی هند تشکيل ميداد. در کوهپايه های 
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تنگ، يونانی ها سرگيچه شده و تصور ميکردند به آخر دنيا رسيده اند. ايشان حق داشتند، 

دنيای معلوم آنوقت ها از قلمرو امپراطوری هخامنشی و حواشی هند سياه و سفيد چندان 

کوهپايه های اين  سال در ۰ – ۴پيشتر تجاوز نميکرد. ماندن اسکندر و سپاهيان او 

سرزمين يونانيان و خود اسکندر و جنرال های او را به حيرت افگنده بود، طوری که 

انعکاس آنرا باز در يکی از داستان های فولکلوری وطن خود می يابيم که روح و نتيجۀ 

و در متن « مردان پاروپاميزاد»آنرا بصورت درامی نوشته ام که در متن فارسی به اسم 

 از طرف انجمن تاريخ چاپ و نشر شده است.« اسکندر در افغانستان»به اسم فرانسوی 

 

اسکندر هر چه در دل شرق پيش می آمد سپاهيان او عالوه بر جنگ ها با پيمودن راه های 

طوالنی احساس خستگی و مريضی ميکردند و وقت بوقت از پيشروی سرباز ميزدند. 

و فتح آن و بغاوت مجدد اهالی در « نهارته کوا»مقاومت شديد اهالی هرات در شهر 

کنونی نرسيده بود بوی « شين دند»يا « سبز وار»حاليکه خود سردار مقدونی تا حوالی 

فلسفۀ نوينی را فهمانيد که اگر ميخواهد از عقب سر خود در امان باشد بايد به تاسيس قلعه 

به بنای شهری اقدام ها يا اسکندريه ها مبادرت کند. روی اين درس عملی در هر ايالتی 

کرد و در هر کدام از ين شهرها سپاهيان خسته و مريض و آنهائی را که توان ادامه سفر 

را نداشتند با عده ئی از سپاهيان آزموده و هنرمندان و علما و نويسندگان و فالسفه که با 

، خود همراه داشت، امر اقامت داد. نميتوان گفت که در هر شهری مثل اسکندريه هرات

فراه، قندهار، پروان، بلخ، مرو رود و آی خانم وغيره چه تعدادی از يونانيان خود را باقی 

گذاشت. احتمال دارد روی همرفته در تمام نقاط بين دو رودخانه بزرگ اکسوس و اندوس 

هزار يونانی توقف گزيده باشند. البته فتوحات اسکندر در شرق با همۀ  ۱۰ – ۱۵در حدود 

ظر زمان آمد و شدی بيش نبود ولی يونانيان بيشتر از همه جا در ديار ما اهميت آن از ن

ماندند و متوطن شدند. صاحب زمين و باغ گرديدند و کم کم در مردم محلی نقاط مختلف 

اين سرزمين حل و مزج گرديدند. قصۀ ازدواج يونانيان با زنان مشرق زمين سنتی است 

 که از طرف خود اسکندر باقی ماند.

 

ندر خودش با يکی از دختران جنگنده و زيبای ديار ما که به برخی روايات باشنده درۀ اسک

« روشانه»قشنگ پنجشير و به برخی روايات از اهالی باختر بود، ازدواج کرد. اين دختر 

يکی از نجبای اين سرزمين بود. راجع به اين برخورد و « اوگزيارتس»نام داشت و دختر 

وام داستان هائی داريم: ميگويند که در ميان کسانيکه از خانه اين ازدواج در فرهنگ ع

های خود برآمده و در دامنۀ کوهی سخت عليه سردار مقدونی مقاومت ميکردند دوشيزه 

ئی هم بود که به رخ نقاب زده و می جنگيد و تا آخرين مرحله با خود اسکندر مقابله 

اب از رخ او افتاد و آنگاه اسکندر بر ميکرد که ناگهان شمشيرش به بند نقاب بند شد و نق

رشادت او آفرين گفته و مايل به ازدواج با او گرديد. مراسم عقد کنان با عرف و عادات 

محلی بصورت بسيار ساده برگزار شد. بدين معنی که اسکندر قرص نانی را با شمشير از 

اين روش ساده داد و نيم ديگر را خودش خورد. « روشانه»هم دونيم کرد. نيمی را به 

حاکی از ين بود که زن و شوهر بحيث شريک زندگانی اگر لقمۀ نانی هم داشته باشند با هم 

 نصف کنند.
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*          *          * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقارن با عصر هخامنشی وارد دورۀ تاريخی شده و بعد از آن يونانيان روی  افغانستان

قرن مقدم بر آغاز عهد  4سال دوام می کند و  صد 4اين دو دوره  .صحنه تاريخ ما آمده اند

دربر می گيرد. درين دورۀ طوالنی دو فرهنگ و دو تمدن بزرگ يکی بعد از را ميالدی 

برای  هاهم و مشترک با هم آثاری پديد آورده اند که مطالعۀ آنبا ديگری و هر دو موازی 

های که هنوز از شهر. باال گفتيم خود ما و برای جهان خاورشناسی اهميت زياد دارد

هخامنشی اثری نيافته ايم ولی تاثير مدنی و عمرانی و فرهنگی آن دوره نه تنها در عصر 

از  «آی خانم»و  2591از « سرخ کوتل»يونانی بلکه قرن ها بعدتر هم بچشم می خورد. 

به ما مدلل ساخته است که نه تنها در عصر يونانی بلکه در دورۀ کوشانی ها تاثير  2594

ادامه داشت. مانند هنوز  ،ش معماری هخامنشی که جزء روش معماری محلی شده بودرو

در آبادی شهرها و دژها و معابد خشت  «سرخ کوتل»و در « آی خانم»در  «تخت جمشيد»

خام و سنگ تراشيده برای زير ستون ها و فيل پايه ها و بدنه های فيل پايه ها و سر ستون 

ی رفت. روش معماری هخامنشی تنها در استعمال مصالح ها و پته های زينه ها بکار م

بلکه در خود طرز آبادی هم مشهود می باشد. مانند کنگرۀ مرتبه دار سر  ،تعمير نيست

ديوارها و تيرکش ها بشکل سر پيکان و غيره که نمونه های آن در معبد کنشکا در سرخ 

 کوتل اشکارا گرديده است.

 

دی و عمران و پيکر تراشی و نقاشی و تخصيص معابد يونانی ها که در شهرسازی و آبا

در شهرها و نقاط مختلف کشور ما به ذوق و روش  ،به ارباب انواع عالقه مفرط داشتند

از  «آی خانم»انتظار اينک کم کم شواهد آن از  خود آبادی هائی کردند که بعد از سال ها

 زير خاک بر آمده می رود.

 

*          *          * 

 

بگويم که مملکت ما از نظر پيکر سازی و هيکل تراشی و حجاری و نقاشی روزی از  راگ

ی به گزاف نخواهد بود. بيست و سه هزار مجسمه ، سخنغنی ترين کشورهای جهان بود

شهر هده از ده کيلومتری جنوب  «تپه کالن»از جايگاه يک معبد  2511در سال  گچی

ديگر زير خاک های تپه ها نيست؟ اولين  جالل آباد کشف نشد؟ و صدها هزار مجسمۀ
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سال قبل از کابل پيدا نشد؟ دانشمندان مغرب زمين درين يک  219مجسمه بودا در حدود 

وفترين و وضع کرده اند که معر ئیقرن و ثلث آن برای اين مدارس و مکاتب هنری نام ها

ضع اوليه آن است که وا «يونانو بودائی» يا« گريکو بوديک»قديم ترين آن همان صفت 

 پروفيسور الفرد فوشۀ فرانسوی بود و درين سال های اخير مدعيانی پيدا کرد.

سوی در افغانستان پيدا يکی از افتخارات شلوم برژۀ مدير سابق هيات باستان شناسی فران

شبهه ئی است. شه های ادبی را تحت الشعاع قرار داده کردن نظريه جديدی است که مناق

حاکميت و  «اندوس»ها از کناره بحيره روم تا مجرای ا و يونانی نيست که هخامنشی ه

درين ساحه وسيع حجاری و پيکر سازی چهره ها و قيافه ها سبک ها و روش  .نفوذ داشتند

ن ها نيافته بودند تا اينکه های گوناگونی بخود گرفته و تعريف مشخص و منسجم برای آ

جيب و در چهره های ع کشف شد 2512ر سرزمين شام در سال د «ديورا اروپوس»شهر 

ميشل »وفيسر پرنفوذ دو جانبه ئی يافتند و  «پالمير»مخصوصاً مجسمه های غرب آسيا 

 خواند. «اشکانی»يا « پارتی»رسه آن را مد« روستو فتزل

 

ی کرد و استاد شلوم را باز «ديورا اروپوس»عين نقش کشف  2591ف سرخ کوتل در کش

مالحظه نمود که  ،سوی که اينجا جای و مجال شرح آن نيستات عميق مقايبرژه با مطالع

نظريات علمی  نام نهاد. «کوشانی»را مکتب می باشد که آن  ئی مواجه با مدرسه هنری

استاد شلوم برژه را عاری از هر گونه پيرايه علمی بزبان ساده عاميانه چنين خالصه می 

 توان کرد:

 

مشترک خاک های ماحول سواحل بحيره روم شده  بعقيده نامبرده هنر يونانی قديم که هنر

بخود  «گريکو رومی»درسه بدست رومی ها افتاده و نام م .در طی قرن اول ق.م ،بود

يم افکار و اسطوره های مسيحی در تجس 4ی قرن اين مدرسه اخيرالذکر در حوالگرفت. 

هنری  هرسمد . اينپا به وجود نهاد «مسيحيت قديم»مسيحيت درآمد و آنگاه مدرسه هنری 

 آيد.ميمی ديم در ذيل مکتب يونانی بحر الرورومی و چه مسيحيت ق-چه گريکو

 

ترانه در خاک های آسيائی از شام تا دهلی در تشکل انی خارج از حوزه مديهنر قديم يون

ط شده مدارس هنری مختلفی دخالت دارد. چون در تمام ساحۀ قلمرو هخامنشی ايرانی منبس

ورۀ بميان آمده است. همچنين هنر يونانی در د «ايرانو يونان»آفاقی  از آميزش آنها مکتب

چند سال باينطرف به  از نقطه نظرکه آن را ازين  تسلط دو صد ساله يونانی در آريانا

يونانو »و يا « گريکو بکتريان»ظهور مکتب  ياد کرده ام باعث« هالد آسيائی»صفت 

 شده است. «باختری

 

ادبيات يونانی خودش در قلب اله يونانی از نظر فرهنگ و هنر و افغانستان در دورۀ سه س

هالد آسيائی که واقعيت آن را بايد شناخت و قبول کرد و . شده بود «يونان ديگری»آسيا 

بدون شناختن و قبول کردن اين واقعيت مبداء بسيار مسايل هنری و فرهنگی فهميده 

 نخواهد شد.
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های قديم هنری شرقی ای آسيا به قالب خشک روش اصالً هنر يونانی همه جا در خاک ه

. طوريکه مدرسه د و در پيکر تراشی سنت نمايش نيم رخ را عوض کردروح جديدی دمان

 برو افراط نمود.به روش نمايش رو« اشکانی»يا « پارتی»

 

فهم  ذهنيت دانشمندان را در «را ارويوسديو»گفتم که کشف سرخ کوتل مانند کشف بيشتر 

که تازه سر و صدای آن بلند شده انقالبی در  «آی خانم»ی تغيير داد. کشف مطالب هنر

و « ويدی»نيست که نام آن در عصر آرياهای  ذهنيت ها توليد خواهد نمود. شبهه ئی

و هخامنشی و يونانی هميشه معروف بود و در تمام رشته ها منجمله هنر  «اوستائی»

فيسر فوشۀ کار را به جائی کشانيد که پرو ولی تجارب منفیکانون مهمی تلقی می شد 

تشبيه کرد. سرخ کوتل بحيث مقدمه و آی خانم بصورت واضح و  «سرابی»را به « بلخ»

د و هنر خوب و عميق ريشه دوانيده بو هنر و فرهنگ يونانی در آريانا قاطع نشان داد که

ی انتشار به خاک های دور دست هندی و چين «يونان اسيائی»و فرهنگ يونانی از همين 

نام نهاد و يک نفر از  ی کوشانی که تازه استاد شلوم برژهميافت. پس مبداء مدرسه هنر

کتابی بعنوان "هنر کوشانی" نوشت. همين هنر « روزنفيلد»نشمندان امريکائی بنام دا

  .هم است «يونانی باختری»آميختۀ 

 

هر آنچه خوب و کوشانی ها قوم باديه نشين آسيای مرکزی يک صفت عالی داشتند که 

خاذ می کردند. ايشان هنر ترکيبی می گرفتند و بدون تعصب ات ،پسنديده و مفيد بود

هنر  .باختر را گرفتند و امروز بنام خود آن ها مسجل گرديده است «انی باختریيون»

و پهلوی مذهبی ممزوج يا  «هنر شاهی»پهلوی عمده داشت: پهلوی امتثالی يا کوشانی دو 

جمنا انبساط  ودائی که ساحۀ هر دوی آن از کرانه های آمو دريا تا سواحلفلسفه ديانت ب

ک های باختری، گندهاری، ماتورانی در عصر خود کوشانی ها از داشت و بنام ها و سب

 آن بحث خواهيم کرد.

 

*          *          * 

 

نها نقشی و رسم الخط يونانی در ابقای تمدن و فرهنگ و فلسفه و ادبيات و هنر آ زبان

داشت که تاثير آن را بهيچ وجه انکار نمی توان کرد. تمدن يونانی بيشتر بر فلسفه حيات و 

 در ميان سپاهيان يونانی که با اسکندر آمدند عده ئی در .بر زيبائی های زندگانی متکی بود

ديگر در دورۀ دو صد ساله سلطه يونانی به  رزمين ماندند و مسکن گزيدند و عدۀين س

زمين و منجمله افغانستان به ديار ما آمدند. يونانی همانطور که به هنر خود افتخار  مشرق

می کرد به فلسفه و ادبيات و مظاهر ادبی زبان خود سخت عالقمند بود و هر جا می رفت 

 آن را با خود می برد و محافظه می کرد و منتشر می نمود.

 

غانستان اثری نبود و جز مضامين روی سال قبل از زبان و رسم الخط يونانی در اف 29تا 

مسکوکات، همان مسکوکات بسيار قشنگ و زيبای يونانيان باختری و يونانيان کابلی و 

گندهاری نه تنها برای اثبات وجود زبان و رسم الخط بلکه برای اثبات وجود هنر يونانی 

قالً دو قرن قبل از به تمام مفهوم وسيع آن يگانه سند قاطع در دست بود و بس. يونان قديم ا
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اسکندر در شهرهای مختلف و در جزائر متعدد مربوطه خود سکه های زيبائی بضرب 

می رسانيد که هر کدام بحيث مدال زيبائی محسوب شده می تواند و بعد از دو نيم هزار 

نفاست از آن ها پيشی نگرفته. اينجا در صفحه های  ال هنوز سکه و مدالی به زيبائی وس

سکوکات يونانی از کول چمن حضوری اثر به کشف مجموعه بسيار نفيس م پيشتر اين

اشاره کردم. اين مسکوکات خارج افغانستان و قسماً  «، منطقه جشن استقاللشرق کابل»

تلف يونان بضرب امپراطوری هخامنشی در شهرهای مخ خارج خاک های مربوط به

 هر و ديار ما رسيده بود.رسيده و از راه مراوده و تجارت در دورۀ هخامنشی به ش

 

مسکوکاتی که در قلمرو خاک فعلی افغانستان چه در باختر و چه در گندارا و کابل به 

ضرب رسيده در نفاست از مسکوکات ضرب خود يونان کمی ندارد. اينجا مقصدم شرح 

مسکوکات يونانيان باختری و يونانيان جنوب و شرق و غرب هندوکش نيست. ما 

فيس به تعداد زياد در موزۀ کابل داريم. مجموعه های مسکوکات يونانی مسکوکات بسيار ن

قندوز، کابل، گرديز در جملۀ مهمترين مجموعه های مکشوفه دنيا می آيد و شرح معرفی 

آن ها کتاب های ضخيمی بکار دارد که بيشتر به زبان فرانسه از طرف علمای وابسته به 

مقصد از ذکر مسکوکات در اينجا  .انتشار يافته هيئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان

سال قبل فقط روی مسکوکات ديده شده بود و  29ذکر زبان و رسم الخط يونانی بود که تا 

 بس و از نام و القاب و صفات پادشاهان تجاوز نمی کرد.

 

لی ظروف شکسته گلی مثالً از تپه البته يکی دو حرف يونانی روی پارچه های سفا

ن راه بلخ و آقچه پيدا شده بود ولی در جريان کاوش های پارسال و امسال که بي «نملک»

در ويرانه های شهر  «اول برناردپ»جديد هيئت باستان شناسی فرانسوی از طرف مدير 

برستان آن ها بدست شهر و از ق «ورزشگاه»سه کتيبه از پلستر و  اقال ،آی خانم بعمل آمد

 دون فوت وقت اهميت آن را در مقاله ئیيت است و بکمال توجه و اهم آمده که در خور

قوس  12، 25، 21، 21آی خانم يا مهبانو يا دلف آمو دريا" در شمارهای "بعنوان 

 وزنامه انيس شرح دادم.( ر2149)

 

متری شمال مجرای رودخانه آی خانم نام محلی قشالق کوچکی است که در صد يا دو صد 

)آمو دريا( قرار دارد. جناح غربی  «پنج»ودخانه کوکچه و دو کيلومتری جنوب شرقی ر

تماس دارد که در اثر مطالعه روی خاکی ئی اين دهکده به بقايای خرابه های شهر باستانی 

سال باينطرف بحيث يک شهر يونانی شناخته  9-4و کاوش و خاک برداری های علمی از 

سال انتظار بايد  12-12ت ا اينکه هنوز تحقيقات تازه شروع شده و تا ختم حفريابشده و 

ئی باشيم که در متون معذلک گمان می کنم در اينجا مواجه به يکی از اسکندريه ها ،کشيد

ياد  «اسکندريه آمو دريا»يعنی « اسکندريه اکسوس»يا  «اسکندريه اوکسيانا»قديمه بحيث 

 .است شده

 

استان شناسی از طرف هيئت ب 94در اثر گمانه ها و کاوش های امتحانی که در خزان 

فرانسوی در گوشه و کنار مختلف شهر بعمل آمد تا حدی وضع عمومی شهر و حصه های 

و در نتيجه چنين تشخيص شده که  هعليحده و جاده ها و قنات های آب و غيره روشن شد
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سان و کالسيک شهرسازی يونانی از طرف مهندشهر کامال به اساس نقشه های 

پايان حصار و ارگ  ،باال حصار :مل سه حصه بودهکارشناسان ورزيده طرح شده و شا

از شمال به جنوب در  که پايان حصار که قسمت های هموار شهر را اتشکيل می دهد

کرانه های آب پنج يا آمو دريا منبسط است و جاده عمومی که در يک کيلومتری رود خانه 

جدا می کرد. تا جائی ا از هم ر موازی با جريان آب کشيده شده دو حصۀ باال و پايان شهر

که از روی کاوش های امتحانی معلوم شده حصص جنوب غربی شهر پايان محل رهايش 

ارات عمومی از اهالی بوده و در ساحۀ وسطی اين قسمت شهر بعضی آثار و بقايای عم

يعنی ميدان مستطيل شکلی ديده می شود که  «اگوارا»يعنی ورزشگاه و « جمنازيوم»قبيل 

ها در حياط داخلی آن خريد و فروش و خطابه های اجتماعی و ادبی و  عموماً يونانی

 سياسی ايراد می کردند و عموماً پيکرۀ خدمت گذاران جامعۀ را در آنجا برپا می نمودند.

 

مدير جديد هيئت باستان شناسی  «اول برناردپ»ی يونانی که امسال تحت نظر کتيبه ها

دو ناحيه کشف شده يکی از جمنازيوم و ديگری از  ،فرانسوی از شهر آی خانم بدست آمد

به مفهوم مشخص تر که مقصد از آن برای جمنازيوم يا ورزشگاه  .از گورستان شهر

ها  يونانی ،شهرت دارد «ارکاره»ط ما به باشد و به اصطالح پهلوانی در محي «خانهزور»

به پهلوانی و  ا بيشتر اختصاصاينج .می گفتند «پلسترو»کلمه مخصوصی داشتند و آن را 

ی و آزمائی و کشتی گيری و تمرين های بدنی داشت و طبق عرف يونانی، پهلوانزور

شخبختانه آزمائی و زيبائی بدنی هم ارباب انواعی داشت مانند: هرکول و هرمس. خوزور

سر او شکسته بود که چند روز  است. شده هم کشف «هرکول»از همين ورزشگاه مجسمه 

بی نهايت قشنگ است. در قسمت تحتانی لوحه سنگ مجسمه که در بعد آنهم بدست آمد و 

چنين می نمايد که يک يا  به زبان و رسم الخط يونانی نقش شده و ، کتيبه ئیزمين گور بود

ا به ارباب انواع نيرومندی يعنی مجسمه ر ،يونانی که محتمالً برادر هم بودند دو مرد

نام « استراتون»و « تريپاکوس»فر يونانی دا کرده اند. اين دو ناه «هرکول»و « هرمس»

يک نفر باشد  فقط نام «تريباکوس استراتون»بودند. شايد « استراتون»داشتند و فرزندان 

 «استراتون»يک پسر يا پسران بهر حال واضح است که  .بوده «استراتون»که فرزند 

 ،يونانیارباب انواع  ،«هرمس»و« هرکول»ی که به ورزشگاه شهر آی خانم به يونان

حامی پهلوانی و نيرو و زيبائی بدنی وقف و اهدا کرده اند. قراريکه از تاريخ قديم يونان 

بر می آيد اهالی آن سرزمين در عالم اجتماع به ورزش و نيروی بدنی و زيبائی و تناسب 

اندام اهميت زياد می دادند و هر جا بودند بدون ورزش و تمرين های بدنی زندگانی نمی 

 د.توانستن

 

را فراموش نکرده  «هرمس»و « هرکول»، «اکسوس»جوانان يونانی در ورزشگاه کنار 

زير نظر ارباب انواع خود مشق و تمرين می کردند و در ريگ ها و آب های رود خانه  و

يونانی ها در تربيۀ بدنی و روحی يک  استحمام می نمودند و از هوای آزاد لذت می بردند.

شهر های يونانی ورزشگاه و مدارس فلسفه و حکمت و تياتر و  در .سان اهميت می دادند

امفی تياتر برای نمايش ها و مظاهرات هنری و ادبی و نشان دادن درامه ها پهلو به پهلو 

ورزشگاه و تياتر هر  «آی خانم»ساخته می شد. در همين شهر يونانی کنار آمو دريا در 

رت داشت و مشعل آن امروز هم ميدان دو پيدا شده. همان طور که بازی های المپی شه
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فالسفه و  ،های بين المللی ورزش های جهانی را در شرق و غرب دنيا روشن می کند

حکمای آن سرزمين علم پرور ارسطو و افالطون و سقراط هر کدام شهرت جهانی داشتند. 

و روش های فلسفی و منطقی آن ملت مهذب و مدنی هنوز هم رهنمای فالسفه امروزی 

 ت و فروغ دانش و بنيش ايشان بر پيشانی جهان فرهنگ معاصر می درخشند.اس

 

و کوه معروف آن از نظر بازی ها و شطارت ها و  «المپ»در ميان شهرهای يونان قديم 

از نظر حکمت و فلسفه و علوم ما ورای طبيعی  «دلف»مسابقه های نيرو و زيبائی بدنی و 

خانم هم مظاهر تربيه بدنی و هم شواهد تنميه معروفيت زياد داشت. خوشبختانه در آی 

يعنی ميدان داد  «اگورا»يونان « دلف». در شهر افکار درونی و روحی هر دو را يافته ايم

و ستد و سخنرانی به اوج ترقی رسيده بود. پيکره اکثر فالسفه و حکما و شعرای قديم 

ها و کلمات قصار و يونان در آنجا بنظر می خورد و جمله های حکمت آميز و وجيزه 

پارچه های اشعار اخالقی روی رواق ها و در پيشانی طاق ها و در پايۀ مجسمه ها و در 

اطراف فيل پايه ها نقش می شد تا خاطره آن در چشم و گوش مردم باقی بماند. در ميان 

مسيحی( از گورستان  2599هجری شمسی  2149ه های يونانی که امسال )بشتسنگ ن

قبر يک نفر يونانی است يکی نوشته ئی بر صندوقه  ،خانم مکشوف شد شهر يونانی آی

هموطنان اين مرد متوفی موسوم به . يک تن از «سی نه آس»يا « کی نه اس»موسوم به 

سخن سرای « هومر»ن اثری از شعری را که در آ «اپی فراد يوس»پسر « کله ارک»

از ميان وجيزه ها نقل کرده و  «دلف»، از همان شهر بينائی يونان قديم هم مشهود استنا

بر مزار دوست و يا خويش خود انتقال داده و در صندوقه آرامگاهش در آی خانم نقر 

 نموده است. ترجمه اين شعر يونانی قرار آتی است:

 

در طفولیت خوب تربیه شو، در جوانی خواهش های خود را اداره کن، در پخته سالی "

که دان باش و در روزهای واپسین زندگانی ب   درستکار باش، در کهولت ناصح خوب
ا که در قالب شعر يونانی از شهر " اين وجيزۀ پر معنی و زيبچگونه بدون افسوس بمیری

رسيده با اينکه بر مزاری نقر شده ولی پيامی است  «دلف آمو دريا»يونان به شهر « دلف»

ق فلسفه يونانی از آن برای زندگان، پيام بسيار عميق و حکمت آميز که روح تفکر و عم

می تابد و اندرز برازنده ايست که فالسفه يونان بعد از سال ها تجربه و تفکر در يافته و 

تمام مبادی تربيۀ فردی و اجتماعی در آن خالصه شده است و راز سعادت و فلسفه 

زندگانی از مهد تا لحد در يک پارچه شعر لطيف گنجانيده شده که برای تمام مراحل 

 نی سر مشقی از آن بهتر نمی توان يافت.زندگا

 

درس هائی که اين وجيزه برای روزهای مختلف زندگانی می دهد هر کدامش بجای خود 

يک جهان ارزش دارد. طفوليت و تربيه خوب، جوانی و خود داری از ميل ها و خواهش 

حيح های نفسانی و شهوانی، پخته سالی و راست کاری، پيری و اندرزدهی و رهنمائی ص

هر کدام سنگ های اساسی تهداب تربيه فردی و اجتماعی بشری است ولی جمله اخير آن 

ر شهواری است که مفهوم واقعی همه قسمت های ديگر "بدان که بدون افسوس بميری" د  

وجيزه را در بر می گيرد و آدمی می تواند بفهمد که از مردن خود افسوس نخورد که در 

 اول اين اندرز شايگان را عملی کرده باشد. مراحل مختلف حيات حصه های
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*          *          * 

 

سم الخط يونانی، فلسفه و حکمت يونانی، تداوی و طبابت يونانی، داستان و و ر زبان

اسطورۀ يونانی، معارف و فرهنگ يونانی در طی دو صد سالۀ تسلط آنها در دورۀ اقتدار 

ما بسيار معمول و مروج شد. يونانيان در اثر دولت يونانی باختری در خاک های کشور 

ازدواج به تدريج با اهالی محلی اين سرزمين حل و مزج شدند و زبان و رسم الخط آنها در 

در  «ارامی»د. همان طور که زبان و رسم الخط ميان عده ئی از هموطنان ما رايج ش

امپراطوری محسوب  دورۀ دو صد ساله هخامنشی زبان بين االقوام کشورهای ملحق به آن

در دورۀ تسلط يونانيان در شرق زبان و رسم الخط آنها هم عين همين نقش را  ،می شد

در دورۀ هخامنشی و يونانی هر دو زبان  )آريانا( بازی می کرد. در خاک های افغانستان

و هر دو رسم الخط در دوره های متقابل خود هم ريشه دوانيدند و هم در موازات هم باقی 

ر سلطۀ موريا در جنوب هندوکش از ند. اين زبان ها و اين رسم الخط ها در عصماند

يا از ننگرهار تا قندهار و در عصر کوشانی های بزرگ در سه  «اراکوزی»تا « گندارا»

بجايش به استناد اسناد قاطع از  کهقرن اول ميالدی به تمام نيرو و قوت خود باقی ماندند 

م الخط م نمود. درين دورۀ اخير از رسم الخط ارامی رسبقا و دوام آنها صحبت خواهي

در کشور ما ظهور کرد و رسم الخط يونانی کم  «خروشتی»ديگری معروف به رسم الخط 

مسيحی دوام نمود و اگر به  9کم تغيير پذيرفته تا عصر يفتلی ها يعنی تا اواخر قرن 

تفا کنيم رسم اک ،می شودوارد کشور ما  911شهادت زاير چينی هيوان تسنگ که در سال 

الخط يونانی با پارۀ تحوالت تا زمان مقارن انتشار اسالم درين سرزمين دوام داشت و رسم 

جای آن را ه رسم الخط سامی ديگر يعنی عربی سامی وقتی از بين رفت ک «ارامی»الخط 

 گرفت.

 

م جغرافيائی و پيشتر اشاره کردم که يونانی ها حينی که به سرزمين ما رسيدند چه در اقلي

نباتی و چه در عرف و عادات و عقايد و رسوم اجتماعی مردم چيزهائی ديدند که با اقليم و 

 عرف و عادات خود شان چندان مغايرت نداشت.

 

يشتر پيرو آئين اوستائی يش از هخامنشيان از نظر معتقدات بافغانستان پيش از يونانيان و پ

تاج شعاع دار توصيف شده و  بشکل زن زيبائی با که در اوستا «اردويورا اناهيتا. »بود

زمين و حاصل خيزی و فراوانی بود از روزگاران قبل التاريخ و دوره  «بغ بانوی»الهه 

، پرستش کننده و پيرو های جديد حجر که مردم به کشت و کار و زمين داری مشغول شدند

دوره های ويدی مورد که بشکل اوليۀ  «ميترائی»يا آئين  مهر «ناهيد»داشت. غير از 

مصلح »يا « زرتشت سپنتمان»جديدتر خود هنوز هم ستايش می شد.  بشکل ،ستايش بود

بود اساسات کلی آن  «اهورا مزدا»آئين او که عبارت از يکتاپرستی  بلخی و «سپيد دامن

عموميت تمام  ،خالصه می شد «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک»در سه جمله 

 داشت.

 



 31 

. ايشان هم ا مجموعه ارباب انواع و اسطوره های مربوطه وارد افغانستان شدندها بيونانی 

داشتند ولی مجموعه ارباب انواع آنها اليحد و اليحصی بود  «زوس»رب االربابی بنام 

لک به همۀ ارباب انواع محلی احترام خاص قايل شدند و قراريکه مسکوکات شاهان امذ

، «ژوپی تر»، «انته»، «هرکول»، «زوس»وه بر و باختری شهادت می دهد عاليونان

و غيره بعضی از ارباب انواع باختری راهم روی سکه های خود  «هرمس»و « ميزو»

 نقش کرده اند.

 

يونانی ها به شراب سازی و باده گساری و رقص و موسيقی عالقمندی زياد داشتند. در 

چه در شرق بخصوص خاک های کشور ما چه در شمال و چه در جنوب چه در غرب و 

در دره های زيبا و وادی های سبز و خرم دامنه های هندوکش با شراب سازان و باده 

گساران مواجه شدند و به اندازه ئی باده و باده گساری ديدند که خود حيران ماندند. قرار 

عالم بزرگ صرف « نی نی پا»از منابع سانسکريت در دست است و اطالعات موثقی که 

کنوع شراب مخصوص ديار ما به ي ،در زبان سانسکريت شهادت می دهد «اتکی»و نحو 

همان قرنی است که  4شهرت زياد داشت. قرن  . همق.م 4حتی در قرن  «کاپيسی»نام 

ق.م همان قرنی است که در ثلث  4ت پدر مورخان يونانی می زيست. باالخره قرن وهرود

ر مقدونی و سپاه او وارد ديار ما می شود. يونانی ها در گشت و گذار خود اخير آن اسکند

در دره ها و کوهپايه ها و در باغ ها و تاکستان ها مجالس باده گساری و رقص و موسيقی 

ب النوع مخصوصی داشتند که او بسيار ديدند. يونانی ها برای مستی و شراب و انگور ر

نقدر انگور و اقسام شراب و انواع مستی و رقص و می گفتند. ايشان آ «ديونيزوس»را 

سرگرمی ديدند که در عالم تخيالت شاعرانه ميتولوژی )قصص ارباب انواع( چنين تصور 

 نمودند که رب النوع شراب و مستی آن ها اصال از سرزمين ما بود. ازين گذشته شهری

که يزوس( ياد می شد يعنی )شهر ديون «ديونيو پوليس»هم برای او تصور کردند که بنام 

و يا در عالقه هده در  (کوهدامن و کوهستان) «کاپيسا»موقعيت آن را دانشمندان يا در 

 ننگرهار قرار می دهند.

 

و صورت  رب االرباب خود «زوس»ی ها در مسکوکات خود بيشتر چهره يونان

وسوم حامی پهلوانی و نيروی بدنی را ضرب می زدند. يکی از شاهان يونانی م «هرکول»

در يکنوع سکه  ،در باختر به سلطنت رسيد .ق.م 219که در حوالی  «ايوکراتيدس»به 

هائی که در جنوب هندوکش مخصوصاً در عالقه کاپيسا بضرب رسانيده عالوه بر زوس 

محلی بود بضرب  کلۀ قبلی را که عالمه فارقه نيروی پهلوانی ،که روی تختی نشسته

)پيل سر( همين مطلب را به خاطر جلوه می دهد و در يا  «پيلوسارا»رسانيده. اصطالح 

د که در شمال بگرام فراز افسانه های محل رهايشگاه حامی نيرومندی کوهی را می پنداشتن

 حاکم بود. تانسريزه که

 

چه در نجرو و تگاو و سنجن و در نامه و پنجشير و  ،يونانی ها چه در کهستان و کوهدامن

شنگ و د و ارغنداب و چه در دره های اليحوزۀ هری روچه در تاکستان های  ،اندراب

النگار و درۀ نور و حصه های سفلی دره کنر همه جا با شکاری های نيرومند و تنومند 

مواجه می شدند و مجالس رقص مردان و زنان را می ديدند. اين مجلس ها علی العموم 
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ی کوهپايه ها و وادی ها زير شاخسار انبوه درختان و در سايه های تاک های وحشی و اهل

می نوشيدند و  ،صورت می گرفت و يونانی ها در آن بزم های نشاط شرکت می جستند

 دنيای يونان خود را فراموش می کردند. ی رقصيدند و چنان بيخود می شدند که گويیم

 

خود می نويسد که يونانی ها به اساس  در کتاب از "بلخ تا تاگزيال" موسيو فوشه فرانسوی

های هانه های محلی شنيده بودند که پهلوان نيرومندی کمان بر دوش افگنده و در کوافس

يعنی )شکاری  «مهشوارا»يده دانشمند فرانسوی اين پهلوان بعق .افغانستان گردش می کرد

يونانی قدرت روحانی و مانند « زوس»انند ها بود و مه بزرگ( خوانده می شد و حامی کو

يونانيان با شنيدن اين داستان ها به فکر داستان های خود  نيروی بدنی داشت. «هرکول»

ها ه می افتادند و مبداء اکثر اسطوره های ميتولوژی و صحنه های ظهور آن ها را در کو

معشوقه « زوس»می کردند چنانچه می پنداشتند که و تاکستان های اين سرزمين تصور 

)کوکازوس سله جبال هندوکش يعنی سل «قفقاز»را در يکی از غارهای « پرومته»خود 

 محبوس ساخته بود.اندوکس( 

 

از نظر اوضاع  شدن خاک های مفتوحه او آريانا هفتاد سال بعد از وفات اسکندر و تجزيه

« بندو سارا»پسر « آشوکا»افکار و معتقدات جديدی می شود.  فرهنگی صحنه تماس

غان بودائی به نشر آئين و موسس ساللۀ موريای هندی با اعزام مبل «درا گوپتاچن»نواسه 

 فلسفه نوينی می پردازد.

 

جلوس  «پتنه»يعنی « پتالی پوترا»ق.م در  192بزرگ موريا در حوالی پادشاه  «آشوکا»

 «گنگا»خونين که در شمال هند در عالقه  کرد و در سال هشتم سلطنت در اثر يک جنگ

ت و خون و جنگ و يک قلم از کش ،رخ داد و چندين صد هزار نفر زخمی و کشته شد

جدال و آزار انسان حتی مرغ و ماهی و حيوان توبه کرد و روش صلح و سالم و بشر 

وضع کرد و اندرزهای اخالقی خود  یدوستی را به حد اعلی آن رسانيد و برای آن قوانين

قطعه  24را در سنگ نبشته ها به ثبت رسانيد که مجموع آن بحيث فرمان های سنگی به 

تطابق زياد دارد و از آن  (قوانين بودائی) «دهارمه»ن اخالقی اشوکا به می رسد. قواني

بسيار ملهم شده و خودش حامی و مبلغ آئين بودائی بوده ولی در بودائی بودن شخص 

شاهنشاه موريا تازه در مجامع علمی غرب شبۀ پيدا شده که منشاء آن هم تا حدی کشف 

ن باری در عصر او و در اثر اجتهاد و از خاک های افغانستا که کتيبه های وی است

انتشار يافت. همانطور که فرمان های  ديانت بودائی از هند به آريانامبلغان اعزامی او 

سه  ،اشوکا در نقاط مختلف هند در ستون های سنگی و در سنگ نبشته ها موجود است

« سر پوزۀ»کتيبه  ،«درونته»بدست آمده که به نام های کتيبه  کتيبه او در افغانستان جنوبی

ته )بين جالل آباد و از آنها ياد می توانيم. کتيبه درون قندهار «شهر کهنه»قندهار و کتيبه 

لغمان( در زبان و رسم الخط ارامی، کتيبه سرپوزه به زبان رسم الخط يونانی و کتيبه شهر 

ه آن را به ک« درونته»سم الخط يونانی حک شده است. کتيبه کهنه قندهار تنها به زبان و ر

فيسور "هنيگ" انگليسی زير يا )لغمان( خوبتر می شناسند و پرو «لمپاکا»صفت کتيبه 

 . اين کتيبهدر آن مورد نوشته مقاله ئی «لمپاکا»به ارامی آشوکا" مکشوف از  عنوان "کتی

 1اصال جزء محتويات قديم موزۀ کابل بود و سنگ سياه مثلث نمائی است که روی آن فقط 
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ارامی بنظر می خورد و اولين عکس آن در دومين سالنامه کابل در سال  سطر نوشته

از طرف انجمن ادبی کابل نشر شد. در آن وقت ها کس از زبان و رسم الخط و  2511

ل وا رو فقط تصوير سنگ را نشر کردند و بامضمون آن سنگ نبشته اطالع علمی نداشت 

رفی شد و عده ئی از زبان شناسان رويژی به اروپا معنا« رنمارگنست»توسط پروفيسر 

 بدان کاری نداريم. اروپائی به قرائت و ترجمۀ آن اقدام کردند که اين جا

 

سطر آن در باال فقط يک دو  1بناًء عليه از  .است «مثلث نما»قراريکه گفتم اين سنگ 

چند کلمه باقی مانده و پريدگی های سطرها  رف و در سطر های پايان از هر جملهح

. آنچه مهم است را طوری تکه تکه کرده که از ترجمه آن چيز زياد بدست نمی آيد مظمون

در آن ذکر شده و گفته شده است که  «دوانام پری»است که بصورت « آشوکا»اسم مستعار 

ار سال بعد در به 19 .کتيبه به امر پادشاه در ستون سنگی نقر شده تا برای احفاد باقی بماند

يکی از معلمان ليسه احمدشاهی قندهار طی  (هجری شمسی 2111مسيحی ) 2591سال 

نامه ئی بمن اطالع داد که در سر پوزه نزديک چهل زينه قندهار سنگ نبشته ئی پيدا شده. 

موضوع را فوری به اطالع هيئت های باستان شناسی فرانسوی و ايطالوی رسانيدم و در 

 «روما»و « پاريس»مربوط به کس ها با پاره معلومات اثر فعاليت های ايشان فوری ع

اندرۀ ديو »، «لوی روبر»، «دانيل شلوم برژه»د و چهار نفر دانشمندان فرانسوی: رسي

ائی تمدن و فرهنگ يونان و السنه ر شناسکه هر کدام د« اميل بن ونيست»و « پون سومر

به اشتراک هم کتيبه مذکور  ،و زيان های باختری اختصاص دارند «يونانی»و « آرامی»

 ".2591ياتيک سال و مطالعه قرار دادند. "ژورنال ازرا از پهلوهای مختلف تحت تدقيق 

 

بغل  اين کتيبه روی سنگ بزرگی حک شده که سر راه سرپوزه به شهر کهنه قندهار در

خط و به رسم الارامی و يونانی  است و به دو زبان «قيطول»راه و جزء بدنه سرپوزه کوۀ 

ه و اعالن ديگری است از اعالن های سنگی آشوکا که به همان نوشته شدارامی و يونانی 

و در متن « پيوداسس»کمی تحريف در متن يونانی بصورت  نام مستعاری که ذکر کردم با

همين نام را يک صفحه پيش بصورت  آمده و عين «پری يا دارسی»ارامی بصورت 

 ديديم. «لغمان»در سنگ نبشته « دوانام پريا»

 

محتوی اخالقيات هندی از نظر آئين و با در دو زبان يونانی و ارامی کشف اين کتيبه 

انستان اهميت ادبيات و فرهنگ ايرانی و يونانی و هندی و اجتماع هر سه در سر زمين افغ

ا احتراز از پيرايه های تخصصی اهميت آن را از پهلو های مختلف فوق العاده دارد و ب

 بکمال ايجاز ذکر می کنيم.

 

ق.م به سلطنت رسيد و اين کتيبه را که حيثيت )احکام اخالقی( دارد و  192سال اشوکا در 

)شهر کهنه قندهار( در  «اراکوزی». در مجاورت مرکز ق.م 192ده سال بعد در حوالی 

 نقر کرده است. دل کوه

 

 24قی خود را که قراريکه در سواد عظيم هند ديده شده اشوکا احکام و اندرزهای اخال

از طرف اروپائی ها شناخته شده علی العموم به  «احکام اساسی 24»صفت  قطعۀ آن به
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زبان های محلی هر نقطه )پراکريت ها( صادر و حک می کرد. در قندهار کتيبه او به دو 

است و به شرحيکه در  «يونانی»و ديگری « آرامی»ان خارجی نوشته شده که يکی زب

باختری می باشد که  –ره های تسلط يونانو صفحه های پيشتر دادم اين دو زبان يادگار دو

يکی بعد ديگر هر کدام دو قرن درين سر زمين حاکميت داشتند، درين وقت حتماً کدام 

زبان محلی هم در حوزۀ ارغنداب بوده ولی بعقيده زبان شناسان رسم الخط نداشت و نوشته 

 نمی شد.

 

عصر اشوکا از  شبهه ئی نيست که اصل احکام در يکی از پراکريت های مروج

داراالنشاء سلطنتی صادر شده و مترجمان و منشيان يونانی قندهاری که در هر دو زبان 

به ترجمه متون اقدام کرده اند. نا  ،ممارست کامل داشتند و حتماً به پراکريت هم آشنا بودند

ی را گفته نماند که متن يونانی در سر و متن آرامی پايان در خاتمه گرفته شده يعنی يونان

بر ارامی ترجيح داده اند. اگر چه ترجمۀ يونانی کوتاهتر و ترجمۀ آرامی کشالتر و 

ايان را ( سطر پ1( سطر آغاز کتيبۀ و دومی )24سنگينتر است ولی در تحرير اولی )

از نظر مطالعات تخصصی زبان شناسی  «آرامی»و « يونانی»اشغال کرده. ترجمۀ متن 

ن اينجا کاری ندارم ولی از ذکر يک مطلب ناگزيرم که فرق هائی دارد که در جزئيات آ

برخی کلمات و اصطالحات متن ترجمه آرامی داللت به اين می کند که عده ئی از اهالی 

بودند. ترجمۀ آزاد  «زرتشتی»يا « مزدی سنا»، «مزد ئيزم»آئين  قندهار درين زمان پيرو

از جلوس )پیوداسس( پادشاه  ده سال بعد" :ترجمۀ متن يونانی :دو متن قرار آتی است

یعنی )اشوکا( مراتب احکام اخالقی خود را اعالم کرد و از آن تاریخ به بعد مردم در روی 

زمین دین دارتر و خوشبخت تر شدند. پادشاه و سائر مردمان و همۀ شکاریان و 

ماهیگیران حتی کسانیکه بر خواهشات خود حاکمیت نداشتند از کشتن زنده جان دست 

د و بر عکس گذشته به پدر و مادر و بزرگان احترام قایل شدند و بدین طریق کشیدن

 مفیدتر شد."زندگانی بهتر و برای همگان 
 

 ترجمۀ متن ارامی:

ما پادشاه )پری یادارسی( در استقرار حقیقت برخاست و از  "چون ده سال گذشت سرور

هش نهاد و معدوم شد و آن تاریخ به بعد بدی برای همۀ مردمان و بد قسمتان رو به کا

صلح و صفا و خوشی بر تمام روی زمین پرتو افگند. چون برای مطبخ سلطنتی حیوانات 

را کمتر می کشتند همۀ مردم شکاریان و ماهیگیران از گرفتن و کشتن زنده جان دست 

گرفتند. هکذا انجام گسیخته ها براه آمدند و احترام مادر و پدر و سال خوردگان طبق 

آخرت پرسش نیست  در که قسمت بر آنها نهاده عام شد. از همۀ مردمان دین داروظایفی 

 و احترام این احکام برای همۀ مردم مفید بود و مفیدتر خواهد شد."

 

*          *          * 

 

کتيبه که تنها به زبان يونانی از همين پادشاه ديانت خواه و انسان دوست هندی در  سومین

ر کهنۀ قندهار پيدا شده. موسيو دانيل شلوم برژۀ عضو )اکادمی کتيبه ها از شه ،دست داريم

 نسه( در اکادمی مذکور زير عنوان "کتيبۀ جديد يونانی اشوکا" بيانيه ئیو آثار ادبی فرا
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های عالمانه  يا تبصره 2594 -ژون–های ژانويه ه ايراد داشته که در نشريۀ جلسات ما

شر شده. ترجمۀ آزاد متن اين کتيبه را از روی ن «لوی روبر»جمعی ديگر مخصوصاً 

ترجمۀ فرانسوی استاد شلوم برژه داده و بعد با الهام از نظريات مسيولوی روبر پيرامون 

 محيط فرهنگی و ادبی اين عصر مطالبی بيان می کنم اينک ترجمه حصه اول متن:

 

سی را بر خود د در تمام مکاتب فکری ارزش دارد و باالخص ک"ترحم و حاکمیت بر خو

حاکم می توان گفت که بر زبان خود حاکم باشد. مردم باید از خود ستائی بپرهیزند و در 

یست بیهوده، بهتر است بهر نحوی از انحا باب بر کسی عیب نگیرند. این کار ئ هیچ

بدین طریق خود بزرگ می  .دیگران را ستایش کنیم و از بدگوئی دیگران اجتناب ورزیم

با صفای خاطر با ما پیش آمد می کنند و اگر خالف این روش رفتار کنیم  شویم و دیگران

 .هم به شهرت ما صدمه می رسد و هم حس دشمنی دیگران را علیه خود بر می انگیزیم

 .کسانی که خود را می ستایند و دیگران را تحقیر می کنند بی اندازه خودخواه استند

 .در حقیقت خود را در تاریکی فرو می برندکسانی که می خواهند درخشان تر جلوه کنند 

احترام متقابله راهی است پسندیده و هر یک باید اندرز دیگری را به پذیرد بدین طریق 

دانش انسان زیاد می شود و آنچه می دانند یک به دیگر مبادله می کنند. از تکرار این 

د تا همیشه مردم در راه اندرزها حتی به کسانی که از آن پیروی می کنند خود داری ننمائی

 خیر اندیشی پویا و پایدار باشند."

 

 ترجمۀ حصۀ دوم:

را فتح کرد. صدهزار  «کلنگا»)اشوکا( در سال هشتم سلطنت ایالت یعنی « پیواداسس»"

رد و صد و پنجاه هزار نفر دستگیر و اسیر نفر درین جنگ کشته شد و چند هزار نفر م  

اه پادشاه بی نهایت افسرده و غمگین شد، در او حس گردید و در نتیجه این واقعۀ جانک

ی دست برداشت و ترحم و شفقت را شعار لکفقت پیدا شد. از کشتن زنده جان بترحم و ش

ساکنان خود ساخت و مردمی پیش گرفت و اعالم کرد تا برهمن ها و روحانیون و همه 

در را دوست بدارند و از نیات خیرخواهانه شاه آگاه شوند و استاد و پدر و ما «کلنگا»

 ا غالمان و نوکران به کمال رافدن و رفیقان خود را بازی ندهند و باحترام کنند و دوستا

از مردمان مردم دار و انسان منش بعضی  «کلنگا»را رفتار نمایند و چون در واقعه و مدا

 مرده و بعضی اسیر شده بودند پادشاه بی نهایت متاثر شد ..."

 

احکام اخالقی دارد که در شمال و شرق و غرب هند  24کا روی همرفته قراريکه گفتم اشو

معموال روی احجار يا ستون های سنگی نقر شده. اين احکام چهارده گانه هيچ گاه يکه يکه 

اعالم نشده بلکه هميشه بحيث يک مجموعه احکام يا مقررات اخالقی ثبت و به مردم 

 .هگوشزد گرديد

 

ر مشتمل بر دو حکم ازين احکام است که قسمتی از حکم سنگ نبشته شهر کهنه قندها

 21و اخر حکم  21گيرد. سر حکم بيشتری از حکم سيزدهم را در بر مي دوازدهم و قسمت

سانتی  49سانتی طول و  95ناقص است، ناقص به اين معنی که لوحه سنگ مکشوفه که 

ی ديگری داشته که سانتی ضخامت دارد در پائين و باالی خود لوحه ها 1يا  1عرض و 
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که تمام هر اميد است روزی کشف شود. به اين ترتيب استاد شلوم برژه چنين می پندارد 

اهنشاه موريا در زبان يونانی ترجمه و در بدنه عمارتی نصب شده چهارده احکام اخالقی ش

 «آرامی»بود و به گمان غالب مانند سنگ نبشته سرپوزۀ قندهار که به دو زبان است متن 

 داشته که آنهم روزی بدست خواهد آمد. هم

 

*          *          * 

 

سه از خرابه های  ،تا حال در ظرف اين هشت سال اخير پنج کتيبۀ يونانی 2591سال  از

آی خانم از کرانه های آمو دريا و دو کتيبه )يکی همراه با کتيبه آرامی( از شهر کهنه 

مون پيرا «لوی روبر»ر تبصره هائی که موسيو شده. قرا از حوزۀ ارغنداب پيدا ،قندهار

فرانسه کرده کتيبه های يونانی  «کتيبه ها و آثار ادبی»بيانات شلوم برژه در اکادمی 

مکشوفه از افغانستان در جهان فرهنگ و ادب اهميت فوق العاده دارد. اين دانشمند بزرگ 

معتقد است که  ،ی دارده فرهنگ و ادب و زبان يونانی يد طولی کنمعاصر که در شناسائ

از نظر ماهيت ادبی زبان يونانی اين کتيبه اصالت دارد و بهترين يونانی است که در 

مشابهت بهم می  .سالست و روانی با بهترين طرز تحرير و تکلم خود يونان قرن سوم ق.م

زبان شناس مذکور هنوز کتيبه های مکشوفه امسالۀ آی خانم را نديده و آنچه  .رساند

سال  9ه نموده است همه اش مربوط به کتيبه های يونانی قندهار است که در فاصله تبصر

يشتر گفتم متون آرامی و يونانی کتيبه های قندهار پطوريکه  ه.يکی بعد ديگر ظاهر شد

حکام همه ترجمه است که از روی اصل متون داراالنشاء سلطنتی اشوکا ترجمه شده. ا

س نی پراکريت ها نوشته شده ولی از بن هندی متوسط يعبه زبا اخالقی اشوکا در هند همه

دانشمند فرانسوی معتقد است که کتيبه های  ،اصطالحات فلسفی و ادبی در آن موجود است

يونانی اشوکا مخصوصاً کتيبه شهر کهنه قندهار مستقيم از روی متن سانسکريت به يونانی 

با متون پراکريت بر می آيد  ترجمه شده است. ترجمه يونانی قراريکه از روی مقايسه

د ولی دقيق است و اصطالحات علمی و فلسفی و ادبی دورۀ طالئی يونان قديم اترجمه آز

سوی باشد در آن جلوه گر است چنانچه به اساس نظريات دانشمند فران .ق.م 1و  4که قرن 

و « خنوکرات»و « رسطوا»فيثارث( و «)پيتاگورس»اصطالحات فلسفی و روش منطقی 

را در آن می توان ديد. بهمين منوال اصطالحات سياسی قرن  «ايژوکرات»و » وفنخن»

 .است بار شاهان معمول بود و در آن مراعات شده. که در يونان در ميان درچهارم ق.م

 

*          *          * 

 

نگارش و اعالم احکام به زبان های يونانی و آرامی از طرف شاهنشاه هندی در  موضوع

اين دو زبان هيچ کدام زبان رغنداب امريست که دقت و توجيه می خواهد زيرا حوزۀ ا

نبوده و زبان های خارجی محسوب می شدند که يکی با هخامنشی ها و  «اراکوزی»محلی 

ديگری با يونانی ها معمول و مروج شد. چون در کتيبۀ دو زبانی سرپوزه رجحان به زبان 

ام بدان زبان نوشته شده و از کتيبه شهر کهنه قندهار يونانی داده شد، و در صخرۀ اول احک

عجالتاً تنها متن يونانی آن را در دست داريم طبعاً سوالی و اندرزهای اخالقی کی بوده؟ 

شبهه ئی که نيست که دستورهای اخالقی که جنبه آفاقی و جهانی داشت اينجا برای اهالی 
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يونانی وعده اهالی محلی يونانی زبان حوزۀ ارغنداب نوشته شده و معلوم می شود که عدۀ 

زياد بوده و علی العموم در همين شهر کهنه قندهار می زيستند. از روز عبور اسکندر از 

که در طی سال می گذرد  12قندهار تا روز نگارش کتيبه های يونانی اشوکا درين شهر 

ل ديگر سا 92جزء قلمرو سلطنت يونانی سلوسی ها بود در  سال اول آن آريانا 12

مورياهای هند در جنوب هندوکش دست يافتند و يونانيان باختری در شمال سلسله کوه 

مذکور ماندند. از روی وضاحت زبان و سبک ترجمه معلوم می شود که در ميان يونانيان 

در  «لوی روبر»علما و نويسندگان و دانشمندان وجود داشت. موسيو  مسکونه قندهار قديم

حققانه خود به تفصيل بيشتر وارد شده و اظهار نظر می کند که به دنباله تبصره های م

شهادت اسناد مکشوفه به جرئت می توان گفت که در ميان يونانيان اراکوزی طبقات ممتاز 

فرهنگی وجود داشت و در ميان ايشان فيلسوفان و متفکران عالی مقامی زندگانی می 

اه نان چون ارسطو و افالطون و غيره آگکردند که از اصطالحات فلسفی استادان فلسفه يو

ا اينکه از نظر ساحۀ جغرافيائی از يونان دور افتاده بودند از نظر ادب رابطه آنها بودند و ب

قطع نشده بود و می توان گفت که فرهنگ يونانی از يونان تا افغانستان بصورت متجانس 

 بيک سويه عالی باقی مانده بود.

 

از سانسکريت به يونانی بدست  «اشوکا»رجمه احکام اخالقی مند فرانسوی تبعقيده دانش

همين فيلسوفان و حکمای يونانی قندهاری صورت گرفته و ايشان يعنی يونانيان اراکوزی 

با نگهداشت زبان و فرهنگ خود به زبان  ،که يک نسل دو نسل در ديار ما گذرانيده بودند

ف کامل داشتند و اال ترجمه سانسکريت و پراکريت های عصر اشوکا آشنائی و وقو

مطالب فلسفی و اخالقی در بهترين پيرايه های ادبی کار هر کس نيست و آنانی که به 

اشکال ترجمه در روزگار امروزی ما واقف اند خوب قضاوت می توانند که محيط ادبی و 

علمی اراکوزی در طی قرن سوم ق.م چقدر آراسته و پيراسته بود. راجع به محيط ادبی 

ن زمان که دامنۀ آن حتماً در شمال و جنوب هندوکش از باختر تا اراکوزی يکسان اي

برای اينکه بتوانم از نظر دانشمندی درين  ، سخنان زياد می توان گفت.گسترش داشت

 لوی روبر را ترجمه می کنم: زمينه روشنی افگنده باشم قسمتی از نظريات مسيو

 

از اهالی محلی زبان و دستور ايشان را فرا گرفته "فيلسوفان يونانی اراکوزی و کسانی که 

بودند تنها نمايندۀ طبقه فرهنگی آنجا نبودند. از روی احتياجات اجتماع می توان گفت که 

هومر را بياموزاند تا  طبقۀ ادبا از معلم بسيط گرفته که مبادی زبان و پارچه های اشعار

موسيقی نوازان و  ،کان، شعراهيکل تراشان، نقاشان، حکا هنرمندان )آرتيست ها(،

اکتوران و غيره همه وجود داشتند. معموال سنگ تراشان يعنی کسانی که با خطاطی و 

فراموش می شوند  ،حکاکی و حجاری مطالب را در لوحه های سنگی تقرير می کردند

حال آنکه ايشان در اثبات و ابقاء و انتقال ادب و فرهنگ در جهان دانش و بينش نقش 

ه دارند و مثال بارز آن همين سنگ نبشته های قندهار است که فرهنگ هندی و برازند

يونانی را در سرزمين افغانستان آشنا و مالقی ساخته اند. گفتم که اکتورها و بازيگران در 

که تياتر منظمی ميان يونانی های قندهار بودند البته نمی گويم که حتماً مانند يونانيان بابل 

ده در قندهار هم همين قسم تياتر بميان آور ،داشتند «اپی دور»و « اتن» به شکل تياترهای

به آسانی تصور  ،در عصر يونانی مد نظر گرفته شود بودند ولی چون مراتب هنر درامه
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می توان کرد که ساختن صحنۀ بسيطی با آويزان کردن يک پرده در هوای آزاد و اجرای 

تاثير چنين کاری بر اهالی محلی و برخود نمايش نامه های کوچک کار مشکلی نبود و 

يونانی های فيلسوف منش و پيکرساز و صورتگر منکری ندارد چنانچه تاثير احکام 

 اخالقی فرهنگ هندی بر يونانی های اراکوزی مسلم و ثابت است."

 

*          *          * 

 

و « يونا»ام[ د می گويد که در قلمرو سلطنت او ]اقودر کتيبه های هندی خو آشوکا:

بودند. اين مطلب در احکام سيزدهم پادشاه موريا قيد است. چون در کتيبۀ شهر  «کمبوجه»

کهنۀ قندرهار قسمت اخير اين احکام در کدام لوحۀ ديگر مانده که هنوز بدست نيامده از 

کی ها بودند؟ و بعد  «کمبوجه ها»و « يوناها»اخل قلمرو موريا ذکری نيست. اين اقوام د

همان  «يوناها»نانی از اراکوزی شبهه نمانده که کشف احکام آشوکا در متون يواز 

يونانيان اراکوزی بودند و به اساسی که ذکر کرديم عدۀ آنها زياد بود و در ميان اين عده 

طبقۀ فرهنگی با سطح دانش مختلف از استاد عادی گرفته تا نمايشگران و رامشگران و 

 د داشت.موسيقی نوازان و فالسفه وجو

 

در عصر سلطنت آشوکا افغانستان شمالی و ساير خاک های آسيا و افريقا تا حوزۀ نيل 

بدست پادشاهان يونانی احفاد جنرال های سابق اسکندر اداره می شد. در حوزۀ نيل 

يوکوش دوم سلطنت حوزه های دجله و فرات معاصر او انتبطليموس دوم و در  معاصر او

د که نزد اين پادشاهان رسول و ايلچی فرستاده اخالقيات خود را می کردند. آشوکا می گوي

همين  «لوی روبر»و « شلوم برژه»نظريۀ دانشمندان فرانسوی  تبليغ کرده. به اساس

فيلسوفان و دانشمندان و اهل خبرت يونانی يا يونانی شده قندهار عامل ارتباط بين پادشاه 

ايشان از وجود اين  .نيل بحساب می رفتندموريا و پادشاهان يونانی غرب آسيا و حوزۀ 

پادشاهان به شاهنشاه موريا اطالعات مفيد دادند و واسطۀ مراودات اخالقی و سياسی و 

 اجتماعی ميان شاه هندی و شاهان يونانی شدند.

در صورتيکه اشوکا از رجال درباری خود کسانی را به سفارت تعين کرده باشد يونانيان 

رهنمائی و ترجمانی و ونانی زبان در ذيل حواشی سفرای آشوکا بودند قندهار يا قندهاری ي

 ميان طرفين بعهده آنها بود.

 

*          *          * 

 

« کمبوجه ها»ند؟ يونانی ها اگر بيگانه بودند . اين ها کی بود«کمبوجه ها»بيايم بر سر 

که تعيين دامنه وطن ما بودند  باشندگان قسمتی از ،«اراکوزی»اهالی خود سر زمين 

خارج شهر قديم  ،رامی حساب شوده آنها اگر محض روی دانستن زبان آت رهايشگاوسع

متخصص  «بن ونيست»ارغنداب چندان مشکل نيست.  قندهار و حتی خارج حوزۀ

که بکشور ما هم  )دانشگاه فرانسه(« کولژ دو فرانس»زبان های ايرانی و استاد  فرانسوی

« کمبوجه»و « يونا»منابع پراکريت هندی می گويد که  تنادبه اس ،مسافرتی کرده است

هر دو  «اشوکا» 21طوری بهم پيوست زندگانی می کردند که در متون پراکريت فرمان 
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ياد شده  «يونا کمبوجه»يعنی « يونا کمبوجو»هر دو دستۀ مردم بيک نام مشترک  قوم يا

ر مجلۀ ژورنال ازياتيک )سال امون اين قوم داند. اين دانشمند بزرگ مطالب ديگری پير

اظهار کرده که جسته جسته  ه دو زبانی يونانی و آرامی اشوکا"کتيب( در ذيل مقاله "2591

 از آن اقتباس و ترجمه می کنيم:

 

مردمانی بودند خارجی، از عادات مخصوص آنها يکی  «کمبوجه»"در نظر هندی ها 

شمند از زبان آنها را دان کلمهبود که خون آن شهرت داشت. يک تربيه اسپ های اهلی 

بود و مقدم بر  «نی نی پا»که محتمال استاد « ياشکه»صرفی و نحوی سانسکريت بنام 

ياد کرده و آن کلمه عبارت از « نی رو کته»اثر خود موسوم به می زيست در  .ق.م 4قرن 

ی ايرانمعنی داشت و اين يکی از افعال السنه  «رفتن»است که « شواتی»و « شواتير»

 .است باقی مانده «شدن»و در فارسی بشکل « شو»است که در اوستائی بصورت 

 

ر و تربيه کننده مردمانی بودند غير هندی، سوار کا «کمبوجه»پس بدين ترتيب می بينم که 

اساس يکی از کتب بودائی  ا يونانی ها پيوستگی نزديکی داشتند. بهاسپ های اعلی و ب

از نظر معتقدات هم با هندی ها فرق داشتند و يک فرق کمبوجه ها  «جاتاکاها»يکی از 

بارز آنها اين بود که امحای حشرات و مار و کرم و بقه را جزو وظايف مذهبی می 

به پيروان  «ويدودات»است که در « مزديسنا»اين يکی از احکام اساسی آئين شمردند و 

ر و مگس را بکشند. سنگ پشت و مو خود امر می دهد که بايد صدها هزار مار و بقه و

هم به مالحظه می رساند که مويدان با روحانيان مصری بيشتر ازين ناحيه  «هرودوت»

تفاوت داشتند که بی دريغ، به طيب خاطر مورچه و مار و حشرات و پرندگان را از بين 

ها هم به همين صفت کشندۀ حشرات مضر، و مور و مار  «کمبوجه»چون  می بردند.

 سينا بودند.د که از نظر عقيده پيرو آئين مزدمی توان استنتاج کر ،شناخته شده اند

 

کتيبه اشوکا سه  «آرامی»وی وجود چند کلمۀ ايرانی در متن عالوه بر آنچه گفتيم از ر

 نتيجه ذيل را استخراج می توانيم:

که در فرمان های اشوکا  الف: به اساس رسوم و سوابق ادبی و حماسی سانسکريت چنانی

در ميان همسايگان شمال غرب هند دو ملتی  «کمبوجه»يعنی يونانی ها و « يونا»ذکر شده 

بودند بهم پيوست و مربوط. در صورتيکه طرف خطاب متن يونانی کتيبه سرپوزۀ قندهار 

 کمبوجه ها بودند. «آرامی»توانيم بگوئيم که طرف خطاب متن  ها باشد می «يونا»

منشی و نويسنده  .کار ايرانی نژا د می شناسدرا ملتی سوار  «مبوجهک»ب: عنعنه هندی 

به سرپوزه سنت عصر هخامنشی را ادامه داده و به زبان و رسم الخط يمتن ارامی کت

شاه هندی را ترجمه و نشر کرده اند و حتی ، احکام پادارامی که رسميت آن هنوز باقی بود

 کلمات ايرانی را در آن متن بکار برده اند.

« آرامی»ن مزديسنا مطابقت داشت. در متن ت کمبوجه به آئيج: برخی عرف و عادا

چون روشن  .نا می نمايانديسرا به آئين مزد« کمبوجه»اصطالحاتی است که پابند بودن 

چند سطری بدانچه از  ،به تاريخ ما ارتباط دارد «کمبوجه»وضوع قوم ساختن بيشتر م

 می افزايم: ،گفته شد «نيستبن و»زبان 



 40 

جه ها به يکی بونمی شناسد. کم «کمبوجه»متون ايرانی قومی را به نام  که شبهه ئی نيست

از السنه ايرانی متکلم بودند و در تربيۀ اسپ کمال مهارت و شهرت داشتند و بحيث 

ناخته شده و با چون مسکن ايشان در شمال غرب هند ش وارکاران ماهر شناخته شده اند.س

ند )در قندهار ثابت شده( بايد جزء باشندگان کجا و متصل هم می زيستيونانی ها اقالً ي

ها را عبارت از اهالی  «کمبوجه»جنوبی و جنوب غربی باشند. برخی  افغانستان شرقی و

کابل دانسته اند. بهترين سوار کاران ما در جنوب هندوکش و سر راه کابل قندهار در حال 

ری و شطارت و نيزه بيه اسپ و سوارکارحاضر قبايل ترک و خصوصاً اندراست که در ت

ين سال های اخير در مراسم جشن استقالل بهترين  بازی مهارت کامل دارند و در

سرگرمی خارجی ها را همين سوار کاران و همين اسپ های عالی و شطارت سواران آن 

تشکيل می دهد. اهالی اين گوشه وطن مانند اکثر ساکنان افغانستان هنوز هم در طی قرن 

پيرو آئين مزديسنا يعنی زرتشتی بودند که هنوز به اساسات قديم خود  .ق.م 1و  4های 

باقی بود و رفورم عصر ساسانی به ميان نيامده بود. عالوه برين در منابع هندی افغان ها 

علی العموم به صفت سوارکاران شناخته شده اند و اين هم به همان صفت کمبوجه ها 

که کمبوجه ها همان مردمان محلی بودند که  مطابقت دارد. پس نتيجه گرفته می توانيم

وجود آنها در حوزۀ ارغنداب ثابت است و به احتمال زياد در حوزۀ ترنک و حوالی غزنه 

و گرديز و ننگرهار تا کناره های اباسين منبسط بودند. زمين داری و مالداری و خصوصاً 

ی فرهنگ ايرانی و زبان تربيه اسپ شعار زندگانی آنها بود. در دورۀ دو صد ساله هخامنش

و رسم الخط ارامی در ميان آنها متداول شد و چون در شهر کهنه قندهار با يونانی ها پهلو 

اشوکا پادشاه موريا اهميت و عموميت و حتی رسميت زبان  ،به پهلو زندگانی می کردند

در های يونانی و ارامی را مد نظر گرفته و احکام اخالقی خود را به دو زبان مذکور 

 سنگ نبشته های قندهار به آنها اعالم کرده است.

 

*          *          * 

 

مبلغان بودائی را برای تبليغ آئين و فلسفه هندی به  .در حوالی اواسط قرن سوم ق.م آشوکا

آئين نو به  ،کشور ما فرستاد و چون جنوب هندوکش تا حوزه ارغنداب بدست موريا ها بود

ترين آثار اين ديانت بشکل استوپه بودائی فراز فت کرد. دورسرعت درين حدود پيشتر

شهر کهنه قندهار بر يکی از برجستگی های کوه قبطول کشف و عکاسی شده. بوديزم از 

سرحدات شرقی پيش آمده رفت و به تدريج در نيمۀ شرقی افغانستان اول پهلوی آئين 

و مراکز مهمی مانند هده و  مزديسنا جای گرفت و بعد درين حدود جای آن را اشغال کرد

يحی در بعضی مس 5باميان و سمنگان و بلخ پيدا کرد و هزار سال کامل تا اواخر قرن 

تا  .ق.م 9قراريکه ديديم از خمس اخير قرن  دوام نمود.« باميان»نقاط کهستانی مانند 

 قرن با هخامنشی ها و يا يونانی ها فرهنگ ايرانی و 4طی مرور  . درق.م 212حوالی 

يونانی از طرف غرب به خاک های کشور ما رسيد و ريشه دوانيد. از اواسط قرن سوم 

فلسفه و فرهنگ هندی در لباس آئين بودائی از طرف شرق راه خود را باز کرد و آهسته 

اوليۀ خود با چهرۀ آهسته پهن شد و گسترش يافت ولی در طول سه قرن بهمان شکل 

يا )راه کوچک نجات( که يگانه طريقه  «هنايانا»طريقه « ارتودوکسی»خشک و اساسات 

بود و  «سمبوليک»بود باقی ماند. از نظر هنر هم مقيد و محصور در عالم  مذهبی بودائی
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و قصه های مربوط به زندگانی او به ساختن  «بودا»هنوز جرئت نداشت که در تمثيل 

 پيکر و يا نقش صورت او اقدام کند.

 

*          *          * 

 

و وارد شدن عناصر  «اسکائی»يا « سيتی». با ظهور اقوام ق.م 212يا  219حوالی  رد

باديه نشينان آسيای مرکزی از ماورای اکسوس يا دريای آمو جنبش هائی در خاک های 

هائی  «تورانی»ا اين باديه نشينان همان افغانستان پديد می آيد. به اصطالح قديمی خود م

ائی )پهلويک( يا پهلوی شمالی نه و پارچه های ادب حماسی اوستهستند که با داستان و افسا

و پهلوی و فارسی خاطره های آنها به ما رسيده. همانطور که گفتم اقوام  «اشکانی»يا 

د در روزگاران قديم نزد ما مجهول نبوده و نتورانی که اسکائی ها شاخه ئی از آنها می باش

و پارت و کوشانی همه را شناخته و از هم تحقيقات جديد بنام سرمت و سيميری و سيت 

تميز می دهد و در حجاری های تخت جمشيد ايشان را با کالهای نمدی مخروطی مشاهده 

می کنيم و قيافه ها و پيکره های دسته کوشانی آن را بعد از اينکه وارد ديار ما شده اند در 

خاک های هند  مکتب های مختلف هنری در نقاط مختلف شمال و جنوب هندوکش و در

 می بينيم.

 

تی روی صحنه تاريخ افغانستان جنبش هائی درين سرزمين يگفتيم که با ظهور اقوام س

پديدار شد. اين جنبش ها پهلوهای سياسی و اجتماعی و فرهنگی و ادبی داشت که به قسمت 

های اول و دوم آن در اينجا سر و کار نداريم و محض برای اينکه از نظر زمان و مکان 

در چند سطر مختصر همين قدر متذکر  ،چوکاتی برای دو قسمت ديگر معين کرده باشيم

می شويم که در اثر ظهور اشکانی ها مرکز دولت يونانی باختری از شمال به جنوب 

هندوکش منتقل شد و قبايل اسکائی از شمال به شمال غرب و از حوزۀ هری رود به حوزۀ 

معروف شد که بعد ها  «ساکستانه»يه به نام شان به شدند و اين ناحسفلی هيرمند منتشر 

ا برخی از پارت های محلی که عبارت از سجستان و سيستان گرديد. ايشان درين نواحی ب

کانی ها و از ر تاريخ کشور خود پادشاهانی از اسها باشد ممزوج شدند. ما د «پهلوا»

ز يک ه نمی توانيم جز اينکه اپهلواها داريم که حتی به ذکر نام آن ها درين مختصر پرداخت

ار( ياد کنيم که در است به نام )ايندوفار( يا )گندوف« پهلوا»نفر شان که مربوط به سالله 

خمس اول قرن اول مسيحی در حوزۀ ارغنداب و از آنجا به ساحه وسيع تری در پنجاب 

حصص  حکمروائی می کرد و پيرو آئين مزديسنا بود و ديانت مسيحی را قبول کرد و در

 هندی قلمرو خود اشاعه داد.

 

قلمرو نفوذ يونانيان باختری با احفاد ايشان در جنوب هندوکش آنهم در عالقه کابل )يکی 

 «پکتيا»و « ننگرهار»، کيلومتری شمال کابل قرار داشت( 12از مراکز آنها در بگرام در 

ونانيان بيشتر محدود شد. بوديزم راه خود را خوب تر بطرف شمال هندوکش باز کرد و ي

به طرف وادی اندوس )سند( و بيشتر در ماورای شرقی آن در خاک های پنجاب متوجه 

يکی از  «مناندر»آئين و فلسفه هندی آمدند چنانچه شدند و بيش از پيش تحت تاثير 

 شهزادگان و پادشاهان يونانی کابلستان به آئين مذکور گرائيد.
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*          *          * 

 

و در ماخذ چينی بيشتر به نام شاخه ئی از اقوام سيتی است ايرانی نژاد  کوشانی ها:

های آسيای مرکزی کوچيده از شهرت دارند و در اثر فشار اقوام ديگر از خاک  «وچیي»

رسيدند و به سواحل چپ رود خانه مذکور به  «آمو دريا»به حوزه « سر دريا»حوزۀ 

مسکوکات در ميان آنها خانواده ها و دودمان باختر پراگنده شدند و بيشتر به اساس رويت 

جهت ] ها تشخيص کرده اند که به جزئيات هيچ کدام در اينجا تماس گرفته نمی توانم

و چون چندين قرن  [وشانی ها مراجعه شودآثار بيشمار ديگر کهزاد در مورد کمعلومات مزيد به 

تفريق شده اند که من انی های بزرگ و کوچک کوشروی صحنه تاريخ بودند به نام های 

حيث زمان ميان آنها فاصله های زياد است. اين کوشانی های بزرگ در حدود سه قرن 

اول عهد مسيح را در تاريخ افغانستان و شمال غرب شبه جزيرۀ هند و پاکستان بين 

است که « کنيشکا»، بزرگترين شخصيت آنها امپراطور اکسوس و جمنا اشغال کرده اند

در افسانه های بودائی هندی می درخشيد و عين نقش او را در امور مذهبی  «آشوکا»مانند 

 و عمرانی و فرهنگی و ادبی و هنری بازی کرده است.

 

کوشانی ها بحيث قوم باديه نشين و صحرا گرد آسيای مرکزی از نظر فرهنگ چيز نوی 

و تنگ  با خود نياوردند ولی فضيلت بسيار بزرگ دارند و آن اين است که بدون تعصب

وفق دادند و با بصيرت تمام همۀ اساسات  د را در محيط مدنی و فرهنگی آريانانظری خو

دينی و فرهنگی و هنری و ادبی را که در طی قرن ها درين سرزمين با روح ايرانی و 

ال قبول کردند و زمينه را با حقيقت بينی و م ،يونانی و هندی بهم مزج و ترکيب شده بود

ثر خوب تر و بهتر آماده ساختند. عصر کوشانی در ا و نمای فرهنگ انديشی برای نشو

و در اثر استقرار روابط سياسی  «جيلم»و « اکسوس»تشکيل يک امپراطوری وسيع بين 

ها در « رومی»ها و  «اشکانی»های چين و ديگر سو با  «هان»و بازرگانی يکسو با 

است و راه معروف ابريشم روم  ر دينی و فرهنگی و هنری بسيار موثرانتشار و جذب ماث

و ايران و چين و هند را در سر زمين افغانستان بهم مالقی ساخت و با انتشار عوامل 

رومی و چينی و اشکانی و ساسانی ادبيات و فرهنگ و هنر قديم ما جلوه های تازه تری 

از آن هم بخود گرفت که مظاهر آن را تا زمان انتشار دين اسالم بلکه تا دو سه قرن بعدتر 

 مشاهده می توانم.

 

*          *          * 

 

کيلومتری  21در  ،در باختر «سرخ کوتل»به اهميت کشف معبد پيشتر راجع  در صفحات

و  ه کردم. اين معبد که آن را آتشکدهبطرف سمنگان و مزار شريف و بلخ اشار ،پلخمری

رهنگی و هنری و ادبی که تا معبد کنيشکا هم خوانده اند به بسياری از مسايل دينی و ف

کوشانی ها به نحوی که گفتم  .روشنی می اندازد ،امروز تاريک يا الينحل معلوم می شد

و بعد در جنوب هندوکش و سپس در همۀ افغانستان و آنگاه در  ،در شمال ،اول در باختر

قی رسيد قسمتی از هند شمالی همه جا جانشين يونانيان شدند. حينی که قدرت آنها بدورۀ تر
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بدين معنی که  .داشتند که ساحۀ قلمرو آن از اکسوس تا جيلم انبساط داشت ئی امپراطوری

را در بر می  ینيمی ديگر هند شمالی يا شمال غربنيمی از قلمرو آنها خاک افغانستان و 

ان های نبشته ها که به رسم الخط ها و زب ا وجود مسکوکات و کتيبه ها و سنگ. بگرفت

اط مختلف افغانستان و هند و سنگيانگ )ترکستان چينی( پيدا شده باز هم دورۀ مختلف از نق

در  «کنيشکا»کوشانی و حتی تاريخ دقيق جلوس و دورۀ سلطنت بزرگترين پادشاه آنها 

خ منتهی کشف معبد سر .و هنوز هم هست هپرده های حدس و تقريب و تخمين پيچيده بود

 مربوط روشنی های نوينی افگند. به بسياری از مسايل 2592ر سال کوتل د

 

اره و بروج و حصاری که سرخ کوتل يا آتشکده سرخ کوتل با بشبهه ئی نيست که معبد 

شناخته شده و ساحۀ نسبتاً بزرگی را اشغال کرده  «اکروپل»، بحيث يک بدور خود داشت

ت و اس «کنيشکا»کدۀ مرکزی بگويم از بناهای شخصی آتش اگر بود ولی معبد اساسی و يا

ً به امر او محتمالً در نيمه  بنام او مسمی شده است و نامش در کتيبه ها ذکر است و حتما

قرن دوم مسيحی پی گذاری شده و سپس آبادی ها و مرمت کاری های در آن تا زمان 

م( در باختر و بعد از آن دوام داشته 142فتوحات اردشير بابکان موسس سالله ساسانی )

به همين قدر اکتفا می کنم که اين معبد يا  .ينجا پرداخته نمی توانمکه به جزئيات آن در ا

آتشکده در تمام دو نيم قرن يا سه قرن دورۀ کوشانی های بزرگ از قرن دوم تا قرن پنجم 

مسيحی خرابی ها و آتش سوزی های اتفاقی و قصدی و مرمت کاری و تجديد بناها و 

ر چاه و آوردن مجدد آب در آنجا در کتيبۀ نال و حفاغيره ديده و مخصوصاً قصه کشيدن ک

 ذکر شده که مختصری از آن را در جايش بيان خواهم کرد.

 

از نظر معماری تاثير سبک عمرانی هخامنشی که با روش يونانی توام شده و به شرحيکه 

در پالن و نقشۀ آتشکده و در مواد و  ،دادم جز سنن محلی شده بود و سابقه پنج قرنه داشت

تعمير که عبارت از ترکيب خشت خام و سنگ تراشيده برای زينه ها و قاعده فيل مصالح 

پايه ها و چوب برای پوشش و تقويۀ ديوارها باشد در آن مراعات شده و در تزئينات و گل 

دسته ها و غيره روح يونانی تبارز دارد. پالن آتشکدۀ عيناً شبيه پالن آتشکده ايست که 

يکی از مراکز هخامنشی در ايران کشف کرده  «سوز»ديکی فرانسوی در نز «ديوالفوا»

است و بر عالوه کنگره های ديوارها به شکل تيرکش ها شباهت زياد به مميزات 

 قصرهای هخامنشی تخت جمشيد بهم می رسانند.

 

*          *          * 

 

ی هنر پيکرسازی و هيکل تراشی و حجاری سرخ کوتل به ما چيزهای جديدی م از نظر

آموزاند که مجموع آن مدرسه هنر کوشانی را تشکيل می دهد. چطور اين مدرسه ظهور 

کرد و بدين نام مسمی شد؟ جواب اين سوال ها در صفحه های پيش مفصل داده شده و به 

لرومی در ر هخامنشی و هنر يونانی غير بحرااين نتيجه رسيده بوديم که از آميزش هن

بميان آمد. اين را هم يادآوری نموديم  «هنر کوشانی»نستان و در افغا «هنر اشکانی»ايران 

پهلوی امتثالی )درباری و دودمانی( و پهلوی مذهبی  ،که هنر کوشانی دو پهلو داشت
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ممزوج با فلسفه آئين بودائی که ساحۀ هر دوی آن از کرانه های آمو دريا تا سواحل جمنا 

 ورائی از هم تميز شده می تواند.انبساط داشت و به سبک های باختری، گندهاری، مات

 

پهلوی امتثالی هنر کوشانی در يک عدۀ پيکرها تبارز دارد که از دو منتها اليه امپراطوری 

. هجنوب دهلی( پيدا شد)از مات ، و از حوزۀ جمنا، از سرخ کوتل ،آنها از حوزه اکسوس

سنگ آهک  شبهه ئی نيست که مدت ها قبل مجسمه های شاهان و شهزادگان کوشانی از

آمده و در دامن بدست  «مات»صد کيلومتری جنوب دهلی از دهکده گالبی رنگ هندی از 

مرقوم است. عين همين مجسمه ها از سنگ آهک سفيد رنگ از  «کنيشکا»يکی از آنها نام 

فوری حکم می توانيم  ،معبد سرخ کوتل بدست آمده و اگر اختالف مواد را کنار بگذاريم

مبرهن می در آن ميان  «کنيشکا»کر های شاهان کوشانی که شخص ه پيکه اين دو دست

 تراشی بيرون آمده است. کارگاه پيکر یکباشد از 

 

با پيکرسازی محيط ماحول خود  «مات»رهای دهکدۀ چون از نظر سبک و روش کار پيک

چگونگی مسئله پيدايش آنها الينحل مانده بود، سرخ کوتل اين  ،کوچکترين شباهتی نداشت

له را حل کرد و واضح ساخت که مدرسۀ هنر کوشانی جنبه امتثالی داشت که آن را مسئ

روش درباری يا دودمانی می توان خواند و مختص نمايش پيکرهای شاهان و شهزادگان 

کوشانی بود. چرا شاهان کوشانی به ساختن پيکرهای خود عالقه داشتند؟ گذشته از احتمال 

ت که پادشاهان کوشانی بنا بر يک سنت قديمه در تحليل تا حدی قرين به يقين می توان گف

حد بدستش  عی داشتند و تجليل مقام سلطنتی بیمقام سلطنت و دودمان سلطنتی صرف مسا

 رسيده بود.

 

بود وعالوه بر آتشکدۀ مرکزی بقايای  يست که معبد سرخ کوتل اصال آتشکدهشبهه ئی ن

بناًء عليه ارتباط به آئين مزديسنا داشت که آتشکدۀ فرعی ديگری هم در پهلوی آن پيدا شده 

لک در زوايای خارجی برنده های آتشکده مجسمه ااز آن مفصل تر بحث خواهيم کرد. معذ

های بزرگ شاهان کوشانی قرار داشت که مفکوره تجليل مقام سلطنت را مربوط به 

 آتشکده يکجا نشان می دهد.

که معموالً از زبان پروفيسر فوشه  سبک مذهبی هنر کوشانی مدرسۀ هنری بودائی است

مسمی شده و  «يونانو بودائی»يا « گريکوبوديک»نسوی از نيم قرن باينطرف به صفت فرا

درين سال های اخير می خواستند وجه علمای انگلوساکسون بنا بر بعضی مالحظات 

 تبديل کنند. «رومانو بوديک»تسميۀ آن را به 

حقيقت وجه تسميه قديمی را به شدت تقويه  «نمآی خا»قب آن عاو مت «سرخ کوتل»ولی 

از کرد. جلوه مذهبی هنر کوشانی از خود مظاهر باختری، گندهاری و ماتورائی دارد. ما 

. معابد و بيش از يک قرن باينطرف به معابد بودائی گندهاری در وطن خود ما آشنا هستيم

ننگرهار داريم. معابدی ه های بودائی در نقاط مختلف کشور بخصوص در کاپيسا و استوپ

در باختر، قندوز و بغالن منکشف گرديده. در معابد بودائی باختر روش هنری مذهبی 

کوشانی به نوعی ديده می شود که تاثير هنر يونانی در آن مشهود است و اثری از هنر 
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در معابد و استوپه های  . در معابد جنوب هندوکش بويژههندی در آن بنظر نمی خورد

ل هندی هم در تا پشاور و تا کزيال )همه مربوط به مکتب گندهاری است( عوام ننگرهار

 اين تاثير شديدتر شده است. «ماتورا»آن تاثير کرده. در 

مسيحی کوشانی ها ضعيف و ساسانی ها نيرومند شدند و درين سال  142چون بعد از 

وا( غالب شد و واسود اردشير بابکان موسس سالله ساسانی بر کوشانی ها )محتمال بر

نفوذ ساسانی در سراسر  .باختر را فتح کرد و کوشانی ها تحت الحمايۀ ساسانی ها شدند

افغانستان پخش شد. چه در پيکرسازی و چه در نقاشی های ديواری )فرسک( نفوذ هنر 

د از نقاشی های ساسانی محلی ساسانی همه جا هويدا و ظاهر می باشد. در صفحه های بع

و تاثير آن دوره بر نقاشی های باميان، ککرک و فندقستان صحبت  «شيرواندختر نو» بنام

 شهرت دارد. «ايرانو بوديک»يا « کوشانوساسانی»د که در عالم هنر به سبک خواهم نمو

 

*          *          * 

در عالم  ،معلومات جديدی که در نتيجه کاوش های سرخ کوتل بدست آمده است در پرتو

و رسم الخط عصر کوشانی در افغانستان سخنان زيادی داريم که فشرده آن ادبيات، زبان 

را اينجا از نظر می گذرانيم. کوشانی ها بحيث يک کتلۀ ايرانی نژاد از خود زبانی داشتند 

ريائی شمالی، ايرانی کوشش های متوالی به صفت اسکائی، آا ندان بکه آن را دانشم

تماً اين زبان در عصر ورود آنها به اند ولی حتخاری و غيره ياد کرده شرقی، ختنی، 

سواحل چپ آمو دريا در باختر رسم الخط نداشت و نوشته نمی شد. دانشمندان غربی از 

که علی العموم  باينطرف از اقطار امپراطوری کوشانی کتيبه هائی يافته اند 12آغاز قرن 

ت ها با پراکري هآنهمنوشته شده است و زبان  «برهمی»و « خروشتی»به رسم الخط های 

خط که نام بردم مخصوصاً راجع به راجع به اين دو رسم ال لهجه های متوسط هندی است.

تر شرحی خواهم نوشت. ، مفصلکه بيشتر در خاک های افغانستان متداول بود «خروشتی»

ه می مده که سه نقل يک کتيبه محسوب شداز سرخ کوتل سنگ نبشته هائی بدست ما آ

خشت سنگی که  91سطر روی يک پارچه سنگ و دو نقل ديگر در  19ل در يک نق .تواند

سنگ نبشته ها يونانی و زبان آن  ه چهار حرف نقر شده. رسم الخط ايندر هر کدام آن س

استاد  «هنيگ»يکی از لهجه های جديد متوسط خانواده السنه ايرانی می باشد. پروفيسر 

است که اين زبان را به صفت زبان باختری يا  ج لندن کسیيمبرک دانشگاهالسنه ايرانی در 

را بصورت « بغالن»شته سه سطره نام بلخی شناخته و بار اول در يک سنگ نب

ده و بو «بغدنگ»و  «بغدنک»معتقد است که اين کلمه در سندی خوانده و  «غوالنگوب»

معنی  مشتق شده که معبد، آتشکده و پرستشگاه «ه دانگهبغ»همه از کلمات ايرانی قديم 

 «هبغه دانگ»ه و از داشت. بعقيده وی در همين زبان محلی باختری )د( به )ل( تبديل شد

بميان آمده که آتشگاه و معبد معنی داشت و تمام قلمرو و اطراف به  «بغالن»و  «بغالنگ»

 .ه استشهرت پيدا کرد بغالننام معبد مذکور به 

قطار السنه متوسط ايرانی مانند  در تری يا بلخی بحيث يک زبان جديدپيدا شدن زبان باخ

پهلويک )پهلوی اشکانی( و پهلوی ساسانی و سغدی و خوارزمی و غيره اهميت فوق 
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العاده دارد و شباهت زياد هم به همين دو زبان اخير الذکر بهم می رساند. اين زبان را که 

ی آتشگاه کنيشکا در نيمۀ اول قرن دوم مسيحی با رسم الخط يونانی در سنگ نبشته ها

بغالن استعمال کرده حتماً زبان مروج باختر بود و حتماً مدتی بيشتر و زمانه هائی بعدتر 

در شمال هندوکش معمول و مروج بود و مروج باقی ماند. در عصر کوشانی های بزرگ 

اين زبان به رسم الخط يونانی نوشته می شد. علمای کوشانی يک حرف به الفبای يونانی 

آن حرف )ش( است که درنام کنيشکا دخيل می باشد و اين کار منتهای  عالوه کردند و

اهليت ادبی دانشمندان اين زمان را نشان می دهد و به همين جهت اين رسم الخط را يونانو 

 کوشانی هم خوانده اند. 

تمام السنه ايرانی که تا امروز می شناسيم چه فارسی باستان چه پهلويک و چه پهلوی و 

خوارزمی همه به الفبای سامی، ميخی آرامی، عربی و غيره نوشته شده و اين چه سغدی و 

اولين بار است که در شمال افغانستان يکی از زبان های متوسط ايرانی را به رسم الخط 

مشاهده می کنيم و اين از نظر ادب و زبان اهميت فوق العاده  ،غير سامی که يونانی باشد

 دارد.

از روز کشف کتيبه ها تا حال  .کتيبه هائی ازين زبان بدست آمده يشتر يادآوری نمودم کهپ

، «هينگ»، «بن ونيست»علمای غربی ماريک، بلژيکی، عضو هيئت حفريات فرانسوی، 

به ترجمۀ آنها که علی العموم سه نقل جداگانه يک مضمون )با  «گرشه ويچ»و « گوبل»

متن را کامل ترجمه سی که تمام صرف مساعی نموده اند و آخرين ک ،کمی تغيير( می باشد

است که در کنگرۀ ايران شناسی در تهران در شعبه باستان  «گرشه ويچ»کرده پروفيسر 

ه مفصل او حاوی ترجمه تحت شناسی مطالبی پيرامون ترجمه خود ابراز کرد و مقال

چاپ شده و ترجمه بسيار آزادی از روی ترجمه  در "اشيا ميجر"« چاه بغالن»عنوان 

 سی مقاله مذکور اينجا می دهم.انگلي

آب در  ،تمام شد و شاه آن را به نام خود مسمی کرد "در زمانی که معبد کنیشکای فاتح

آنجا موجود بود ولی بعدها در اثر خشکی و کم آبی خدایان از جایگاه خود برخاستند و 

از جان  که «فریخ وادیو»پسر « نوکو نزوکو». حال بدین منوال بود تا معبد متروک ماند

مشفق و خیرخواه همۀ موجودات بود ر آسمان و عادل و ثاران پادشاه کشورپرور، پسن

اثر اوامر امپراطور به دستیاری  عهد کوشانی وارد شد و در 13در ماه نیسان سال 

به دورادور معبد حصار  «ستیل کانزیک»و « خیرگمن»و « و مهربزر»پسر  «کوزگنک»

نگ کاری نمودند و بر چاه چرخ نصب کردند و مخزن آب کشیدند و چاه کندند و آن را س

و  «مهرامن»و  «اپومن. »ساختند و محوطۀ معبد را تا دور دست ها آبیاری نمودند

 کتیبه را نوشتند." «وربرزو مهری»

سال هنوز هم متن کتيبه و صورت ترجمۀ مطالب آن زير بحث  21يا  21چون بعد از 

ندارم حتی به مطالب تاريخی اين ترجمه هم اينجا  اينجا بيشتر ازين بدان کاری ،است

ضرورت احساس نمی کنم. چون بحث بيشتر پيرامون ادب و فرهنگ و زبان و رسم الخط 

ين زبان جديد کشور که در حلقه های ايران  يغم آمد که از، درعصر کوشانی دور می زند
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ر ها تذکار يافته بيشتام هائی که درين کتيبه . نخاموش بگذرم ،شناسی اهميت بسزا دارد

 ور، ايومن و غيره.اديو، خيرگمن، مهرامن، برز و مهريريخ وايرانی است مانند ف

يشتر کتيبه های يونانی پرسم الخط اين زبان همان رسم الخط يونانی است. در صفحه های 

قبل از ميالد را چه در آی خانم در شمال و چه در شهر کهنۀ قندهار در  1و  4قرن های 

قرن در عصر کوشانی ها باز خود را بدان مواجه می  9غرب ديديم. اينک بعد از  جنوب

صد سال الفبا يا رسم الخط يونانی در تمام افغانستان  9بينيم. واضح است که در مرور اين 

مروج بود و در نگارش زبان های محلی غير از يونانی هم بکار می رفت و قراريکه 

يونانی با پاره تغييراتی تا ثلث اول قرن هفتم يعنی تا زمان  بعدتر هم خواهيم ديد رسم الخط

 انتشار اسالم درين نواحی بکلی از بين نرفت.

 

*          *          * 

رسم الخط يونانی حتماً رسم  در کنارزبان باختری حتماً زبان و لهجه های ديگر و  در کنار

لومات ما عجالتاً ناقص و محدود راجع به چگونگی زبان ها مع. الخط های ديگری داشتيم

است ولی راجع به رسم الخط ها اقال يکی آن را خوبتر معرفی می توانيم که عبارت از 

 است. «خروشنی»رسم الخط 

و علل انتشار و مدت دوام آن را در افغانستان شرح  «آرامی»قبل برين مبداء رسم الخط 

ريت ها که بيشتر عبارت از پراک های محلی داديم. رسم الخط خروشتی برای نگارش زبان

بميان آمد و ساحۀ استعمال  .در جريان قرن سوم ق.م ،يا السنۀ متوسطۀ خانوادۀ هندی بود

عد اولين کسی است که ب پادشاه يونانی باختر« ايوکراتيدس. »آن بيشتر جنوب هندوکش بود

زبان و  جنوب در يک روی سکه نام و لقب خود را به از گسترش نفوذ خود در صفحات

رسم الخط يونانی و در روی ديگر به پراکريت و رسم الخط خروشتی ضرب زد. اين رسم 

رد و ساحۀ استعمال آن هشتصد سال دوام ک ،تا قرن پنجم مسيحی .الخط از قرن سوم ق.م

)حوزۀ « مو هينجوديرو»م( و حوزۀ جيل) «ماتورا»تا « بلخ»رو کوشانی از در تمام قلم

انبساط يافت ولی وجود آن باعث نابودی آرامی و يونانی نشد  «غرکاش»و  «نخت»سند( و 

خود را بحيث زبان و رسم الخط های علمی و رسمی های مذکور جابلکه دو رسم الخط 

شوکا و از کنيشکا از هر دو پادشاهان بزرگ سنگ نبشته هائی چه در حفظ کردند. از آ

مهمترين کتيبه خروشتی در  .تافغانستان و چه در هند برسم الخط خروشتی در دست اس

از حوالی صد کيلومتری جنوب غرب کابل  «خوات وردک»اطراف جدار جعبۀ سنگی از 

را  «ساکيامونی بودا»يکی از يادگارهای متبرکه  «ماريگا واگرا»پيدا شده که شخصی بنام 

)ربع سوم قرن دوم مسيحی( به استوپه مربوط معبد انجا به  «هوويشکا»در عصر سلطنت 

 ديعه می گذارد.و

*          *          * 

 «کنشکا»مبلغ آئين بودائی در افغانستان محسوب می شود و يا اينکه  «شوکاآ»با اينکه 

معذالک بصورت قطع گفته نمی توانيم  ،حامی و مشوق بزرگ اين دين شناخته شده است
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ليۀ خود بصورت ل اوکه ايشان خود هم پيرو آئين بودائی بودند. باری آئين بودائی بشک

ه قرن حيات در وارد شد و بعد از س «راه کوچک نجات»يا  «اياناهن»مدرسه فلسفی 

و مهرپرستی و اسطوره های  «اناهيتا»و آئين  «مزديسنا»ا فلسفه افغانستان و تماس ب

ميتولوژی يونانی روحيه آن تغيير کرد. در عصر کنيشکا در هفتمين مجلس بزرگ مذهبی 

يا  «راه بزرگ نجات»يا  «مهاياتا»طريقه نوينی بنام  ،ر کشمير داير شدکه در پشاور يا د

نظر فراختر و وسيعتر بميان آمد و گسترش يافت. همانطور که فلسفه بودائی هندی بر 

 ينی مزديسنای آريانامعتقدات و فلسفه حقيقت ب ،معتقدات و فرهنگ افغانستان تاثير بخشيد

هنر  .ند، در هند بی تاثير نمامعمول و شناخته شده بودو اسطورها و هنر يونانی که اينجا 

قديم بودائی در هند خشک و محدود به سمبوليزم بود ولی طريقه مهايانی و مدرسه هنری 

ايرانو يونانی باختری که مدرسه کوشانی زاده آنست هنر مذکور را بصورت عجيبی 

زی و چين تا شرق اقصی شکوفا ساخت که تاثير آن نه تنها در هند بلکه در آسيای مرک

 محسوس است.

عجيب است که در فلسفه بودائی انزوا نقش عمدۀ دارد ولی با اين انزوا معماری و 

هنرهای زيبا با سبک ها و روشن های گوناگون ترقی و نشو و نما کرد. اگر نيکو 

 «استوپه ها»و « ويهارها»و « سنگر مه ها»، هسته همۀ اين پديده های بديع نگريسته شود

در دورۀ کوشانی معابد بودائی و در دورۀ يونانی  ،بود. ما در افغانستان در دورۀ موريا

 1و  1زيادی داشتيم و با شکوه ترين آنها در دورۀ همين کوشانی های بزرگ در قرن های 

مام ادبيات اسالمی ما بلخ ت «نوبهار»يا « ناوا ويهارا»مسيحی بميان آمد. آوازۀ شکوه  4و 

معابد بزرگ در سائر نقاط مانند: هده، باميان، سمنگان، کاپيسا، لغمان، غزنه،  .را پر کرده

کابل، گرديز، لوگر، جالل آباد، فرخار و قندهار داشتيم و بعضی از آنها مانند نوبهار بلخ 

قندهار بيشتر  ، بهاربهار فرخار ،هار بگرام، گل بهار کاپيسا، سريکه ويشاه بهار غزنه

ر می خورد. قدمی در نقاط متذکره بقايای معبد يا استوپه ئی بنظ شهرت داشت و در هر

ارد و خرابه های هنوز باقی مانده و مورد استعمال د «توپ»عين همين کلمه بصورت 

ياد می شود مانند: شايسته توپ، توپ  «توپ»يا  «غندی»بودائی علی العموم به صفت 

 دره، توپ رستم و غيره.

رها و خانقاهای بودائی يا استوپه های مجلل و با دي ها يا«ربها»ها و  «سنگها رمه»اين 

شکوه، منقش و مزين با هزاران پيکر و مجالس اسطوره ئی زندگانی و کارنامه های 

بودائی و بوديس اتواها هر کدام محل رهايش صدها راهب بود که گردهم در حجره ها 

رياضت و تفکر و تدريس و  زندگانی می کردند و هر يک ازين ديرها کانون تزکيۀ نفس و

مطالعه و نگارش و ترجمه و نقاشی و پيکر سازی بود که معرفی جزئيات آن کتاب های 

 ضخيم می خواهند.

 

*          *          * 

غوالنگو در يک سنگ نبشته کشف و افشا ام بغالن بصورت ببرين گفتم که شکل قديم ن قبل

در اثر حفريات  .اه يا معبد آتش يا پرستشگاه بودشد و معنی اصلی اين کلمه آتشکده يا آتشگ

در سرخ کوتل دو آتشکده يکی مرکزی و ديگری فرعی پيدا شد. در آتشکده فرعی اجاق 
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آتش با خاکستر آتش مقدس بدست آمد. در جوار شرقی اجاق مجسمه های عقاب ديده می 

ور می رود صفه ئی داشت و چنين تص، آتشکده مرکزی در داخل اطاق مربع شکل ندشد

ه اجاق آتش فلزی بود و متحرک و روی صفۀ مذکور نهاده می شد و در مواقع اعياد ک

مذهبی اجاق آتش را از اطاق بيرون می کشيدند و مردم آتش مقدس را از نقاط دور دست 

جلگه بغالن تماشا و زيارت می توانستند. گفتم که در کناره های صفه بزرگ ماحول 

يم در زاويه های آن مجسمه های شاهان کوشانی بخصوص آتشگاه يا صحيح تر بگو

کنيشکا پيدا شده است. کوشان شاهان مانند پادشاهان يونانی بکتريان همه اديان و مذاهب 

 ،ه استکا که بانی اين معبد يا آتشکدمروج درين سرزمين را احترام می کردند. کنيش

معبد و استوپه بزرگ پشاور که بحيث بانی معبد و استوپه بزرگ بودائی هم شناخته شده )

اسم و صورت کنيشکا نقش در جدار و سرپوش جعبه فلزی از آنجا پيدا شده( و در بعضی 

سکه های او صورت بودا هم نقش است. با اين همه شواهد هنوز واضح نمی توان گفت که 

ئی  او شخصاً پيرو چه آئينی بوده؟ و مقصد از معبد يا آتشکده سرخ کوتل چه بوده؟ شبهه

نيست که ما در قرن دوم مسيحی در سرزمين باختر مواجه با آتشگاهی هستيم که بانی آن 

کنيشکا است. شبهه ئی نيست که ما درين زمان يعنی هزار و دو صد سال يا اقال هزار 

سال از آغاز آئين مزديسنای زرتشتی بلخی دور هستيم و اقال يک قرن از رفورمی که شاه 

فاصله داريم. پس آئين مزديسنای قرن دوم مسيحی در  ،ن بعمل آوردپور اول ساسانی در آ

بغالن چه شکلی داشته؟ وجود پيکر های پادشاهان کوشانی مخصوصاً کنيشکا نشان می 

ود ات آئين مزديستا که مظهر آن آتش بدهد که مفکورۀ تجليل خاندانی سلطنتی يا مقرر

در بعضی مسکوکات روی شانه  ممزوج شده بود. از طرف ديگر آتش بحيث مظهر قدرت

می دانيم که در همين وقت اناهيتا رب النوع آب و حاصل  .های کنيشکای کوشانی ديده شده

 خيزی در باختر پرستش می شد.

در آتشکدۀ سرخ  «مهر»يا « اناهيتا»پرستش هم از خود پيروانی داشت. آيا اثری از  مهر

 ،ر فارس نگاه کنيمم( آنهم د114انی )آغاز دورۀ ساس کوتل نيست؟ اگر صد سال بعدتر به

 «اردشير»پدر  «بابک»می بينيم که اناهيتا درين گوشه ايران معبد بزرگی دارد و 

بنيانگذار دودمان ساسانی مجاور و نگهبان همين معبد بود. در کشور ما وجود معبد اناهيتا 

قيقات پروفيسر . به اساس تحکنار آب های آمو دريا در عهد کوشانی های بزرگ ثابت است

پرستش اناهيتا در فارس با پرستش آتش مخلوط شده بود. آيا عين اين نظريه  «گيرشمن»

يکی دو قرن پيشتر در افغانستان در بغالن تطابق ندارد؟ کنيشکا معبد سرخ کوتل بغالن را 

نام گذاری کرده و با وجود اجاق آتش در آتشکده و خاکستر در ميان آن،  م خودبه نا

ای پادشاه در آنجا نشانی از اختالط تجليل مقام سلطنت و خاندان سلطنتی با آتش مجسمه ه

مقدس مزديسنائی نمی باشد؟ گفتنی های زيادی درين باب دارم که درين صفحه جای آن 

 نيست.

 

*          *          * 

کوشانی های بزرگ سه قرن تاريخ افغانستان و شمال غرب هند را اشغال کرد ولی  دورۀ

دورۀ عروج آن ها محدود به قرن دوم و نيمۀ اول قرن سوم مسيحی است. درين دوره همه 
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جا از بلخ تا پشاور و از آن دورتر تا تاکزيال و از آنهم دورتر تا ماتورا در حوزۀ رود 

جمنا همه جا معابد بزرگ و مجلل برای اديان و مذاهب مختلف بنا شد. معموال چنين می 

و معبد بزرگ يا آتشکدۀ بزرگ بغالن در  «نوبهار بلخ»ائی معروف پنداريم که معبد بود

متری باميان، معبد بزرگ با استوپه بسيار  19اولين معبد و بت  .سرخ کوتل ثابت است

بلند پشاور ثابت است و معبد بزرگ ماتورا در دهکدۀ مات در جنوب دهلی همه از 

شهود اسناد به شخص کنيشکا مرتبط  يادگارهای اين زمان است و آنچه که ثابت خوانديم با

 است و بيشتر آن در اثر اقدامات عمرانی همين پادشاه بزرگ بميان آمده است.

 ،کوشانی ها مانند تيموری ها حينی که از علف زارهای آسيای مرکزی وارد ديار ما شدند

 تغيير روحيه دادند و خوی بدوی از سر آنها افتاد و حامی و مشوق منابع مستظرفه و

تطابق با محيط  گفتيم که بزرگترين صفت کوشانی هاادبيات و علم و هنر شدند. پيشتر 

مدنی و ادبی و هنری بود که اين سوی اکسوس بدان مواجه شدند و بدون اينکه خود چيزی 

آورده باشند خوشبختانه همه چيزهای موجود را با آغوش باز پذيرفتند. با اديان و مذاهب با 

يونانی، هندی را که در دو طرفه  ،ايرانی يش آمدند و اساسات مدنیاحترام پ اغماض و

، هندوکش از قرن ها بهم ترکيب شده و ريشه دوانيده و شکل مختلطی بخود گرفته بود

و از آن حمايت نمودند. در موقع ورود آنها و در دورۀ استقرار و  ناخود آگاه قبول کردند

بودا، همه مورد احترام و ستايش بود. زبان  ورترگنارا مزدا، اناهيتا، ميترا، قدرت آنها اهو

سانسکريت و پراکريت ها، زبان باختری و لهجۀ اوستائی، رسم الخط آرامی، يونانی 

خروشتی و در حصص هندی قلمرو آنها زبان برهمی همه معمول و مروج بود و آثاری 

بان باختری چه مسيحی چه در ز 4و  1و  1از زمان خود کوشانی ها مربوط به قرن های 

چه در رسم الخط يونانی و چه در رسم الخط کوشانا  ،چه در پراکريت ها ،در سانسکريت

و خروشتی و برهمی در دست داريم. کوشانی ها در قبول اساسات مدنی و ادبی کور 

کورانه تسليم نشده اند بلکه از عقل سليم و درايت و سنجش کار گرفته اند. رسم الخط های 

ستان را برای نگارش زبان های محلی پذيرفتند ولی عنداالحتياج تصرفات معمول افغان

را در رسم الخط يونانی و سانسکريت مشاهده می  معقولی هم نموده اند که شواهد آن

توانيم. چنانچه برای ادای صوت )ش( در اسم کنيشکا يک حرف جديد در الفبای يونانی 

آن که در جزئيات آن در اينجا داخل شده عالوه کردند، بدين مالحظه و مالحظات نظير 

 وشانا را بميان آوردند.ان صفات الفبای يونانوکوشانی و کدانشمند ،نمی توانيم

آئين بودائی در همين دوره از سرحدات قلمرو کوشانی به ترکستان چينی و از ختن به 

ه های ماورای صحرای گوبی به چين و حتی به جاپان سرايت کرد. حلقه های مذهبی طريق

ل جنوب هندوکش از بلخ تا قندهار وسعت اختيار کرد. هنر هيک دوگانه بودائی در شمال و

تراشی يونانو بودائی که حاال با شرحيکه داديم آن را مظهر مذهبی مدرسه کوشانی خوانده 

 .فوق العاده ترقی کرد و از قرن سوم تا پنجم مسيحی به اوج رفعت رسيد ،می توانيم

با صدها معابد و ديرها و استوپه ها که بعضی گنبدهای آن با  «ندهاراگ»در دل  «هده»

با سرزمين موعود بودائی شد و مراتب  «مگدۀ ثانی»، رنگ طالئی در آفتاب می درخشيد

اثبات  ]پاريس[ زيبائی هنر اين نقطه افغانستان را درين عصر محتويات موزۀ کابل و گيمه
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بی بودا ۀ شتر، هده پيدا شده و از تاالب آل از تپمی کند و در صحنه ستايشگرانی که امسا

 منتهای ظرافت و زيبائی محسوس است. ،را نيايش می کنند

چه مذهبی و چه غير مذهبی مراتب  ،در نيمۀ هندی امپراطوری کوشانی ادب سانسکريت

بلندی را پيمود و آثار جديد بميان آمد. عصر کوشانی بين دورۀ رزمی مهاباراتا و رامابانا 

 حلقه بسيار مهمی تلقی می شود. ،و قرن پنجم که دورۀ رونيسانس سانسکريت می باشد

کتاب و آثار ادبی زيادی در نيمۀ غربی امپراطوری کوشانی يعنی در خاک های افغانستان 

جمع شد. در باميان که سر راه کاروان رو جهان بودائی بين آسيای مرکزی و  در معابد

های مختلف بدست آمده است. در  دوره های مختلف و جا ، آثار نگارشچين قرار داشت

بقايای بعضی صحف  ،در حاليکه خود حاضر بودم 2512متری در سال  19مجاورت بت 

از يک کتابخانه کوچک يک معبد کشف شد که در آن ميان رسم الخط های مختلف کوشانا 

ده دانشمند معروف . بعقيگوپتا و انواع رسم الخط معمول در آسيای مرکزی ديده می شود

مسيحی را دربر می گيرد. در  1تا  1تاريخ کتابت آنها از قرن  «سيلون لوی»فرانسوی 

ميان ورق پاره های پوست نازک درخت پارچه هائی مربوط به دو رساله بودائی پيدا شده 

راه )يا  «مهايانی». صحيفۀ اولی از کتب طريقه «اويناي»و ديگری  «ابهی دهرمه»يکی 

بود و ازين دو  (راه کوچک نجات) «انیهيناي»و صحيفۀ دومی از صحايف  (اتبزرگ نج

ميان زندگانی داشتند. اثر معلوم می شود که پيروان هر دو طريقه بودائی پهلو به پهلو در با

کتابت آن را دانشمند فرانسوی که ا به رسم الخط گوپتا نوشته شده و تاريخ صحيفه ويناي

عالم و نويسندۀ  «اسوه کوشا»مصنف آن  .مسيحی نسبت می دهد 9يشتر نام بردم به قرن پ

مشهور هندی عصر کوشانی بود که هم عالم، هم نويسنده، هم موسيقی نواز چيره دست 

يشتر قصص و ت ادبی داشت. محتويات اين رساله ببود و در دربار کنيشکا سمت مشاوري

ميان متن سانسکريت آن قبل از کشف پارچه های اين اثر از با .حکايات اخالقی است

 مجهول بود و فقط آن را از راه ترجمه های چينی و پالی می شناختند.

 

          *          ** 

هيکل تراشی های هده و در نقاشی های ديواری باميان مجالس ساز و سرود  در میان

ه بسيار است و موسيقی نوازان و رامشگران را با ادوات و آالت مختلف موسيقی مشاهد

نواز در ميان آنها بيشتر به نظر می  واز، توله نواز، رباب نواز و هارپمی کنيم. دهل ن

آئين بودائی در جستجوی عالج دردهای درونی بشری چنين تشخيص داده بود که  .خورد

به آهنگ دلنواز موسيقی تا اندازه ئی آالم روحی را تسکين داده می تواند. با اين روحيۀ 

با سابقه ئی که داشت پيشتر معمول و متداول شد و شواهد آن را هم  موسيقی در کشور ما

 در آثار هنری مشاهده می توانيم.

دو مرتبه هم پيشتر درين مطالعات تحليلی که مختص به  در چند صفحه پيش و شايد يکی

 114از دورۀ ساسانيان ياد کردم. ظهور ايشان در فارس ) ،ر فرهنگی و هنری استماث

ت ايشان در ايران و فتوحات ايشان در ماحول ايران چه بطرف غرب و مسيحی( و قدر
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چه بطرف شرق موجبات تشکيل امپراطوری بزرگی را بميان آورد که قدری کوچکتر از 

ين انبساط داشت ولی دو انيوب تا سند و از فرات تا مرز چامپراطوری هخامنشی از د

انتشار اسالم دوام کرد و بدين  برابر دورۀ هخامنشی چهار قرن کامل تا موقع ظهور و

 واسطه اسالم از نظر معماری و هنر همه جا وارث تمدن و سليقۀ ساسانی شد.

ترقی قدرت ساسانی باعث انحطاط نیروی کوشانی گردید. چون درین صفحه ها از ذکر 

وقایع بخصوص وقایع جنگی بکلی احتراز شده به نحوۀ گسترش نفوذ ساسانی در خاک 

می دانيم که در عصر شاهپور اول  و برخی عکس العمل ها کاری نداریم. های افغانستان

م( قدرت ايشان در ساحۀ که ياد کردم همه جا 125-115م( و شاهپور دوم )142-111)

پيدا کرده  «تخت جمشيد»از  «زفلدتهر»پهن و منبسط شد. از روی کتيبه ئی که پروفيسور 

ضی القضات کابل برای سالمتی شاهپور نام قا «سلوک» 199معلوم می شود که در سال 

 دوم و مراجعت او از نواحی شرقی بکابل دعا کرده است.

کوشانی ها بعد از خمس اول قرن سوم مطيع و تحت الحمايۀ ساسانی ها شدند و برخی از 

حکمرانان يا نايب السلطنه های ساسانی خود را به صفت کوشانشاه بزرگ با حکمران 

 ا پادشاه بزرگ کوشانی می خواندند. خراسان و شاه کوشانی ي

مسکوکات شاهان ساسانی از نقاط مختلف افغانستان پيدا شده و مهمترين آن مجموعه ايست 

سکۀ  119از يک معبد بودائی از تپۀ مرنجان بدست آمد و شامل  2511که در سال 

 سکله طالئی کوشانو ساسانی می باشد که در برخی از آن ها نام 21شاهپور سوم و 

هرونو، وزرکو ورو وگوهران( خوانده شده و مضمون ضرب سکه او چنين است: "ب)ور

 –وگو )بغ( يعنی خدا ورهران شاه بزرگ کوشانی(. کلمات ب)خداوندگار " کوشانو شاو

و صورت جمله بندی نشان می دهد  «شاه»يعنی « شا« »بزرگ»وزرکو )وزرگ( يعنی 

دادم و کتيبه هائی بدان زبان به رسم الخط  ی مختصر پيرامون آنزبان باختری که شرح که

اينک در  .در جنوب هندوکش هم معمول بود ،يونانی از سرخ کوتل )بغالن( پيدا شده است

طی قرن چهارم مسيحی استعمال آن را در مسکوکات کوشانو ساسانی مشاهده می کنيم. 

 111سال مجموعۀ مسکوکاتی که باال ذکر کردم در اواخر قرن چهار و محتمال در 

وديعه گذاشته شده بود. آخرين جائی که ه مسيحی بدست راهبان بودائی در معبد مذکور ب

ئی به د بزرگ مزديسناموب« سارتن»خذ ساسانی ذکر شده نامه ايست که نام کابل در ما

مولف تاريخ "ايران در عصر ساسانيان" معتقد  «کريستن سن»پادشاه طبرستان فرستاده و 

نوشته  .م912و  991لطنت خسرو اول و دقيق تر بگويم بين سال های است که در زمان س

 شده و کابل را بحيث يک شهر سرحدی امپراطوری ياد کرده است.

شبهه ئی نيست که در دورۀ چهار صد ساله سلطنت ساسانيان در داخل خاک های 

ار ه و کنافغانستان امروزی سالله ها و امرای محلی به نام ها و القاب مختلف در هر گوش

کی ها، تگين شاهی ها، رتبيل وجود داشت و معروفترين آنها يفتل شاهان، کيداری ها، نپ

افغانستان جلد دوم نگارش نويسندۀ اين اثر  ابلی و غيره بودند )به تاريخشاهان، رايان ک

مراجعه شود( ولی فرهنگ و ادبيات و هنر ساسانی در تمام اين دوره همه حکمفرما بود و 
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آن را در آثار بودائی و مانی و نسطوری و آفتاب پرستی برهمنی و جينی در نقاط انعکاس 

 مختلف کشور ديده می توانيم.

با ظهور ساسانی ها در صحنه تاريخ ايران و افغانستان فرهنگ عمومی و هنرهای زيبا 

شود. هنر ساسانی را پروفيسر  بار ديگر با ذوق و روح ايرانی رنگ آميزی می

می خواند که در آن اساسات قديمه هخامنشی و اشکانی  «ايرانی ظهر جديدم« »گيرشمن»

 بهم در آميخته و چهره جديدی بخود گرفته است.

کمان و ايوان مميزۀ اين دوره را تشکيل می دهد و وجود آن در آبادی  ، گنبد،در معماری

است. گچ آتشکده ها و منازل همه جا مشهود  معابد وها از قصرهای سلطنتی گرفته تا 

بری و نقاشی های ديواری جزء تزئينات داخلی اين روش معماری بود. تراشيدن طاق ها 

در دل کوها چه در ايران و چه در افغانستان، مراودۀ با همی کوشانيان و ساسانيان را بياد 

)گهواره شکل( گويند و گنبد گنبد می دهد. سقف نيم گنبد که به اصطالح فرانسوی آن را 

ه ها و طاق نما ها که در زاويه ها تعبيه می شد در شرق و غرب معمول شد. روی کمانچ

چه در خرابه  ،در سموچ های باميان در خانه های شهر ضحاک و در سائر نقاط افغانستان

چه در بلخ همه جا مشهود است. مهمترين نقطه در خاک افغانستان که هنر و های سيستان 

است که در طاق  «دختر نوشيروان»ايان می سازد قاشی های ديواری نمساسانی را در ن

و « روئی»که از دهکده های « دوآب شاه پسند»رگ به روش ساسانی در نواحی غربی بز

مجلس بزرگی نقاشی شده که  «خلم»چندان فاصله ندارد در جدارهای درۀ عليای « موئی»

د که چسان برخی مميزات آن را پايان ذکر خواهم کرد. دختر نوشيروان نشان می ده

نقاشی ساسانی و مختصات لباس و زيور آالت آنها در نقاشی های بودائی در باميان و 

يا « کوشانو ساسانی»ر بخشيده و مظاهری از مکتب هنری ککرک و فندقستان تاثي

را بميان آورده است. اين مکتب به ذات خود قدم به قدم يکسو جانب هند و  «ايرانوبودائی»

ير بخشيده و ی مرکزی و سنکيانگ و چين تا شرق اقصی تاثايسوی ديگر بطرف آس

در نقاشی های بودائی،  «نارا»و « توئن هوانگ»و « تورفان»و « قزل»شواهد آن را در 

تمام رشته ها و پديده های معماری و شاهده می توانيم. هنر ساسانی در مانی نسطوری م

تمام جهان اسالم از چين تا جبل ل الطارق نفوذ مام جهان اسالم از چين تاجبصنعتی در ت

دوزی ها و فرش و نقاشی، خاتم و اين نفوذ را در پارچه جات و زرالطارق نفوذ کرد 

 کاری و حکاکی و چينی سازی و غيره مالحظه می توانم.

 

*          *          * 

دختر »به نام  که مهمترين چهرۀ هنری يا نقاشی ديواری ساسانی را در محلی گفتم

کيلومتری شمال غرب باميان سر راه کاروان رو  222ديده می توانيم. بفاصله  «رواننوشي

به دامنه  «دندان شکن»و  «سوخته چنار»و  «اتاغرب»يم که باميان را از راه کوتل قد

می  «دوآب شاه پسند»رهنمونی می کند « کهمرد»و  «سيغان»های شمالی هندوکش، به 

که باشندگان  می رود «روئی»و « موئی»هکده های کی بطرف دآيد و از آنجا راه باري

يای دره خلم در جدار کوه به سبک تارها هستند. در قسمت های علامروزی آن بيشتر تا
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متر و  21کيلومتری شمال تحت جمشيد( طاق بسيار بزرگی )به ارتفاع  9) «نقش رستم»

حين  2514و  2511متر( در دل کوه تراشيده شده که در سال  4متر و عمق  21عرض 

ز آن نقاشی ها بجا مانده بود. شبهه ئی هنوز قسمت های خوبی ا «هاکن»ورود پروفيسر 

فرانسوی در زمان سلطنت امير دوست محمد خان مجلس بزرگ  «ريهف»نيست که ژنرال 

های مرکزی افغانستان ديده و ه در کو «کهمرد»و  «سيغان»هيکل تراشی را در حوالی 

 221نيافته است. بنده معتقدم که آنچه ژنرال مذکور در حدود  سپس هيچ کس اثری از آن

باری دختر  .سال قبل ديده همين نقاشی های ساسانی معروف به دختر نوشيروان است

نوشيروان به روش هخامنشی و ساسانی طاقی بود که به ياد بود پيروزی های دودمان 

ل کوه تراشيده و نقاشی شده اخير الذکر بخصوص )کاميابی های شاهپور اول و دوم( در د

ره جلب ارتفاع ده يا پانزده متر از ته دده بسيار مجلل و بزرگ رنگه به نبود و مانند بر

ده محتمال يکی از شنظر می کرد. در وسط صحنه که روی ورقه کاگل زردرنگ نقاشی 

حکمرانان ساسانی بلخ روی تختی نشسته. اين تخت مرکب از حصص پيشين بدن اسپ ها 

باشد. لباس حکمران سراپا به نمونه البسه ساسانی است و خنجر بلندی در دست گرفته می 

دور هالۀ مدور تاج او سرهای ميان دو پای او نهاده شده. به دوراکه نوک غالف آن 

پرندگان و حيوانات کوهی بنظر می خورد. به جزئيات اين مجلس نقاشی که شايد درين 

يک رسم سياه قلم آن اشد بيشتر در اينجا کاری نداريم و چهل سال اخير بيشتر صدمه ديده ب

( داده. تاج اين 121خود )صفحه  "ی و ساسانی"اشکان در کتاب« رشمنگي»را پروفيسر 

. بعقيده شخصيت مرکزی مرکب از دو بال است که در وسط آن سر شيری قرار دارد

بعقيده دانشمند  اين تاج مخصوص حکمرانان ساسانی در بلخ بود. «تزفلدهر»پروفيسر 

تصوير ساسانی که در دختر نوشيروان نقاشی شده شباهت  «گيرشمن»فرانسوی پروفيسر 

بسيار نزديک به تصوير خسرو اول ساسانی دارد که در وسط قاب طالئی کتابخانۀ ملی 

 پاريس بمشاهده می رسد و روی يک پارچۀ درشت بلور سنگی حکاکی شده است.

ت چگونگی مدرسۀ هنری ساسانی اهميت زيادی دارد و پردۀ دختر نوشيروان از نظر تثبي

دلچسپی است که صورت تالقی هنری ساسانی و بودائی را در قلب افغانستان مجسم می 

بلخ واقع بود. هنرمندان  ، هزار سم، سمنگان وسازد. دختر نوشيروان سر راه باميان

و در اثر سفارش  بودايی درين نقاط و دره های مجاور همه جا مشغول کار بودند

حکمرانان ساسانی به نقاشی اين مجلس مبادرت کرده اند و از احتمال بيرون نيست که از 

 روی نمونه های انتخابی به ذوق و سليقۀ ساسانيان نقاشی شده باشد.

 

*          *          * 

نی می دانيم که در باميان و دره های مربوطۀ آن فوالدی و ککرک و در هزارسم يع همه

هزار سموج يا هزار غار در درۀ خلم سفلی و ساير دره ها صدها معبد بودايی و هزارها 

سموچ در کوها کنده شده. نفوذ هنر ساسانی در اواخر قرن سوم مسيحی در تصاوير 

متری و درمعابد مجاور آن پديدار شده و در طی قرن های  19ديواری باميان در طاق بت 

صحنۀ بزرگ نقاشی رب النوع مهتاب )سقف طاق  ته است.مسيحی استحکام پذيرف 9و  4

س اتوای ، بوديمتری( تصاوير شهزادگان اعانه دهنده )دو طرفۀ سقف مذکور( 19بت 
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پادشاه شکاری معبد دره ککرک يکی از اسالف شيرهای  ،متری( 91قشنگ )رواق بت 

، 4ا در قرن های باميان )فعال در موزۀ کابل( هر کدام خود جريان نفوذ نقاشی ساسانی ر

کيلومتری شمال غرب  21مسيحی اشکارا می سازد. در معبد برهمنی کوتل خيرخانه ) 9

و در معبد بودائی فندقستان )نزديک سياه گرد وسط راه باميان کابل(  9کابل( در طی قرن 

مسيحی مشهود است. از اين معبد اخير الذکر زير تخت گلی )شاه  1دامنۀ اين نفوذ تا قرن 

م( پيدا شده و نشان 952-911که( محلی در ميان ديگچه گلی سکه ئی از خسرو دوم )و مل

مسيحی نفوذ نقاشی های ساسانی با کمال  1و ربع اول قرن  9می دهد که در جريان قرن 

باشد در آن عالوه  «گوپتای هندی»قوت باقی بود و عامل جديد که عبارت از نفوذ هنری 

 .است شده

يکی از زايران چينی به نام  «يزدگرد ساسانی»ر سال اول سلطنت يعنی د .م911در سال 

وی اولين زاير چينی نيست که بقصد زيارت  .وارد کشور ما می شود «تسنگ -هيوان»

هم  ود و در راه از خاک های آريانامقامات متبرکۀ بودائی برخاسته و هدف نهائی او هند ب

هوی چه »و بعد از او در قرن هشتم « فاهين»او در قرن پنجم  عبور کرده است. پيش از

از  ز خود باقی گذاشته اند که محيط ماوارد ديار ما شد. و هر کدام ياد داشت هايی ا «او

بسيا ر مشرح و نوشته های  «تسنگ -هيوان»اطالع نيست. طبيعی يادداشت های  آنها بی

طرف هند و در او بسيار مستند و موقع عبور و مرور او از افغانستان )در موقع سفر ب

مراجعت به سوی چين( بسيار حساس و مهم است زيرا دين اسالم ظهور کرده و 

ياد امپراطوری ساسانی در شرف سقوط است. از نظر فرهنگ عمومی مطالبی از اين 

حر و که خود عالم متب «تسنگ -هيوان»داشت ها می توان استخراج کرد. زاير چينی 

و آثار مذهبی و فرهنگی و  و بحث و ديدن کتب قصدش زيارت و مصاحبه با علما و جر

و بلخ و باميان، کاپيسا و لمپاکا )لغمان( و  «قندوز) «کهن دژ»، همه جا در هنری بود

بخصوص در غزنه و ماحول آن و در  ،ننگرهار و در مراجعت در واليت پکتيا و زابل

ا علما تماس بصفحات شمال شرقی در ماورای شمالی هندوکش از معابد ديدن می کند و 

ا دو نفر از فحول ان بيم، در بادانشمند بزرگ اين شهر «پراجناکارا»می گيرد. در بلخ با 

سريکه »ی شود و مباحثه می کند. هکذا در اشنا م «آرياس»و « داس آريا»علمای اين دره 

در دامنه های پهلوان کوه حوالی  ،«پوزۀ شترک»در معبد يرغمل های چينی در « و يهارا

 در سير و سفر .در مجلس بزرگ مناظرۀ مذهبی شرکت می نمايد ،شرقی بگرام قريب

ينی( هندوان ، پيروان )ج«هنايانی»و « مهايانی»خود پيروان هر دو طريقه بودائی 

شيوائی، برهمنان آفتاب پرست همه را می بيند و معلوم می شود که با همۀ بيقراری ها و 

وشه معابد بودائی بيشتر آباد و تعداد پيروان آن حوادث داخلی و خارجی هنوز هم در هر گ

هنوز بقدر کافی زياد بود. رسم الخط يونانی که تاريخچه ظهور و تحول آن را بيان کردم 

. بعد از يک و نيم هزار سال با اينکه وقت بوقت کم کم تحول نمود ولی بکلی از بين نرفت

شهادت می  ،ين دوره می باشدزرگان که مربوط به هممسکوکات شاهان يفتلی و کتيبه و

 14دهد که رسم الخط شکسته يونانی هنوز در افغانستان معمول و مروج بود و الفبای 

 ،حرفی که هيوان تسنگ از وجود آن در نقاط مختلف شمال و جنوب هندوکش ياد می کند

 همين الفبای يونانی و رسم الخط شکسته آنست.
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کجا دوام کرد و تحول نمود. در کتيبه های ي بلخی يا باختری با اين رسم الخطزبان 

کوشانی قرن دوم مسيحی، در مسکوکات کوشانو ساسانی در قرن چهارم مسيحی و در 

مسکوکات و کتيبه های يفتلی در قرن ششم مسيحی در فاصله هر دو صد سال با اسناد و 

و « گارخداوند»و « خدا»يعنی )بغ( بمعنی « بوگو»مدارک وجود آن ثابت است. کلمات 

هم در مسکوکات کوشانو ساسانی و هم در کتيبه  ،يعنی )شاه( هم در کتيبه های يفتلی «شا»

مان طور که کنيشکا در سرخ کوتل ديده می شود و حاجت به تکرار حجت ندارد. منتها ه

مين راه زبان باختری يا بلخی هم ه ،بخود اختيار کرد «شکست»رسم الخط يونانی رنگ 

آمد و زبان شکسته ئی شد. با گسترش نفوذ فرهنگی و ادبی و صفت در را پيمود و بهمين

يش زبان و ادب پهلوی ساسانی بيش از پ 1و  9و  9و  4هنری ساسانی در طی قرن های 

اشاعه يافت و با اصالحاتی که در آئين مرديسنا بعمل آمد آثار متعدد مذهبی و بزمی و 

ئی از داستان های اوستا تجديد شد و رزمی و اخالقی و حماسی بميان آمد. خاطره ها

ايارتکار »چون « اشکانی»، «پهلويک»منظومه های  هرها به سي «ای نامکخوات»

عرض وجود کرد و در دهات و قری و نقاط دور دست کهستانی و جلگه ئی در  «زريران

 ميان دهقانان تخارستان و سيستان و خراسان منتشر و پراگنده گرديد.

رسم الخط آرامی منشعب شده و در صفحه های پيشين اين اثر شرحی  رسم الخط پهلوی از

 مختصر پيرامون آن نوشتم.

هم « پهلويک»يک صفت ديگر « پهلوی»داشت که از آغاز قرن بيستم کنار  بخاطر بايد

« پهلوی اشکانی»يا  «پهلوی شمالی»ديگری بصفت  زبان« پهلوی»بميان آمد و در نفس 

يادتکار »خواندند و « پهلويک»آن را « پهلوی ساسانی»از که برای تفريق  پديدار شد

توران  منظومه حماسی مربوط به جنگ های داستانی ايران و «ار زريريادگ»يا « زريران

است که در سلسله کارنامه های رزمی پيش آهنگ شاهنامه ها  مهمترين اثر ادبی اين زبان

مشاهده  «دقيقی بلخی»هزار فرد ادب دری در محسوب شده می تواند و انعکاس آن را در 

 می توانيم.

باری مقصد اساسی انشعاب رسم الخط پهلوی از رسم الخط آرامی است و آنچه در پهلوی 

خوانده اند و تا مدتی معنی آنها را  «هزوارش»الخط آرامی است و آنچه در پهلوی از رسم 

زوارش ه»ود. همين ساسانی را مشکل ساخته بنمی فهميدند و قرائت آثار مذهبی پهلوی 

بود که در اثر سليقه و روش های مختلف منشی ها و خالصه نويسی بعضی کلمات به  «ها

رسم الخط آرامی وارد زبان های قديم و متوسط ايرانی گرديد، و زبان بلخی يا باختری 

قراريکه در جايش گفتم تنها زبان متوسط ايرانی است که به رسم الخط سامی و منشعبات 

و ازين جهت ارزش و  هبدست ما رسيد «يونانی»، ه نشده و برسم الخط غير سامیآن نوشت

اهميت فراوان دارد زيرا اصول صوتی و حروف مصوته در حفظ اشکال و صورت 

 صحيح تلفظ قديم کلمات کمک بسيار کرده است.



 57 

آخرين سال سلطنت آخرين پادشاه ساسانی ايران است. سه چهار سال بعدتر ديانت  992

می به سرحدات غربی ما نزديک می شود. درين وقت هنوز آتش آئين مزديسنائی در اسال

جبل »در  .مشتعل بود «زرنج»نزديک يکی از دروازه های شهر « کرکويه»آتشگاه در 

شعاع  زمين داور بت معبد آفتاب پرستی با چشمان ياقوتی و زيور آالت در زير «الزور

وگر معبد هندوان شيوائی بلند آوازه بود. در ل «سگاوند»زرين آفتاب می درخشيد. در 

و گنبد های استوپه ها  رها بازو کاپيسا و ننگرهار دي باميان و در بسيار نقاط ديگر کابل

 بودائی در فضای الجوردی آسمان جلب نظر می کرد.

پيروان آئين مانی  .در غزنی و محتمال در گرديز و تگاو پيروانی داشت «جينی»معابد 

ی مسيحی نگارستان و کليساهائی در صفحه های شمال و شمال غرب در طوری هاسن

هرات و بلخ و بدخشان داشتند. بتکده های هنود در کابل و لوگر و لغمان و کنر به رونق 

پارينه هنوز باقی بود. در چنين وضعی صدای شيهه سوارکاران جيش الطواويس عرب از 

ر )هللا اکبر( در کوهپايه های اين سرحدات غربی بلند شد و متعاقب آن صدای تکبي

 سرزمين پيچيده و کيش اسالمی کم کم پهن شد و گسترش يافت.

 احمد علی کهزاد

 3135دلو  5 جالل آباد،

 


