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  زادــھـــی کـلــــد عــمـــــاح

  
١٣۴۵  

  

 خاک ھای افغانستان از نظر موقعيت جغرافيائی در دل آسيا افتاده و نويسندگان  
شبھه ئی  . تعبير کرده اند»چھار راه آسيا«ت را به صفت ًاروپائی غالبا اين حقيق

نيست که جريان ھای فکری از شرق و غرب و از شمال و جنوب از اينجا گذشته 
و در اينجا بھم تماس کرده و از برخورد آن بايکديگر و با آنچه از خود اين 

ذشته و سرزمين بوده جرقه ھائی توليد شده که گاه بگاه تابش آن از مرزھای ما گ
  .تا دورتر ھا رفته است

  

در صفحه ھائی که بعد از ين ميآيد، کوشش شده است تا جائی که مقدور باشد 
خطوط بزرگ اين جريان ھای فکری و مدنی را بصورت ايجاز ترسيم کنم و از 
پيرايه ھای سياسی، تعصبات، جدل ھای لفظی و مناقشه ھای نظامی بکلـی دوری 

ن جلوه ھای فرھنگ اين سرزمين کھنسال با تعلقاتی که جويم، باشد که در فروغ آ
  . ھای ھمجوار داشته، روشن تر شوددر روزگاران باستان با مدنيت ھای خاک

  

*          *          *  

  

 ديار ما آمده و  معروف معاصر انگليسی که اينجا بهرخمؤ» Toynbee تاين بی«
بـين اکسوس و «ن زير عنوان ھم در مورد افغانستاسخن رانی ھا کرده و کتابی 

در نظر اين . يخی نظر خاصی دارد نوشته است، در تحليل مطالب تار»جمنا
ريخ فـقط ھمان تحول ذھنی، فرھنگی و مدنی بـشری است أرخ مـعمر انگليسی تمؤ

 بھتری  ئی به مرحلۀکه در اثر آن وضع فرد، جامعه و سرزمينی از مرحله
  .گرائيده است

   

ارتقأ « عمومی  مفصل تاريخ جھانی دارند که زير عنوانۀسلسلفرانسوی ھا يک  
 نشر شده و در ذيل آن برای ھر ملت و کشوری جلدھائی وضع کرده و »بشريت



روی ھمرفته . ھر جلد را يک يا چند نفر دانشمند مشھور آن سرزمين نوشته است
ريخ أ تعcوه بر ذکر وقايع تاريخی که شکل تحليلی دارد، ھدف نھائی اين سلسله

معرف نقش فرھنگی و سھم مدنی و اجتماعی ھر ملتی است در خانواده بشری که 
  .ھمه يکسان از آن مستفيد ميشوند

  

*          *          *  

  

 ميشود ما ھم، ولو اگر بـصورت ابتدائی باشد، خطوط عمومی جلوه ھای مدنی، آيا
اين (ان باستان فرھنگی، ھنری و ادبی سرزمين ھای ديار خود را در روزگار

رسم کنيم؟ اين کار ھر قدر ) مطالعه تحليلی محدود به دور پيش از اسcم است
مختصر ھم باشد، خالی از اشکال نيست و اسنادی که سخنان ما بدان تکيه کند، 
بسيار محدود است و آنھم در اکثر موارد فقط از روی پژوھش ھای باستان شناسی 

  .يتواندو کاوش ھا کم و بيش بدست آمده م

  

*          *          *  

  

ھای اين رودخانه ھا، درين تپه ھا و وادی   کوه ھا، در ين غارھا، در کرانهدر ين
 آغاز و ھا که پيرامون ھمه ما گسترش يافته است، چه وقت مراتب شعوری بشری

سوالی است که در وضع حاضر ھيچ کس بدان پاسخ چه سان تحول يافته است؟ 
 و در برخی ديگر از دامنه ھای کوه ھا، در »آق کپرک«در . دگفته نمی توان

 در نزديکی »قره کمر« صوف و ھای درۀواخان و بدخشان و پامير، در نزديکی 
، در » کارلتن کون«و » لوئی ديوپری«، باستان شناسان امريکائی مانند سمنگان
 فرانسوی علمای) م ھيرمند سفلـیزرنج قدي ( »سفيد داغ«و » سرخ داغ«تپه ھای 

» منديگک«، »ده مراسی غندی«و در حوزه ارغنداب در » ھاکن«و » گيرشمن«
لوئی «، »فير سرويس«تان شناسان امريکائی و فرانسوی  باس»شيرغارشم«و 

اين چند جای در شمال، جنوب .  کاوش ھا کرده اند»ژان ماری کزال«و » ديوپری
ميماند که در صد ھا و جنوب غرب کشور بيش از چند نقطه ئی نيست و بدان 

ئی نيست جز اينکه عجالتأ  معذالک چاره. جريب زمين دو سه ضرب کلند زده شود
ئی  به ھمين چند ضرب کلند که بر زمين خورده، اکتفا شود و از نتايج آن نتيجه

  .اتخاذ گردد

  

*           *          *  

  

 ميخواستند مراتب  را که ذکر کردم و در جاھائی که ياد آوری نمودم،دانشمندانی
اولـی و قدم ھای اوليه زندگانی شعوری بشری را تعيين کنند و در تجليات بسيار 

 .ضعيف آن پيش پای خود را ببينند



   

قراريکه در تمام جھان ديده شده است، جرقه ھای اولی از پارچه ھای سنگ  
آتش اگر به افسانه ھای اختراع . چقماق پريده و ديده بشر را روشن کرده است

آغاز داستان فزار سنگی را بخوانيم، ھمه جا سرگوش دھيم يا قصه ھای ساختن ا
ش از اينکه انسان با شعور پي. از دوره قديم سنگ يا دوره قديم حجر شروع ميشود

 را بشکند و از آن برای توليد آتش و يا برای بدست آوردن آله و افزار خود سنگ
 پارچه ھای لبه دار، برنده، تيز و نوک کار بگيرد، خود طبيعت آنرا شکستانده و

  .تيز ساخته است

  

 و نقاط ديگری در دامنه ھای کھساران، طبيعت اين کار را کرده »آق کپرک«در
و انسان با شعور ابتدائی از آن افزار طبيعی، برای بريدن و سوراخ کردن کار 

» ره کمرق« يا در غار »آق کپرک«ای طبيعی در آنھائی که در غار ھ. گرفته اند
 ھزار سال ٣٠ تا ۵٠ در نزديکی پنجوائی قندھار بين »شمشيرغار «سمنگان يا در 

صرف نظر از مراتب اولی آق کپرک که طبيعت با عوامل (قبل زندگی ميکردند، 
طبيعی خود ھزاران پارچه سنگ را ترکانده و تاريخ تخمينی آن به دوره ھای 

 قدم ھای اول را به ھمين منوال در راه زندگانی شعوری) طبقات اvرضی ميرسد
  .برداشته و از افزار سنگی طبيعی استفاده کرده اند

  

غار نشينان ھندوکش تا حدی که از روی شواھد باقی مانده ايشان در قره کمر 
معلوم ميشود، مردمانی بودند شکاری، آتش را می شناختند و حتی با زدن پارچه 

فزار آنھا پارچه ھای سنگ غير ا. ھای سنگ چقماق بھم، آتش می افروختند
ًصيقلی بوده و محتمc با تبرھای خشن سنگی برخی حيوانات وحشی، بيشتر قوچ 
ھای کوھی را ميکشتند و اين چند جمله بسيار کوتاه شرح حال بسيار محدود 
زندگانی، آنھم زندگانی شعوری غارنـشينان ھندوکش است که بيشتر در پناھگاه 

  .فغانستان امروزی زندگانی می نمودندھای طبيعی سcسل جبال ا

  

*          *           *  

  

 بعد از ھزاران سال درک کرد که سنگ را به سنگ ديگر بمالد و صيقلـی انسان
ھمين کار بسيار کوچک که امروز خورد و پيش پا افتاده معلوم ميشود، مبدأ . کند

 »نيولی تيک«ان دوره  شد که آنرا در تمام جھيک دوره جديد در ارتقأ فکر بشری
به مجردی که انسان دارای . يا دوره جديد حجر يا دوره سنگ صيقلـی مينامند

از ) کارد، تبر، پيکان، درفش و اره سنگی وغيره(افزار سنگی صيقلـی ميشود، 
 بخصوص رودخانه ھائی ،غارھا می برآيد و در کرانه ھای رودخانه ھای بزرگ

  .شت، مستقر ميگرددکه سواحل آن آب و ھوای مcيم دا

  



. اھلـی ساختن حيوانات و آغاز کشت زمين دو عامل مشخص اين دوره ميباشد
ا به ما معرفی نموده، ھمانطور که قره کمر مراتب زندگانی قديم حجر ر

 کيلو متری شمال غرب قندھار بين وادی ارغنداب و ھيرمند ۵٠ در »منديگک«
کلکولـی «ختلفه آن در طی دوره با مراتب متحول زندگانی دوره جديد حجر را 

دوره ايست از دوره ھای جديد حجر که طی آن افزار سنگی صيقلـی و  (»تيک
و دوره برونز يا مفرغ را در ) ظروف سفالـی يکجا مورد استعمال قرار داشت

  . آشکار ميسازد.م.مرور سه ھزار سال ق

  

 طبيعی نبوده ام تپۀدر حقيقت اينجا کد. اد کردم ي»تپه«اينجا منديگک را به صفت 
بلکه آنچه که شکل تپه بخود گرفته نتيجه تراکم گل و خاک و خشت و سنگ 

 تا .م. ق٣٠٠٠ ھزار سال از ۵ی ًتسلسل آبادی ھا و ويرانی ھا است که اقc در ط
  .امروز سيزده مرتبه تکرار شده است

  

 »سفيد داغ«و » سرخ داغ«و تپه ھای » منديگک«اگر تسلسل آبادی و ويرانی 
زرنج را 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 وسيع تر است زيرا عين ھمين تحول زندگانی که 

ل خاک ھای افغانستان چه در در حوزه ارغنداب و ھيرمند نمودار شده در ماحو
تپه ھا و کورگان ھای سواحل  (»اکسوس«سند و چه در حوزه » اندوس«حوزه 

و چه در تپه ھای ) جکستانراست آمو دريا در خاک ھای ازبکستان و تا
دانشمندان از اين تشابھات چنين .  ايران مشاھده شده است»جيان«و » سيالک«

يعی سراسر خاک ھای افغانستان، ايران، استنتاج کرده اند که يک موج مدنی وس
ھند، پاکستان، ماورالنھر و خوارزم را فراگرفته بود و عين اين تحول قراريکه 

 در خاک ھای پھناور چين ھم ، در ماحول پيکن،خود ديدم در ماورای گوبی
  .مشھود است

  

*          *          *  

  

 قبل از امروز که حيوانات  بما نشان ميدھد که باشندگان پنج ھزار سالمنديگک
و » اندوس«کرانه ھای رودخانه ھای بزرگ چون اھلی در اختيار خود داشتند به 

است و در قسمتھای وسطی و سفلی ) نيل افغانستان( منجمله ھيرمند که »اکسوس«
خود ھوای معتدل دارد، فرود آمده و به گله داری مشغول بودند و از مالداری و 

ايشان ھنوز ساختن سرپناه را از گل . رار حيات می نمودندزمين داری و شکار ام
و خشت بلد نبودند بلکه در چيزھائی مرکب از ساقه و شاخسار درختان زندگانی 

ساقه ھائی از درختان را به اصطcح امروز مانند ديرک چيزی در . ميکردند
 نقاطی دايره شکل در زمين گور ميکردند و نوک ھای سرساقه ھای درختان را



بھم با شاخه ھای 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 آنھا بود

  

شبھه ( خانه سازی با گل و پخثه در منديگک شروع شد .م.در آغاز ھزاره سوم ق
راتب ساختن سرپناه از گل النھرين عراق م ئی نيست که در سوز ايران و جلگه بين

يکنوع ظروف )  ميرسد.م. ھزار سال ق۵-۴ قدامت دارد و به و حتی خشت خام
 در .م.از حوالی دونيم ھزار سال ق. ردندگلی بسيار بسيط و کلفت و خشن ايجاد ک

مرحله سوم اشغال تپه آبادی با خشت خام که در آفتاب خشک ميکردند، شروع 
. گرديد، ظروف گلی نازک تر و خميره آن بھتر شدديوار ھای خشتی نمودار . شد

ادوات و افزار سنگ صيقلی بخصوص سرھای پيکان دندانه دار بسيار ظريف از 
 به »کشک نخود« و »شاه مقصود«سنگ چقماق که در کوه ھای پارچه ھای 

  . زرد و سرخ موجود است، ميساختندرنگ ھای قشنگ

  

لی شده که بر سر تيرھای نيی و چوبی با اين سرھای پيکان دندانه دار سنگی صيق
در .  بسھولت حيوانات و مرغ ھای دشتی و پرندگان را شکار ميکردند،می بستند

ھمين وقت افزار مفرغی ھم نمودار شد و نمونه ھای آن مانند کارد، چاقو، درفش، 
تبر، جوال دوز استخوانی ھويدا گرديد به نحوی که از مرحله سوم اشغال منديگک 

تا مرحله سيزدھم در تمام طبقات زندگانی آثار و شواھد آن مشھود است و به بعد 
در سرزمين ما بسيار طوvنی و ) مفرغ(به استناد آن ميتوان گفت که دوره برونز 
  .در حدود سه ھزار سال دوام کرده است

  

از مرحله چھارم آبادی به بعد از استخوان توله دست و پا و قبرغه حيوانات برای 
نگی و مفرغی خود دسته می ساختند که شواھد آن در موزه کابل موجود افزار س

  .است

  

 در زندگانی .م.از نظر معماری و ھنری در جريان ھزاره دوم و ھزاره اول ق
از نظر معماری  .مردم در وادی ھای ارغنداب و ھيرمند تحول شايسته نمودار شد

  .اھر شده استھا ظ بزرگ و يک دست با فيل پايه نماًيک آبادی نسبتا

  

*          *          *  

  

 ساختن ظروف سفالی مراتبی را پيمودند که چگونگی مھارت ايشان در از نظر 
اشکال قشنگ آبخوره ھا و قدح ھا و ذوق ھنری آنھا در نقوش نباتی و حيوانی 

 »مارليک«يط طبيعی را در آثار حيرت انگيز تبارز الھام از مح. نمودار است
مارليک تپه ايست در جنوب . (ر کنگره ايران شناسی در تھران ديدمروی فيلمی د



در ميان آثار مکشوفه غير از ظروف سفالی . غرب سواحل خزر در استان گيcن
  .) مربوط ميباشد.م.نفيس، اشيای طcئی زيبائی موجود است که به ھزار اول ق

   

کمال وضاحت روح الھام از طبيعت در نقوش و تزئينات ظروف سفالی منديگک ب
در قندھار امروز بته ھای گل پيچک در ھر باغ و کنار ھر . منعکس گرديده است
اشکال برگھا و بياره ھای قشنگ اين گل و برگ روی قدح . جويباری ديده ميشود

ھا و آبخوره ھای منديگک بکمال زيبائی رسم شده که معرف ذوق و مھارت 
ال يکنوع قوچ کوھی يا دشتی با ھکذا روی جدار اين آبخوره ھا اشک. ھنری است

ًبدن نسبتا طويل و شاخ ھای بزرگ و يکنوع مرغ دشتی شبيه فيل مرغ وحشی يا 
نسل اين حيوانات و پرندگان امروز در وادی ازعنداب و . اھلی نقش گرديده است

بکثرت ديده ميشد و مردم آنھا ) مفرغ(ھيرمند از ميان رفته ولی در دوره برونز 
روی ظروف سفالی تپه ھای . (د، ميگرفتند و تربيه ميکردندرا شکار ميکردن

سيالک و جيان ايران عين نقوش برگھای پيچک و قوچ به سبک و استيل منديگک 
  .)ديده ميشود

  

مقصد از تذکار اين مطالب معرفی قريحه ھنری مردمان دوره مفرغ در وادی 
ن اين زمان در ھيرمند و ارغنداب است و اسناد متذکره نشان ميدھد که مردما

وادی ھای رودخانه ھای بزرگ کشور ما چه در شرق و چه در غرب، چه در 
شمال و چه در جنوب عcوه بر ممارست در شکار و تربيه حيوانات و رمه داری 
و گله داری و کشت و کار و زمين داری از نظر قريحه و ذوق ھنری ھم مراتب 

ين مدنيت در ساحه ره کردم دامنه اھمانطوريکه پيشتر اشا. خوبی را پيموده بودند
يک تر آنرا در  در شرق گسترش داشت و شباھت ھای نزدھای بسيار وسيع ئی

  .ان، يعنی در افغانستان و ايران مشاھده ميکنيمشرق و غرب فcت آري

  

مکشوفه از ( کابل سر انسانی حجاری شده در سنگ در اطاق قبل التاريخ موزۀ
لعجاله آنرا قديم ترين نمونه پيکر سازی در ديده ميشود که علی ا) منديگک

افغانستان پنداشته ميتوانيم و ثابت ميسازد که باشندگان حوزه ارغنداب در طی سه 
و نيم يا سه ھزار سال قبل از امروز نه تنھا در نقاشی بلکه در ھيکل سازی و 

  .حجاری ھم مھارتی حاصل نموده بودند

  

 ، است در پنجوائی جنوب قندھار ئی که تپه يا غندی»ده موراسی غندی«در 
ًکه اصc رب (البته پيدا شدن اين پيکره . ھيکل کوچکی از گل پخته پيدا شده است

يا » بغ بانو«نشان ميدھد و آنرا الھه مادر يا النوع زمين و حاصل خيزی را 
از نقاط مختلف آسيا از ماوری )  و به نام ھای ديگر ميخواندند»دناھي«يا » اناھيتا«

رای گوبی تا سواحل بحيره روم از ھمه جا چه از ھند چه از پاکستان چه از صح
افغانستان و چه از ايران و چه از عراق و بين النھرين و چه از شام و لبنان و 



جزيره قبرس پيدا شده و چيز متعارف است و نشان دھنده قسمتی از تشابه 
يخ ميباشد ولی وجود آن معتقدات مردمان اين ساحه وسيع در روزگاران قبل التار

عين نمونه ای آن از وادی سند از (در افغانستان بخصوص در وادی ارغنداب 
نمايان ) وان پيدا شده -په و از بلوچستان از نال و جاله-ديرو و ھره- موھنجو

ميسازد که زراعت و کشت و کار و زمين داری در وادی ارغنداب و ھيرمند که 
 خوب متداول شده بود و اھالی ، خيز استاراضی آن تا امروز نھايت حاصل

 در )زرنج قديم( و باشندگان سرخ داغ و سفيد داغ منديگک و ده موراسی غندی
 به ، عcوه بر مالداری.م.دو رودخانه در طی سه ھزار سال قوادی ھای اين 

  حاصل زمين داری و مالداری.جه خوب داشتندزمين داری و کشت و زراعت تو
ًسبتا آسوده تر ساخته بود و در دوره مفرغ ذوق و قريحه ھنری  ايشان را نزندگی

  .خوبی پيدا کردند

  

*          *          *  

  

ت که در  را که تا اينجا رسم کردم متکی روی اسناد باستان شناسی اس تابلوئی    
 کابل جمع شده و نتايج بررسی ھا به صورت رسائل و اطاق قبل التاريخ در موزۀ

 .غرب انتشار يافته استکتب در ديار م

  
 نيمه اسطوره ئی ،)بعد ھا به قيد تحرير درآمده(پھلوی اسناد متذکره ادبيات شفاھی 

البته مقصودم عبارت از سرودھای ويدی و اوستائی . و نيمه داستانی ھم داريم
ولی چه . است که مدتی شکل شفاھی داشت و بعد ھم شکل تحريری بخود گرفت

جز حرف و جز شعر و جز .  بارز و محسوس نميکندشفاھی و چه تحريری فرق
داستان نشان مادی که ثابت کننده آن ھمه حرف ھا باشد تا حال از جائی دستگيری 

ًد، عمc از دل نيعنی ذره ئی از آنچه سرود ويدی و اوستائی ميگوي. نکرده است
منتھا در بعضی جا ھا . خاک ما و خاک ھای کشور ھا مجاور ما کشف نشده است

در ايران يا در ماورالنھر و يا در نيم قاره ھند و پاکستان بعضی لجام و دھنه 
مفرغی اسپ يا استخوان بندی اسپ يا برخی چيز ھای ديگر را يافته و استناد 

البته تا جائی . ميکنند که اين اسپ ھا را آريائی ھا اھلی کرده و با خود آورده اند
اينجا از آرياھای عصر ويدی و ولی مقصودم . در ين حرف ھا حقايقی ھست

اوستائی و داستان ھائی است که در ادب اين دو دوره و دو منبع به چشم ميخورد 
 يعنی از »آرياناويجو«يا » اران وج«پيش از آنکه آرياھا از . ش ميرسدو بگو

دريا و دريای مازندران   بر ساحه وسيعی سر»فرغانه«شمال آمو دريا از حوالی 
پراگنده شوند و به خاک ھای کنونی افغانستان و ايران )  وسيعخوارزم به معنی(

پايان شوند، چه در وادی سند و چه در کرانه ھای جنوبی بحيره خزز مدنيت ھای 
از » ھره په«و » موھنجوديرو«وجود داشت که مدنيت ئی  و پيش رفته عالی



ر تپه آثا.  آنرا نشان ميدھد در نفس کشور ما مراتب»منديگک«يکسو و مدنيت 
ديکتر در حوالی  در روزگاران نز»کcردشت«و » چراغعلی« و »مارليک«ھای 
و » امادی«و نفاست ھنری پيش از ظھور قبايل  کمال ذوق .م. قرن تا ھزار ق١١
  .ن حدود ظاھر ميسازد را در آ»پارسوا«

  

و » مارليک«تپه ھای متاسفانه مقارن ظھور قبايل آريائی در آريانا نظير آنچه از 
 از گيcن و مازندران و کcردشت نزديک چالوس پيدا شده ھنوز »راغعلیچ«

ًپس عجالتا از تمام آنچه سرود ويدا و اوستا بشکل داستان از . ظاھر نگرديده است
شکی نيست که پيش .  نمی پيچيمروزگاران قديم آرياھا نقل ميکند، ميگذريم و بدان

ائی در غرب ايران ظھور  بعضی عناصر ديگر آري»پارسه ھا«و » مادھا«از 
ھکذا به اوايل ظھور قبايل . نيستکرده که شرح جزئيات آن کار اين مختصر 

 در حواشی جنوب غربی بحيره خزر و برخورد آنھا بطرف »پارسه«و » مادی«
  .کاری نداريمھم غرب با عناصر سامی 

  

*          *          *  

  

 در غرب »پارسه«و » ادم«ريائی  قبايل آ.م. ق٧-۶ی قرن ھای  در حوالتا اينکه
قلمرو سلطنت مادھا در نيمه غربی . ايران روی صحنه می آيند و بقدرت ميرسند

 از خاک )ھخامنشی(د می ماند ولی قلمرو دولت پارسه خاک ايران کنونی محدو
فcت (ھای ايران کنونی و از آنچه که در اصطcح جغرافيائی طبيعی فcت ايران 

سيع تر ميشود و از سيحون و جيحون تا دانيوب و نيل در سه گويند ھم و) آريان
طوريکه در صفحه ھای بعد . قاره آسيا، اروپا و افريقا گسترش پيدا ميکند

تحول اوضاع ) .م. ق۵ و ۴قرنھای (در طی دو صد سال ًمختصرا خواھيم ديد 
 و با خاک ھای ايران پيوست) آريانا(فرھنگی و ھنری و ادبی خاکھای افغانستان 

  .مربوط است

  

مقصود من اينجا نشان دادن ساحه و وسعت قلمرو امپراطوری ھخامنشی نيست 
بلکه با روشی که در اين اثر تعقيب ميکنم، شرح تحولی است که در زندگانی 

  .بشری بخصوص در محيط خود ما در پرتو فرھنگ و ھنر بعمل می آيد

  

 ين مدت طوvنی در در. امپراطوری ھخامنشی ھا مدت دو صد سال دوام کرد
، )يعنی باختر به مفھوم تمام صفحات شمال ھندوکش(مراکز اياvت باختريش 

، زرنکا درانجيان )حوزه ارغنداب و ترنک(، ھاراويتی )حوزه ھری رود(ھاريوه 
ننگرھار به معنی وسيع کلمه که (، گندھارا )يعنی حوزه سفلی ھيرمند و سيستان(

تت (تاگوش يا ، تا)ا در بر ميگرفتکابل رخانه ود از کابل تا تاکزيc تمام دره ر
بزرگ با باره و بروج برای قلعه ھای ) کھساران مرکزی افغانستان(يا ) گوش



يا نايب الحکومه که يونانی ھا » استانبان«يا » شھربان«يا » خشترپاون«رھايش 
 ميگفتند، بشيوه معماری ھخامنشی با ديوار ھای کنگره دار و »ساتراپ«آنرا 

 ديده ميشود، ساخته »تخت جمشيد«يا » پرسه«ھای آن در رتبه دار که نمونه م
ن ده و فيل پايه ھای حجاری شده در آترکيب خشت خام و سنگ تراشي. شده بود

شبھه ئی نيست که ھخامنشی ھا رسم الخط را از بابلی ھا فراگرفتند . مشھود است
 »ايدواوگرام«ميخی و ن کردند و بجای صدھا حرف ولی اصcحات فراوانی در آ

 حرف برای نگارش فارسی باستان اختراع کردند که ھر ٣۶الفبای ساده ئی فقط با 
در کتيبه ھای تخت جمشيد سه زبان فارسی باستان، . حرف صوتی را ادا ميکرد
اين دو زبان ديگر ھم در حروف ميخی نوشته ميشد . دنعيcمی و بابلی ديده ميشو
  .ھا فرق داشتولی تعداد حروف الفبای آن

  

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 

بيشتر در کتيبه ھای آبدات و عمرانات بکار . و مکاتبه مورد استعمال نداشت
 بود که »آرامی«خط کاتبه زبان و رسم الميرفت و زبان اداری و دفتر داری و م

در پايتخت ھخامنشی و در اقطار قلمرو مربوطه بحيث زبان رسمی و واسطه 
مفاھمه بين اvقوامی بشمار ميرفت و چون اين زبان نقش بزرگی در ادب و 
فرھنگ افغانستان و کشورھای ھمجوار بازی کرده و کتيبه ھايی بدان زبان از 

  .کنيم آن مفصل تر صحبت ميديار ما پيدا شده از

  

*          *          *  

  

ايشان .  قومی بودند سامی نژاد که خويشاوندی قريب با يھودی ھا داشتندآرام ھا
 از صحرای عربستان .م. سامی نژاد در اواسط ھزاره دوم قمانند اغلب اقوام

. گنده شدندشمالی برخاسته به شمال سوريه و از آنجا به خاک ھای بين النھرين پرا
بعد از يک سلسله جنگ ھا با کلدانی ھا و آشوری ھا وغيره در حوالی قرن دھم 

 به اوج قدرت رسيدند و بعضی مراکز سياسی ھم پيدا کردند ولی در ميان .م.ق
از (قرن  ۵، ۴بعد از . قدرت ھای بزرگ بابلی و آشوری کسب سيادت نتوانستند

ستقcل سياسی خويش را از دست دادند ھمه جا ا) .م. ق٨تا . م. ق١٣حوالی قرن 
اما در ساحه ئی که پراگنده شده بودند، زبان و رسم الخط ايشان موجوديت خود را 
ًحفظ کرد و تقريبا ھزار سال ديگر تا مدتی دوام نمود که زبان و رسم الخط عربی 

  .جانشين آن شد

  

 يک زبان سامی زبان آرامی مانند زبانھای آشوری، بابلی، فنيقی، عبرانی و عربی
است که با فنيقی و عبرانی شباھت دارد ولی از بعضی نقاط نظر به زبان عربی 

ا ميرسد که در حوالی مبدأ اصلی رسم الخط ارامی به فنيقی ھ. نزديکتر است



 حرفی را اختراع کردند، آرامی ھا فوری آنرا اتخاذ ٢٢ که الفبای .م.ھزاره دوم ق
  .ودندنمودند و چند حرف علت بدان افز

  

باز ھم از حروف و الفبای فنيقی و آشوری استمداد جستند و الفبای زبان خود را 
 رسم الخط ايشان برتری خويش .م. ق٨تکميل نمودند و در اواخر قرن اصcح و 

 رسم الخط ھای ميخی آشوری وغيره ثابت کرد و بعلت سھولت طوری در را بر
 .م. ق٧رد شد که در اواخر قرن انی وامعامcت دفتر داری و داد و ستد بازرگ

وقتيکه کوروش موسس سcله . شکل زبان سياسی بين المللی را بخود گرفت
 بابل و خاکھای کلده را متصرف شد، زبان آرامی در دستگاه اداری او ،ھخامنشی

در قلمرو وسيعی بين نيل و سند ) .م. ق۵٢١ - ۴۵٨(شد و با داريوش اول وارد 
وری ھخامنشی مرکب از خاک ھای گوناگون، اياvت چون امپراط. گسترش يافت

متعدد و اقوام و ملل متمايز بود و زبان ھای مختلفی در آن حرف زده ميشد، برای 
زبان و . استقرار روابط باھمی احتياج به زبان و رسم الخط واحدی احساس ميشد

 حتی ھخامنشی در تمام اياvت مربوطه. رسم الخط ارامی اين احتياج را رفع کرد
در داخل پايتخت خود از منشی ھای آرامی کار ميگرفتند و بدين ترتيب ارامی 

امروز زبان بين اvقوام و بين الملل داخل قلمرو ايشان شد، چنانی که انگليسی 
  . است»کامنولت«کشورھای زبان مشترک 

  

 در تمام آريانا از شرق تا غرب .م. ق۴، ۵سم الخط آرامی طی قرن ھای زبان و ر
گرھار و  وvيت نن»درونته«وب معمول شد و کتيبه ھائی که از از شمال تا جنو 
 امپراطور بزرگ »آشوکا«قندھار کشف شده و احکام اخcقی » سرپوزه«از 

 به زبان و ، به مردم گوشزد ميکند.م.ی ھندی را در نيمه اول قرن سوم قموريا
ان و اين رسم الخط که رسم الخط ارامی نوشته شده و نشان دھنده آنست که اين زب

ارمغان ادبی عصر ھخامنشی بشمار ميرود در دوره ھای يونانی و موريا باقی 
بعد از فتوحات اسکندر  (بوده و دوام داشته و با انتشار زبان و رسم الخط يونانی

اين دو . ه استکماکان در پھلوی آن موجوديت خود را حفظ کرد) .م. ق٣٣٠در 
وريکه بعد ھا خواھيم ديد قرن ھای ديگر باقی ميمانند زبان و اين دو رسم الخط ط

می آيد که بنام و از آرامی رسم الخط ديگری در افغانستان باستان بميان 
 شھرت دارد که در جايش از آن صحبت خواھيم نمود و خود رسم »خروشتی«

  .الخط آرامی علی العموم تا ظھور رسم الخط عربی دوام ميکند

  

       *          **     

  

از دوره ھای بزرگ تاريخ ايران و ) .م. ق۴ و۵قرن ھای ( ھخامنشی عصر
است و ماثر مدنی و فرھنگی آن ميراث مشترک اين دو کشور ) آريانا(افغانستان 

يکی از افتخارات اين دوره کشيده شدن راه ھای سراسری . و ايندو سرزمين است



ا  ي»پرسه«و » پاسارگاد«و » شوش«ت که از کرانه ھای بحيره روم تا شرقی اس
ھمدان پايتخت قديم (» ھکبتانه«را بھم وصل ميکرد و از طريق » تخت جمشيد«

ر ما ميرسيد و بعد از ھرات مرکز  به کشو»گرگان«و » ری«و ) ماد ھا
ميرفت و شاخه جنوبی به » بلخ«شاخه شمالی بطرف مرکز باختريش » ھريواه«
 حوزه »یھيراويت«آنجا به مرکز و از ) مرکز سيستانزرنج قديم  (»زرنکا«

» گندھارا«وصل ميشد و سپس بطرف ) نه قندھارشھر کھ(ًارغنداب محتمc به 
 ميرفت و به »تاکزيc«يعنی پشاور و » پاراشاپورا« و هوvيت ننگرھار امروز
  .حوزه سند وصل ميشد

  

اين شاھراه کاروان رو در ارتباط اياvت مختلف قلمرو ھخامنشی و در ارتباط 
. سواحل دريای مديترانه به سرزمين افسانه ئی ھندوستان نقش مھمی داشت

 را مامور ساخته »سيcکس« نفر از مcحان يونانی موسوم به داريوش کبير يک
و راه ) سند(بود تا از طريق ھمين راه به گندھارا رفته، مصب رودخانه اندوس 

زلگاه ھا ساخته شده بود و در امتداد اين راه من. رسيدن به دريای ھند را کشف کند
سواران چپر پسته رسان منزل به منزل با عوض کردن اسپ اين فاصله ھای دور 
و دراز را طی ميکردند و پيام ھای رسمی و سرکاری را از يک نقطه به نقطه 

  .راه مراودات تجارتی و بازرگانی در خشکه ھمين راه بود. ديگر ميبردند

  

*          *          *  

  

ونان قديم و در سواحل  نيست که قبل از ھخامنشی ھا در مجمع الجزاير يه ئیشبھ
 سکه ايجاد شده بود و قارون و گنج او که قصه ھايش سر »ليديا«آسيائی در 
در شھرھای .  است»ليدی«پادشاه ثروتمند » کره سوس« ھمان زبانھا است،

جزيره «و » هجزيره اژ«، »اکانت«، »لی سی«، »آتن«مختلف يونان قديم مثل 
  . سکه ھای زيبائی با نقوش قشنگ ضرب ميزدند»قبرس

  

ھم سکه ھای طcئی .  تقليد کردند»ليدی ھا«ھخامنشی ھا ضرب مسکوکات را از 
و سکه ھای نقره ئی » دوری«مسکوکات طcئی آنھا را  .داشتند و ھم نقره ئی

سکه . ميشد سکه نقره ئی معادل يک سکه طcئی ٢۵ ميگفتند و »سيکل«ايشان را 
ھای آنھا فقط در يک روی خود نقش داشت و شخصی را نشان ميداد که يک 
  .زانوی خود را به زمين زده و تيری را در چله کمان گذاشته است

چون مسکوکات خود ھخامنشی ھا برای داد و ستد و معامcت بازرگانی  
 و ًامپراطوری وسيعی کفايت نميکرد، قھرا مسکوکات قديم تر از عصر خود

معاصر خود را که در شھر ھای يونان و جزائر حوزه شرقی دريای مديترانه و 
  .خاک ھای غربی آسيا بضرب رسيده بود، متداول ساخته بودند

  



البته مسکوکات يونانی و ھخامنشی از نقاط مختلف آسيای صغير و از خاک ھای  
جينه و از خود تخت جمشيد کشف شده ولی گن) مcير نزديک نھاوند(ايران 

 از حصص شرقی شھر کابل ١٩٣٣مسکوکات کول چمن حضوری که در سال 
بدست آمد، روشنی بزرگی به وضع مسکوکات اصيل ھخامنشی و مسکوکاتی که 

ًاز روی تناسب تعداد مثc در . در عصر ايشان در داد و ستد رايج بود، می اندازد
که نقره ئی عدد س) ٨( وجود .م. ق۶،۵سکه يونانی قديم قرن ) ۶۴ (مقابل

 نزديک »مcير«از » کابل«ف گنجينه يکسال بعد از انکشا. ھخامنشی ناچيز است
عدد آن به موزه ايران ) ٣٠۶(مجموعه ديگری پيدا شد که فقط ) ايران(نھاوند 

بين محتويات مجموعه . يونانی استًباستان رسيده و تقريبا ھمه آن مسکوکات 
مسکوکات ھر دو ت و قسمت اعظم  شباھت ھائی موجود اس»مcير«و » کابل«

از افغانستان مجموعه ديگری .  به ضرب رسيده است.م. ق۵مجموعه به قرن 
-١٨٨٠الی مسکوکات با عده زيادی زيور آvت از کرانه ھای آمو دريا در حو

از روی مجموعه .  شھرت دارد» اکسوسگنجينۀ« پيدا شده که بنام ١٨٨١
صغير معلوم ميشود که در عصر ھخامنشی مسکوکات افغانستان و ايران و آسيای 
ھای مختلف يونان کثرت و ربی آسيا و شھرمسکوکات ضرب شده در خاک ھای غ

  .وفرت داشت

  

در ميان مسکوکات کول چمن حضوری کابل روی يک پارچه کوچک نقره دو سه 
 ارتباط به الفبای »موسيو vبات«خی ديده ميشود که به اساس نظريه حرف مي

گنجينه مسکوکات افغانستان بقلم کوريل و شلوم برژه منتشره (دارد ميخی عيcمی 
البته در مجموعه مسکوکات چمن حضوری کابل عده ئی ). ١٩۵٣پاريس 

ًمسکوکات محلی ھم است که عموما عبارت از مقطوعات نقره ئی درازرخ و 
از . مدور نما ميباشد و بر يک روی آن اشکال برگ و گل ھای مختلف نقش است

کشوفه مجموعه مسکوکات ميرزکه م(وع مسکوکات به تعداد زياد از گرديز ين ن
در اوائل اين نوع سکه ھا . ست پيدا شده ا»تاکزيc«و بسياری ھم از ) ١٩۴٧سال 
) تاکزيc - گرديز –کابل (دند ولی از روی محل پيدايش  ميخوان»ھندی«را 

اvت شرقی شلوم برژه معتقد است که بايد جزء مسکوکات محلی ايموسيو
  .ھخامنشی محسوب شود

  

*          *          *  

  

 اساسی در اينجا شرح چگونگی خود مسکوکات نيست بلکه ياد آوری مقصد
مطلبی است که در عصر ھخامنشی مسکوکات خود آنھا کمتر و مسکوکات يونانی 

 در معامcت بازرگانی .م. ق۵،۴غرب آسيا بيشتر طی قرن ھای قديم و سکه ھای 
ھای کاروان روی که بدان ه يل بود و در سايه امنيت آن عصر در امتداد رادخ



اشاره کردم، روابط تجارتی بين خاک ھای غرب آسيا و خاک ھای کشور ما بسط 
  .داشت

  

روی ھمين راه ھای کاروان رو محصوvت نباتی و معدنی از يک گوشه به گوشه 
کابل و (، گندھارا )بلخ( داخل خاک ما بين باختريش ديگر آسيا ميرفت و در

 ،)وادی ارغنداب(، ھاراوايتی )ھرات و حوزه ھری رود(، ھاريوه ) ننگرھار
مراوده اموال و ) کھستانات مرکزی(و تاتاگوش ) وادی ھيرمند و سيستان(زرنکا 

از يک سو به سوی ديگر ) اشتر بلخی(کاروان ھای اشتر بخدی . اجناس قايم بود
در بازار ھای داخلی . ندبين کرانه ھای دريای مديترانه و قلب آسيا حرکت ميکرد

ی از آن را که در کابل و مسکوکات محلی چلند داشت که نمودنه ھای قسمت
  .و پکتيا بضرب ميرسيد، ميشناسيمننگرھار 

  

در تعمير و تزئين عمارات سلطنتی تخت جمشيد چوبھای درختان سرو وvيت 
يک سر زيبا . ننگرھار، عاج وvيت ارغنداب و vجورد بدخشان بکار رفته است

 خرابه ھای که ممثل سبک پيکر سازی ھخامنشی است و از vجورد ساخته شده از
  .تخت جمشيد بدست آمده است

  

اين مواد و مصالح علی العموم ذريعه کاروان ھای بزرگ اشتر دو کوھانه يا اشتر 
اشتر «رومند و قوی که در اروپا به صفت اين اشتر ني. بلخی حمل و نقل ميشد

 از روزگاران باستان که تعيين مراتب قدامت آن آسان ، شھرت دارد»بکتريان
 معروف بود »باختر«و علی الخصوص در ) و درياآم(سوس حوزه اکنيست، در 

و در ساير وvيات غربی و جنوبغربی از حوزه ھريرود گرفته تا حوزه ارغنداب 
  .به کثرت ديده ميشد

  

 يا کاخ باريابی و تشريفاتی تخت جمشيد ھيئت ھای »اپاداتا«در پلکان کاخ 
 ھمه .م. ق۵،۴ قندھاری ھای قرن نمايندگی اين نقاط يعنی بلخی ھا، ھراتی ھا و

حوزه سفلی ھيرمند و (اشتر دوکوھانه بلخی با خود دارند به استثنای اھالی زرنکا 
که با خود ھر ) وvيت ننگرھار موجوده به معنی وسيعتر(و گندھارا ) سيستان

چنانچه گاو سيستان . اين گاوھا ھم بين خود فرق دارند. دسته گاوی آورده اند
  .دارد و گاو گندھاری دارای شاخ ھای بلند ميباشدکوھان بزرگ 

  

*          *          *  

  

 علی العموم لباس ھائی شبيه بھم ميپوشيدند .م. ق۵،۴ ديار ما در قرن ھای مردم
قبای بلخی ھا، ھراتی ھا، قندھاری ھا، زرنجی ھا، . که از ھم تفاوت زياد نداشت

م بود و تا سر زانو و کمی پايان تر از ًگندھاری ھا و تت گوش ھا تقريبا شبيه بھ



قبای اھالی . علی العموم کمربند می بستند. آن می آمد تا آزاد حرکت بتوانند
شلوار بعضی نقاط ھمه شلوار می پوشيدند و . کوتاه تر بود) ننگرھار(گندھارا 
  .تر مينموده شادگ) باختر(مثل بلخ 

  

 سر را علی العموم دراز و کcه و عمامه در ھيچ جا مرسوم نبود چون موھای
 پريشان نشود بدور سر خود برای اينکه. بعضی اوقات تا سر شانه ميگذاشتند

چون موضوع مطالعه چگونگی .  می بستند»نوار«يا » فيته«يا » پتی«يکنوع 
لباس مسئله ايست بسيار مھم و خوشبختانه در ميان نمايندگان ملل در تخت جمشيد 

لف وطن خويش را مشاھده ميکنيم، چه بھتر که پيکره ھای اھالی نقاط مخت
  :مختصر جزئيات ھر کدام را شرح دھيم

  

ًپاچه ھای شلوار نسبتا . ھراتی ھا قبائی می پوشيدند که با کمربند به بدن می چسپيد
بدور سر نواری می پيچيدند که . گشاد بود و نوک پاچه را داخل پاپوش ميکردند

ً پوشانيد و احيانا در مقابل باد گوشھا را قسمتی از بغل روی و زنخ را ھم می
  .محافظه ميکرد

  

باشندگان حوزه ارغنداب قبائی داشتند کمربند دار، شلوار آنھا چاک داشت و لبه آن 
داخل موزه ميشد ولی موزه آنھا از پاپوش ھای اھالی ھريرود بلندتر بود و پنجه 

ارت ديگر به چموس ھای به عب. موزه مانند چموس رو به باv برگشته معلوم ميشد
بدور سر خود نواری می پيچيدند و کوسی يا چپن . ازبکی شباھت زياد داشت

اھالی . نمدی معمول بود که در ين دونيم ھزار سال کماکان باقی مانده است
ًطبعا به علت گرمی ھوا قبای کوتاه تر با آستين ھای نيمه ولی ) ننگرھار(گندھارا 

چپلی روی قبا يکنوع يcن درازی داشتند و پاپوش آنھا . کمربند پھن تر ميپوشيدند
  .بود که ھنوز ھم متداول است

  

موزه نيم ساق به . بلخی ھا يا باختری ھا قبای کمربند دار و شلوار گشاد ميپوشيدند
برای جمع نگه داشتن مو به . گوشوار ھای دراز به گوش ھا ميزدند. پا ميکردند

  .آن در سمت راست سر محکم ميشددور سر پتی می بستند که انتھای 

  

اھالی زرنج و سيستان قبائی داشتند کمربند دار با آستين ھای دراز روی قبا يکنوع 
شال نازک حمايل ميکردند که در منتھای خود پوپک داشت و به شانه چپ می 

اين لباس ھا بصورت کلی از پارچه ھای پنبه  .نوار ساده به دور سر ميبستند. دافتا
نگاھی به . وختندی ساخته ميشد که در خود محل می بافتند و می فرئی و پشم

 در تخت جمشيد و صفوف ھيئت ھای نمايندگی نقاط »اپاداتا«صفحه پلکان کاخ 
مختلف در حاليکه مھار اشتر ھای خويش را در دست دارند و يا گاوھای خود را 

ان ھمه چون ھمراھی ميکنند مانند سپرھای مدور و نيزه ھای بلند اھالی سيست



فيلمی در نظر ميگذرد و اھالی دونيم ھزار سال قبل وطن را يکايک بما معرفی 
  .ميکند

  

*          *          *  

  

در عصر ھخامنشی آباد و اھالی در منتھای آرامی و سعادت ) آريانا (افغانستان
 »فردوس«باغ ھای شکار که آنرا . سيار بودزمين آباد و باغ ب. بسر ميبردند

گفتند در جا ھای مختلف وجود داشت و سيستم آبياری با جوی ھا و قنات ھا و مي
. کاريز ھا اکثر زمين ھا را سبز و خرم ساخته و زير کشت و زراعت آورده بود
شھرھائی چند در شمال و جنوب و شرق و غرب بصورت دژ ھای مستحکم با 

ز آنجمله يکی شھر ا. ب نظر ميکردديوار ھای بلند و باره و بروج کنگره دار جل
اين کاخ در حوزه ھری رود و .  معنی داشت»دکاخ بلن«بود که » ارته کانا«

ًمحتمc در ھمين جائی واقع بود که قلعه اختيارالدين در نفس ھرات موجوده اشغال 
 قرارگاه ًاحتماvشی ھا آباد شده و  در عصر ھخامنًاحتماvاين قلعه . کرده است

 يا حکمران آن زمان بر يکی از بلندی »استانبان« يا »ساتراپ«يا » خشتراپاون«
متاسفانه از اين قلعه مشيده و شھر مستحکم آن اثری . ھای آن اعمار شده بود

موجود نيست و اگر ھم باشد زير آبادی ھای ھرات موجوده مدفون است، جز نام 
اين شھر مثل اين قلعه و . که از منابع يونانی بما رسيده خبر ديگری از آن نداريم

 چه در حوزه ،»زرياسپه« مانند ئی و شھرھای ديگری ھم داشتيم چه در بلخ قلعه
 چه ،يا زرنج) زرنگه( چه در حوزه سفلی ھيرمند مانند ،»فرادا«فراه رود مانند 

 »آی خانم« که شايد روزی مانند شھر يونانی  چه در حوزه ارغنداب ودر گندارا
  .ھا برايد و بلند شودھا و آوار سر و صدای آن از زير خاک

  

ًھا و شھرھا حتما سبک و روش معماری و ھنری  در تعمير و در پcن اين قلعه
ھمين قسم در حجاری و پيکر سازی تا حال از خاک . ھخامنشی مراعات ميشد

 از قلعه ھا و شھرھائی که در عصر ھخامنشی آباد شده، نشانی ،ھای افغانستان
 در محل تcقی »آی خانم«جا يکی در شمال در تا حال در دو . بدست نيامده است
 در شھر کھنه »قيطول«و ديگری در جنوب غرب در پای کوه کوکچه با آمو دريا 

 آباد .م.ًتيم که حتما در جريان قرن سوم ققندھار مواجه با بقايای شھر ھائی ھس
کندر خود شھر آی خانم را در صورتيکه اس. ًبوده يا اقc پی گذاری شده است

بنای  بنا نھاده باشد، تاريخ »اسکندريه آمو دريا«يا » اسکندريه اوکسيان«وان بعن
ه قندھار کتيبه در شھر کھن.  تصادف ميکند.م. ق٣٢٨ يا ٣٢٩آن به سال ھای 

 پادشاه »آشوکا«داريم که در عصر » يونانی«و » آرامی«ھائی به دو زبان 
ن تاريخ احتمالی ميا. ت در سنگ حک شده اس.م. ق٢۵٠موريای ھندی مقارن 

 سال ٨٠ و تاريخ احتمالی قرين به حقيقت کتيبه آشوکا »آی خانم«بنای شھر 
آيا در ين دو شھر احتمال پيدا شدن آثار آبادی عصر ھخامنشی . فاصله است



در آی خانم بعضی . ًنميرود؟ جواب اين سوال را عجالتا در قيد احتياط نگه ميدارم
مکرر در آبادی ھا استعمال شده ولی احتمال پارچه ھای سنگ ھای تراشيده شده 

دارد تمام مراتب تکرار مربوط به دوره ھای مختلف يونانی باشد که از زمان 
سقوط دولت يونانی  (.م. ق١٣۵ يا ١٣٠ در باختر تا حوالی بودن خود اسکندر

چون حفريات اين . را در بر ميگيرد) باختری در شمال ھندوکش بدست اسکائی ھا
 سال دوام خواھد کرد، انتظار بايد کشيد که ٣٠ يا ٢٠ًآغاز شده و اقc شھر تازه 

بھر جال ادامه روش معماری . آثاری مقدم بر دوره يونانی از آن پيدا ميشود يا نه
ھخامنشی که شکل سنت محلی بخود گرفته بود، مخلوط با طرز معماری يونانی 

  .در آنجا ثابت است

  

قديم ترين نشانه . ًب عجالتا در قيد احتياط استدر باب شھر کھنه قندھار ھم جوا
 به .م. ق٢۵٠که در حوالی  است »آشوکا« قراريکه گفتيم کتيبه که در دست داريم

درست است که زبان و رسم الخط . ت نقر کرده اس»آرامی«و » يونانی«دو زبان 
 به شرحيکه دادم در عصر ھخامنشی ھا در حوزه ارغنداب و در سائر »آرامی«
يونانی ط آريانا معمول شده و وقتيکه آشوکا کتيبه خود را به زبان و رسم الخط نقا

د که مردمان شھر کھنه  معلوم ميشو، مينويسد»آرامی«و به زبان و به رسم الخط 
 يعنی زبان ھائی را می دانستند و ميخواندند »يونانی«و ھم » آرامی«قندھار ھم 

بين سلوکوس . م. ق٣٠۵ در سال »سیسلو«در دوره ھخامنشی ھا و يونانی ھا که 
د از  موريا موسس سcله موريای ھندی بع»چندرا گوپتا«اول يونانی شامی و 

  قراردادی عقد شد و مطابق آن جنوب)اباسين(تصادمی در کرانه ھای اندوس 
 ۵٠ًھندوکش تا حوالی ارغنداب و ھيرمند بدست موريا ھا افتاد و محتمc اين نفوذ 

ًھر حال در شھر کھنه قندھار ھم عجالتا شواھد و آثار مادی در ب. سال دوام کرد
آنچه تا حال مسلم . دست نيست که به آبادی ھای عصر ھخامنشی رھنمونی کند

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

   

. شف شد در شمال کشور ک)آی خانم(انتظار کشيديم تا يک شھر يونانی سال ھا 
شايد فردا يا سال ھای ديگر بگذرد تا در گوشه ئی شھر عصر ھخامنشی منکشف 

اياvت شرقی قلمرو ھخامنشی آباد بوده و روزی شواھد آبادی و ھنری آن . گردد
  .را ھم خواھيم ديد

  

*          *          *  

  

نی وارد  ھزار سوار و پياده يونا۴٠ الی ٣٠ اسکندر مقدونی با .م. ق٣٣٠ در سال 
يعنی عcقه فراه رود، از » پروفتازی«يا » فرادا«از  .حوزه ھريرود شد

» ساراکوت«يا عcقه زرنج و ھامون سيستان و  »دريا«يا » زريا«يا » زرنکا«
ای سالنگ رسيد و در در اواخر خزان به پ . حوزه ارغنداب گذشت)اراکوزی(



ر به عجله تمام  گل بھا يا ھندوکش يعنی سالنگ و»پاروپاميزوس«ميان دو درۀ 
عنی  ي»ادراپسه«از . م. ق٣٢٩در بھار سال . گذاشت» پروان«بنای شھری را در 

يا » اسپ آتشی«يعنی شھر » آذر اسپه«يا » زرياسپه«اندراب گذشت و عازم 
دو سال در صفحات شمال .  بود»باختريش«شد که مرکز وvيت » اسپ طcئی«

 که اعcن »بسوس« عليه )آمودريا(س نگ و گريز اينطرف و آنطرف اکسوبه ج
در ظرف اين دو سال و در طی حرکت ھای vينقطع . پادشاھی نموده بود، گذرانيد

در امتداد آمو دريا نقاط مھم سوق الجيشی را درک کرده و سه شھر در امتداد 
مسير رودخانه مذکور بنا نھاد که يکی در حصه عليا، ديگری در حصه وسطی و 

  .  قرار داشتلی جريان آب ھای آموسومی در حصه سف

  

 در .م. ق٣٢٣ به اسکندريه پروان برگشت و در سال .م. ق٣٣٧اسکندر در سال 
مراجعت از حواشی شبه جزيره ھند در اراضی ماvريا خيز جنوب ايران جان داد 

خاک ھای کشور ما .  شدو خاک ھای مفتوحه او بين جنرال ھايش تجزيه و تقسيم
ن سلطنت  يونانی که در شام اعc»انتيوکوش«يا » س اولسلوکو«تحت نظارت 

 نام حکمران باختر گرديد و مقارن ھمين »ديودوتس«. نموده بود، قرار گرفت
يا » سلوکوس«ھندی در اثر برخورد و موافقه با زمان خاندان بزرگ مورياھای 

ب که بدان اشاره کردم، بر جنو) .م. ق٣٠۵(يونانی در اثر معاھده » انتيوکوش«
 حکمران يونانی در »ديودوتس«. م. ق٢۵٠سپس در حوالی . سلط يافتھندوکش ت

باختری در صفحات شمال  بلخ اعcن استقcل نمود و سلطنت مستقل يونانو
در اثر تھديد قبايل باديه . م. ق١٣۵ يا ١٣٠بعد در حوالی .  آمدھندوکش بميان

  . وکش سقوط کرددر صفحات شمال ھند دولت يونانو باختری »اسکائی«نشين 

  

 آخرين پادشاه يونانی است که در عصر او و با خود او نفوذ سياسی »ھيليوکلس«
يونانی ھا در شمال برچيده شده و به جنوب ھندوکش منتقل ميشود و در بگرام و 
بعدتر در گرديز شھزادگان يونانی يا بھتر بگويم احفاد يونانی ھای باختری امارت 

 »ھرمايوس« که در دره کابل حکمروائی ميکرد ايشانآخرين . ھای محلی داشتند
  .نام داشت

  

*          *          *  

  

 من اينجا ذکر تاريخ دوصد يا دونيم صد ساله يونانی ھا در آريانا نيست و مقصود 
اين کار . ھيچگاه ادعا نميتوان کرد که دوصد سال تاريخ را در سه صفحه بگنجانيم

و ما ھم در محيط خود تا حدی بدان پرداخته ايم در مأخذ خارجی صورت گرفته 
اما شرح آبادی، عمران، ھنر، زبان، ادبيات و رسم الخط يونانی پاره مطالبی است 

  .که بحيث مأثر فرھنگی يونانی، مختصری از آن را تذکار ميدھم

  



غربی ھا به شيوه خاصی که دارند فتوحات اسکندر مقدونی را در شرق يک مبدأ 
شکی نيست که در اثر اين فتوحات شرق و غرب بھم تماس .  ميدانندنوين تاريخی

دائمی پيدا کرد ولی ناگفته نبايد گذاشت که برخی از يونانی ھا از جمله بعضی 
مھندسان، مcحان و اطبا در عصر ھخامنشی ھا ھم در ديار مشرق و در اقطار 

. آمد داشتندقلمرو امپراطوری ھخامنشی و خاک ھای افغانستان امروزی رفت و 
حتی اگر به اسطوره ھا و داستان ھای يونانی گوش فرا داده شود، چنين مينمايد که 

 رب النوع شراب و مستی و انگور »يونيزوسد«برخی از ارباب انواع آنھا مانند 
ه بوده و حتی شھری را ھم به نام قرن ھا قبل به سرزمين بھترين انگور جھان آمد

دند که موقعيت آنرا  بوی نسبت ميدا»ديونيزوسشھر «يعنی » ديونيزوپوليس«
  .قرار ميدھند) کوھدامن( در تاکستان ھای کاپيسا بعضی

  

 ١٢٠سی آنھا باری فتوحات اسکندر در شرق آمد و رفتی بيش نبود ولی سلطه سيا
 نزديک يک قرن ديگر در جنوب  در شمال ھندوکش و.م. ق١٣٠ تا ٣٣٠سال از 

اين مدتی است طوvنی ولی از .  دونيم قرن ميشوددوام کرد که روی ھمرفته قريب
که با ھمه جوانب تر و ريشه دارتر فرھنگ يونانی است  آنھم طوvنی تر، با دوام

رنگ شده رفت معذالک  با مرور زمان ضعيف و شعاع آن کم تأثير آن اگر چهآن
  .آن کتاب ضخيم و عليحده ميخواھدقريب ھزار سال دوام کرد که شرح جزئيات 

  

 به سرعت شکست ولی را در خاک ھای فارساسکندر مقاومت ھخامنشی ھا 
باشد به آسانی شکسته ) افغانستان(مقاومت وvيات شرقی را که عبارت از آريانا 

ئی اساس  بدين جھت در خاک ما از حوزه ھريرود به بعد در ھر نقطه. نتوانست
 »اسکندريه«نام ذاشت که علی العموم ھمه را بقلعه مستحکم و بنای شھری را گ

شت و برخی ھم محض دژ ياد ميکنند و عده ئی به صفات معين تشخيص دا
  : معروفترين آنھا بدين قرار اندمستحکم بود که

  

  : اسکندريه ھرات يا اسکندريه ھريوا ) ١(
انی يم که خود يون مستحکمی داشتر اينجا قلعه و شھرپيش از رسيدن يونانی ھا د
 اساس آن  . ياد کرده اند»ارته کاپن«يا » ارته کوانا «ھا آنرا در ماخذ خود به نام

ًآن محتمc در زير آبادی ھای  بقايای ود کهدر عصر ھخامنشی ھا گذاشته شده ب
 . ھرات مدفون خواھد بودشھر موجودۀ

  

  :اسکندريه پروفتازيا) ٢(
که » فراداتا«کلمه . از قلعه ھای دوره ھخامنشی نام قلعه ديگری بود »فرادا«
 فراه«بود در اوستا که بصورت ی ئانه  معنی دارد، اسم خاص نام رودخ»دافرا«
 داريم ولی »فراه«وز ھم شھر و عcقه ئی بنام ما ھن.  تا حال باقی مانده است»ودر

موجوده بوده باشد زيرا  »فراه«ھخامنشی در حوالی » فرادا «گمان نميکنم که



 ھامون سيستان در کدام  مرکز سيستان بود و موقعيت آنرا بايد در حوالی»فرادا«
اسکندر در ھمين جا .  جستجو کرد»زرنج«ًائی مثc در پيرامون خرابه ھای ج

 »اسکندريه پروفتازی« را پی ريزی نمود که در تاريخ بنام اسکندريه ديگری
  .شھرت دارد

  

  :اسکندريه اراکوزی) ٣(
ئی قرار  در کدام جا، يعنی ارغنداب»اراکوتس«ًاين اسکندريه احتماv در حوزه 

 و با شواھدی که مورد وجود دارد اين با معلومات بسيار محدودی که در. تداش
القا ميکند، چنين تصور ميکنم که محل اين شھر در جائی بوده که حاv خرابه ھای 

چون نام .  قيطول اشغال کرده استشھر کھنه قندھار در دامنه ھای شرقی کوه
 يا نائب »خشتراپاون«ًنشی ھا آمده حتما ات قلمرو ھخام در جمله وvي»ھاراويتی«

الحکومه ايشان در ين حوزه مقری داشته ولی چون بدون سند قاطع حکم نميتوان 
ی کرد، گفته نميتوانم که مرکز استان داری ھخامنشی کجا بود؟ ولی با کتيبه ھا

ور قطع ثابت است که در عصر بط) .م.نيمه اول قرن سوم ق(شوکا عصر آ
چون سنگ نبشته ھای اشوکا به زبان و رسم . جا آبادی ھا شده استايندر ھا موريا

الخط يونانی از ھمين خرابه ھای شھر کھنه قندھار پيدا شده و از آن مفصل تر 
ا به تعداد زياد در طی قرن بجايش بحث خواھم کرد، واضح ميشود که يونانی ھ

ً و اين امر اقc  در سرپوزه قندھار در پای کوه قيطول زندگانی داشتند.م.سوم ق
ا شده يکی از دvيلی شده ميتواند که مطابق آن اسکندريه اراکوزی در ھمين جا بن

 »متروپوليس اراکوزياس«ھمين جا را به صفت » ايسيدو خارکسی«باشد چنانکه 
  . اراکوزی ميخوانديعنی شھر عمده عcقۀ

  

  اسکندريه غزنی ؟) ۴(
، باستان شناسان ايطالوی معتقدند که وا برداشته شدهاز روی عکاسی ھائی که از ھ

. در پيرامون خرابه ھای غزنی موجوده ھم آثاری از کدام شھر يونانی ديده ميشود
  .حقايق را تحقيقات آينده باستانشناسی روشن خواھد کرد

  

  :اسکندريه پروان) ۵(
يونانی ھا ميان .  شھرت دارد»اسکندريه قفقاز«اين اسکندريه بيشتر به صفت 

از اصلی و ھندوکش تميز نميتوانستند و ھمه را دامنه يک سلسله قفقکوه سلسله 
 بلند پر برف منتھا چون به ھند نزديک شده بودند، کوه. جبال تصور می نمودند
 ميکردند و در زبان يونانی آنرا  ھم ياد»قفقاز ھندی«کشور ما را به صفت 

به » سايندوک«گفتند و تصور ميکنم که ھمين صفت  مي»کاوکازوس ايندوکس«
باری در .  شده باشد»ھندوکش«و » ايندوکش«مرور زمان در زبان زد مردم 

گذاشته شد و چون داخل دره ھا و معبر ھای ھندوکش را نگه ئی اينجا اساس قلعه 



ن  بيشتر جنگ آواراحکام آن توجه زياد مبذول شد و عدۀ در است،بانی ميکرد
  .يونانی در اينجا اقامت داشتند

  

  ای شمال ؟يه ھراسکند) ۶(
ًدر شمال ھندوکش اسکندر اقc اساس سه شھر مستحکم را گذاشت که علی العموم 

کاوش ھای . قرار داشت) آمو دريا(در کرانه ھای جريان مسير اکسوس 
 در خرابه ھای شھر و ١٩۴۵ و استاد شلوم برژه در ١٩٢٣پروفيسور فوشه در 

ا بايد نزديک تر به آب باvحصار بلخ ثابت ساخت که موقعيت شھرھای يونانی ر
اين اسکندريه . ھای آمو و بيشتر در نقاط تقاطع يا ريزش معاونان آن جستجو نمود
ط سوق الجيشی ھا در حصه ھای عليا، وسطی و سفلی رود خانه بزرگ در نقا

 در ميان اسکندريه ھای شمال ھندوکش يکی به صفت .مھمی بنا يافته بود
  ياد شده»اسکندريه آمو دريا«يا ) ه اکسوساسکندري(يا » اسکندريه اوکسيانا«

 ۵ نيست که خرابه ھای آن در  ئیآيا اين اسکندريه عبارت از شھر يونانی. است
و دريا متصل  کوکچه به رود خانه پنج با آمسال اخير در محل ريزش رودخانه

 ٢٠ و ١٩، ١٨، ١٧کشف شده؟ و بشرحيکه در شماره ھای » آی خانم«دھکدۀ 
جيشی بی نھايت يس دادم، موقعيت آن از نظر سوق ال روزنامه ان١٣۴۵قوس 

 اخير  سالدور جريان کاوش ھا و خاک برداری ھائی خوب انتخاب شده و د
شواھد معماری و فرھنگی و ھنری و ادبی خاص يونانی از آن ) ١٣۴۵ و ١٣۴۴(

 .منکشف گرديده که در جاھايش از ھرکدام ذکری خواھم کرد

  

   »بکترا«اسکندريه ) ٧(

 قسمت ھای وسطی آن و در» اکسوس«ديگری است که اسکندر در امتداد شھر 
منابع يونانی يکی از شھرھای قديمی ما را در ين نواحی بنام . پی ريزی نمود

است، يعنی » اسپه«يک حصه اين نام . برندينام م» زراسپه«يا » زرياسپه«
» زر«م يا حصۀ دومی اين نا. که تا امروز در زبان ھای ما متداول است» اسپ«
)cاسپ «بوده و بدين ترتيب نام شھر مذکور را ) آتش(» آذر«يا » زرد«يا ) ط

نا گفته نماند که کلمۀ . ترجمه ميتوانيم» اسپ آتشی«يا » اسپ زرد«، »طcئی
ھم آمده که آنرا برخی از علمای غربی » زردشتر«در نام » زرا«يا » زر«
  . ترجمه کرده اند»صاحب اشتر زرد«

  

باز ھم در نزديکی » بکترا« احتمال بيرون نيست که شھر اسکندريه بھر حال از
به گمان ناقص تصور ميکنم دو جای . ھای مسير آمو دريا در کدام جائی بوده باشد
 يکی محل ريزش رودخانه قندوز به ،برای بنای اين اسکندريه بی مناسبت نبود
ريزش اده و ديگر محل افت» قلعه زال«آمو دريا که در آنجا بقايای خرابه ھای مھم 

 با تقسيمات ھژده نھر امروز به »بلخ آب«ناگفته نماند که .  به آمو دريا»بلخ آب«



آمو دريا نميرسد ولی دونيم ھزار سال قبل علتی برای رسيدن آن به جريان 
  .اکسوس به نظر نميخورد

  

  اسکندريه مارجيان) ٨(
آب آمو بنا يافته چنين تصور ميکنم که موقعيت اسکندريه ئی که در حصص سفلی 

باشد که در کنار » مرو رود«يا اسکندريه » مارجيان« ھمان اسکندريه ،بود
ياد » مرو کوچک«يا » ماروشاق«مرغاب در جائی ساخته شده بود که امروز بنام 

ميشود و بقايای آن در آخرين حصه ئی که مرغاب خاک افغانی را ترک ميگويد 
  .بر خطوط سرحدی حاکم ميباشدبه شکل دايرۀ عظيمی جلب نظر ميکند و 

  

  يه اسچاتهراسکند) ٩(
در منابع يونانی يک اسکندريه ديگر ھم در صفحات شمال ھندوکش در منتھا اليه 

خوانده اند و » اسکندريه اسچاته«شرقی يا شمال شرقی واقع بوده که آنرا به نام 
ھای  در داخل خاک . قرار داشت) آمو دريا(» اکسوس«در باvترين قسمت ھای 
vکه برای ) آمو دريا يا پنج(ترين نقطه ئی در مسير اکسوس افغانستان امروزی با

است که تصور ميکنم موقعيت » آی خانم«بنای شھری مناسبت شايان داشت ھمين 
از محل پيوست شدن کوکچه به دريای پنج . در آنجا باشد» کسياناواسکندريه ا«

vاز امکان . ھری متصور نيستتر ھمه کھستانی است و جای مناسبی برای شبا
در سواحل راست رود » اسکندريه اقصی«يا » اسکندريه اسچاته«بعيد است که 

  .خانه پنج کدام جائی آنطرف سرحدات امروزی ما بوده باشد

  

ًيا اقc ھشت شھر يونانی در افغانستان ثابت » اسکندريه«بھر حال وجود ھشت 
در » اورنس« ديگری ھم بوده مانند است و غير از آنچه شمردم قلعه ھا و دژ ھای

سار «و قلعه ھائی که موقعيت آنھا را در )  اباسين(» اندوس«کرانه ھای 
که پروفيسور » برج عبداله«در . حدس ميزنند» برج عبداله«و » اسکندری
 متری کاؤش ھائی ۵٠ر سال ھای اول جنگ دوم عمومی در يک ساحۀ گيرشمن د

 آن بصورت عcمه بعضی حرف ھای الفبای نمود، خشت ھائی پيدا شد که روی
برج عبداله قلعۀ مستحکمی بود مشرف بر آب ھای مشترک . يونانی نقش شده بود

 احتمال .»پنجشير«و » شتل«، »سالنگ«، »غوربند«: چھار رودخانه خروشان
اينجا چند روزی توقف نموده و پيش از . م. ق٣٣٠ در خزان سال دارد که اسکندر

را » ه قفقازياسکندر«در مدخل دره ھندوکش برسد و اساس » نپروا«اينکه به 
ذارد ھمين جا در کرانه ھای آب چھار رودخانه که چشم انداز وسيع و زيبائی گب

 در ته آن در افق مقابل ھندوکش مانند پردۀ سفيد از دامنه ھای آسمان و ،دارد
خود نقشه آويزان معلوم ميشود، متوقف شده و پيرامون عبور از ين سد عظيم پيش 

  .ھا کشيده باشد

  



ميخواند و به مثابه دژی مستحکم » شھر شاھی«برج عبداله را پروفيسور ھاکن 
 راجع .در آب ھای رودخانه ھا منعکس ميشدسايه کنگره ھای ديوار ھای بلند آن 

به برج عبداله و پروان داستان ھای فلکلوری داريم که در اثر کوچکی بنام 
بزبان فرانسه پاره ئی از آنھا را » و عادات افغانھاعرف «و در کتاب » بگرام«

  .شرح داده ام

  

 در ،»حصار سکندر«يا » سار سکندری«جای ديگری در کوھدامن داريم بنام 
شايد اين . ای خواجه که خرابه ھای آن روی تپه ئی منبسط استرنزديکی ھای س

در کوشانی بودن نام مشتبه کننده باشد و حصار به  سکندر تعلقی نداشته باشد ولی 
  .ًدژ مذکور ابدا اشتباھی نيست

  

*          *          * 

 

چرا در ين رشته مطالعات تحليلی عصر يونانی در افغانستان، آنھم در صورتيکه  
ھدف اساسی شرح ماثر فرھنگی و مدنی است اولتر از ھمه به ذکر اسمائی بعضی 

  شھر ھا و قلعه ھا پرداختيم؟

  

. يونانی ھا بيشتر از دو صد سال در افغانستان ماندند. ار دارداين امر دvيل بسي
و در دورۀ سلطنت » سلوسی«خود اسکندر و بعد از او در عصر شاھان خاندان 

يونانی ھا که مردمان . مستقل يونانی باختری شھر ھا و قلعه ھا و دژھا آباد شد
: ی داشتندھا نظر خاصو شھر نشين بودند، در ترتيب پcن ھای شھر» مدنی«

ًشھرھای يونانی بيشتر بصورت مستطيل طرح ميشد و اساسا دو جاده در وسط 
ًشھر تقاطع ميکرد و شھر را به چھار ناحيه تقسيم مينمود يا اقc يک جاده سراسر 

ھم مشھود » چاريکار«اين مفھوم در وجه تسميۀ . طول شھر را عبور مينمود
معنی دارد و در » چھار ناحيه« که بوده» چارته کوارته«ًاصc اين کلمه . است

وجود » بگرام«و چه در » اوپيان«مجاورت اينجا ھم شھرھای يونانی چه در 
 سال قبل کشف ۴٠که در خاک ھای سوريه » ديورا اروپا«در شھر يونانی . داشت

شده دو جاده اساسی شھر را به نحوی که ذکر کردم به نواحی چھارگانه تقسيم 
 سال اخير در کشور خود ما ۵که در اين » آی خانم «در شھر يونانی. ميکرد

 ١٧٠٠مکشوف گرديده يک جاده اساسی از شمال شرق به جنوب غرب به طول 
 يک طرف آن باvحصار و ارگ  به دو حصه تقسيم نموده بود که درمتر شھر را

بازار در (» اگورا«و در حصه ديگر در پايان حصار محله ھای بود و باش و 
دان مستطيل شکل که برنده و پايه ھا و کمان ھائی رو به داخل ماحول يک مي

و )  ميشدیس و فروش و نطق ھای اجتماعی و سياداشت و در آنجا خريد
ميگفتند با تياتر ھا و کتاب » پلسترو«ورزشگاه يا زورخانه که خود يونانی ھا آنرا 

  .خانه ھا وغيره قرار داشت



  

دارای معابد مخصوص ارباب انواع، و شھر ھای يونانی به نحوی که ذکر کردم 
 جمنازيويم ھا، تياتر ھا، ارکاره کشتی گيری،  استوديويم ھا و ياورزشگاه ھا

بدين ترتيب ھر جا . جاھائی برای نطق و خطابه، حمام ھای عمومی وغيره بود
سسات و مراکز دينی و فرھنگی و ثقافتی و تربيۀ بدنی  تمام مؤ،شھری بنا ميشد

اين ملت مھذب که اساس تمدن مادی و معنوی اروپا تا حد . ديددر آنجا اعمار ميگر
يان آمده، در داخل يونان يا خارج مزياد از تخم ھای بار آور فکری و ذھنی آنھا ب

 چه در خاک ھای غربی آسيائی ،)مصب رود نيل(آن چه در خاک ھای افريقائی 
صای  چه در خاک ھای ايران و چه در شرق اق،)آسيای صغير، شام و لبنان(

 و فرھنگ خود را  ھمه جا تمدن،يونانی که مقصد از آن افغانستان کنونی باشد
سساتی را که در زندگانی اجتماعی و فرھنگی و سياسی و ادبی منتقل نموده و مؤ
بدين ترتيب شھر يا ھمانطوريکه عرب ھا ميگفتند .  بميان آوردند،بدان نياز داشتند

 اد، ايجوم آن ايجاب ميکردھو مفبه تمام معنی که را » مدنی« زندگانی ،»مدن«
:   در زندگانی اجتماعی و مدنی يونانی شھر کانون ھمه فعاليت ھای مدنی.کردند

  .بدنی، ذھنی، فکری و اجتماعی بود

  

بنا کرد؟ شبھه ئی » اندوس«و » اکسوس« اسکندريه بين ٩ – ٨اسکندر چرا 
نيست که مقصد اساسی او در اول وھله جنبۀ نظامی داشت که اينجا بدان نمی 

يچيم، شبھه ئی نيست که سپاھيان او از يونان دور شده رفته و آنطوريکه افسانه پ
طوری راه خود را گم کردند که بدون رھنمائی خضر از » ظلمات«ھا ميگويند در 

 اين ظلمات چيز ديگری جز مجھوvت شرق، آنھم شرق. آن بدر آمده نميتوانستند
در کوھپايه ھای . يل ميدادبعيد آنوقت نيست که انتھايش را حواشی ھند تشک

افغانستان و در خم و پيچ دره ھای عميق و تنگ، يونانی ھا سرگيچه شده و تصور 
 دنيای معلوم آنوقت ھا از قلمرو ،ايشان حق داشتند. ميکردند به آخر دنيا رسيده اند

. امپراطوری ھخامنشی و حواشی ھند سياه و سفيد چندان پيشتر تجاوز نميکرد
 در کوھپايه ھای اين سرزمين يونانيان و  سال۵ – ۴ سپاھيان او ماندن اسکندر و

 طوری که انعکاس آنرا باز ،خود اسکندر و جنرال ھای او را به حيرت افگنده بود
در يکی از داستان ھای فولکلوری وطن خود می يابيم که روح و نتيجۀ آنرا 

و در » يزادمردان پاروپام«بصورت درامی نوشته ام که در متن فارسی به اسم 
از طرف انجمن تاريخ چاپ و نشر » اسکندر در افغانستان« متن فرانسوی به اسم

  .شده است

  

اسکندر ھر چه در دل شرق پيش می آمد سپاھيان او عcوه بر جنگ ھا با پيمودن 
راه ھای طوvنی احساس خستگی و مريضی ميکردند و وقت بوقت از پيشروی 

و فتح آن و » ارته کوانه«لی ھرات در شھر مقاومت شديد اھا. سرباز ميزدند
شين «يا » سبز وار«بغاوت مجدد اھالی در حاليکه خود سردار مقدونی تا حوالی 



کنونی نرسيده بود بوی فلسفۀ نوينی را فھمانيد که اگر ميخواھد از عقب سر » دند
ن روی اي. خود در امان باشد بايد به تاسيس قلعه ھا يا اسکندريه ھا مبادرت کند

درس عملی در ھر ايالتی به بنای شھری اقدام کرد و در ھر کدام از ين شھرھا 
سپاھيان خسته و مريض و آنھائی را که توان ادامه سفر را نداشتند با عده ئی از 
سپاھيان آزموده و ھنرمندان و علما و نويسندگان و فcسفه که با خود ھمراه 

 شھری مثل اسکندريه ھرات، فراه، نميتوان گفت که در ھر.  امر اقامت داد،داشت
قندھار، پروان، بلخ، مرو رود و آی خانم وغيره چه تعدادی از يونانيان خود را 

 احتمال دارد روی ھمرفته در تمام نقاط بين دو رودخانه بزرگ .باقی گذاشت
البته .  ھزار يونانی توقف گزيده باشند١۵ – ١٠اکسوس و اندوس در حدود 

ق با ھمۀ اھميت آن از نظر زمان آمد و شدی بيش نبود فتوحات اسکندر در شر
 صاحب زمين و .جا در ديار ما ماندند و متوطن شدندولی يونانيان بيشتر از ھمه 

باغ گرديدند و کم کم در مردم محلی نقاط مختلف اين سرزمين حل و مزج 
قصۀ ازدواج يونانيان با زنان مشرق زمين سنتی است که از طرف خود . گرديدند

  .سکندر باقی ماندا

  

اسکندر خودش با يکی از دختران جنگنده و زيبای ديار ما که به برخی روايات 
.  ازدواج کرد،باشنده درۀ قشنگ پنجشير و به برخی روايات از اھالی باختر بود

يکی از نجبای اين سرزمين » اوگزيارتس«نام داشت و دختر » روشانه«اين دختر 
: ی داريمئين ازدواج در فرھنگ عوام داستان ھاراجع به اين برخورد و ا. بود

ميگويند که در ميان کسانيکه از خانه ھای خود برآمده و در دامنۀ کوھی سخت 
رخ نقاب زده و ه عليه سردار مقدونی مقاومت ميکردند دوشيزه ئی ھم بود که ب

می جنگيد و تا آخرين مرحله با خود اسکندر مقابله ميکرد که ناگھان شمشيرش به 
بر رشادت او آفرين گفته و  نقاب بند شد و نقاب از رخ او افتاد و آنگاه اسکندر بند

 مراسم عقد کنان با عرف و عادات محلی بصورت . ازدواج با او گرديدمايل به
 معنی که اسکندر قرص نانی را با شمشير از ھم  بدين.بسيار ساده برگزار شد

اين روش ساده . ديگر را خودش خورد داد و نيم» روشانه«را به  نيمی .کرددونيم 
 نانی ھم داشته  شوھر بحيث شريک زندگانی اگر لقمۀاکی از ين بود که زن وح

  .باشند با ھم نصف کنند

  

*          *          *  

   

  !دوم در آيندهقسمت ر دادامه 


