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  جلد ھشتم

  بخش یکصدو ششم

  آریائی  ھا - آریانا
 ٤٠)صفحھ ھندوکش  یھا  اقوام ماورا یائیآرتکملھ  ای بر جلد اول  (

  ١٢٣تا

   زیستگاه تمدنی اقوام آریاناویجھ. ١- ١- ١٠٦

  

 مدنيت ، چه  گامهايی برداشته  دوست دارم بدانم  كه انسان در خط سري خود، از حالت  توحش به «

 »   است

 »ولرت«                                                                                                                                                          

ايران بزرگ يعنی  بر ميخوريم، منظور  از »ایرانی«و » ایران«شايان ياد آوری  ميدانم كه در  اين  اثرهر جا كه  با نام 

و كشور » تاجکستان«»افغانستان«مهان گسرتده ايران باستان و باشندگان  آن  است كه در بر گرينده  ايران  خاوری 

های جماور آن نيز  ميگردد. مهينگونه  هر  جا كه  واژه زبان  های ايرانی  آمده  است ، منظور از مهه زباهنای  خانواده  

 است.»ری،پشتو ، بلوچی،  کردی و. . .پارسی د«ايرانی  مانند 

» هندوكش یهاو اقوام ماورا يیايآربخش سوم « (قبل از اينكه  اين بحث را  مالحظه می فرماييد به 

 را نگاه  كنيد) ٤٠جلد: اول  كتاب باز شناسی افغانستان  صفحه 

در  » مشرق زمین  گھواره تمدنکتاب «ت  در نكه بقول ويل دورا»  آریانا ویجھ«های اوليه  اقوام  ه زيستگا

بوده  است  كه از اثر بوجود  آمدن يک  حالت فوق العاده كه درنيمٔه » آمو دریا« فالت ماورای شاملی

كشی های  اول هزارٔه سوم پيش از ميالد بوجود آمده بود سكنا ناممكن  گشته و از  اثر مهاجرت  و كوچ

ی  اين تهم معلوم شده  نتوانسته كه در طی چه  مددسته  مجعی ، ديگر دارای سكنه نبودند.و اين 



 
 

از راز  های  یمهچنان يك» فروپاشی مدنی«است و داليل دقيق برای اين پيوسته مهاجرهتا بوقوع 

تاريكی  است كه در دل  تاريخ باستانی مستور مانده  است . با اينحال در اواخر هزارٔه سوم پيش از 

جغرافیای فعلی کشور  (به   »شمال جیحون«و  )غرافیای فعلی افغانستانج(به » پاروپامیز«ميالد، در شامل 

ا جبا »شمال  ھند«و  ) رافیای فعلی ایرانغج(و شامل رشق به  ) اوزبکستان ، ترکمنستان – ھای  تاجکستان 

گرديد كه »فلزات« عرص  متدن در  عمده هايی بجايی های اين اقوام ،  منجر به ظهور شهرها و زيستگاه

به ظهور پيوسته باشد ، چنانيكه كوروش زمانيكه به تسخري » باختر یا بلخ«شايد اولني شهر نشينی در 

وادی بلخ اقدام نمود بلخ دارای سكنه دايمی و معموره بود كه به قول  تاريخ  نگاران  و داستاهنای 

  »ویل دورانت«بود كه بقول  اساطريی اين مدنيت در كنار دو  رود خانه بلخ و آمو تأسيس گرديده 

 كوروش  از طريق دره بلخ به هندوستان  كشيد .

ً نشان  ميدهيم و  صورت بسته است،ذريعه  اين اقوام  كهی را ندر نقشه زير  خطوط  انتقال متد بعدا

اين بحث وضاحت می بخشيم و موضوعات ال بدن بهيانا را  در يک بحث  گسرتده  موضوع  آر

 رشيک  ميسازيم: ن گاخوانندبامجع  آوری شده  است  » آریانا«مورد جديدی كه در  

 

  

 

 کورگانھای ھندواروپائیان در حدود شش تا سھ ھزار سال پیش از دیدگاه ُمدل  نقشٔھ مھاجرت
)Kurgan(  



 
 

ه و تاريكی كه در دهليز  های  حسب رضورت و روشن شدن زوايای تري ما مهيشه احتياج داريم  تا بر

باره  ريگ  تاريخ باستان را دومتدنی نسل برش كه  از هزار ها سال  پيش از امروز موجود بوده صفحات  

 شويی نامييم تا باشد  كه  از مرده ريگ  آهنا  چيز  های نوی  از زندگی نياكان ما بدست بيآيد

  تأثیر گزاری اولین مھاجرتھا بھ باز کردن نقش پای تمدنھا:. ٢- ١- ١٠٦

  ملتھای ھند و اریائی: 

رشق نزديک  در برابر چشم تيز بني تاريخ شناسان  مهچون اوقيانوسی بنظر مريسد كه در آن گروه های 

آدمی  مانند گردابی پيوسته هبمدگر خملوط و سپس از هم پراگنده ميشدند ؛  اسري ميگرديدند و يا به 

يدند. واين كار  ها ،  می خوردند و يا خورده ميشدند ، می كشتند و يا بقتل مريساسريی در می آمدند

حتی تا به پشت ديوار های امپراطورهيای بزرگ مرص و بابل و نينوا كشيده ميشد . بعباره  ديگر  اين 

مهاجرهتا و كوچكشی  ها در هر سه حوزه رشق جنوب و غرب به آسانی رو نام نگريده است بلكه با 

ترتيب بود كه خملوطی از  به اينگذشتن از هرج و مرج  های كه در باال ذكر شد استقبال شده است .

تبار و تريه ها و نژاد های نا شناخته در مدنيت آنروزه  خلط و حاصل آن قبايل نيم بيابان گرد و نيم  

چنني درج كرده » تاریخ تمدن مشرق زمین«پابند زمني نشو و نمو كردند كه ويل دورانت آهنا را در كتاب 

 است :

و  ن،،فلسطینیان، عموریان ، کنعانیان، آریائییان ،ادومیانکیمیریان،کاپادوکیاییان، اشکانیا

صدها قوم ديگر كه هر يک خود را مركز جغرافيا و تاريخ جهان می پنداشتند و از نادانی و جانب داری 

مورخانی كه در باره آهنا  بيش از چند سطری در كتاهبای خود نمی آوردند دچار شگفتی ميشدند. 

د  در متام طول تاريخ حتی  در زمان معارص برای كشور های كه حالت متركز و وجود اين قبايل بيابانگر

استقرار بيشرتی داشتند و اين اقوام از هر طرف مرز های كشور ها را در ميان ميگرفتند و اكثرًا باعث 

غارت و چپاول  و صحنه های خونني نيز ميشدند . خشک سالی های ممتد  هر چند سال يكبار اين 

غی را واميداشت كه بر رسزمني های ثرومتند مهسايه محله كنند؛ كه به نا چار آن كشور ها مهواره قبايل يا

جمبور بودند يا بآهنا درحال جنگ باشند يا برای جنگ و دفع محله خود را آماده نگاه دارند . اين قبايل 

خود  جانشني آهنا  بيابانگرد پس از آنكه  دستگاههای سلطنتی بر چيده ميشد ، بر جای می ماند كه

به اين ترتيب نژاد ها مهيشه از راه عدم هم آهنگی و اغتشاش و جنگ هبم خمتلط شده و زمينه ميشدند.. 



 
 

اين مردامان  تشكل نژاد ها و اقوام  تازه تری را ميكرده اند كه اين  پروسه تا هنوز در جهان ادامه دارد .

منحيث ناقلني مرياث اقوام سهم خود را چه كوچک و چه برزگ در انكشاف و چندرنگی شدن نژادها 

بصورت موثر ادا كرده اند و از گريبان فردا با محيت ديگر و رسم و رواج ديگر ظاهر گرديده اند.مثًال 

در خاور نزديک بوده اند ،  رمصاز آن جهت در تاريخ مورد توجه نيستند  كه دشمنان قديمی میتانیھا 

ريايی شناخته شده  در آسيا هستند  كه ارند  كه از نخستني اقوام هند و آبلكه از آن جهت امهيت د

خدايانی بنام ميرتا ، ايندرا   ورونه  را پرستش كرده اند ، انتقال اين خدايان به پارس و  هند راه را برای 

ناميده   "آریایی"ور نژادی را، كه با شايستگی متام  به نام نژاد ما مهوار ميسازد  تا خط سري تكامل و تط

 ]١[.ميشود رسم كنيم

ياد گرديده كه هر دو قوم  حتیھا و سکاھادر تاريخ از دو قوم از آريائيها و هند و اروپايی بنامهای  

دارای  متدن و فرهنگ غنی بوده اولی  حتيها از راه بسفورس خود را به قفقاز رساندند كه منحيث طبقه 

جنگ آور خود را به بوميان آن رس مني كه كار شان كشاورزی بود  مسلط ساختند كه اين قوم در 

دا كردند كه رسم اخلط خمصوص و موزون  پيش از ميالد تا حوالی دجله  و فرات بسط پي 1،800حوالی 

داشته حتی قشون خود را بر سوريه گسرتانيدند كه مايه تشويش امپراطوری مرص نيز شدند كه رامسس 

دوم نا چار شد با حيتی ها پيامن صلح امضاء ناميدو در برابری شاه حتيها با خود اعرتاف كند . آهنا در 

بوغاز  «ای زيبا نيز دست بلندی داشتند و پايتخت شان شهر كار استخراج آهن و پيكر تراشی و هنر ه

نام دارد زبان شان با زباهنای هند و اروپايی مشاهبتهای هبم مريساند . اين قوم كه بشكل ارسار  »کوی

آميزی داخل تاريخ شدند به مهان ترتيب از صفحه تاريخ حذف شدند و مدنيت های شان يكی پی 

موشی و انحطاط گذاشت . زيرا استخراج معادن را كه باعث قوت آهنا ديگر فرو كش كرد و رو به خا

بود رقبای شان نيز آموختند و در نتيجه  رقبای شان  با استفاده از آالت جنگی فلزی خود را تفوق 

نام داشت » کرکمش«پيش از ميالد كه 717بخشيدند و آهنا را منهزم ساختند. آخرين پايتخت حتی،در 

 در آمد. به ترصف دولت آشور

كه در كناره های بحريه سياه قفقاز و ارمنها زندگی ميكردند اقوام » آریایی اروپایی «دومني قوم بيابانگرد

هنا قبايل نيمه وحشی نيمه مغل و نيمه اروپايی دارای اندامهای درشت بودند آ  "سکاھا"دالوری بنام 

                                                
  ٣۴۵، ص,اقوام شرق. یاول یمھاجرتھا ،دورانت  لیو فیگھواره تمدن ، تال نیمشرق زم - ١



 
 

ده نگاه ميداشتند  ، خون دشمنان در هنايت نريو مندی زندگی ميكردند و زنان خود را سخت در پر

 . خود را می آشاميدند و از پوست رس دشمنان خود دستامل درست ميكردند

 سال ميگذرد6،000از آن  زمان كه تاريخ نوشته در دست است 

كه در گلوگاه تاريخ دولتی بودند كه باعث انقراض دولت   ريايی هستنديكی ديگر از اقوام آ »مادھا«

كه حمل زيبا و پر آب و » اکباتان «اولني پادشاه مقتدر اين اقوام بود كه در» دیا کو «آشور گرديدند و

علف بود پايتخت خود را ساخت اين شهر دارای دو كيلو مرت وسعت بود كه قرص شاهی كه از مرمر 

 ] ٢ [های زيبا ساخته شده بود مانند قبه ای در آن  ميدرخشيد.

 مقتدرآريائی در تاريخ باستان است كه مورد باز شناسی ما قرار ميگريد:ماد ها از  سومني اقوام  

تاريخ «تاريخ نويس شهريمعارص مهيشه در آثارش به اين نقطه توجه دارد و ميگويد:» ويل دورانت«

واقعًا هم مهينطور است من كه در اين نوشتار »كتابيست كه آدمی آنرا مهيشه از وسط آغاز  ميكند 

اريايی ساكن در (خراسان= افغانستان) را زير پوشش حتقيق قرار دهم نا گزير شدم  ميخواستم اقوام

بخاطر شناخت   وقوع رويداد های كه باعث  فراز و فرود متدهنا شده اند  از كتابی به كتابی و از منطقه 

ی تو در ای به منطقه ای حتقيقات خود را  دوام بدهم تا باشد كه در خالل اينهمه پراگندگی ها  حقايق

توی را كه در جستجويش هستم بيابم و بشناسم  و از مهني سبب است كه به دفعات به صفحات  

گذشته در اين  كتاب مراجعه نموده و  آنرا الزامًا باز خوانی نموده ام ، اگر  اينطور نميشد  تسلسل و 

 شناخت  تاريخ  برای خوانندگان  نيز مشكالت بار می  آورد.

ريايی ها بودند ميشود كه اين قوم از نژاد هندو آ ) خرب نداريم  ،حدس زدهماد ھاايی (از رس گذشت ابتد

آمده  آرسیای باختریكه گامن برده ميشود كه يكهزار سال پيش از تولد مسيح از كناره های خزر به 

تی كتاب مقدس پارسيان يادی از اين زادگاه قديمی شده است و آنرا مانند هبش زند اوستاباشند؛ در 

؛ » رسزمينی كه آدمی جوانی خود را در آن گذرانده مانند خود جوانی زيباست«توصيف كرده است : 

اين قوم در حني كوچ كردن از سمر قند و بخارا گذشته ، رفته رفته بطرف جنوب  رسازير و پس از 

 رسيدن به پارس ، در آن حكومت اختيار كرده بودند . 

                                                
  ٣٩٧تاریخ تمدن ویل دورانت ، ص، - ٢



 
 

مستعجل، فرصت آنرا نيافت كه بتواند در بنای مدنيت سهم بزرگی اين دولت « ميگويد: ویل دورانت

داشته باشد ولی راه را برای متدن پارس  باز و مهوار ساخت بقسميكه پارسيان در كناره های مدنيت 

ماد ها مدنيت خود را پايه گذاشتند . پارسيها الفبای سی وشش حرفی خود را از ماد ها گرفتند و 

 .»گلی كاغذ را ساختند و قلم را برای نوشتن بكار بردند پارسيان بعوض الواح  

كه بجای پدر خود  "اژدھاک" یا"ایشتوویگو"انقراض دولت ماد بسيار رسيع صورت گرفت و 

به ختت سلطنت نشست ، يک بار ديگر اين حقيقت را اثبات كرد كه حكومت سلطنتی  "ھووخشتره"

وشمندی  مفرط و جنون، متحد نزديک بيكديگر  مهچون بازی قامری است ، و در وراثت سلطنت ، ه

.  مردم از  ثروهتای  با د آورده به زندگی جتملی پرداختندبشامر مريوند . در زمان اين پاد  شاه بود كه 

د و جتمل پسندی شده بودند .حتی زين و برگ ]مردمانيكه در طبقه بااليی زندگی ميكردند  ، بنده ُم ٣[

دند . در حاليكه اين قوم  در زندگی گذشته خود مردمانی ساده ای  بودند كه اسپان را با طال زينت ميدا

زندگی شبانی داشتند.. و از تنه درختان ارابه های  را ميساختند كه توسط حيوانات كش ميشد و بسيار 

نا زيبا و ناراحت كننده بود . اما آن زندگی را فراموش كردند و آنقدر در  لذت و خوشگذرانی غرق 

كه گذشته شبانی خود را و آن ارابه های خشن و معذب را فراموش كردند و ارابه های از فلزات  شدند

ساختند كه در نوع خود بسيار جملل ورسيع و راحت بود . آهنا به آن ارابه های گرانبها كه توسط مركب 

يربدند.اين های گرانبها كش ميشد سوار شده و از اين جملس جشن به آن جملس جشن مريفتند و لذت م

اقوام زنان شان را با غازه و جواهر گرانبها می آراستند . اين شاه كه از مردانگی پدرش رصف زن 

جوان ، فرماندار  کوروشصفتی را داشت  با بی عدالتی مردم را از خود دور ساخت تا رس انجام 

 )، كه در فرمان ماديان  بود  عليه اين شاه زن صفت واليت خوزستان و بختياری(انشانواليت 

 این قیام دولتقيام كرد و در اين قيام ماد ها با او مهدست شدند و به اين ترتيب در نتيجه  اکباتان

) در آمد كه رفته رفته اين کوروش(بنام فرمانروای ماد و حاكم بر پارس  حتت قيادت يكنفر پارسی 

در وقت كمی متام مناطق خاور نزديک را حتت فرمان خود در  دولت نو بنياد پارس توانست

 ]٤آورد..[

                                                
ھمانند پولھای باد آورده ای کھ  در ظرف چھارده سال امریکا و غرب بھ افغانستان نثار نمودند کھ از این پولھا قبل از اینکھ در    ٣

باز سازی و عمران افغانستان فردا، مصرف و توجھ شود  از سوی عده ای قلیل و سود جو از طریق فساد  گسترده ای کھ در کشور 
ً در اداره  ھای    دولتی موجود بود  ، از این پولھا  در بلند بردن  منابع شخصی و زندگی  خصوصی  استفاده کردندمخصوصا

  ۶تاریخ تمدن ،ویل دورانت  کتاب نخست ، فصل سیزدھم ، کتاب پارس، ص،- ٤



 
 

و كوروش  موسس سلسله  مقتدر هخامنشيان است.  يونانيان اين فرمانروای بزرگ را بزرگرتين  

: كه از نوشته های هرودوت و گزنفون  ويل دورانت ميگويد پهلوان جهان پيش از اسكندر خوانده اند .

ً با اساط گی  ازحقيقت  تاريخ و كذا اززند ري و افسانه ها آميخته است هر گز نميتواند تصويریكه اكثرا

هر دوی اينها اغلبًا اشتباه  آميز و  غري قابل اعتامد است.چنانچه  كوروش بدست آورد چراكه  تذكر

 كورش زيبا و خوش اندام بوده  و اشتباه گرفته است . کوروش را بھ سقراطچندين مراتبه   گزنفون

رس سلسله شاهان هخامنشی بوده كه دوره سلطنت وی از نامدار ترين دوره تاريخ پارس است .(برای  

به  بعد را  نگاه   29معلومات بيشرت به جلد اول بازشناسی افغانستان به بحث هخامنشيان ازصفحه  

 ]٥كنيد.)[

  راه ھای مواصالت و اطالع رسانی بین اقوام تمدنی  (سازمانھای برید):  .١

ولت پارسيان  دارای بيست ايالت كه شامل مرص، فلسطني، سوريه، فنيقيه،ليديا،فريگيا، د

يونيا،كاپادوكيا،كليكيا،ارمنيه ، آشور،قفقاز بابل ، ماد ، پارس خراسان= ( افغانستان،  

بلوچستان،سند، سغديانا ، باكرتيا،ماسا گتهاو قبايل ديگری از آسيای ميانه)جزو اين امپراطوری بود 

 در تاريخ تا امروز چنني دولتی كه توسط يكنفر اداره شود ديده نشده بود. كه

پارسی ای كه در آن زمان به چهل مليون سا كنان آن نواحی حكومت كرد مهان ايرانی نيست كه امروز 

ميشناسيم ، بلكه اين ايران موجوده  ناحيه كوچكی در جماورت خليج فارس بود كه در آن زمان بنام 

خوانده ميشد و اكنون نيز آنرا پارس مينامند كه آن رسزمني (پارس) متشكل از بياباهنای بی   »پارس«

حاصل و كوهای فراوان بود و رود خانه فراوان نداشت و در معرض گرمای سوزان و رسمای كشنده 

ه اينجا از نژاد هند و اروپايی ها بودند كه حدس زده ميشود از جنوب روسيه بماد ها بود. اين مردمان 

آمده باشند از زبان و دين قديم اين مردمان بر می آيد كه  با آن دسته از نژاد آرين كه از  (خراسان = 

افغانستان) گذشته و طبقه حاكمه  در رسزمني هند تشكيل داده بودند  نسبت نزديكی داشته اند 

ايی از نژاد آريايی پارسی پرس پارسی، آري«داريوش اول در نقش رستم خود را چنني معرفی كرده 

يعنی وطن آريايی ها مينامند(حال از مطالعه اين » ایران وئجھ«زردشتيان وطن نخستني خود را بنام 

قسمت از تاريخ به اين  بر ميخوريم كه مهان اقوام پارسی كه اكنون هم در آن رسزمني پارس  در كنار 

خراسان هر دو را بر خالف واقعيت های خليج فارس حكومت دارند نام اين منطقه را با نام  رسزمني  

                                                
  .١۴تا ٧ھمان  ممأخذ ، صص،    ٥



 
 

تارخيی بخود اختصاص داده است زيرا رس زمينی كه در شهنامه بنام ايران و توران مشخص شده است 

مربوط به اينطرف و آنطرف رود آمو ميشود كه قسمت  های  شاملی آن هنوز هم به نام توران ياد ميشود 

گذشته ای كه در منطقه كنونی افغانستان  حكومت  كه اين خبط از اثر بی  كفايتی و نفهمی شاهان

مريانده اند  ميباشد و شايد هم بخاطر منافع  شخصی و زود گذر خانوادگی اين كار را يعنی اين خبط 

و اين رسزمني را زيستگاه  خراسان را بھ افغانستان تعویض نام دادندبزرگ تارخيی را كرده باشندكه 

ن ياد ميگردد و بار اول  در نزديكی كوههای سليامن زيست ميكردند، افغاهنا كه در تاريخ بنام پختو

را  برای رسزمينی » آریانا«تاريخ نويس و رشق شناس معروف كلمه   »استرابون«] كه ٦گردانيدند)[

 ]٧می ناميم  تفاوتی ندارد  .[»  ایران«استعامل كرده است  كه تقريبًا با آنچه امروز 

زندگی در  پارس به سياست و جنگ بستگی داشت  تا صناعات از اين رهگذر فارسيان  رضوريات 

شان را از مناطق دور و پيش شان كه  جزو قلمرو شان حمسوب ميشد انتقال ميدادند و از مهني سبب كه 

عنرص در صناعات و فالحت بخود اتكا نداشت در هر برحه ای از زمان متكی بر قدرت بودند كه آهنم 

دايمی نميتوانست حساب شود .و در چنني دولتی  حق  و قانون منحرص به اراده شاه و قدرت قشون 

بود كه هيچ حقی در برابر اين حق حمرتم شمرده نميشد و قوانني شاه را تغيري نا پذير ميدانستند و 

اه نازل ميشود تصميامت شاه را مهچون وحی اللهی  تلقی ميكردندكه از جانب اهورا مزدا به شخص ش

. لذا صناعات در فارس رونقی نداشت ؛ پارسيان به آن خوشنود بودند كه اقوام خاور نزديک  به 

صناعات دستی بپردازند و ساخته های دست خود را مهراه با باج و خراج  برای ايشان بفرستند ، لذا 

ين سبب بود كه مهندسان پارسی در كار محل و نقل  ابتكار ی فراوان تر از كار های صنعتی داشتند ؛از ا

به فرمان داريوش اول شاه هخامنشی شاهراههای را ساختند كه پايتخت را بيكديگر مربوط ميكرد، 

 تا سارديس امتداد داشت ،دو هزار و چهارصد كيلو مرت بود درازی يكی از اين شاهراهها كه از شوش

در پايان هر چهار فرسخ منزلگاه شاهی «دوت ، طول راه ها را با فرسخ اندازه ميگرفتند ، و بگفته هرو

در هر منزل  اسپهايی تازه .» و مهامنخانه جملل وجود داشت ، و راه ها مهيشه از جا های آباد ميگذشت 

نفس اماده بود تا بريد (چاپار) بدون معطلی براه خود ادامه دهد ؛ هبمني جهت بود كه بريد شاهی 

مانی می پيمود كه اكنون اتوموبيلها  طی ميكنند ،يعنی در مدتی فاصله  شوش تا سارديس را در مهان ز

كمرت از يک هفته ، در صورتی كه مسافران عادی آن فاصله را در ظرف نود روز ميپيمودند مهندسني 

                                                
ھ ، نشر کتابخانھ انترنیتی فارسی ، بر چیده شده از ناسخ التواریخ، محمد تقی لسان الملک، جلد سوم از کتاب دوم ، اقالیم سبع -٦

  کتابخانھ دیجیتل ھندوستان.
  البرت مالھ و ژول ایزاک ۴٠١- ٣٩٣تاریخ ملل شرق و یونان ، جلد پنجم ، صص،- ٧



 
 

پارسی آن توانايی را داشتند تا در مواقع الزم پلهای مستحكمی را باالی فرات و يا ،تنگه دردانيل  در 

ناميند كه صد ها فيل ترسناک در يک وقت ميتوانستند از باالی آن عبور ناميند .در مدت كمی تعمري 

آنزمان راه ديگری نيز وجود داشت كه از كوههای افغانستان=خراسان ميگذشت و رشق و شامل و 

. از اثر اين راه پارس را به  جاده ابريشم در بني ملل شهرت داردغرب را هبم اتصال ميداد كه بنام  

هندوستان و چني وصل ميكرد . مهه اين راهها باعث آنشده بود تا شهر شوش  مركز فارسيان انبار ميان 

راه ثروهتای خاور زمني باشد اين ثروت در آن زمان دور نيز آنقدر فراوان بود كه عقل بسختی آنرا باور 

ار رود   و تسلط ميكرد . اساس ساختامن اين راه  ها آن بود كه برای اهداف جنگی و دولتی بك

حكومت مركزی و جريان اداری كار ها را تسهيل كند ، ولی در عني حال سبب آن شد كه كار 

بازرگانی و محل نقل كاال ها نيز آسان شود و عادات و افكار نيز از ناحيه يی به ناحيه يی  ديگر انتقال 

روزانه نيست ،  از مهني راه ها  يابد ؛ در ضمن خرافات متداول ميان مردم  كه گزيری از آهنا در زنگی

بني اقوام خمتلف روزانه رد و بدل ميشد . كار های  بازرگانی بيشرت بدست هيوديان، فنيقيان و بابليان 

بود زيرا در نزد پارسيها كار بازرگانی از مجله حرفت های پست حمسوب ميشد .پول و مسكوكات نقره 

يزان ارزش طال در برابر نقره يک به تنايب سه ونيم بود ای و طال در عهد داريوش  رواج پيدا كرد و م

] ماحيتاج  اين امپراطوری بزرگ از طريق مهني شاهراه های گسرتده  از رشق و غرب تامني ميشد ٨.[

واز جا های دور تامني ميگرديد  و مهچنان  توسط يک شبكه بسيار گسرتده اين راه ها حفاظت 

 در مسري دهها  هزار كيلو مرت رخ نميداد. ميگرديد كه كوچكرتين بی امنيتی ای

حاال كه ما در مورد  منشاء نژاد يا اقوام  آريائی و گسرتش آن  معلومات  خاصل نموديم  هبرت خواهد 

بود كه در مورد زيستگاه  اين  اقوام  كه بنام (آريانا) شناخته شده است در حمدوده (خراسان= 

پژوهش و  تدوين  گرديده  احمد  علی کھراده  كشور عالمه افغانستان) كه  توسط تاريخ نگار برجست

 توجه نامييم:
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   یا آریائی ھا انایآرسرزمین .٣- ١- ١٠۶
قرار دارد. حدود  یدرجه طول رشق 75تا  55و  یدرجه عرض شامل 45تا  25 يیايخمتصات جغراف در

شود و در طرف غرب به گوشه  ی( پاكستان ) رشوع م لگتياز طرف رشق از منطقه گ ميقد یانايآر

) و  حوني( رودخانه س ايدر ريرسد، از طرف شامل از س ی) مرتانهيخزر و(سواحل مد یايدر یرشق

 رسد. یگرم م یهند و آهبا انوسيآغاز و در سمت جنوب به اق یمركز یايآس

  آریانا در منابع یونانی.۴- ١- ١٠۶
را برای رسارس  »آريانا«ني نويسنده يونانی است كه اسم اول ،.)م. ق196 -  276( تن اراتس

ی شاملی اطالق ها ی باخرت ( بلخ) و رسزمنياستثنا ی ميان بيابان مركزی ايران تا رود سند بهها رسزمني

 .ستا كرده 

يدان معروف عهد قديم يونان، كه اندكی بعد از سقوط جغراف ،)م21 ـ م.ق64- 63اما، اسرتابون (

تطبيق ميشود  افغانستان امروزی (رسزمينی كه با جغرافيای موجودهزيست و از باخرت میدولت يونانی 

 است. آورده شامر سغد را هم جزئی از آريانا به »سغديانا«( بلخ) و »باخرت«ياد كرده،  )با نام آريانا آنرا

رص م اسكندريه در كه شناس ستاره و دان جغرافی دان، م.)، رياضی ٦١- ٨٣( كالوديوس بطلميوس

 رود و غرب در كنونی ايران نمک كوير بني ماورای هندوكش در هاييكه رسزمني از نيز كرد، زندگی می

 .است كرده ياد آريانا نام به بوده، واقع رشق وسيحون و ابسكون در شامل در سند

نگاشته چنني  » آريانا«شادروان امحد  علی  كهزاد  مؤرخ وباستان شناس معروف  كشور در مورد  كلمه 

اند: اين  نام مدهتای مديد نام عمومی  كشور ما بود. حتی موافق به بعضی نظريه  ها  ميتوان  گفت  كه 

مسکن  «يعنی » آريان«آريا ها) حينيكه  در  اين قطعه  متمركز شدند اراضی دو طرفه  هندوكش را «

صورت » آریا«ان است زيرا مسّمی ساختند زيرا  از  نقطه  نظر ترشيح رصفی كلمه  خيلی  آس»  نجبا

يا » آریان«ميشد و در بعضی جا  ها »  آریانا«معنی داشت كه  مجع  آن  نجبا يا »  نجیب«واحد  كلمه  و 

با  كثرت  استعامل و سهولت  تلفظ  مرجح است .هبر حال  » آریا نا«نيز  استعامل  كرده اند. اما » اریان«

ن آريا) و نسبت  آن به  خاكهای مستعد دو طرف  هندوكش  در  اين  هيچ شبه  نيست كه  مفهوم  (مسك

است كه پيش  از انتشار و عموميت  آهنا در مهه  جا  در قطعات »  آريائی«از يادگار  هايی استقرار 

ظهور كرده  و باآلخره قلمرو  » ایریان ویجھ» «آریا ویجھ« يا» آریاورشھ» « آریاورتھ«حمدود به شكل 

يا » آریان«جريان رودخانه های پامري و هندو كش  آب  ميخورد   تا بحر بنام  وسيع  تری را  كه از



 
 

به تفصيل  از شكوه و » اوستا«به  اشاره و » ویدی«] پادشاهانيكه رسود ٩مسّمی ساخته اند.[»  آریانا«

متذكر  » وندیداد«بودند و شانزده قطعه زمني زيبائی كه » آریانا«جالل  آهنا  حكايت ميكند مهه پادشاهان  

بود. » آریانا«) پايتخت امپراطوری بخدی با بیرق  ھای بلندبشامر مريفتندو  بلخ(» آریانا«ميشود واليات 

ها علم بود و نام  كشور آباد آهنا بشامر مريفت . با دوره » كوانی«اين  اسم  در  عرص پيشداديان و 

سومني دوره  رزمی قديم  رسزمني  كه» اسپه «يعنی خاندان  » آريانا«درخشش سومني دودمان شاهی  

بلخ  است و سوار كاری و سلحشوری نامينده روح  كشور  كشائی   اين پادشاهان بزرگ  است  قوانني 

مدنی اوستا با لشكر  كشی  ها  و مبلغني  آريائی بطرف  غرب به  خاک  های مديا و فارس انتشار يافت 

 در ميان  ماد  ها و پارسی  ها  انتشار پيدا كرد . و  ازين  تاريخ به بعد  آئني باخرتی كم و بيش

بعضی  از مورخني و( تذكره  نگاران  ادبيات فارسی  از قبيل  دكرت پرويز ناتل خانلری و دكرت ذبيخ  اهللا 

صفا و جالل الدين مهائی معتقد اند  كه حمل پيدايش و خروج  زرتشت شهر بلخ بوده  است و  ناحيتی 

در آن زمان با بلخ  روابط  نزديک وتواميت حمكمی داشت را  نيز رد  را  در سغديانا كه  

نميدانند و اين  مسأله  حقيقت  دارد  » زرتشرت«نميكنند(مولف)) هخامنشی  های پارس را معتقد آئني 

 زيرا اديان قديم  آشوری و بابل و آئني  ماژ  ها در آنجا  ها  هنوز  بكّلی  از بني  نرفته بود .

آهسته  آهسته كم شده  است يک  نوع  » اسپه«يعنی اسفنديار  عظمت دودمان » پنتوداتاس«بعد از 

ملوک  الطوايفی پيش  آمد  و يک سلسله شاهان  در نقاط خمتلف قد بلند  كردند چنانچه شاهنامه ها در 

ميگريند از   م  كنده  كنده اسم بلخ  از  آهنا ه» اسپه«و» كوانی«و » پيشدادی«قطار سالله  های باستانی 

» شيدسپ« ن  مجله  است سالله  كورنگ شاه زابلی كه  از  كابل تا نيمروز سلطنت داشتند و بنامهای آ

و  غريه  معروف بودند .احتامل دارد كه در اين وقت »گرشاسپ«، »اطراط«، » شم«، » نورگ«، » تور«، 

جنوبی  و مركزی و حواشی  تسلط يافته و در بعضی نقاط كوهستانات »  توريا«در شامل هندوكش 

شامل غربی شاهان ديگری  سلطنت  نموده باشند ... اين  خانداهنای ملوک الطوايف باآلخره  منتج به 

سلطه  هخامنشی  ها  و فتوحات اسكندر يونانی  ميشود .(ولی باوجود  اين شادروان امحد  علی  

ر دارد) دليل اين شده  نميتواند كه كهزاد تاريک  های زمان  ملوک الطوايف را كه در تاريكی قرا

شريازه سلطنت در (بلخ مركز آريانا) گسسته شده باشد .اگر تشخيص نامها قدری مشكل  است در  

وجود  آهناوسلطنت  های شان شبهه ای  نيست .طبيعی سلطنت واحد مبدل بيک  نوع  ملوک 

هخامنشی فارس در اثر فشار بدون   الطوايفی شده و ضعف  آهنا  از مهني درک  است . زمانيكه  عشريه
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گونی ، ماد بيدار شده  و باآلخره به سلطنت  مريسند و به  كشورما (آريانا)دست نوقفه آشوری ، رس

درازی  ميكنند  هر كدام  آهنا  از سريوس  گرفته تا داريوش به  مشكالت فوق العاده  مواجه  ميشوند ، 

اين خود دليلی  است بزرگ كه باوجود پراگندگی و  و (تا اينكه  خود سريوس در اينجارس گذاشت

زندگانی ملوک  الطوايفی باز هم  نريوی سريوس و داريوش به  اينجا به  آسانی  رخنه  نتوانست و باز 

اگر رخنه  كرد امور اداری بدست خود امرای  كشور بود . چنانچه  عكس العمل  آهنا در زمان ظهور 

هخامنشی و يونانی ها به دو رنگ خاصی  جلوه  كرد يعنی مهان امرا  اسكندر در مقابل داريوش  سوم 

دست بدست  هم داده شاه  هخامنشی را  كشتند ، بيكنفرامري خود بسوس  بيعت  كرده او را بياد  

عظمت قديم خود در بلخ  پادشاه ساختند و با اسكندر يونانی بمقابله  جدی قيام  نمودند. مهان امرائی 

سال با پرس فيليپ در آوخيتند .اين ارقام با  ٤سال با سريوس و داريوش مقابله  كردند ٦كه بيش  از  

زبان فصيح نشان  ميدهد كه روح سلحشوری ، روح  نجابت ، روح  سوار كاری و (پهلوانی)، روح  

از بني  نرفته  »هلراسپ«و » كيقباد«و  » يام«حاكميت ، روح  حكمفرمائی ، روح  آمريت اوالدان  

فكاری كه  ريشی  های دانا در دماغ  پدران  آهنا پرورانيده بود حتت اثر  هيچ پيش  آمدی نيامده بود وا

.فقط  اينقدر بود  كه بی اتفاقی ، پراگندگی ، ملوک الطوايفی ، بنياد وحدت  آهنا را متزلزل ساخته و 

 ]      ١٠كوشش  های  آهنا  عقيم  ماند .[

  دگان کالسیک.آریانا در آثار نویسن٥- ١- ١٠٦
ميتواند  در جستجو های پژوهشگرانه  نقطه  »  آريانا«ظهور هخامنشی  ها  ماد ها و فارسيها در  تاريخ 

عطفی باشد چرا كه عروج هخامنشی  ها در پايان يک دوره  خاموش آريائی  ها كه در بحث قبلی 

ای يكعده  نويسندگان و داليل آن روشن  گرديد با ظهور كشور  كشائی  اسكندر مقدونی راه را بر

مؤرخني و جغرافی نگاران  يونانی (كه در ركاب  او بودند)باز كرده با دلچسپی كه به خاک و مميزات 

رشقی  ها داشتند  هر كدام درزمينه آثاری از خودگذاشته اند كه جمموع  اين  نوشته  ها روشنی  های 

زبان قبايل و  غريه  می اندازد  و از  آن  مجله  زيادی  به  مسائل  تارخيی،  جغرافيائی ، عرف ، عادات،

است كه يک دفعه با حدود و رسحدات معني ، با قبايل و اقوام  »  آريانا«يک  نام باستانی  كشور ما 

مسكونه ی آن  در نگارشهای  مجعی  از نويسندگان  يونانی ظهور  ميكندو از بيانات  آهنا چنني  حس  

ً  اين  نام و مفهوم  جغرافيائی ، نژادی سياسی و تارخيی آنرا خمفی می شود  كه  گوئی مجعی قصد ا

                                                
  .۶٧تا  ۶٣کھزاد  احمد  علی ، آریانا ، مأخذ پیشین، صص   ١٠



 
 

نگهداشته  است.(و در  مسائل  تارخيی و  جغرافيائی واثبات قضايايی كه به  آن بر ميخوريم  برای 

وضاحت  جمبوريم   تاريخ را كرارًا  از ابتداو يا  از  نصف رشوع  كنيم  تا  جلو  اشتباهات مغرضانه ای 

در  مسري پژوهشتهای علمی بر آن بر می  خوريم  گرفته  شود واز  آنجمله موضوعی كه  در بحث كه  

موجود  ما شامل  است   جا دارد  كه  از قول  مورخ و باستان شناس  شهري كشور شادروان   امحد  علی  

 كهزاد اين  اثر را پر هبا  تر بسازيم(مؤلف):

آلود خود  خواسته اند تا صفحات تارخيی  كشور  آريانا را كه از شيادان  تاريخ  با  دست  های  غرض  

ً هخامنشی  های فارس كوشش كردند كه  عظمت سالطني و نفوذ سياسی  آهنا مطلع بودند خمصوصا

اين  نام بلند و  مفهوم آن را  در  تاريكی های فراموشی بسپارند و برای اينكه  خاک  آريانا را بصورت  

نده  نشان داده باشند در كيتبه  های خود در مجله  اراضی مفتوحه  هر گوشه ای را  ايالت جمزی و پراگ

بصورت جمموعی ذكری بميان  نياوردند. حال  آنكه  اين  نام به » آريانا «علحيده  نام بردند و از 

شهادت نويسندگان  كالسيک يونان  چه در  عرص هخامنشی و چه در زمان فتوحات اسكندر وجود 

 ياد  خاطره  های  عظمت  آن  از حافظه باشندگان  آن  حمو  نشده بود . داشت و

از  را»Aryana«اولني  آدمی كه به شهادت خود  نويسندگان در پايان يک  دوره  خاموشی  اسم  آريانا 

است كه در   Eratosthenes» اراتوس تنس« كرده  است مؤرخ يونانی باشندگان  آن شنيده  و قيد  

در دست  » اراتوس تنس«] اصل نگارش  خود ١١نيمه اول قرن  سوم قبل  از  ميالد  می زيست .[

بعد از ميالد)از زبان  آو   19- ق.م 60جغرافی نگار و مورخ  يونانی ( Strabo» اسرتابو«نيست بلكه  

 نويسد : را  تذكار داده  وبه  حواله ی اوحدود  آنرا  چنني  می  » آريانا «كلمه  

رود اندوس (سند)  حد جنوبی آن اوقيانوس بزرگ (بحر هند) . خط شاملی » آريانا «رسحد رشقی  «

آن  كوه پاروپاميزوس و يک سلسله كوهستاناتيكه تا در بند  خزر مريود . قسمت  غرب  آنرا  خطی  

)جدا  Paraetakene» (  پارتاكنه«و » فارس« را  از» كرمان«و » مديا«معني  ميكند  كه پارتيا را  از 

ميسازد   . . . پايان  تر  می  گويد :نام آريانا انبساط يافته بعضی حصص فارس ، مديا ، باكرتيا  و 

] رسحد شاملی ١٢» [تقريبًا به يک زبان  متكلم اند «سغديانا را احاطه  كرده  است  زيرا  اين اقوام 

ه دامنه ی آن رسحد شاملی  هند را  معني  را كوهی  هم  تعبري نموده اند ك» پاروپاميز«يعنی 

 ]١٣ميكند.[

                                                
ق.م. نسبت   ٢٤٠می نویسد ، بعضی  ھا  حیات او را بھ حوالی  Cyreneق.م.در  ٢٧٦فرھنگ پتی الروس  تولد او را در   ١١

  میدھند.
  تالیف بیلیو. An inquiry  in to the Ethnography of Afghanistan» ٣«صفحھ    ١٢
    Aryana Antiqua, H.H. Wilson , page 120 – ١٢٠آریانا انتیکوا ، تالیف اچ.اچ. ولسن ، ص    ١٣



 
 

مريساند كه اين  نام بعضی   بمالحظهApollodorus of Artemis» اپولو دوروس ارمتيس«

حصص فارس و مديا و شامل باخرت وسغديان را  در بر  ميگريد وخمصوصًا  تذكار يافته  كه بكرتيانا 

»  مرواريد  آريانا«ه زبان زيبا تر  بيان  ميدارد كه بكرتيانا] و ب١٤قسمت عمده آريانا به  شامر  مريود.[

است . با  استفاده  از  نظريات  نويسندگان كالسيک يونان بام رسيده  ميتوان  گفت  كه رسحدات  

خيلی مشخص  است اين  تفصيل كه رسحدات رشقی و جنوبی  آن طبيعی معني شده و رشق  » آريانا«

اوقيانوس «معني  ميكند . و سمت  جنوبی  آنرا»  سند«يانوس  هند  رود اندوس آن را  از  گلگيت  تا اوق

و  مرواريد اين  كشور زيبا  » آريانا«يا بحريه  هند  حمدود ساخته . چون بكرتيانا قسمت  عمده »  بزرگ

يز  مهيشه  خوانده شده  نه  تنها  جزء اليتجزای  آن ،بلكه  هبرتين واليت  و مركز  آن بود  وسغديانانا  ن

در ادوار باستانی  ضميمه و  جزء باخرت  حمسوب  ميشد ، پس  رسحد شاملی آن رود سيحون يا 

 بود.» رسدريا«

اين سه طرف با خطوط  طبيعی معني  است  ميامند قسمت غرب  آن و  آن را  خطی  معني  ميكند كه  

را بطرف  غرب  » مديا«و » فارس«و  مربوط  ميسازد» آريانا «را به  » مكران «و » پارتيا «كرمانم و 

آريانا ) ميگذارد.به  اين  ترتيب مالحظه  ميفرمائيد كه حدود  آريانا از نقطه  نظر «(خارج از حدود  

 ] ١٥و مورخني  كالسيک  يونان  طوری بود  كه رشح يافت.[»  اوستا«

ويل دورانت باستان  نگار معارص خاستگاه  آريائيان را كه  از استيپ  های آسيای مركز ی رشوع  

رياوجيه يا آرياورته را فصل سواهلای بی جواب خوانده  و آن را با ميگردد يعنی داليل مهاجرت اوليه آ

است ؟ اين  نيز  ارائه سوال ديگری  اينطور كامل كرده است ، وآن  اينكه متدن  از كجا  آغازشده 

سوالی است كه به نوبه  خود بی جواب خواهد ماند.او سپس عالوه  ميكند : اگر گفته  علامی زمني 

شناسی را   كه نظريات ايشان ، در باره امور ماقبل التاريخ ،پوشيده از ابر های اهبامی  است  كه دست 

كه مناطق  آسيای ميانه ، كه اينک  خشک   باور كنيم ، بايد بگوييم –كمی  از تاريكی  های فلسفی ندارد 

وبی آب و علف است در گذشته پر آب و معتدل بوده  وخشک شدن درياچه  های بزرگ  اين  منطقه 

را دچار  خشكی ساخته كه در نتيجه كار بجايی رسيده كه بعلت كمی بارندگی در آن  نواحی ، اجياد 

جهت ، ساكنان  آن  اراضی  جمبور به  مهاجرت به مدنيتها و كشور ها  غري ممكن شده است ؛ هبمني 

هندواروپائيان در  های ، نقشٔه مهاجرت138به صفحه خاور و باخرت و شامل و جنوب گرديده اند. (

به اين ترتيب شهر ) نگاه  كنيد) Kurgan( كورگانحدود شش تا سه هزار سال پيش از ديدگاه ُمدل 

                                                
  .١٢١ا انتیکوا ، پیشین، صاریان   ١٤
  .٧٣تا ۶٨کھزاد احمد  علی ، آریانا پیشین ، صص    ١٥



 
 

ها يكی پس از ديگری خالی  از سكنه شده  است . هم اكنون خرابه  های شهر های چون بلخ  تا نيمه  

كيلو مرت است  روزی پر از مجعيت بوده ، چنانجه   35در شن فرو رفته ، والبد  چنني شهری كه حميط آن 

، 18000ريگ روان فراگرفته بودباوجود  شهری با نفوس  تركستان  غربی كه دور تا  دور شهر شان را

] (دفينه  ها و آثار باستانی ايكه در مناطق بلخ ١٦م. از آن  ناحيه مهاجرت  كنند.[1868نفری  در سال 

و ماورای آمو در يا كشف شده است با ساختامهنای كه از باستان باقی مانده  در زير خروار  های خاک 

مانده اند. هنوز اكتشافات  باستان شناختی در اين  مناطق صورت  نگرفته و اگر قرار دارشته و پنهان 

روزی  بخواهند  تارخيچه اين شهر را بدست بياورند  از زيرهزاران  تن  خاک و شن بدست  خواهد 

 آمد).

  تركستان  جنوبی) را با يافتن آثاری از جنس سفال و جزآن»(انائو«ميالدی 1907باوجوديكه  پمپلی در

سال پيش از ميالد  ختمني كرده  است . ولی  ويل دورانت آغاز متدن  آن مردمان را  9،000تاريخ آنرا به 

سال پيش ، مردم  آن  ناحيه   9،000بيشرت از آن دانسته است كه پمپلی  ختمني زده  است  بخاطری كه در 

ه و حيوانات اهلی را در اختيار گندم و جو و زرت را می دانسته و در افزار  های خود  مس بكار ميربد

داشته اند ؛  نقش  هايی كه بر روی ظروف سفالی آهنا ديده  ميشود، نامينده آن  است كه متدن  ايشان 

سال پيش  از  5،000پيشرت به سابقه  چندين قرن می باشد . از ظاهر امر چنني بر می آيد كه فرهنک 

ه دار و كهنی بوده  است . . . از آنجاييكه اندازه صحيح  ميالد  تركستان، در  آن هنگام خود  متدن سابق

علم و معرفت در اختيار نداريم  كه اين رسزمني را به  نيكی بشناسيم ، با خيال ميتوانيم  تصور كنيم ، 

كه در نتيجه قهر آسامن و خشكی فراوان زمني ، ساكنان اين نواحی جمبور شده اند از سه طرف به 

در اين  مهاجرت فرهنگ و هنر و متدن خود را    نيز مهراه برده اند .اگر نژادآن  مهاجرت بپردازند ، و

مردم به نواحی دور دست  نرسيده باشد، هنر شان از طرف خاور به  چني ، منچوری و امريكای شاملی 

 ، واز طرف باخرت  به عيالم  و مرص و حتی ايتاليا و هسپانيا رسيده است.در خرابه  های شوش ،كه در

دارد » انائو«عيالم قديم(ايران كنونی)قرار دارد   ، آثاری بدست  آمده  است كه شباهت فراوان به  آثار 

، وبا كمی استفاده  از  نريوی خيال ميتوان گذشته را در نظر آورد و دريافت كه، در بامداد مدنيت ، 

) سال پيش  از ميالد. از 4،000ميان دو شهر شوش  و انائو روابط فرهنگی برقرار بوده است حوالی (

آنجائيكه  مهه متدهنا افراد خانواده واحدی بوده است  فهم  اينكه  كدام قديمی تر اند  چندان امهيت  

 ندارد .

                                                
  ١٠٢ویل دورانت  مشرق زمین  گھواره تمدن ، ص   ١٦



 
 

 . . . به اين  ترتيب ويل دورانت قدامت مناطق باستانی را چنني  ثبت  كرد است:

 

  پیش از میالد  آسیای باختری:. ٦- ١- ١٠٦
 سال  40،000سنگی در فلسطني  فرهنگ عرص ديرينه

 سال9،000فرهنگ  عرص مفرغ در تركستان (فرارود فاصله بني سيحون و جيحون)

 ]١٧سال [ 4،500متدن در شوش و كيش 

 

  .والیات آریانا٧- ١- ١٠٦
 قرار رشح بيليو از قول بطليموس آريانا را به  هفت  واليت  تقسيم نموده بود.

 (حوزه مرغاب) .مرگیانا یا١

 (بلخ)و (بدخشان) بکتریانا .2

 (هرات)آریا .٣

(هزاره جات  وكابل ،تا سواحل اندوس  معه نورستان و كنر و لغامن و پارو پامیزوس.4

 ) دارستان

 (سيستان وقندهار، هلمند)درنجیانا یا درنگیانا.5

 (غزنی وسلسله كوه سليامن  تا اندوس)اراکوزیا .٦

 (كچ و مكران يا بلوچستان) جدورزیا.٧

طليموس  اساسی و خيلی خوب بود. پسانرت ها  از نگارشات  اعراب  هم يک نوع  تقسيامت يامت بتقس

استنباط  ميشودكه جمموع  آن مهني خاک  آريانای قديم  يا خراسان  آن زمان را در بر ميگرفت. اگرچه  

 تقسيامت مذكور اساسی نميباشد ولی تذكار آن  در اينجا  خارج  از موضوع  نيست.

بعضی  ها  حصه شاملی را كابلستان، جنوبی را زابلستان، شامل رشقی را باخرت ، شامل غربی را  غور ، 

 جنوب رشقی را روه ، و جنوب غربی را نيمروز  خوانده اند .

درنگيانا «زابلستان شامل:». مارجيانا،آريا،پاروپاميزوس ،، باكرتيانا، :«در تقسيامت  كابلستان شامل 

را در بر » بكرتياناو مناطق رشقی پاراپاميزوس «بود.باخرت فوق الذكر » كوزيا،گدروزيا،(درنجيانا)ارا

اراكوزيا و «متام » روه«بود. در  » مناصفه غربی پاروپاميزوس آريا و مارجيانا:« ميگرفت . غور شامل 

                                                
  ١١٠ویل دورانت  مشرق زمین  گھواره تمدن ، کتاب اول ، پیشین ، ص    ١٧



 
 

ناصفه  م:«داخل بود .و باآلخره نيمروز شامل » مناصفه رشقی درنجياناو گدروزيا يا قندهار و كچ

 را در بر ميگرفت.» غربی درانجياناو گدروزيايا سيستان و مكران

اين  تقسامت را اعراب از خود  نساخته اند بلكه  تقسيامتيست كه  در دوره  های اسالمی بني شهر های  

اينجا وجود داشت . بعضی نامها و صورت  تقسيامت فرق كرده ولی واضح ديده  ميشود كه خراسان 

 قديم بدان  نسبت  ميشد.»در زمانه  های «اكی بود كه آرياناشامل مهان خ

 

  باشندگان  آریانا. ٨- ١- ١٠٦
ديگر نويسندگان كالسيک يونانی والتني ،مثل بطليموس و پلنی تنها به تعيني رسحدات ». اسرتابو«

مسكونه در  آن  نيز  خارجی آريانا اكتفا نكرده اند  ،بلكه  عالوه بر تعداد واليات از باشندگان و اقوام  

 حكايت ميكند. قرار نگار شهای اسرتابو  ، اقوام  مسكونه  آريانا قرار ذيل اند :

 . جدروزی .5. اراكوتی ، 4.درانجی، Arii  3. اری ئی 2پاروپاميزادی .  .1

 پلنی خصوصی تر از اقوام  ذيل صحبت  ميكند :

 Ariiاری ئی   .1

 Doriseiدوروسی    .2

 درانجی .3

  Evergetaeاورجيتی  .4

 زرانجی .5

 جدروزی .6

 Methorieiمتوری سی  .7

  Augutturi اوگوتوری .8

  Urbiيوربی .9

  Doritisاهالی داری تيس .10

 Pasiresپازير .11

 Ichthyophogاكتيوفاجی .12

م  عبارت از مهني  هايی نميباشند كه  اسم  گرفته شد..اقوا» آريانا«پوشيده نامند  كه مهه اقوام ساكن در 

هنا تذكر داده . اول تا جائيكه  امكان پذير است معلومات   خمترصی  ديگری هم  است كه بطليموس از آ



 
 

می »آريانا«در اطراف  اين اقوام فوق الذكرداده وبعد  ها  حتی املقدور به ذكر برخی اقوام ديگر 

ات  مسكونه آهنا اسامی شهر  های آهنا پردازيم. نا گفنه  نامند كه با ذكر هر قوم ، مربوط به  حوزه والي

اخلصوص جغرافيدان  معروف  كالسيک بطليموس ، بصورت تذكار مورخني يونانی و التني، ب قرار

 يانا نيز ذكری خواهيم داشت .رفهرت داده  ميشود. و مهچنان  از شهر  های آ

) كه بنامهای اری ، هريو و آريانا نيز ياد شده  است باشندگان  كل  آريانا را بالعموم و  Ariiاری ئی (

قصود از آن واليت هرات  امروزه  ميباشد (مسرت ولسن به تذكر هرودوتس) و مثال  باخلصوص  م

رسيد و . . .و مردم را به قرصارتاگانا » اری ئی ها«وقتی كه اسكندربيكی از شهر های «ميدهد : مثالً 

Artakaana ستان در باب نژاد  های افغان جتسس»(نجا بود  مجع  كرد يا قرص شهزادگان  آريانا كه در آ

 ات  مزيد به  بحث  هرات  نگاه  كنيد)م(جهت  معلو» ) بيليو«نگارش 

 

  :. شھر  ھایی را کھ بطلیموس نام برده  است٩- ١- ١٠٦
  

بیتاکسا Augara-ايوگارا-   Taua  توا  -Nabaris    نباريس   -   Distaدبستا 

  Bitaxa  رسماگانا-        Sarmmaganaسيفاره -  Siphare  وكارا ر-Rhaugara

 Bogadia  -بوگادياAmbrodax  امربوداكس-   Zamoukhana  زموخانا   

- خرتسخه  Phoraua  - فوروا  Gadana  -گودنه  Varpana- ورپنه

Khariskhe  خورينا -  Khourina  اورتيانا-Orthiana  توگيانا -  Taugiana

   Artikaudna-ارت كودنا  Astauda  - استودا  

 اسكندريه  آريانا

- كسكه    Areia-آريا  Kapoutana-جپوتانا  Babarsana-بابرسانا

  Kaske  سوتريا -  Soteira  اورتی كانه -Oteikana  نی سی بی -Nisibi

-كوتكه  Darkana  - دركاما  Sariga  - رسيكا  Parakanake-پاراكاناگه  

  Kotake  تری بازنيا-Tribazina  استاسانا-Astasana  زيمريا -  Zimyra  

  
   پاروپامیزادی.  ١-٩-١-١٠٦

 Boleites» (بوليتها«  و  عبارت اند  از    هندو كش  بود وباش داشتند.كه در دامنه  های جنوب  

» پارسی ها« )بطرف غرب  دريای هريرود؛ Arstophyles» (  ارستوفيل ها«) در كهستانات  شاملی؛ 



 
 

 )Parsis ( پارسوئتها «) بطرف  جنوب  غرب در حوالی فراه رود؛ «Parsuetes در حواشی  (

 ). Ambautes» ( اموبونس ها« رسحدات اراكوزی و پاروپاميزاد و باآلخره 

و شهر نشينی شانزده قصبه را در واليات مركزی آريانا  نام  می  بر عالوه بطليموس  از حلاظ آبادانی

اندازه زياد بر بيزانتی به  آن  عالوه شود  تا » استفانوس«و »  پلنی«، »اسرتابو «برد  كه اگر ياداشتهای

، بطليموس نگارش: »هند قديم«٣١١صفحه (روی شهر  ها ی پرمجعيت  روشنی  می افتد.

  ).Ancient India Ptolemy Edited by S. N. Najumdar(كرندل)

 

  نام  قصبات  و محل  ھایی کھ  در والیت  پاراپامیزاد  از طرف بطلیموس  نشانی شده  است :
  Parsiana                .پارسيانا 1

  Barzaura                بارزورا. ٢

    Artourta                . ارتوارتا3

               
  Baborana        .بابورانا4

       Katisa         .كاتيسا5

    Niphand           . نی فاندا6

    Drastoka        .دراستوكا7

      Gazaka        .گازاكا8

     Naubilis        نوبی ليس9

        Parsia        .پارسيا10

  Lokharana             .لوكونا(لوگر)١١

  Daroakana        . دارو كانا١٢

   Karouraia      .كارورا يا (اورتسپانا) كابل١٣

   Torbakana        . تربكانا١٤

      Bagarda       .بگردا (وردک)١٥

  ١٨  Argounda        .ارگودا (ارغنده)١٦

                                                
  .٩١تا  ٧۴کھزاد احمد  علی ، آریانا، مأخذ پیشین ،صص،    ١٨



 
 

تا اندازه  ای كه  اين بحث  مالل انگيز نشود هبمني  اكتفا نموده  رياناآدر مورد شهر  ها  وقصبات  

 قسمت  ديگری  از  اين رسزمني را ياد آور می شويم:

 

 

 

  :بــاخــتـــــریــھـــا.١٠-١-١٠٦
متام فرزندان  اين خاک  باشندگان  آهنم با افتخار ترين » باختر مروارید آریانا است« اسرتابو ميگويد:

، يز  مصنوعی است . چون  مهد  نژاد آريا، كانون پرورش مدنيت اين افتخار نه  چيز  تازه و نه چ اند.

نجا بود و از آنجا آريائی ها به ساير نقاط و كشور  های بيگانه كه در فوق در  آ» آريا«مبداء زبان  وآئني 

ذكر شد پراگنده شده طبيعی آن  قبايلی كه در چوكات »  بطليموس و اسرتابو، و ويل دورانت«از قول 

و تقسيامت واليتی آن  تا زمان  مورخني و جغرافی نگاران كالسيک يونان  و بعد  ها بنام » آريانا«

باخرتی ياد شده اند حايز امهيت  تارخيی  وافتخارات بزرگ اند. شاد روان  امحد  علی كهزاد  عالوه  

ع باخرت و باخرتهيا بيشرت  چيزی نمينويسم ، زيرا  حق  اين  موضوع به  كتاب ميكند كه : من در موضو

 وم شود كه حتت  عنوان ادا نميشود و خود يک دايرة  املعارف بكار دارد . حمض برای اينكه  كمی  معل

 كدام اقوام  وقبايل می آمدند به  معلوماتی كه بطليموس گذاشته  مراجعه  ميكنيم :» باخرتی ها«

 قسيم  نموده اند:باشندگان باخرت را به دو  دسته  ترافی نگار يونانی  جغ

 (آمودريا)» اوكسوس«) های كنار سواحل  salataresساالتار (  .١

 )Comes» ( كومها«) يا Chomaresكومار ها (  .٢

 )Akinakesاكی ناک ها (  .٣

 )Tamarasesمتاروز ها (  .٤

 

  اقوام  دستھ شرقی:
(هنر شاهی) نزديک بلخ  »جویھشا«و كسانی كه به دور اين شهر باستانی يعنی در  زریسپ ھا .١

 اقامت  داشتند .

 )Takhaares( ختار ها:  .٢

 )Marukes(     ماركوها  .٣

 ) Shordes(     خورده ها .٤



 
 

 )Ouarnesوارن  ها    (   .٥

 )Sbadesسبادی ها  (   .٦

 )Avadresاوادر ها   (   .٧

 )Orefstesاورفيست  ها (   .٨

 )Amareisامارهيا   (   .٩

ريانا فهرست شهر  های  باخرت را مفصل داده و پايان  اسامی  آهنا را بطليموس  مانند ساير واليات  آ

 ]١٩[متذكر می شويم:

 

ت  باخرت) شھر  ھای باختر.٢- ١٠- ١- ١٠٦   (در جماور

 Kharakharta        خره خرته .1

    Zari(a)spa        زری اسپه .2

        khoana     خوانا .3

   Sourougana    سوروگانا .4

           Portou          پرتو .5

     : شھر ھایی در مجاورت سایر رودخانھ  ھا

      Alikhorda    الی خوردا .1

       khomara     خومارا .2

    kouriandra    كورياندرا .3

         Kauaris     كواريس .4

       Astakana      استاكنه .5

               Tosmounassa      توسموآناسا .6

           Bactra     باكرتا .7

                                               Estobaraاستوبارا .8

        Menapia     مناپيا .9

      Eukratidia    ايوكرايتديا .10

                                                
  .٢۶٩علی ، مأخذ پیشین ؛ ر.ک: ھند قدیم ، طلیموس ، تالیف :کرندل، ص کھزاد احمد   ١٩



 
 

     Marakanda     ماراكاندا .11

     Marakoodra    ماراكودرا .12

 

 

  آریائی باختر. پکتھا (قبایل  ودی)  کتلھ ١١- ١- ١٠۶
اين قبايل در حني  مهاجرت دو پارچه شدند؛ پارچه  ای در بخدی و پارچه  ديگر آن  با قبايل ديگری  

(كه » سپین غر«ذكر شده اند به  جنوب هندو كش فرود  آمده و در دامنه  های »  ملک«كه در  جنگ ده  

مدعی  هستند كه شاخه ای  از سامی  ها  از اسبات (هيودی) هستند  كه راه    بعضی  از قبايل پشتون

ندارد) جای  گرفتندو اين  غلط  كرده و به  كوههای سليامن (سپني غر) متواری شده اند كه اساس

 مطالعه  ميكنيم : » هريدوت« نوبی را  از نقطه  نظر  شاخه  ج

» بخد«كه در ريشه  اين  نامها كلمه »مپکتیکا«هنا مسكونه  آ و از خاک » پکتیس«يا »یپکت«هردوت  از قوم 

]  و رسم اخلط يونانی  اين  نامها  واضح  نشان  ميدهد كه  ٢٠حمفوظ مانده  ذكر  كرده [» بخدی«يا 

»  رابواست«ياد ميناميد ولی » پشتیحا«و از قطعه خاک  مسكونه  آهنا بنام» پشت«مورخ  مذكور از قومی بنام 

 ازايشان  نام  نربده  اند.» پلنی«و 

ساير منابع  از » ھرودوت«ها ياد  ميكند كه بجز  » پکتیس «بعدًا كهراد  مسايلی را  در مورد قوم و  نژاد 

سپس كهزاد  بخاطريكه  موضوع ]٢١[در اين مورد ذكری نكرده اند . . . » پلنی«و » استرابو«قبيل   

 :فوق را به اثبات رسانده باشد  عالوه  ميكند 

» آريانا«نرا در چوكات  يافتيم مفهموم جغرافيائی قديم  آ را» پکتیسحاال كه شكل باستانی اين  كلمه (

امروزی را  در بر » پشتونخواه«متذكره  هرودوت از نظر جغرافيائی عينًا قطعه  »پکتیکام«ذكر  ميكنيم. 

» بیلو.«آن  منبسط ميباشد  ميگريد وشامل  اراضی است كه در شاخه  های كوه سليامن وسفيد كوه  در

حدود شاملی اين قطعه را نقاط مرتفع سوات و پنجكوره و سواحل  جنوبی رودخانه لوگر  وكابل  

شال و دره بوری ميداند كه به رودخانه اندوس - –پشی - تعيني  ميكند و حد  جنوبی آنرا  عالقه  كاری 

 ا روه  ميباشد.منتهی ميگردد و فاصله  غربی  آن  انتهای كوه سليامن  ت

                                                
  ر.ک : (این لفظ  نامھای متذکره او  از روی صورت  تحریرآنھا در رسم  الخط رومن است )٩۴ھمان  ماخذ پیشین ، ص ،    ٢٠
  

  ٩۵ھمان  مأخذ ، ص   ٢١



 
 

نا گفته «نني  تذكرداده است: دون  اينكه  ارجاعی داشته باشد  چكهزاد به  ادامه  شناسايی اقوام پشتون ب

ً به سوی غرب و » پختونھا«ث ديگری  از لنامندكه ش با » ھیرکانی«در بخدی و ختارستان مانده كه بعدا

راطوری ، را تشكيل نموده اند ،  اين امپرت منتقل گرديده وايالت و دولت پا» ارساس«پادشاه شان

 فارس را  تسخري نموده و در مرور قرون  متامدی  در فارس و بني  النهرين ، جهانداری و جهان بانی

 را شكست داده اند . كرده اند و  چندين بار قوای رومی

»       ( گنداری«ز پهلوی هم زندگانی داشته اند كه عبارت ا» در پكتيكا«هار قوم قرار تذكار هرودوت چ

Candarii ، (»اپارتی ) «Aparytae، (»ستاگیدی  ) «Sattagyddae (   دادیکی«) و آخری آن بنام «

Dadicae بري ها سومی به بعضی  تع» افريدهيا«دومی » گندهارا «بارت  از  اهالی : اولی  ع تاجیکی) يا

زندگانی داشتند و حمل  ميان كا كر  ها ميباشدكه در»  دادی«و چهارمی عبارت  از قبيله »ختک«قبيله 

] سپس كهزاد به ادامه  ٢٢بود.[» ستاكيدی ها«هنا  بجنوب حواشی خاک قديم مسكونه بود وباش آ

عالوه  ميكند  كه بطليموس  صاحب  جغرافيای كالسيک قديم  رشق كه از واليات و شهر  ها و قبايل 

اسم  نميربد  بلكه  آنرا » پشتیخا -پکتیکا«ود  از آريانا مفصل صحبت  ميكند در تقسامت  جغرافيائی خ

داخل واليت  اراكوزی آورده  است . و اين  واليت شامل عالقه امروزی  غزنی و سلسله كوه سليامن  

مده باشد  زيرا قطعه  اخري الذكر قی آن شامل جزء پارا پاميزاد هم آتا اندس بود . شايد يک  گوشه رش

سواحل اندس انبساط داشت و نورستان و دادستان را هم  در بر می  گرفت  از هزاره جات  تا كابل تا

.(قابل ذكر ميدانم  كه پاراگراف باال را  از  آنجائيكه لفظ پكتيكا در آن شامل شده  است ، شاد روان 

ت  و او خود  بصورت قاطع مطلب خود را  ابراز نكرده و از لفظ احتامل  استفاده  كرده  اس كهزاد

بوت  اين نام  ها و موقعيت  ها به  اسناد رويكردی روشن رضورت دارد و  از ميدانسته  است  كه ث

آنجائيكه  اين  اثر در  عهد دولت  های شاهی (ظاهرشاه) نگارش يافته  است  مورخ  جمبور بوده  است  

نه كاوش كرده  اين  نقل قول  های ضعيف را باوجودی كه  در  مهچو  موارد شادروان بسيار حمطاطا

است بياورد . لذا  از عموم  خوانندگان  اين سياهه  تقاضا می شود  كه  جهت روشنی انداختن در اين  

 موضوع اگر به  اسنادی دست يافته باشند با من رشيک سازند(مولف)).

 

 

 

                                                
  .۵٨نژاد ھای (آریانا) افغانستان صفحھ،«بیلیو ،    ٢٢



 
 

  نگمدھارگنداریھا (پشاور)١٢/- ١- ١٠۶
 بود وباش داشتند .» آریانا«مهمرتين قوم اند كه در قديمی ترين زمانه  ها  در رشق    گندام  . ریھا

سند و «اسم  » سانسگرت«ذكر شده و متام  منابع قديم  » ریگ  وید«در رسود  های » گندھارا«

) را به  اراضی ای ميدهند  كه بني اندوس و معاونني  آن  افتاده  Sindhu Gandhara»  ( گندهارا«

 در بر  ميگريد .» سند«،  گندهارا بمعنی  جامع  خود  متام  دره  كابل را تا  اندوس  است

مده زيرا زنی  از شوهر خود ندهارا بصورت يک  مجله  معرتضه  آيک دفعه  اسم  گ» ريگويد«در رسود  

ني  از روی حوادث  تارخيی  چن».  من برای او مانند بز گندهارا ميباشم«صحبت  كرده  ميگويد : 

در حصه  اصلی خود  مسكون نامنده  بلكه در قديمی ترين    اين قوم  مهيشه و كامالً  معلوم  ميشود  كه 

ن  مجله به  اكت  نقل مكان  نموده اند. از آپ  بشعزمانه  چيزی  از  ايشان به ديگر نقاط هم مانند سائر 

مو سغديان، در حوزه  ارغنداب و بعضی نقاط  خراسان .  ماورای شامل هندوكش حتی ماورای  آنقاط 

) معروف شدند. اين  نام  Candari» (  كنداری«ميگويندآهنائيكه با سغديان  منترش شده اند  به  نام  

عينا! در سواحل  ارغنداب هم  معمول  است  چون وادی  ارغنداب  قراريكه  ديديم از رسود  های  

 دين مقدس اسالم و  ورود اعراب از خود  نامهای مشخص و معني  داشته  ويدی  گرفته  تازمان  نرش

ستعامل  كه پشتو با( ک)كه در اول  كلمه  ا  نام  نو  و جديد  است  »كنداری«واضح  معلوم  ميشود  كه 

نرا ارائه  ميناميد.  غري  از  اين  مهاجرهتا  جنبش های ديگری هم بوقوع  ميكند صورت  تلفظ صحيح  آ

له يكی جنبش  عرص كوشانی  است . اين  قوم  آن  وسيع  تر بوده باشد از آن  مج يوسته وشايد  پيامنه پ

وقتی كه  از ختارستان  وباخرت فرود  آمدند ، آهسته  آهسته  در  جنوب  هندوكش مستقر شدند و بيشرت  

» گندهاری«ه ای  از  ها را اشغال  كردند تا اينكه  در قرن پنجم وششم  مسيحی  حص»گنداری«جای 

را كه يكی  از يادگار  های  مهم بوديزم بود با » Foفو « هابطرف  غرب رخت بر بستند و كاسه  آب 

موجود روشن  » قندهار«عليا به  وادی  ارغنداب  بردند. از  اينجا وجه  تسميه »  اندوس«خود  از 

 ميشود.

هزاد  در مورد  نقل و انتقال طبيعی و مهاجرت د  علی كگزارشات  تارخيی  ايكه  مرحوم امح به تأييد

ها به » گندهاری«رت  های از  تاريخ صورت  داده اند  مهاج  های جربی  ای كه  اقوام در ازمنه  هايی

شامل و جنوب و  غرب   امر طبيعی ميباشد. چنانچه ويل دورانت  نگارنده  تاريخ  متدنی جهان  در 

رشق نزديک  در برابر « ر مورد بيجاشدن اقوام  چنني  گفته است: مرشق زمني  گهواره  متدن د«كتاب 

چشم تيز بني تاريخ شناسان  مهچون اوقيانوسی بنظر مريسد كه در آن گروه های آدمی  مانند گردابی 



 
 

پيوسته هبمدگر خملوط و سپس از هم پراگنده ميشدند ؛  اسري ميگرديدند و يا به اسريی در می آمدند،  

ا خورده ميشدند ، می كشتند و يا بقتل مريسيدند. واين كار  ها حتی تا به پشت ديوار می خوردند و ي

های امپراطورهيای بزرگ مرص و بابل و نينوا كشيده ميشد . بعباره  ديگر  اين مهاجرهتا و كوچكشی  ها 

های  در هر سه حوزه رشق جنوب و غرب به آسانی رو نام نگريده است بلكه با گذشتن از هرج و مرج 

كه در باال ذكر شد استقبال شده است .به اينرتتيب بود كه خملوطی از تبار و تريه ها و نژاد های نا 

شناخته در مدنيت آنروزه  خلط و حاصل آن قبايل نيم بيابان گرد و نيم  پابند زمني نشو و نمو يافتند و 

 ]٢٣»[جای پای در رسزمني  های جديد  كشودند.

اين  نكته  نيز قابل ياد  آوری  است  آنچنانيكه  ويل دورانت  عامل  اين  كوچ كشی  ها  و مهاجرهتا را 

ميان اقوام  ميداند  عامل ديگری  نيز    تريهگ و سجنيا از كندی دستيابی به  منابع   حياتی و  مهچنان  

ها بر روی اقوام ميباشد  چه رسحد  كه  اين  مهاجرهتا را  رسعت  می بخشيد باز بودن  مناطق و  سلطه 

شكل و يا حتی  نا ممكن  از يک  منطقه به  منطقه  ديگر م  مد انساهنا راوانينی كه رفت  و آبندی و ق

ميسازد  حد بندی رسحدات  مابني  كشور  ها  و موجوديت قوانني سختگريانه ای كه به افراد اجازه  

دهم  كه  هفدر قرن   ت  و يا سفرو يا كوچ  ناميد بناً نی  مهاجرهد  تا  از  كشور خود بدون جموز قانودنمي

كشور  ها صاحب  نظامهای رسحد و خطوط قرمز آن  گرديدند تا اندازه  ای  اين  مهاجرت ها  نيز فرو  

 كش  كرد. 

و مهچنان  وادی » جيحون و سيحون«به  ماورای » اندوس«از ماورای  »  گندهارهيا«فلهذا  مهاجرهتای 

 نداب و  ديگر جا  ها امر  عادی بوده است.ارغ

  شھر ھای  آریانا.١٣-١-١٠٦
در ميان اكسوس و اندوس(رودخانه های آمو و سند)و اوقيانوس و خط غربی كه بني  كرمان و فارس 

، سواحل خزر را  از  گوشه  جنوب رشقی به  خليج فارس وصل ميكند رسزمني  مستعدآريانا منبسط 

هارم پيش  ريكه  اشاره شد از قرن  چو التني قرا جغرافی نگاران  كالسيک  يوناناست.كه  مورخني و 

و شهر  های  آبادان  هر واليت  آن را با   از  ميالد به بعد حدود  جغرافيائی رسحدات، اقوام و قبايل

 جزئيات ثبت  كرده اند.

                                                
  ١٠٣ویل دورانت ،مشرق زمین گھواره  تمدن ، پیشین ، ص ،   ٢٣



 
 

وضعيت ساختامن طبيعی  اين  هر چه در دوره  های تاريخ و ماقبل التاريخ  عقب  تر برويم  می بينيم

قطعه خاک برای  هر دوره زندگانی برش  مساعد بوده و در يک  دوره  ای كه  پژوهشگران بعلت  

كه در  اين  دوره  نسبت  ازدياد  بارندگی زندگانی  در  » دوره بارانی گویند«فراوانی باران  هاو  آهبا آنرا 

شكل بود  جز در  مناطق  كوهستانی امكان زندگانی  ميرس  حمل  های پست  و مهوار  از  اثر آب خيزهيا م

نبود  .  معهذا  رسزمني  آريانا با داشتن  كوهپايه  هايی كه  مانند ستون فقرات  بدو طرف شاملی و  

جنوبی كوههای پاروپاميز، نشيب  های مرتفع را   تشكيل داده بود كه اسكان مردمان را  در  دامنه  های  

هها با اجياد رهايشگاههای وسيع ميرس ساخته بود لذا زندگی  در دامنه  های اين  كوهها  بلند  اين  كو

در  غار  ها ی قبل  التاريخ  عموميت  داشت كه به دوره  غار نشينی در  تاريخ باستان شناسی معروف  

 گرديد .

شكی هناد   وزندگانی در دره  پسان  كه باراهنا  كمرت و  اهباييكه  در  جلگه  ها  متمركز شده بود رو به  خ

ن  در  جلگه  ها  امكان پذير شد  و حيات  كشاورزی در سواحل و دلتا ی رودخانه  ها ی آها و بعد از  

پيدا كرد ، باز  كشور ما واجد هبرتين  رشايط زندگانی بود و سواحل رود خانه  های  بزرگ  رونق

خمصوصًا » اريوس«، »هراوتی«،» مارگوس«، »اكوهب«، »اتی ماندروس«، » اندس «، » اكسوس «بزرگ 

نوقت  خيلی ها مساعد  افتاد ه بود و از قديمی ترين  نقاط رودخانه اول الذكر برای  زندگی  آسه 

 زيست  حميطی رشق بشامر  مريفت .

و حوزه فرود  قرار حتقيقاتی كه تا حال در  حوزه  های  اندوس و دلتای هري مند وهامون سيستان

عملی شده  در پنج هزار سال پيش از  ميالد مدنيت بزرگی در اين » بلوچستان«جدروزيا  مرغاب و 

القه بني  النهرين  شباهت زياد هبم  مريسانيد  كه  اشت  كه با مدنيت قبل  از سومری عقطعه  وجود د

 ياد  ميكنند.»کلکولی تیک«در  آسيا  اين  مدنيت را بنام  

ن  است كه  شاهنشاهان بزرگ و منحيث شواهد تارخيی، حاكی از آ  رسود  های  ويد و  متن اوستا  

مّدبری  كه بار اول  اساس حكمفرمائی  آريائی را  در  اين قطعه گذاشتند  هر كدام در آبادی و 

و  توسعه  كشاورزی وبنا ی قريه  ها و شهر  های  رسسبزی  كشور و  غرس درختان و  انكشاف

به اندازه ای  » یوپائی رسنا«نمودند  و رسزمني  آريا  نشني  دو طرف  كوهمستحكم  رصف مساعی زياد 

 آباد و خرم  و شاداب شد كه  مهگان  آنرا فردوس  ميخواندند.

بادی و  عمران   درين  خاک  كه بلند  تر برويد  خاطره  های  آدر دوره  های  تارخيی  هر قدر 

و سريوس ظهور كنند شهر  های  آبادانی  و داريوش مساعدمشاهده  ميشود.پيش   از  اينكه  اسكندر



 
 

، »کارتانا«،» کاسپیسی«،» کسپاتیر«،» زرانکا«،» اراکوتک فرا«، »پروفتازیا«، » آریا سپ«،» آرتاکانا:«مثل 

و   »نوانی«، و غريه د ر حوزه رودخانه های  خروشان آريانا وجود  داشت. پيش  از  اينكه  » آریاکا«

(بلخ)  » بکترا«ترين  شهر  های  آشوری و بابليون  در بني  النهرين  بميان  آيد    سحر انگيز  »بابل«

جليل آباد ترين   ميتوان  گفت  كه آريانا  كشور مردان مستحكم ترين  حصار دنيای  آنروز بود.بناًا عليه

بلند  نگره  های قطعه  دنيای قديم بوده و مدنيتهای  چندين  هزار ساله  در پای  ديوار  های  حصار و ك

ً اخري دوره  شهر  های با حشمت  و ناز  آ ن  كهنه شده رفته، و تعداد پجنهزار شهر كه در  عرص  نسبتا

حكم فرمائی ايوكراتيدس يكی  از شاهان يونان باخرتی ، تذكار ميدهند  خود بخود  وانمود  ميكند كه 

م اندازه  زياد بود كه حتقيقات  در  موضوع  هر شهر  ها  وقصبات و نقاط  آبادانی در اين  مملكت  تا  كدا

ا ميرس  نبوده شهری  خود  اجياب  پژوهشهای  مستقل و  گسرتده را  ميكند كه  امكان  آن  در  اينج

 را  خمترصًا  می  آوريم: وری و نمونه از هر  واليت و  مملكتی يكی دو  مثالرصفًا بحيث  ياد  آ

 

 بلخ .١-١٣-١-١٠۶
ن  ياد  نشده باشد. خود  در  آبه يكی  از نامهای  »بلخ«دوره ای رساغ ندارد كه  كهن ما  تاريخ  رسزمني

خذ  قديمرتين روايت ، قديم  ترين گذشته  تر  نگاه شود ، قديم  ترين  مأهرچه به دوره  های باستانی  

لخ ، از دانش  مردان افسانه  ازشكوه بلخ ، از زيبائی بلخ ،از شهرت بلخ ،  از آبادی بلخ ، از مركزيت ب

شعرای بلخ ، از نبوغ زعامی بلخ  وباال تر  از مهه  از بسط  نفوذ حكمفرمائی پادشاهان  بلخ ، از قرحيه

 بلخ حكايت  ميكند.

، قديمی ترين  شهر آريانا ، وشايد  هم قديمی ترين شهر  مرشق و قديمی  ترين  بلخ شهريست قديم 

مسحكم » بکتریا«هنوز  در صفحه  هستی نيامده بود »  بابل«و » نینوا«شهر در  دنيا باشد .در زمانيكه  

ترين ، مقتدر  ترين، با  عظمت  ترين  شهر دنيای  معلوم و مدنی  ان  وقت بودو بيجا  نيست  كه اعراب  

 خ شهريست قديم و قدامت  آن به اندازه  ای در) ياد كرده  اند. بلشھر مرواریدو يا (» ام  البالد«آنرا  

. بلخ  ميخوانند» عمر دنیاھم«اذهان  علامی فرنگ (غرب)تأثري افگنده كه آنرا قرار   اصطالحات  خود 

گذشته و  مملكت جامعی كه  دارد از چوكات يک شهر ،يک  كشور ، يک خرت با  مفهوم و معنیمركز با

نون ادبيات ، كانون در دوره  های  خمتلف  تاريخ  حيثيت  كانون نژاد، كانون زبان ، كانون آئني، كا

ثقافت ، كانون  هتذيب، كانون  علم، كانون  اداره ، كانون حكمفرمائی  و آمريت  داشته و اشعه  تابان  

 آن از فراز كوههای بلند  آريانا به  ماورای افق تابيده  است .



 
 

» مھابھارتھ«در ياد شده و » بلھیکا«است به  اسم  » عصر ویدی«بلخ در اولني  مظاهر ادبيات  ملی مادر 

انتشار » سندھو«به  ماورای »  بلهيكا«كه دامنه ادبيات  ويدی بشامر مريود قبايل خمتلف  آريائی  كه از 

 يافته اند  يک بيک  اسم برده شده  است .

دح  اين شهر  با  عظمت رسوده مجله  ايست بر جسته  كه  نص  اوستادر م» بلخیم سر برام اردوودر فشام«

ن  واضح  ميشود كه بخدی بر عالوه  اينكه  خوانده و از  آ» دی زیبا دارای بیرقھای بلندبخ«نرا و  آ

آريائی بشامر  مريفت ، زيرا بريقهای بلند تنها  شهر زيبا  وقشنگ بود مركز سلطنت  اولني شاهان

يقت  امتيازی است  كه اوستا  در ميان شانزده قطعه زمني  خوب يا  اراضی آريائی  نشني كه در  حق

داده و از  اين  معلوم  ميشود كه بخدی مركز »   بخدی«قلمرو شاهان آريائی باخرت را  تشكيل ميدهد به 

شاهان  آريائی بوده كه اوستا به  اسامی  آهنا رنگني  است. بريق  های  اوستائی و پايتخت اداری اراضی

و كوانی و اسپه است كه فراز ارگ پادشاهان  آريائی خاندان پيشدادی  بلند بخدی مهان بريقهای اولني

كه تا امروز » درفش كاويانی «بود و » درفش«زبان اوستائی باخرت  شهر در اهتزاز بود . كلمه بريق  در

»  كاويانی بخدی «يا »كاوی«در ادبيات و روايات  تارخيی شهرت دارد مهان بريقهای شاهی دودمان 

آنرا با خو د داشته و عالمه فارقه  عظمت   ظفرآريانااست كه  مهيشه  در دوره  های تاريخ ، سپاه  م

 بخدی و سالله  های شاهی آن بشامر مريفت .

اوستائی يا  از » بخدی «كه بيشرت در فارسی قديم ديده  ميشود  از كلمه  » باختریش«يا »  باختری«اسم 

دارد بميان  آمده  است معنی »  شمالی«ميباشد و ،  »A-pactralاپاكرت«روی يک  كلمه  ديگر حملی كه 

مملكت  استعامل نموده اند  وحتی شهر، واليت كه يونانی  ها به  مفهوم .باخرتيا ، باكرت ، بكرت ، باكرتيان

 زياده تر شباهت هبم  مريساند .» اپاکترا«بيشرت از  كلمه باخرتيش گرفته شده  ولی به  كلمه  

ميشود قرار اصول فق  الغت مستقيًام  از  كلمه     كه در فارسی  متوسط ديده» بخلی، بخل،باخل، هبل «

استانی است كه ادبيات و  تاريخ  عرص  های آخرين شكل  نام  اين شهر ب»بلخ«حتريف شده. »  بخدی «

 ن صحبت می كنند.اسالمی  از  آ

 

شهری بود در پای دامنه های شاملی  هندوكو »  Adrapsa  ادراپسا«: ادراپسا.٢-١٣-١-١٠٦

در «ياد  ميشود . اين شهر را  » ندرابا«بدان منتهی  می شد و امروز بنام  كه عمومًا راه خاواک و كوشان

تعني نموده » اندراب« املانی كسی  است  كه  موقعيت  آنرا در » شورتز«هم خوانده اند و » آپاکاسا

فعلی تعني   متذكره بطليموس را هم در مهني  حمل اندراب» Phratos فراتس «است. بعضی  ها شهر 



 
 

كرده اند .اندراب  از زمانه  های قديم  دارای امهيت سوق  اجليشی خيلی مهم بوده و روی راه طبيعی 

 واقع بود كه بطرف قندوز و بلخ و خلم رهسپار ميشد .

 

  .کابل: .٣-١٣-١-١٠٦
افتاده  و دورادور   »مرنجان«و  »شري پر«و تپه  های حصار كوهستانی آسامئی و شري دروازه  كابل كه بني

است . حلقه سنگی  ديگری تشكيل داده  »شاخ برنتی«و  »قوروغ«و »پغامن«اين  حصار ، كوههای بلند 

 ن در مرور زمانه  ها ی گذشته خيلی  ها  عقب رفته  است .شهری است  قديم كه قدامت  آ

ود  های  چندين  مرتبه  در رسود  های ريگ ويد ذكر شده و رس» كوهبا«ن رودخانه  كابل بنام چو

سال است  ٣٥٠٠پ.م.قرار ميدهند . ميتوان  گفت كه اقالً ١٤٠٠و ١٩٠٠ را بطور متوسط بني مذكور

زيرا  هم تا يک اندازه معلوم  است» كوهبا«كه  اين  اسم داخل ادبيات  آريائی شده .  معنی كلمه  

آمده  بلكه بعضی رود خانه های  »  كوهبا«و تنها در رس  كلمه  معنی  دارد»  آب«در اكثر زباهنا »كو«

هم به  اين  كلمه رشوع  ميشود. »كومل=گومل«، »كورم=كرم«، »كونر=كنر«ديگر  جنوب  هندو كش 

انه  ر رس نام رودخبصورت عمومی  د» كو«هم  والتني مهچنني  در  نگارشات  مورخني  كالسيک يونان

كه  »Koaspes«واسپس  ك«، » Kophesكوفيس  «،  »Khoesس  كويهای مذكور ديده  ميشود مثل 

ام  نامهای خمتلف  تارخيی  عبارت  از رود پنجشري و كابل و  كنر  ميباشد . رود خانه و شهر كابل در مت

كه بيشرت ی را گاهی با جزئی تعريف» كو« اصل  كلمه   وهبا ، كا رورا، كابورا ،  كوفن،كاپل، كابلخود  ك

و » آب«كلمه   ام  كابل امروزی را  مركب  از دوو صوت  است حمافظه  نموده . معموالً ن زاده هلجه

م  های قديم  موافق  است ، راجع به قسمت دوم ناميدانندكه قسمت اول  آن به  جتزيه  تارخيی » گل«

 حال  نزد  نويسنده  نيست . معلوماتی  تا » هبا «يعنی » كوهبا«كلمه 

» ويكرء تا«زيبای آريائی ، كابل در  مرحله  هفتم بنام  اوستا  در مجله شانزده قطعه  خاک در

Vaekereta  باگردا«ياد شده بطليموس  در قسمت عليای رودخانه كابل شهری را به  اسم «

Bagarda  بطليموس عبارت از »اگرداب«ذكر كرده و بعضی  پژوهندگان به  اين  عقيده اندكه شايد

اتصال  آهنا را كامل  ميكند و قراريكه  كننگهم  حلقه» وردک«باشد كه اسم  موجوده  » ويگرتا«مهان 

اسمی باشدكه به  ورود  اين قبيله در حوزه  كابل  » ويكرءتا«انگليس ميگويد : احتامل زياد دارد  كه  

 اشاره  ميكند.



 
 

در واليت پاروپاميزادی در امتداد رودخانه  معروف كالسيک نگار بطليموس يونانی  مرصی جغرافی

،  Ortoospanaاورتسپانا ، kabourra كابورا، karouraونني  آن از شهر های كارورا و معا كابل

لوكارنا ذكر  كرده . كارورا و  كابورا  هر دو اسم يكشهر است كه  عبارت  از   Locharnaوارگودا 

؛ مگدونالد  كرندل ، هند قديم، ٣٨كابل  ميباشد. (كنگهم، جغرافيای قديم هند،جلد اول ،ص

ميدانندمعلوم  ميشود  كه  شهر كابل بنام »كارورا«)اورتسپانارا هم  نام  ديگر   ٣١٣بطليموس،ص

در » اورتسپانا«است. » لوگر«بارت از  ارغنده و  ع» لوكارنا«و » وداارگ.«ياد  ميشد  تسپانا همراو

 نگارشات  مولفني التني نسبت به دو  نام  ديگر بيشرت  ديده  ميشده.

بوده در  Urdhasthana» يوردستانا«بعضی از پژروهندگان به  اين فكر اند كه شكل  اصلی  اين  نام

ً در  متام قلعه  های مستحكمم» حصار بلند «سانسگريت  فراز كوه ها   عنی داشت كه اين  اسم  تقريبا

 استعامل  ميشد .

زياد  وجود دارد  زمانيكه اوتسپانا خوانده  ميشد  شكل باالحصار يا شهر  مستحكمی   خيلی احتامل

 بخود داشت و فراز يكی  از پوزه  های  حصار اطراف خود  آباد  بود.

هنا ته  مردمانی ميدانندكه يكی  از  آپاروپاميزادی را بطليموس مركب  از  چهار  دسواليت   باشندگان

هم ياد شده اند و عبارت اند از  Kabolitaeهستند كه بنام  كابولی تی ها  Bolitai» بولی تی  ها «

 يا كابل  ميباشد.» كارورا«اهالی شهر 

 

كيلومرتی رشق   15ی شامل كابل و  كيلو مرت  60: به فاصله  تقريبًا کاپیسی .٤-١٣-١-١٠٦

چاريكار در حمل  ملتقای دو رود  خانه  غوربند و  پجشري در سواحل راست رودخانه يک سلسله  

خرابه  های بزرگ افتاده كه امروز بنام  بگرام ياد  ميشود و موقعيت يكی   از شهر  های باستانی  كشور 

رده و  جغرافی نگاران ياد  ك»كی پن«يا » كی پيش«ينی مارا ناميندگی  ميكند. اين شهر را  مورخني  چ

اسم  می »  آرين«كه » نيكايا«ياد نموده اند. بعضی  از  پژوهشگران  شهر » کاپیسی«تني بنام يونان  و ال

 برد  در بگرام  قرار ميدهند .

است . يكی از شهر  های  خيلی  مهم و قديم  هندوكش  » كاپيسا«ركز قلمرو و سلطنت  كاپيسی  م

پيش  از  ميالد  حاصلخيزی زمني  كاپيسا و كثرت  ميوجات  آنرا  ياد  كرده  و  پانينی  در قرن  چهارم

ً  تاكستاهنای قشنگ ساله  اين باغ زيبا از  2500نرا  تعريف  ميكند. چون تاريخ و لذت انگور آ خمصوصا



 
 

رقه آن قرار داد چنانچه  عني  مهني  صفت انگور پر  است  ميتوان برگ  تاک يا  خوشه انگور را عالمه فا

 عالئم روی ظروف  اينجا  كشف شده .

كاپيسی پيش  از قرن چهارم پيش  از  ميالد هم وجود داشت و باشندگان  آن  در  مقابل سريوس 

هخامنشی مقابله  های سختی  نشان دادند . خرابه  های شهر كاپيسی قديم و بگرام فعلی روی مهرفته 

گرشمن «و موسيو  » شهر شاهی «كه مسيو فوشه  آنرا  حصه  است :يكی برج  عبداهللا  عبارت از دو  

كه به طرف  جنوب برج  عبداهللا افتاده و  كمپ  عسكری يونانی  ميخواند و ديگر  خرابه  های بزرگی»

 ياد  كرده  است .»جديد شاهی «شهر » هاكن«آنراموسيو 

مادی اثری بدست  نيامده و قديم  ترين  خرابه  های پ.م. تا حال بصورت   6و 5از كاپيسی قرن 

و باخرتی از  پ.م.كه دست شاهان يونان 150موجوده بنای دست  يونانی ها را  نشان  ميدهد . بعد از 

وتاه شد بگرام  مدتی مركز  جنوبی آهنا بشامر مريفت ، بعد از اوائل  عهد  مسيح تا صفحات شامل ك

م مدتی  تقريباً سه صد سال پايتخت  هباری دودمان  بزرگ  كوشان بود. مناصفه اول  قرن  سوم ، بگرا

مده به ثبوت قطعی طرف  هفت  مرحله در اينجا بعمل  آباين م1936از روی نتايج  حفرياتی كه  از سال 

پيوسته  است كه بگرام يكی  از  مراكز  خيلی مهم صنعتی ، مذهبی و  جتارتی ، جنوب هندوكش بشامر 

يكی  از  حمتشم  ترين  بالد آريانا   اسالم در دره  كابل مقدسا سال  های قريب انتشار دين مريفت و ت

 حمسوب  ميشد.

 

  . اوپیان٥ -١٣-١-١٠٦
و متک  در دامنه كوه  يک سلسله  اريكارفعلی يا به  عباره  ديگر  بني  چ بطرف شامل  غربی  چاريكار

دارک  نشان  ميدهد ياد  ميشود .اوپيان  تا  جائيكه  م» یاناوپ«ی موجود  است  كه بنام  غندی  (تپه)  هائ

از  كه از اهل بيزانس بود»استفانوس.«تان هم اسم يک  منطقه  و  هم  شهری بوده در زماهنای باس

شهريست »اسكندريه قفقاز«اوپيان  اسم برده  ولی  اينحا را بحيث يک  منطقه ياد  كرده  زيرا ميگويد : 

نرا شهری بزرگ  ذكر  كرده  و آ» هو پی نا« جا را هيوان تسنگ زاير چينی به هلجه خود ايندر اوپيانه ،  

در آنجا تولد يافته  است  يونانی شاه بزرگ  كابل و گندهار و پنجاب   » مناندر «ميخواندو  ميگويد كه 

ده آنقدر  امهيت زياد  .احتامل زياد  مريودكه حني  ورود  اسكندر در اوپيان  آبادی بزرگی نبوده و اگر بو

ی  نداشته  ولی پسان  كسب  امهيت  كرده وبا شهر اسكندريه قفقار يكجا  توسعه يافته و در  عرص يوان

 های باخرت و خمصوصًا شاهان يونانی  جنوب  هندوكش و باز در  عرص كوشانيها ترقی كرده  است .



 
 

 

  قفقاز .پروان یا الکسندریھ٦-١٣-١-١٠٦
ذكر شده و » پوران«بصورت »  ھوم یشت دوم«يا » یسنای دھم«و كوه  در اوستا  در  پران  منحبث  معرب

اين  دليلی  است  روشن بر قدامت  و امهيت  اين  نام  چون  موقعيت  عسكری پروان  خيلی  مهم و 

كليد  چندين  دروازه  بزرگ  هندوكش  بحساب  مريود. اسكندر در اينجا به  تعمري شهری پرداخت  

معروف  است و قفقاز را  از  اين  جهت  استعامل  نموده اند كه  هندوكش را » اسکندریھ  قفقاز« ه كه ب

ر اظهار يونانی  ها قفقاز  هم  ميخواندند. در متام قرن  نزده  مدققني  در  اطراف  تعني موقعيت  اين شه

دخل  دره  غوربند قرار ميداد و برخی در م نرا  در بگرام  و برخی در اوپياننظر  ها  نموده   بعضی  آ

ولی اخريًا  در  اين  نظريه شبهه نامنده  كه موقعيت شهر  اسكندريه در پروان بوده  و در  جبل الرساج  

 بقدر كافی  مسكوكات يونانی و كوشانی يافت ميشود كه اين  نظريه را  خوب  تأييد  ميكند. امروز 

 

  Artikauna.ارتکانا  ٧-١٣-١-١٠٦
كه پيش  از ظهور  اسكندر  مقدونی و يونانی  ها » ھریرود«،» اریوس«های باستانی  حوزه   يكی از شهر

ادانی  است  وجودو آب»  ارتکانا«آباد بود  شهر »  آریانا«در آسيا بحيث مركز  و شهر عمده  اين  واليت 

رودخانه  های هارم پيش  از  ميالد  نشان  ميدهد  كه در حوزه  های چچنني شهری  پيش  از قرن  

ر ارتكانا مركز شه »آرین«و » استرابو«بزرگ  آريانا شهر  های  معمور و آبادی  وجود داشت . به  عقيده 

ياد   Artikaudna»  ارتی كودنا«طليموس  اين شهر باشتانی را با كمی  حتريف بنام واليت  آريا بود.ب

قرار داده  است (كرندل مكدونال » راتاسکندریھ  ھ«يا  » اسکندریھ آریان«و به شامل  غرب  كرده 

ز  اين  معلوم  ميشود كه  موقعيت  اين شهر از جماورت ا )310و 309،كتاب  تاريخ  قديم  هند ،صص

به  اين  عقيده  » ولسن.«باد  نموده بود  چندان  دوری  نداشت اسكندريه  كه در اينجا  اسكندر  آشهر 

.» هر سه  در  هرات  موجود  مجع شده اند »  آریا«و » اسکندریھ «،»ارتا  کوانا«شهر  های  « است  كه : 

 )152(ولسن، آريانا انتيكوا،ص 

 

 

 

  .بست ٨-١٣-١-١٠٦



 
 

و ارغنداب خرابه  های شهر باستانی  بست   مندريه  ملتقایباالتر از حمل  مندريرود  هساحل  چپ  در

»  ابسيدور«ن در دوره  های قبل  از  اسالم  هم شهرت  داشت.رد . اين شهر يا  اقالً موقعيت  آدا وقوع

و خوانده  Beste» بست«پلنيم  آنرا «ياد كرده  و  Bivt» بيووت«يا  Biut» بيوت «اينجا را بنام 

قرار داده  است .هياطله   »هريمند» «Erymanthusاريامنتس  «  موقعيت  آنرا  كنار رود خانه 

ششم  مسيحی  نفوذ  خود را بدانجا  انبساط دادند . وقتيكه  دين  مقدس  بدخشان در اوايل قرن ]٢٤[

موقعيتی كه   با» بست«بطرف وادی ارغنداب و  غزنی  و كابل  منترش  ميشد   اسالم  از راه سيستان

ه شهر  های ديگر  ما كه  در  حواشی  غربی  مملكت  واقع بود زود  تر با قوای داشت  نظري يک  دست

 ف شد.عرب مصاد

بود كه از هامون  تا سند  حكمروايی داشتند . »  رتبیلھای کابلی«در قلمرو سلطنت »  بست« در اين  وقت

بست بني   هرات ، سند و زرنج وقندهار موقعيت خيلی مساعد داشت و  خرابه  های بزرگ  آن شاهد  

 جالل و  عظمت  آن  است.

كرد  از موقعيت  مساعد شهر  استفاده نموده و آنرا  آنرا  اشغال  بعد از اينكه  عبدالرمحن بن سمره

 دودمان رتبيل  های كابلی و ديگر روئسای ملی  خراسان قرارداد. قرارگاه عسكری خود بر  عليه

  
  . فراه :٩-١٣-١-١٠٦

سابقه خيلی »فراه«صيف كرده و هبرت ميشناخته  است . كلمه  اوستا  اين  گوشه  از  آريانا را  خوبرت  تو

ياد  كرده  و » افرادوس«و پلينی آنرا بنام» فرادوس«قديمی دارد . يونانی  ها رود  خانه فراه را 

اسم  می برد  كه  غري از فراه  موجوده  »Fhraفرا  «كنار رود خانه  مذكور از شهری  بنام » اپسيدور«

كه در اوستا نام قسمت اول رودخانه » اسيدور«نام شهر ذكر شده »  فرا.«چيزی ديگری بوده  نميتواند

نام اوستائی فراه رود » فراداتا«در  اخر  كلمه پساهنا  عالوه شده  است . » ه«فراه  ميباشد كه بعدًا  حرف 

است  كه اولی » داتا«و » فرا«كه اسم شهر  هم  از  جزء اول  آن صورت  گرفته و مركب  از دو قسمت 

ميدهد كه  اين  نام  مرهون  از رودخانه ای  است  كه  در  جوار  بنام فرو  جالل و دومی عدل معنی 

بيزانتی » استافونس«و»بطليموس «خود زمني  های اطراف را  مرشوب و قابل  آبياری گردانيده است.

                                                
 یآن ھم در زمان فرمانروائ یداد و روسا لیتشک یدولت شانگیبنام گو ینیچ فیاز طوا یکی الدیقبل از م ٣٠ھونھا در سال   ٢٤

 ھای) و نزد روم ایموسوم بھ ( ت ھاینیکھ نزد چ یگریآنھا نژاد د یرفتند و بجا نیاز ب جیبتدر یاوگوست با دولت روم مراوده داشتند ول
کار آمدند و از طرف شاپور اول در کوشان  ی) موسوم بودند رو اطلھیھ ای طلی( ھ تلیبھ ھ ھایرانیو نزد ا دیسف یھونھا ای تیبھ آفتال

گذاشتند .  رانیا یقسمتھا ریتاخت و تاز را بھ سا یبنا یگدشتھ و از شمال شرق حونیم . از ج ٤٢٥در  فھیطا نی. ادندیمستقر گرد
بھ سر حدات شمال  یساسان گریباز در زمان شاھان د یحملھ آنان در زمان بھرام گور بود کھ با شکست سخت روبرو شدند ول نیاول

آنان را مغلوب  زین زیو خسرو پرو روانیآنان را کامال سرکوب نمود و انوش روانیقباد پدر انوش نکھیحملھ ور شدند تا ا رانیا یشرق
  ؛عیون االخبار ٣٥٢؛مزدیسنا ، ص٥٨٤،٥٩٣(ابن بلخی و سایکس، ترجمھ فخر داعی گیالنی،ص،د.نمودن

  .)٢٩١؛ایران در زمان ساسانیان،ص١١٧،١١٦،جلد:اول ،ص 



 
 

» پشاوران«كه شهر ديگری  در  حوزه سفلی فرا رود  است و حمل  آن را  در » پروفتازيا« با تذكار  اسم

 را ادا  كرده  اند.» فراداتا«د  معنی باستانی  و قديم تعني  كرده ان

 

» درانجیان«در مجله اعاظم بالد   رااين شهر:Prophthasia.پروفتازیا  ١٠-١٣-١-١٠٦

 نرا مركز  واليت ميخواند.يعنی سيستان حساب كرده و حتی  آ

ِ اراتوس«قرار  نظريه   يا  هرات  »اسکندریھ اریون«از شهر » استادیا«Aratosthenes«1500 -1600نتت

قرار ميدهد .و   سيستان »Peshawaruaپشاوران«فاصله  داشت . ويسلن موقعيت  اين شهر را در 

انگليسی ميشود از  نقطه ای می  نويسد  كه سه راه در شامل  يلام 183ميگويد فاصله آن  از  هرات 

  225 هطور ديگر  نوشته كه مساوی  به فاصل ن فاصله را اي »پلينی«، هبم يكجا  ميشوند ولی  » اوتسپانا«

 »قالت  غلجائی«ميلی  كابل ذكر كرده است كه به  اين  حساب  بايد  موقعيت شهر مذكور را به شامل 

نار  ك شهر  ضحاک امنحدود  خرابه  های شهر بزرگی ب  به فاصله فوق الذكر  از  كابل  دانست. درين

از كابل فاصله دارد كه با  تعني  مايل 200و  رف شامل  قالت  واقعمايل بط 25ارغنداب  عليا افتاده كه 

 برابر ميباشد. »پلينی«فاصله  

 

 و معروف  حوزه  عليای يكی  از شهر  های عمده »وزوال«یا » ازوال .«١١-١٣-١-١٠٦

 نيز ياد شده  است  كه بطليموس  اسم شهر»  وزوال«كه بصورت  است»  ازوال«رود خانه  هلمند  شهر 

 فعلی »واليت  قندهار«را به   مهني  ترتيب آورده  است  وقرار  تقسيامت جغرافيائی خود در اراكوزی

نانچه امروز  هم  حوزه  هلمند جزء واليت قندهار  است . احتامل دارد  كه  اين شهر  قرار داده  است  چ

.اما قسميكه  اسناد  باشد»هيونگ  تسنگ «زاير چينی   » ho-sa-lo  - لو  - سا –هو «عبارت  از  

اين شهر را عبارت از » كنگهم«تارخيی  نشان  ميدهد  اين زاير چينی  به  اين  مناطق سفر نكرده  است . 

 ميداند و موقعيت  آنرا  در  هلمند عليا قرار ميدهد. Guzaristanگذارستان  يا »Guzarگذر  «

  
  :Phoklis.فوکلیس ١٢-١٣-١-١٠٦

 فوكليس ی همكه بطليموس  ذكر  كرده  يك»واليت قندهار«اراكوزی از شهر  های  معروف 

ً  در  نقطه  رود  ترنک بني  غزنی  و قندهار ت ناراست.موقعيت  اين شهر را  ك »  قالت  غلجائی«قريبا

است  » دیمتریاس«موجوده قرار ميدهد .كنگهم به  اين  عقيده  است كه اين شهر  عبارت  از  مهان شهر 



 
 

از ان  ذكر  كرده و آنرا » اسيدور«و  باخرتی بنا كرده بود يونان شاه» يونيدوموس«پرس » وسديمرتي«كه 

 مستحكم  ترين  شهر اين  ناحيه  خوانده  است .

 

 : نیسایا.١٣-١٣-١-١٠٦

است .اوستا اولني  ماخذی   »مارجیان «نيسايايكی  از شهر  های  معروف و باستانی واليت  حاصلخيز

 (بلخ) قرار ميدهد .» بخدی«(مرو) و» مورو«است كه از  اين شهر  اسم می برد و آنرا بني 

يعنی » انتیوش«بطليموس  جغرافيه نگار يونانی مرصی  در ميان شهر  های  مشهور  مارجيان از 

اسم  می برداين شهر  تا »  Nisaiaنيسايا «ن به  اسكندر نسبت  می شودو شهر كه بنای آ» موروشاق«

در ميمنه   ياد  ميكندو موقعيت  آنرا  ميتوان»نسا«قرن  وسطی هم از بني  نرفته و ياقوت از آن به  اسم  

بساشهر  های ديگر  در  كرمان ، وفارس و ديگر  نقاط عرض  تعني  كرد . نا گفته  نامندكه به  اين  نام

 ن صحبت  ميكند.ئی  است كه اوستا از  آ» نيسايا« نوجود كرده است ولی قديمی تر  مهه   مها

 

 .نگار : ١٤-١٣-١-١٠٦
و احتامل زياد   بود» ننگرهار«يا » نگاراھار«يكی  از شهر  های  مهم  منطقه »ناگارا«يا » نگارا«نگار يا 

گرفته ) عموميت يافته و يک  منطقه را  در بر  ناگاراھارامريود كه در اثر شهرت  نام  اين شهر اسم (

ً  در دره  كنر  نقل  ميكند كه  اصالً نام  »نگار«يا » ننگر«يا » نگر«باشد . افسانه  های  حملی  خمصوصا

در اخري شهر  های  آريانا  »  ھار«پادشاهی بوده  است  واگر  اين  مسأله  حقيقت  داشته باشد  كلمه 

» Naga« كه  از  كلمه »Nag«ه را و بعضی  ها  اين  كلم خواند» شھر  نگار«آمده و ميتوان  آنرا 

،  كوه و يا  مار و فيل  ميباشد . بعضی  ها شهر   ر  نظر دارند  كه به  معنی :آفتابسنسگريت د

ميداند. استوپه »  ننگار «كه البريونی  در سلسله شاهی كابل  ذكر نموده  عبارت  از  مهان »نگرکوتی«

» من«قدم بلندی داشت به  نيم  ملی  جانب  غرب  شهر مذكور واقع بود.  200بزرگ  آشوكا كه 

صحبت  » نغاره  غندی«از توپی بنام » صخره نگر«به فاصله سه فرسخی رشق يا  جنوب رشق  انگليسی

اين پايتخت را كه  عبارت  از  »كنگهم«اين  عالقه  هم ياد شده .   پايتخت به صفت» نگار.« ميكند 

موقعيت  آنرا  »  نيسن مارت«جالل  آبادقرار  ميدهد   به دو  ميلی  غرب »بگرام«نگار باشد  در مقام  

م در بلندی ميداند كه  مرشف به  تقاطع رود كابل و رسخ  آب  ميباشد .اين كمی بطرف  غرب بگرا

نرا  كرده شهری وجود داشت معروف  كه  آهم ياد »Nakielohoناکی لوھو  «رسزمني را زاير چينی 



 
 

موجوده  ميباشد . » ميخواندندو با حتقيقاتی كه  در  اطراف آن شده  عبارت  از هنده»Hilo  ھیلو«

احاطه  داشته وباالی »لی«  5يا  4رشح داده شده شهر موصوف  قراريكه  در ياداشتهای  زاير چينی

يبا گرفته بود. هيلو  وشهر  نگار  هر دو با هم  مهرسی  ميكردندو و اطراف  آنرا باغهای  ز بلندی واقع

مركز  عرص » هيلو«پايتخت زمان قديم تر و  نگارولی  هر دوی  آن  مهم و پايتخت هم ياد شده اند

 بودائی بوده  باشد.

موجوده باشد. گنگهم » هده«عبارت  از  مهني  »  هيلو«از نتيجه  حتقيقت  مدققني چنني بر می  آيد  كه  

» استخوان«به  معنی » Hadaهده  «انگليسی به  اين  خيال  است  كه اين  اسم  از  كلمه سنسگريت  

به اين  نام شهرت يافت اشتقاق يافته و چون  استخوان  مججمه بودا در يكی  از  استوپه  های آن بود

 به  معنی  استخوان  است .»هدوكه«در پشتو  هنوز  چنانچه

شكل قريه بخود   و آبادی آن امروز  كيلومرتی جنوب شهر  جالل آباد موجوده افتاده 8هده بفاصله  

گرفته  است . خرابه  های قديم شهر و خمصوصًا معابد بودائی بصورت برجسته گی  ها  معلوم  ميشود 

نجا از طرف م در  آ1922يجه  حفرياتيكه بعداز بقايای بعضی استوپه ها  هنوز هويدا است . در نت ،

كشف شد.سائرتپه  ها » تپه كالن«گرد و نواحی  آن  خمصوصاً فرانسوهيا آغاز شد  آثار خيلی گرانبها  از  

شاخيل غوندی  –باغ گاهی  –و نقاطی كه حفريات و  علم  آوری شده اند  عبارت اند از :  تپه  كافرهيا 

 ده غوندی و  غريه.–غار نو –

 

در  عالقه  جالل آباد  ذكر   شهريست كه  در ياداشتهايزاير چينی  هيوانگ  تسنگ »Nakie«  ناكی 

واقع  است    »هيلو«و » آشوكا«يان فاصله استوپهيا هبرت بگوئيم م» هده«شده  و اين شهر  نزديک  هيلو 

كه  كمی بطرف  غرب  جالل آبادحاليه  واقع بود .يكی  از نامهای ديگر  اين شهر 

هواشی شينگ  «، كه  چينائی  ها  بعضًا آنرا بود»گل نيلوفر«يعنس شهر » Padmapurپادماپور«

Hua-shi-cheng« است .» شهر  گل «خوانده اندكه بمعنی 

 

  بامیکان.١٥-١٣-١-١٠٦
و بابا كه  مركز  رسزمني  آريانا ميباشد واقع ويكی   اروپاميزوس يا هندوكشپدر قلب سلسله كوههای 

از شهر  های  با شكوه بود  كه مدت  هزار سال  نگارستان صنايع زيبا  و كانون دين بودائی بشامر 

 مريفت .



 
 

مفهوم  حياتی فرق  كّلی بک و اصول تعمريات و چه در  با سائر شهر  های آريانا چه در س باميان

اميان  از  نقطه  نظر  داشت و بقايای  آهنم  كه  تا امروز  وجود داشت با سائر شهر  ها رس  نميخورد . ب

و از نقطه   از نقطه  نظر صنعت يک مدرسه  هيكل تراشی و نقاشی ،عبد بزرگ بودائیمذهب يک  م

 نگار كه در دل  كوه  كنده شده بود.بود مركب  از هزاران سموج پر نقش وشهری  تعمرياتنظر 

ياد شده  و در  »Fan-yang- فان ینگ«به بعدبه  اسم   م ٤٩٧خذ  چينی از باميان  در قديمی ترين  مأ

، مورخ  ارمنی هم آنرا به  مهني  اسم خوانده  و در  »مويزدوخورن«رفته  » بامیکان«مهني زمان بنام  

بميان  آمده  » بامیان«و از آن  كلمه   شده به (ی) تبديل »بامیکا«اواخر قرن پنجم م (ک) اسم  در  كلمه 

 است .

» ين - فان«، » نا - ين- فان«عبور  كرده اند باميان را بنام » معرب بزرگ«مورخني  چينی كه پسانرت از  اين  

(قرن هفتم و  غريه ياد  كرده رفته اند . در زمانيكه زاير چينی هيانگ  تسنگ  از باميان ديدار كرده بود 

مرتی  ٣٥م) باميان دارای ده  معبد بودائی و بيش  از  چندين  هزار  راهب وجود داشت . جمسمه  های 

حريت سياحني جهان را فراهم  می  آورد زايرين  چينی را  هم بيخود  مرتی بودا كه امروز  اسباب ٥٣و

ن  در رگ بودائی بلخ  كه  از  آمعبد بزيا ( »نیوویھارای«ساخته بود.باميان  در  جنوب  هندوكش با 

اشی و اسم برده شده )مهرسی  ميكرد  و نمونه  های  هيكل  تر  »نوبھار«بيشرت به شكل ادبيات فارسی 

 ]٢٥[و دوستان صنعت به  ديار  چني  ارمغان بردند.  نجا را اهل ذوقحمصول دست استادان هنرور  آ

  

                                                
  . (شامل بحث  ھای مربوط بھ  آریانا)١٣٨تا  ٩٢مأخذ پیشین ، اقتباس و تخلیص از ص » آریانا«کھزاد احمد  علی ،    ٢٥



 
 

   
   



 
 

 

   



 
 

 

   



 
 

  وششمبخش یکصد 
  اسالم یا خراسان دوره اسالمیآریانای پیش از  

  دومبحث 

 

 

  مقدمھ :
در دوره  های  ميخواهم حتت اين عنوان بعضی از شهر های قديمی و كنونی رسزمني باستانی آريانا را 

 شد آريايی نژاد جايگاه وقتيكه آن از اين رسزمني. تاريخ اسالمی اين  رس زمني (خراسان) ترصيح ناميم

طی نمود. بسی شهر ها را مردم آباد كردند، اما دست روزگار آهنا را طوری از  را زندگانی مراحل بسی

 ميان ُبرد كه حتی تاريخ هم نتوانست آهنا را به حافظه نگهدارد.

اسامی ميناميدمساعدت به ما ما به آن دسرتسی داريم امروز  هبر حال تا جائيكه تاريخ و اسنادی كه

 در اين جمموعه تقديم، ق  گرد  آمده  از متون  معترب جغرافيايی رااز روی اورا از اين رسزمني  هاچندی 

 وجود حاال ولی  زماهنای گذشته شهرت داشته در كه آباد و پر شكوهی بودند های . شهرميكنم

شهر واند،  كوچكی در آمده شته و حاال بصورت قصبه دا وجود گذشته در كه شهرهای ندارند،

 اكنون تا قديم های زمان از كه های شهر آن باالخره و دارند وجود هنوزهم و شده آباد بعداَ  كه  های 

 . رشح  خواهد شد اند باقی علی رغم  حوادث خونبار مهچنان

 

  وحوالی  اطراف  آن قندھارجغرافیای تاریخی . ١- ٢- ١٠۶
  

و  مورخني كالسيک و معترب   »اوستا«به  تأييد  » سيستان و  قندهار«نام  حوزه    درنگیانا یا درنجیانا

  ]٢٦[يونان  ازمجله  واليات  آريانا ميباشد.

  

                                                
مجلھ کابل) ، ص  ١٣٢٩حوت  ٩٨، نشر بنیاد فرھنگی  کھزاد،انتشار یافتھ ( درشماره ١٣٢١علی،آریانا، کابل :کھزاد احمد     ٢٦
٣٣.  



 
 

  موقعیت:.١
قندهار دومني شهر بزرگ افغانستان و كرسی اين واليت  ميباشد كه مجعيت  آن  نظر به  مجعيت شامری 

مليون )نفر ختمني زده  شده  است (زيرا تا هنوز رس 036/1م) حدود (1962هش/1340سال (

مريسد  دقيق از  هيچ  منطقه افغانستان بعمل نيامده و آنچه در متون رسمی و  غري رسمی به  نظرشامری 

ز پاكستان  تاريكزار ها و مر رسزمني  هزاره  بيش  نمی باشد(مولف)) .حدود آن  یعلياتافواهات و ج

شهر در  مند  در  غرب ممتد  است .اين  لجائی  در شامل تا نزديكی رود  هريدر جنوب، و از كالت  غ

كيلو مرتی جنوب غرب كابل ويكی  از دو شهر مهم بخاطر مركزيت پتاهنا و مركز زبان پشتو    510

اطر پايتخت و است . مركز شهر جديد  در  غرب شهر پر مجعيت  كهنه است كه امحد شاه  درانی بخ

ت سوق  اجليشی دارد ، و مرشف به  جاده  ايست  كه  ن را بنا هناد.قندهار موقعيكرسی پادشاهی خود  آ

لمند به قندهار و  از  واليات فراه  نيمروز و هاز تركمنستان وايران بسوی هرات و  از آنجا  از طريق 

و دارای بازرگانان شهر مركز داد و ستد مناطق جنوب  آنجا   به شبه قاره  هند امتداد  دارد .اين

 .ثرومتندی  ميباشد

ريگزار  ها و مرز پاكستان در جنوب ، و از كالت  اره در دل واليت قندهار  ازرسزمني  هزحدود 

غلزائی در شامل ، تا نزديک  رود  هريمند در  غرب است.قسمت  مركزی  اين واليت   رسسبز و 

ً دره  ارغنداب های ميوه  يكی  از  حاصلخيز  ترين  دارای تاكستاهنا و باغ  حاصل خيز است و خمصوصا

آراخوزیای باستانی «،  » ھخامنشیان Haranvati ھرانواتی «نواحی آن  است . واليت  قندهار مطابق 

دوره  های  اسالمی  شمرده  شده  است (كه درصفحات بعدی بمالحظه   »رخج و زمین داور«، و »

  ]٢٧[اسناد تارخيی در مورد روشنی انداخته  ميشود).

  
: قندهار  اسم  مركب  است  از دو جزو قند + هار كه  به  معنی  اميل و يا رشته  شريين وجھ  تسمیھ.٢

عه  كنيم    گذشته  آن  مطالجغرافيائی و اما اگر قندهار را بنا بر وجه وموقعيت   يا رشته قند ميباشد.

 برای نام  گزاری  آن بدست  خواهيم  آورد:  خمتلفی را  وجوه 

قندهار مرتادف به  معبد و پرستش گاه است زيرا در سانسگرت  كه  از مجله زباهنای قديمی   .1

نيزآمده و مهني  كلمه  بصورت پسوند » هار«و »  هبار«كه به اشكال » هار«هند  ميباشد  كلمه  

وده  است  نيز  استعامل شده  است  از قبيل  شاه  هبار ،  نو هبار و كلبهار كه غالبًا  بمعنی  معبد ب

 –چپر هار -ننگرهار –. و نيز در  اسامی  اكثر شهر  ها  نيز  ديده  ميشود  مانند : قندهار 

                                                
  .٢۵٧۶دایرة المعارف  فارسی ، تحت  نظر محمد  حسین  مصاحب، پیشین ، ص،   ٢٧



 
 

تبديل يافته است و »  هور«به  » هار«كلمه  پوتورهار  و اين  كلمه  در بعضی هلجه  های  آريايی

نون  نيز  ها اكپايان اسامی برخی  از شهر   نانچه  درشده  است چ» پور«و » بور«و » ور«سپس 

نني   كند و مهچ ]٢٨[يباشد م» نيشابور- الهور –پشاور «اين  پسوند وجود دارد.مانند : 

مده  است  كه  پشتوی  آب  استاده و مجع  گردد  نيز  آ ن زمني  گود يا چقوری  ايكه  در  آ بمعنی

خراب يا خرابه   شايد  مهني  مفهوم را  تداعی  كند. وگاهی  هم به  معنی» كندهار«اين  كلمه 

خراسانی در رثای ويرانی  گوی بیعری برمكی اعرنيز  آمده   است. ابوالتقی بن طرخان  از ش

هجری) آنرا چنني 230سمرقند وتأسف بر  اين  ويرانی رسوده  است كه ابن  خردادبه حدود (

خهی  تهمهيشه  _ ازچاچ ته هبی     بذينت كی افگند؟ –:سمرقند مندمند  ضبط  كرده  است  

سمرقند يک  ويرانه ايست كه زينت خود را انداخته ، از شهر :«نرا  چنني  نوشته اندآكه معنی 

] در زبان  فارسی ٢٩» [چاچ كه هبرت نيستی! پس تو هم  مهيشه  از  خطر نخواهی جست

و زمينی كه  آنرا سيل حفر متداول افغانستان و مهچنان در پشتو  نيز كند بمعنی زمني شيب دار 

ب  نيز  ميباشد كه در پسوند اسامی  ه بمعنی حمل گود و جای مجع شدن  آرده باشد وهم كندك

 بعضی  شهر  ها مثل  تاشكند، سمرقند، قوقند،و بري جند آمده  است.

بنا بر اين  از قندهار معانی معبد و پرستشگاه ، حمله باطالقی يا ويران،يا معبد  ناحيه  ای كه 

ميتوان  استنباط كرد، چنانچه  كلمه  ديگری كه مهني  واژه را  مريساند  باشد   دارای آب فراوان

مهني اكنون در  چنني  مناطق و مزارعی استعامل ميگردد  مثل  دند  ارغنداب در قندهار ، دند 

ارغنده  و چاردهی در كابل و  دند شاملی  در پروان كه معموالً زمينهای دارای  رسسبزی و 

 گردد.ياد  ميمزارع  است  

قندهار نام  معبدی  «رب دهخدا در كتاب  لغت نامه  خود  در مورد قند  هار آورده  است:علی اك

 در گنگ هبشت  هندوستان  است :

 وستانـر بـاد بــگذر كرد  چون ب    انـــــدوستــــدگرباره  در مرز هن  

 يكی ماه بردشت بر كوه ساخت    نجا به  مرشق  علم بر فراختاز آ  

 ی تپش يافتهـــاهـــكز ان پشت م     هــــافتـــون دوزخ  تــــاه چن راز آ  

 كه تركانش خوانند  گنگ هبشت    د  در ان شهر مينو رسشتـــمدر آ  

                                                
عبدالحی، افغانستان بعد  از  اسالم،  ؛ حبیبی ١٣۴٨کھزاد احمد  علی، افغانستان  در پرتوی تاریخ ، نشر رادیو افغانستان ،    ٢٨

  ١٩،جلد  اول ، ص ١٣۴۵کابل: 
  .٧۵۴حبیبی ، افغانستان بعد از  اسالم ،پیشین ، جلد اول ، ص   ٢٩



 
 

   ]٣٠[گهی نام  آن قندهارپرستش     هارـوبـون نــد چـن  دييی در آهوا  

نام .بيشرتين  مؤرخني قرون  وسطی و بعضی  از تاريخ  نويسان  و پژوهشگران معارص 2

ن  وقتی  اين  منطقه  را گرفت  در آ اسكندر مقدونی  ميدانند كه  قندهار را بر گرفته  از  اسم

اسكندريه  ای  ساخت كه در زبان  حملی  اسكندر هار ناميده  ميشد و مهني  نام  با گذشت 

كه دايرة املعارف فارسی نيز در خصوص تأئيد  اين ]٣١[قندهار  تبديل شده  است .زمان به 

نرا به  قبل از ميالد، سلوكوس آ 305ی  در مدعا مريساند كه قندهار را داريوش هخامنش

چاندرگپتا (سانداراگوتوس) تسليم كرد ، بعدًا به دست  اشكانيان، سكاها ، كوشانيها و 

شهر هايی ميباشد )كه مؤيد  اين نكته يعنی  از2576 ،صاملعارف فارسیساسانيان افتاد(دايرة 

  كه  بدست  افراد  اسكندر بنا گرديده  است. 

مربوط به  مهاجرت اقوام افغان (پشتون) به اين  ناحيه و نام  . وجه  تسميه  ديگر قندهار 3

 دانسته  اند.» قندسار )«معبد شان (را 

گاهان  تاريخ قديم معتقد اند  كه افغاهنا (پشتوهنا)  اصالً از طائفه  ارامنه شريوان گروهی  از  آ

ناميده  ميشده اند و  اين  مسأله را وجود كنيسه  های در قره باغ از » آلپان«هستند كه قبالً 

» اغوانج«وجود دارد تائيد  ميناميد و رئيس  اين طائفه را  » قندسار«مربوطات رشوان بنام  

لفظ   است پس  حمتمل  است كه» اغواهنا«النرت و معنی اغوانج  در زبان  ايشان ك گويندمي

ان يا آلپان باشد و نيزممكن  است كه رئيس قندسار پس  از كوچيدن وغا اوغان شكل  تغري يافته

»  قندهار وطن ثانوی  را قندسار ناميده و  به حمل  كنونی و سكونت  ايشان  در قندهار ، اين 

 ]٣٢است كه نام  معبد و  كنيسه شان بود .[»  قندسار«حتريف يافته 

قصبه قندهار نام يكی  از « يم: تقويم  البلدان ابوالفدا  ميخوان .مهچنني در مورد قندهار  در4

مطالب زيادی » ن  در ساحل روديست با مهان  نام.اسكندر بنا  كرد و  آ اسكندريه  هايی  است كه

ه قندهار  در كتب و متون  تارخيی معترب بنظر می رسد كه دنبال  كردن  هر  در مورد و جه  تسمي

ً به  چند  مثالی كه  در باال آورديم  اكتفا  كدام  آن  از  حوصله  اين  مقاله بريون  می  جهد و رصفا

 ميگردد.

                                                
  .١٣٣٩، تھران: نشر دانشگاھی ،» ق«علی اکبر دھخدا، لغتنامھ ،  ذیل حرف    ٣٠
انصاری فاروق ،اوضاع  اجتماعی ، سیاسی و تاریخی قندھار بعد از اسالم  تا پایان  عصر صفوی  انتشار مرکز االذھر،    ٣١

؛ رک: مری کلیفورد، سرزمین و مردم افغانستان،ترجمھ  مرتضی اسدی ٣٨تا ٣۵پشاور پاکستان، چاپ اول ،قم: پاپخانھ شپھر ص،
  . ١٣۴، ص، ١٣٧١،  انتشارات  علمی و فرھنگی، تھران : 

؛ رک: افغانی سید جمال الدین ،، تتمھ البیان فی تاریخ  االفغان ، ترجمھ  محمد امین  خوگیانی ، مطبعھ ٣٩ھمان  مأخذ، ص   ٣٢
  .۶٩دولتی کابل ، سال انتشار ندارد ، ص،



 
 

 قندهار به صدق  نزديكرت  است چرا كه معبد و پرستشگاه ولی هبر حال روايت دوم  در مورد 

كه  شايد وجه  اصلی تسميه اين ناحيه بنام  قندهار باشد كه اسناد  تارخيی و آثار باز مانده باستانی

اخريًا در منديگک  در  نزديكی قندهار از  اثر كاوش  های باستانشناسی در دهه شصت  ميالدی 

 بدست آمده  است  نشان  ميدهد  كه قندهار مركز ومعبد بودايی بوده است .

تارخيی نشان  ميدهد  كه قندهار بخشی  از متدن گسرتده  خراسان  در بعد  از  اسالم   پژوهشهای

جزءقلمرو  ان آنرا  گرفتند و در قرن سوم  هجریندر سده  هفتم  ميالدی  مسلامنيز بوده  است ،  

ز می  شود كه  هجری جزو مملكت  غزنوويان بود.امهيت قندهار از هنگامی آغا 367صفاريان و از 

.امري تيمور آن را  گرفت ، و شهر بست را ويران  كرد  هق 545در غوری ، الءالدين جهان سوزع

هق 928د پري حممد  واگذار كرد، و بعد  ها  جزء قلمرو سلطان  حسني بايقرا بود . در وبه  نواسه خ

ز  در طول  تاريخ ج  گرديد. قندهار  ن به بعد جزء قلمرو بابريان هندبابر آنرا ترصف كرد و از آ

خراسان بزرگ بود كه صفويه به  اشتباه  آنرا از ايران  ميدانستند زيرا زمانيكه  از  خراسان بزرگ 

ياد  ميكنيم  مطمع نظر ما  رسزمينهايی  است كه با بغداد ، اناتولی و سند و استيپ  های آسيای 

و يک قسمتی  از  تركستان  وسطی بشمول  سمرقند ، بخارا، تاشكند فرغانه خجند و  ارگنج

ن زمانه  ها  حتی نامی  رشقی(سنكيانگ)و ختای تا نزديكی  های  تبت را شامل می باشد كه در آ

مردمان را در  وجود  نداشت  و  متدن  گسرتده  خراسانی در اين  منطقه  وسيع از آسيااز صفوی 

از رشق و شامل و گاه  از   كه  گاههاييويرانگری  يک  شريازه حيات شهری علی رغم محالت  و

 .   فرهنگ  خراسانی آهنارا با هم متحد ساخته بود،غرب و جنوب صورت  می  گرفت 

سري متدنی خودشامل حمدوده ای  از  غزنی تا سيستان بوده  است كه   در گسرته    قندهارواليت  

ً بخشی  از  كشور  های كنونی شامل هند ، پاكستان ، افغانستان و اير  .ان  را  در بر ميگرفت بعضا

است كه در متون سانسگرت آمده و شامل »  گاندروا«قديمی ترين  نامی كه  از قندهار رساغ داريم 

وط به كتبه بيستون  ديگر  منبخشی  از  كشور  هايی  ميباشد  كه در باال  ذكر  كرديم .اسم  كهن  

نون  ايران  آنرا نقطه  هخامنشيان كه اكده است. در زمان  خوان» ھاراوراتیش«است  كه قندهار را 

رشوع  تاريخ  خويش  می شناسد در زمان  داريوش قلمرو او  تا به سند مريسيد  و رسزمني  های 

رشق  از مجله هارااوراتيش زير سلطه  هخامنشيان در آمد و هلذا نام او را  در  كتيبه  درج  

 ]٣٣[كردند.

                                                
ّی احمد،افغانستان،  نشر مھر، تھران:  ۴٢ھمان  اثر ص،   ٣٣   .۴، ص ١٣٢٧رک: توکل



 
 

ی كنونی قندهار می باشد داميباشد كه شامل ارغنداب و  وزيا سومني  نام باستانی قندهار  اراكو

و) 24،ص 1371.(نارص مستوری كاشانی، افغانستان دپلوماسی دو چهره،نرش ايرانشهر ،  هتران:

ی از تاسيسات  مقلعه باستانی قندهار  در محالت  نادر شاه افشار ويران گشت كه قلعه  مستحك

جتديد بنا توسط پادشاهان هندی ذريعه مهندسني فرانسوی اسكندر بوده  است كه 

 گرديد.(كريسنسكی، سفرنامه، ترمجه  عبدالرزاق دنبلی ، تصحيح  مريم  مري امحدی ، نرش توس ،

 .)29،ص 1363هتران : 

اين رسزمني  را جغرافی نويسان  عهد  اسالمی كه  در زمان  عثامن بن  عفان  خليفه سوم  اسالم 

بنام  رخود ،رخذ و رخج ياد  كرده اند  وشهری  است كه  بر رس راه  كارواهنای  فتح گرديد ،

كه  »جغرافيای رسزمينهای خالفت رشقی«جتارتی  رشق ميان قرار داشته ولسرتنج  در كتاب  

رشحی  از  آغاز فرمانروايی مسلمني  تا  عهد فتوحات  امري  تيمور گوكان  ميباشد توصيف دقيقی 

افيايی  رسزمينهای  آسيائی  از  تركيه  تا  چني  نموده كه در مورد رخج تذكار داده  از اوضاع  جغر

سيستان  ميگفتندو رس راه قندهار واقع بوده  بالذری  از شهری ياد  ميكند كه  آنرا رود بار:«است 

ده معروف بوو نزديک  اين رودبار شهر كش يا كس  واقع شده كه  حملی  است كه بنام كاخ يا كهيج 

نرا  از نواحی فريوز كند ياد كرده است كه آ ن  مستقالً ياد  كرده و اسطخریو جغرافيدان  عرب از آ

رار داشته است .مالقان و جولقان آن  مشهور بوده بر رس راه بست  ق نمک وحمصوالت زراعتی

شهر ديگری بوده  كه بر رس راه بست و رخج قرار داشته  است كه  مردمان  آن جوال 

خج بوده و در حمل التقای رودی كه  از قندهار جريان دارد واقع و شندوبست از مضافت رميبا

پيوسته جای مهمی بوده است .اسطخری ميگويد:جلو دروازه بست پلی است تعبيه شده  از 

 زورقها مانند پلهای عراق وراهی كه از زرنج  می  آيد از اين پل ميگذرد.

 

رودخانه  معروف  ر ، يعنی آنچه  در  خاور بست در امتداد دو واليت رخج  از بالد  اطراف قندها

بود كه معرب آن »پنجوائی «ترنک و ارغنداب واقع  است  تشكيل ميشود.كرسی رخج  در قديم  

قای مّلت(به  معنی پنج رودخانه است) و هنوز اين  اسم در ناحيه باخرتی قندهارنزديک » بنجوای«

باقی مانده  است .بالد رخج  در قرون  متامدی در غايت  آبادی » ندابارغ« و» ترنک« دو رود خانه

وال وافر به  امهنا ا پشم باف بودند و از  دست رنج  آو حاصل خيزی قرار داشت و مردم  آنج

خزانه  دولت واريز ميگرديد.امروز  مشكل  است  حمل واقعی پنج وائی را  مّعني  كرد، فقط 



 
 

ر منزلی واقع بود  كه  آنجا راه دوشاخه  ميشد:راهی بطرف شامل ميدانيم  رس راه بست و چها

و راه  ديگر بطرف مرشق متوجه  ميشد وپس   مريفت وپس  از طی دوازده  منزل به  غزنه  مريسيد 

ً پنجوائی با شهر قندهار مسافت  چندانی نداشته  از  گذشتن  شش منزل به سيبی می رسيد .ظاهرا

اما در كتاهبايی كه     احد  های  اداری واليت  قندهارحمسوب  ميگردد.) (و يكی  ازشهرستاهنا يا و

وائی   مرجع ما است فاصله  اين شهر با مركز قندهار را  تعني نكرده اند. در يک  منزلی باخرت پنج

 ن شهری قرار داشت . كوهک واقع  بود كه  گرد  آ

الی  آن  از رودخانه  آب بر د و  مسجد  نيكو داشت و اهخود پنجوائی بسيار مستحكم بو

بجای بكرآباد  كه اسطخری و ابن »(بكراواذ«شهر » سيبی«ميداشتند. يک  منزلی اين حمل رس راه 

بصورت  تگني آباد ضبط نموده اند وظاهرًا ناشی از  اشتباه  كاتب  است) قرار داشت ،  حوقل آنرا

به رودخانه قندهار ملحق  ميشد.شهر  شهر بزرگ بود  و  مسجدی در بازار ، در كنار رودخانه ايكه

مكرر  در اخبار فتوحات اوليه مسلمني در مجله اماكن نزديک به  حدود  هند » القندهار«قندهار يا 

ياد شده  است .بالذری گويد :مسلمني از سيستان پس از گذشتن  از كويربه قندهار رسيدند و 

موده بت بزرگ  آنرا كه بدون نرا تسخري نند و آود خانه به  آنجا محله  كردسوار بر قايقها از راه ر

 (شايد مراد از  قندهار هندوستان بوده باشد)مثال بودا بوده  است  خرد  كردند.شک  

پس  از اين دوره  ديگر اسم قندهار بميان  نيامده مگر بطور اتفاقی در كتب مقدسی و ابن رسته و 

ه  هيچكدام  ازنويسندگان  كتب   نواقع  است .متأسفاكه  گفته اند  در هند يا در حدود  هند يعقوبی 

ما را به قندهار نمی برند و در ضمن  كالم  استخری وابن حوقل  از اين شهر نامی    و مسالک 

ار را  گرفته باشد و ياقوت  از  برده  نشده است . ممكن  است  پنجوايی در قرون وسطی  جای قنده

دًا نام  آن شهر در دو مورد در تاريخ  ظاهر ميشود. نخست  ن شهر وصفی  نكرده  است، ولی جمدآ

ر اين تيمو  مكهنگاميكه بدست  مغول ويران شد در نيمه اول قرن هفتم و سپس موقع ايكه بح

 ] ٣٤ن گرديد در پايان قرن  هشتم. [اشهر وير

 

 بست  در قرن  چهارم دومني شهر مهم سيستان بود:بست و حوالی اطراف آن.١- ٢- ٢-٣١٠٦

ن مانند  عراقيان لباس می پوشيدند و داد و ستد  شان با  هندوستان بود.در اين شهر خرما .اهالی آ

                                                
، ،  ١٣٧٧،چاپ سوم ١٣٣٧ترجمھ  محمود  عرفان ،چاپ اول ، ،یخالفت شرق یھا نیسرزم  خیتار یایلسترنج،جغراف یخانم گ   ٣٤

بالذری ؛ رک ( ٧٢و٣٧١دوم ، صص ،جلدیوفرھنگ یتھران: انتشارات علم
لد ؛ شرف الدین علی یزدی ،ج ٣٣١؛ یاقوت:جلد چھارم ٣۵٠؛ مقدسی ٣٠١،٣٠٢،٣٠۵؛ابنحوقل٢۴۴،٢۵٠؛اسطخری۴٣۴،۴۴۵

  .Dr.H.Bellew: from the Indus to the Tigris, Page 160؛ ٣٧۶اول  



 
 

وانگور بعمل می  آمد و اراضی آن رس سبز بود.بست بزرگرتين  شهر كوهستانی مرشق كه شامل 

 .زمينداور و رخج (قندهار) بود بشامر مريفت 

يكند  كه  در مات گرانبهايی را ارائه مناطق معلوی  اين مفقعيت  های جغرامقدسی در مورد  مو

ن سوم هجری امهيت بسزای دارد : او ميگويد  حوالی بست و قلعه  آن شناخت  جغرافيای قر

قای رودخانه خرد روی (ارغنداب امروز) به  مّلتحومه  های پهناوری در يک فرسخی باالی 

ی معمور است .بفاصله  نيم فرسخ در راه  هريمند وجود دارد كه دارای مسجد  نيكو  و بازار  هائ

ن  مسكن  ميگرفت .ياقوت  محوی در قرن  هفتم  ه  عسكر واقع بود كه سلطان  در  آغزنه شهرچ

گويد روی مهرفته بست خرابست و  از مجله  مناطق  گرم سري  است و آب فراوان  و باغستان 

از بست به زرنج  اين شهر و حول  تيمور بسيار دارد . در پايان قرن  هشتم هنگام  لشكر  كشی امري

و حوش  آن  ويران  گرديد و در ضمن  مهني  لشكر  كشی بند  عظيم  هريمند  نيز كه بند رستم نام  

داشت خراب شد . اين بند  متام روستا  های باخرت سيستان را  مرشوب  

سی ،؛مقد302،304؛ ابن هوقل248-245-244؛  اصطخری369،433ميكرد.(بالذری،ص

) 370لد اول ؛رشف الدين علی يزدی ،ج184چهارم  ،جلد10،612؛ياقوت، جلد دوم  279

]٣٥[     

مد  در آن  جاری  بال هندو كش بطرف بست فرود  می  آدره پهناوروقتيكه رود  هري مند  از جدر 

. جغرافی ا بحال اين نام  در اين  منطقه  اطالق ميگردد)د زمني داور خوانده  ميشود  (كه تميگرد

را بتامم  حوزه  اين رسزمني  داده اند و معرب  آن  ارض داورو يا بلد  داور   عرب  اين  اسمنويسان  

در قرون  وسطی بسيار حاصلخيز و آباد و پر  اين بالد ». معرب  های كوهستان«ن  .مراداز آ   است

شهر  های مذكور  هار شهر بزرگ داشت :در تل ، درغش ، بغثني و شريوان ومجعيت بود و چ

چنانكه  اسطخری نقل » درتل«يه ی بسيار بود.مهمرتين شهر اين  ناحدارای روستا  ها وقريه  ها

بود و ظاهرًا با شهر داور كه  استخری نقل كرده  است  تطبيق  ميكند.اين شهر بنا بر » تل«نموده  

حمافظت ميكند. زير   و قلعه  ای دارد  كه يک پادگان  از  آن است  یوصف مقدسی :شهر بزرگ

قلعه  مذكور در قرن  چهارم بمنزله يكی  از  استحكامات  مرزی بود كه  جلو  كوهستان  غور و در 

ساحل رود  هريمند سه  منزل باالی بست قرار داشت.در اخبار فتوحات اوليه  مسلمني  چنني  

به  مناسبت  آنكه  در  آن   »جبل  الزور«م به  لعه  كوهی  است  موسوذكر شده  كه در حوالی  آن ق
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وجود داشته  است  كه به  غنيمت به دست  اعراب  افتاده  » زون«يا » زور«كوه  بتی بزرگ بنام  

بوده. در  كنار هريمند و در مهان  است. اين بت  متامًا  از طالی خالص و چشامنش  از ياقوت

د به  فاصله يک منزل باالتر از آن شهر درغش قرار داشت، ولی بغثني در اقع بودر تل  و ساحلی كه

يک  منزلی باخرت در تل در بالدی كه قبايل  ترک معروف به بشلنگ مسكن داشتند واقع بود.در 

ن پس به سمت باخرت مهاجرت  نيزساكن بودند  ولی خلجی  ها از آميان  اين قبايل قبيله  خلج 

رن  چهارم گويد : خلجی  ها  از رسزمني  داور هستند ورسوضع و ُخلق و نمودند. ابن حوقل در ق

ان  هايی  هستند كه  مهني اكنون  نيز در منطقه  خلج  مثل  تركها است(اقوام  خلجی  مه  خوی  آهنا

ارزگان زيست ميناميند و يک  تعداد  از رسان قبايل  اين  عشريه بزرگ در زمان پادشاهی  امري  

در زمان وزير حممد گل » چمتال«كنار ساحل جنوبی رودخانه بلخ  كه  حاال بنام هعبدالرمحن ب

به  عشريه بزرگ   ح  حملی فرار داده شدند كه مربوطمهمند مسّمی  گرديد ه است  كوچ يا به  اصطال

موسوم به  خواش ميباشد  كه  كه هزاره  ميباشند.(مولف)). در رسزمني داور شهر پنجمی نيز بود 

ن قلعه ای  هست .متأسفانه  در باره  آن گويد:شهری  بدون باروست و لی در  آ طخریاس

نرا  از توابع  كابل شمرده اند .بني رافيا ذكر  نكرده اند ولی بعضی  آدر  كتب  جغ راموقعيت  آن 

درتل و بست  شهر ديگری  در يک  منزلی شهر درتل  شهر رشوان يا رسوان واقع بود. ولی در 

قرنني ولی   هريمند  جای نداشت . ابن حوقل در باره  آن  گويد : شهرچه ای به اندازهساحل رود  

از آن  آبادتر و پر مجعيت تر است ، ميوه فراوان و انگور خرما فراوان دارد كه از روستا  های آن  و 

از فريوزقند (فريوزكند) واقع در جنوب واليت رشوان ويک  منزلی بست بخارج صادر ميگردد. 

لی  اكنون  هيچيک  از  اين شهر  ها  كه  در باال ذكر آن رفت در منطقه زمني داور موجود نبوده و

مزبور، در حمل  گرشک  مركز بالد »  درتل«شايد  از  اثر هتامجات  از بني رفته باشند ولی ظاهرًا  

 ]٣٦[هرای عمومی قندهار  هرات  قرارداشته  است اش كنونی باالی

كتاب هشتم يكی ديگر  از  جغرافيانويسان است كه  در نيمه اول  قرن هجری  731متوفی ابوالفدا 

ني  موقعيت  يرا به رشته  حترير در آورد. ابوالفدا  رخج را  اينگونه  تع پر ارزش تقويم  البلدان
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درجه قرار داشته و  جزء شهر  های سجستان  است  32درجه و  عرض 94ميكند: رخج  در طول 

].٣٧[ 

بن فقيه  می  نويسد  رخج و زمني داور از سيستان  است و  اين  كشور  از رستم پهلوان است  كه  ا

). از  1349،22ابوبكر حممد بن  اسحق فقيه  مهدانی كی كاؤس شاه  آن سامان بوده  است .(

گزارشات  مؤرخني و جغرافيداهنای  عرص اسالمی  چنني بر می آيد  كه رخج  در مدت  چندين 

تا زمان  سلطنت غزنويان كه  تگني  آباد را  در اين  ناحيت بنا هنادند هبمني  حوزه  جغرافيايی   قرن

ده  از قول  ر  گسرتق  ميشده  است كه  در  باال  بطوسيستان و  ميداهنای اطراف  آن  نيز  اطال

گرديزی نيز    چنانچه  عبداحلی بن  ضحاک وره  های  اسالمی آن را شناسانديمجغرافيدانان نامی د

از رخج در دومني سلسله پادشاهان  كيانی در زين  االخبار ياد  كرده  است  .او  مينگارد:  

كيكاؤس واليات سيستان و نيمروز و كابل و زابلستان و رخود (رخج) مر رستم را داد.(زين  

ليث در  مورد يعقوب بن   ) مهو46، ص،1364، تصحيح  عبداحلی  حبيبی ، هتران: االخبار

پس  از سيستان به بُست آمد بست را بگرفت و پس  از  آن  جا به پنجوائی و «صفاری می  نويسد:

نام  تگني  آباد  درعصور  گذشته قبل  از آنكه بنام  » تگني  آباد آمد و با رتبيل  حرب  كرد و...

  مهني سبب    ر رسيده  است و  ازقندهار  شهرت بيابد با مهني  نام  در  متون  تارخيی به ظهو

ن  اشاره  كرديم تذكر ميدهد  كه نام قندهار در آثار در اثر پر ارزشش كه  قبالً به  آ لسرتنج 

جغرافيدانان قرون  وسطی كمرت مورد  استفاده  قرار گرفته  است  و آن  نشاندهنده  متدن  عرص  

را مرور  40مبحث صفحه (در مهني  غزنويان و موجوديت شهر تگني  آباد  در  تاريخ  ميباشد .

نهاج رساج  جوزجانی بعوض نان  نام  رخج و تگني  آباد  در كتاب طبقات  نارصی مكنيد). مهچ

 ني  غور و آل شنسب  ميباشد .قندهار آمده  است . وی  از مورخني سالط

ّی  حبيبی  در  حاشيه  كتاب زين االخبار تگني  آباد را  شهر مهچنان  مؤرخ  نامدار كشور  عبداحل

قای رود  هريمند  ميداند مّلتكهنه در  غرب قندهار  كنونی و يا شهر ديگر در بني  شهر قندهار و 

و ميوند خويش بر كتاب  طبقات  نارصی ، تگني  آباد را بني ناحيه خاكريز و دهراود  33وبر  تعليق 

.اما با )346(كشكنخود) و زمني  داور تعيني حمل  كرده  است (طبقات نارصی،جلد دوم:ص،

سورث در  كتاب  تاريخ  غزنويان بنقل از كتاب  تاريخ  داكرت وايت هاوس كه در هبار سال 

احتامل بودن  اين   ناسی در حمل قندهار كهنه پرداخت م )به  حتقيقات  باستان ش1974هش/1353(

                                                
ترجمھ  عبدالمحمد  آیتی ، نشر بنیاد فرھنگ  ایران ،ایران ،   فاروق انصاری ، قندھار...، پیشین ؛ رک: ابوالفدا  تقویم  البلدان ،   ٣٧

  ٣٨٩،ص١٣۴٩تھران: 



 
 

به   )456د  دوم: صداده  است .(تاريخ  غزنويان ،  جلحمالت در منطقه ای نظري سنگ  حصار را 

ن  در  غرب شهر فعلی ندهار می باشد  كه  خرابه  های  آنظر مريسد كه  تگني  آباد مهان   نام شهر ق

 قندهار باقی  است .

به بست  قندهار يكی  از  حمالت  قديمی  ايست  كه شعبه  از  جاده  ابريشم را از طريق  غزنني   

) اين  جاده به  اين  طريق  شهر  9،185وصل ميكرده  است ( صورت  االرض  ابن  خردادبه ،ص

از هرات به :«های مهان دوره را  در يک رشاح  منظم هبم به  اين  ترتيب وصل  ميكرده  است 

واز آنجابه زرنج  منتهی  می شد .. شهر زرنج  طريق كوير به  نرماشريبه سنيج   از–يج زرنج به سن

نجا  از پل هريمند  عبور كركويه  ميگذشت و از  آی شد و از در واقع چهار راه اين  جاده حمسوب م

كرده به جوين  در كنار رود فره  می رسيد از جوين راهی در امتداد رودخانه باال رفته  از( حملی كه 

اكنون به باغ پل معروف  است در  غرب فره )گذشته و بعدًا (از طريق قلعه كه ) به  اسفزار 

سه  منزل شامل فره  تا سبزواراولني شهر  خراسان  واقع  يد. و  از آنجا به  هرات  مريس(سبزوار)

خاش ( بود. مهچنان  اززرنج به سمت  مرشق راهی به  حروری در كنار  رودخانه خواش مريفت 

نجا به  خط  مستقيم  از  كوير گذشته  طی پنج روز به شهر بست  می رسيد . در رود  كنونی)و از  آ

در واليت زمني داور در  هري مند و ديگری به پنجوائی رخج در بست راه دوشاخه  می شد :يكی 

راف قندهار منتهی  ميگرديد . در پنج وای باز راه  دوشاخه  ميشد . يكی به شامل  خاوری به اط

بر حسب  ر متام  اين راه فاصله  ها فقط (سمت)  غزنه مريفت  و ديگری به سيبی منتهی  می شد د

 ]٣٨ری  ازمنزلگاه ها  مشكوک و مورد  ترديد  است .[و قرائت بسياروز  ذكر شده 
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 سیبادغ - ستانیس– خراسان   یدر  :استانھا  یوکاربرد یبازرگان یاز راه ھا ینقشھ قسمت
شامل  آن  است  در نقشھ بخطوط قطع شدده  نشان داده  زین  شمی(بزرگ راه  ھا کھ جاده  ابر

  شده  است

  

  لق منطقوی قندھاردر مسیر تمدنی تع در  تاریخیرفع یک  اشتباه  .٢-٢-١٠۶
قندهار  در طول ازمنه  های تارخيی  منطقه  آباد و مردم آن زيست  مرقع ای داشتند در اين  منطقه  

شهر  ها  در كنار رود  خانه  ها ودر وادی  های رسسبز بناگرديده كه بطور مثال  وادی  ارغنداب و  

فت  بحساب می روند. از مهني سبب  كشور  پيرشبارزی  از  اين  هريمند  و پنجوای نمونه  های 

ن  كوشيده اند. چون های سلطه  گر مهيشه بخاطر بدست  آوردن  اين  منطقه و امتداد سلطه شا

راسان بزرگ بود دولت صفوی فارس آن  مناطق را بشمول  هرات از ايران ميدانند قندهار جزء  خ

ن پويه راه  اشتباه را پيموده اند كه  مغاير خطوط متدنی در تاريخ  رشق  و  مورخني  ايرانی  نيز در  اي

دولت صفوی كه خودش را  از سلسله  طويل  تاريخ در ايران  ميدانند  ريشه در  ميباشد .چه اوالً  

امپراطور ترابوزان و خواهر ترک  آذری و  ترک  اناتولی  دارند و  شاه اسامعيل اول  خود  نواسه 

زون  حسن آق قوينلو و فرزند  حيدر ميباشد كه  از طريق پدر به شيخ  حيدرنسب می برد زاده او

كه مربوط به  نژاد ترک اناتولی  بوده ومذهب شيعه صفوی را با  جاری ساختن محام  های خون  به  

و تازه  منطقه  فارس در  اولني روز  های فتوحات  مسلمني از منطقه  . مردم فارس تعمدًا قبوالند



 
 

ايران  كه اعراب آن را خراسان نام گذاشتند جدا گرديد.زيرا  در  خراسان  بعد  از  اسالم  ماهوی 

دهقان براز خراسانی حكومت  ميكرد  و متدن  های  گسرتده  ای در  مرو ، بلخ ، كابل و  غزنی و 

خل حمدوده افغانستان موجوده و بريون از آن  در يک  جغرافيای بسيار وسيعی ساير مناطق دا

ميالدی بخاطر  اينكه  19012ال رضا شاه اول ، پدر رضا شاه  دوم در سخراسان  ناميده  ميشد . 

اخواهی  اش  در مناطق رشق فارس شكل  قانونی بگريد كشور فارس را كه  اروپائيان آنرا هو

خليج  عرب كه هنوز هم با مهان  نام سابقه بنام  خليج فارس ياد  می شود   پرشيا می نامند و 

بنام  ايران  نام  گزاری كردند و از آن  هم پيشرت رفتند و واليات طوس   ،رف  اين  نام  است معّ 

ونيشابور و  مشهد را  به  استان  خراسان  مسّمی گردانيدند كه  كالً يک  حركت  سياسی 

و  جلد ششم  بخش  صفويان را جلد اول  مهني  اثر  (خواهی  اين قوم  ميباشد . بيش  هنشاندهند

 نگاه  كنيد)

ويژه گيهايی را تبارز دهم كه در دنيا با حدود و خط  های  مشخص دشمنان ما اينجا ميخواهم  در

ست ميكوشند تا ارزش  های فرهنگی خود را ولو با حتريف، بعنوان  ابزار نفوذ در ديار ديگران د

كه ممثل صفحه  گسرتده  ای » =آرياناايران «درازی ناميند  كه  يكی  از  نمونه  مثال آن  به يغام بردن  نام  

ً ادعای حاكميت  داشتن  در  از رسزمني  های آريانه وجيه ميباشد  و گذاشتن  آن باالی فارس و بعدا

رسزمني  های  هند دانست كه  و  حتی  ونل خراسان  از هرات  تا ماورای جيحنفوذ فرهنگی  درك

،ايران و پاكستان و  ديگر ستان  های  دور و  »افغانستان«نتيجه  اين  اشتباه  تارخيی را كه نام  موجوده 

نزديک پديده  های جديد  استعامری قرون هجدهم  تا بيسم  كه  نقطه  آغاز و دوام  چنني  حركت  های 

به عنوان  دست  آويز ملی در  ه،ر  های  آسيايی  رقم  خورددر  كشوو روس ،استعامری از نام  انگليس 

ه  متأسفانه  اين  ك بزرگ  خراسان  استعامل گرديده  است مّلتچوكات چند  عشريه  خاص بر عليه  

. و آرزو برده  ميشود  تا  اين بطالن سياسی در جايش  مورد برسی  ز بقوت  خود باقيستجريان  تا هنو

 ی قرار گريد.دقيق و مستند  تارخي

بنا بر ملحوظات  و استناد  تارخيی كه قبالً در جلد  هفتم  در مورد ادعای فارس صفوی در مورد  

و زمني داور و  حاكميت بر  هرات را رد كردم اينبار نيز ميخواهم به اشاره  های  تارخيی  ای  از  بست

  ايران و مردم  آن  حالی بسازم  كه تگني  آباد زمان امپراطوری  غزنويان برای مؤرخني رخج (قندهار) 

(به  معاهده پاريس مراجعه ندارند.  رتاک و دستیشاجای پايی در متدن  گسرتده  خراسانيان قدر ب

 گردد)



 
 

قندهار جزء قلمرو  خراسان بزرگ مهيشه  بني قدرهتای منطقه وی  از يک  دست بدست  ديگر 

هق)آنرا گرفت ولی ٩٦٥سب صفوی (شاه طهامدر اوايل سلطنت  جالل الدين اكرب،  «ميگرديد ، 

هق)آنرا  ١٠٥٩خرين بار شاه  عباس (دوم) صفوی (هق) آنرا باز ستانيد . آ ١٠٠٣ال (رب در ساك

تسخري كرد ، و ديگر  تيموريان  هند دو باره به  باز  گشايی  آن  موفق  نشدند، و قندهار  تا زمان   

حاجی مريويس  خان  زير سلطه شاهان صفوی باقی   خيزش  های  خلجائيان و ابداليان به رهربی

 ]٣٩[.»ماند

  موجودیت دو شھر بنام قندھار.٣-٢-١٠٦
  
در مورد  تعني حدود شهرو واليت  قندهارگزارشاتی را  مبتنی به  اسناد  تارخيی  .قندھار  ھندوستان١

.اين قندهار در  يم . اكنون  از قندهار هندوستان پای صحبت باز ميگردددو جغرافيايی  ارئه  دا

هندوستان  موقعيت داشته و در بعضی متون  كهن بدان  اشارت رفته  است ، زيرا عدم  دقت  در  متون  

داشت  های  غري ردر تشخيص واقعی حمل شده و باعث ب تارخيی در بسياری  از موارد  منجر به  اشتباه

 . بينانه ميگردد واقع

ايرو  ز  »هيون تسنگ«هار  هندوستان را در ياداشت های  در باره قند اشارات شايد قديمی  ترين 

 ٢٠به  اين شهر رسيده  و مدت  لغامن)هجری از راه   ٩د كه  در سال ( جهان  گرد  مشهور  چينی دي

آن   دانسته كه  از طرف جنوب »تو لوكني «روز در آن شهر اقامت  كرده  است.وی نام  اين شهر را  

ن  را خيلی توانگر توصيف كرده كه بازار  های آن مملو  از  رودخانه سند  جريان داشته  است  و مردم  آ

مشک ، جامه  های قيمتی و انواع  گوهر  های  گرانبها بوده و  تعداد مسلامنان در آن  شهر اندک بوده  

دود  نرسيده باشد). پايتخت  كني  است (كه شايد بخاطر اين باشد كه  هنوز فتوحات  اسالم  تا آن  ح

كه اكنون بطرف راست  اباسني (اندس) يعنی ساحل شاملی آن به تو لو يا (قندهارا) وهيند  نام  داشت 

دقيقه شاملی  ٢و  درجه ٣٤فاصله پنج مايل  از اتک وچهار ميل در  جنوب  غربی قريه الهور به  عرض 

و :«د] مسعودی در مرج  الذهب مينگار٤٠ست .[دقيقه رشقی  واقع شده  ا ٢٧درجه  و ٧٢و طول

يعنی قندهار بنام  ديار هبوط  مشهور  است كه رود  های پنجگانه سند و راوی و مهران  از آن  ميگذرد.

ان  می مّلتبه  گفته  مسعودی  رود  مهران ، سند  از  منطقه  كشمري و قندهار مايه  ميگريد كه  تا به  ديار 
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مل  متعقد  است  كه قندهار شهری  است  در هندوستان اندرو بتان سيمني و رسد . صاحب حدود العا

 زرين بسيار و جای زاهدان و برمهنان  اندو شهری با نعمت  است و او راناحيتی  است  خاصه.

البريونی كه با سلطان حممود  غزنوی در سفر هند رشكت داشت قندهار را بخشی از وهيند  هند  به 

ند)و پنجهري است كه آهبای كابل و  غوروند(غوربارد: وادی وهيند جمرای دريای سند  شامر آورده  مينگ

برشاور (پشاور)در پايان شهر قندهار يعنی  (پنجشري)ولبنگا (لغامن)و  غريه يكجا شده  نزديک

   ]٤١ [وهيندبدريای سند  می افتد .

به قندهار رفتم «وهيند چنني  آورده  است :مهچنان  ابن بطوطه  نيز  در سفر نامه  خود  در مورد قندهار  

ن مرد كافريست در كنار  خوری واقع شده و سكنه  آن  كافر ميباشند و پادشاه  آكه شهريست بزرگ و 

 ]٤٢.»[به نام  جالينی   كه  مطيع  حكم  اسالم  است و به سلطان  هند  هر ساله باج  ميدهد 

  .قندھار خراسان یا سیستان١
ی كه  مغوالن به  اين سو  چنني  استنباط می شودكه حد اقل تا قرن  هفتم  هجر تارخيیاز شواهد  

عموالً در  متون  دوره  های  نام  و آوازه  وجود  نداشت . و م وردند، قندهار كنونی به  اين آهجوم  

 بازرگانی و صنعتالمی  به  نامهای  تگني  آباد ، رخج و چنجوای بر ميخوريم كه  مركز  جتارت و اس

پشم ريشی و پشمينه بافی و  باغداری و  كشاورزی بوده  است كه  از قول لسرتنج  مطالبی  درفوق  

 آورده شد.

  و زمینداور جای گزین شد این اسم چگونھ بجای رخج.٤-٢-١٠٦
الف. چنني بنظر می آيد  : اقواميكه  در قندهار هندوستان در دره سند می زيستنداز نژاد آريائی و 

احتامالً  از پشتوهنا يا پتان  ها بوده اند. احتامالً هنگاميكه به  اين  نواحی  مهاجرت  كردند ، به حلاظ 

آباد بوده ، نام قندهار را  بر درهند و  وادی ارغنداب در رخج يا تگني دره  آن شباهت  هايی كه بني 

اينجا  گذاشته باشند ، كام  اينكه اكثر مورخان، حمل زندگی نخسني پشتوهنا(افغاهنا) را كوه های سليامن 

و رسزمني  جماور آن در  غرب رود  خانه سند شمرده اند  كه به  تدريج  جانب رشق (هندوستان)و  

اهر مهني افغاهنا يا پشتوهنا بودند  كه در قندهار غرب (افغانستان) مهاجرت  كرده اند وعلی الظ

ی  مناطق  آهنا را  حتت سيطره خود  آورد . و از مهان  ورش  ميدادند وسلطان حممود  غزنو(اسپ) پر

                                                
  ٣٢٤،ص٢٠ماره ؛ ر.ک: طبقات  ناصری ، قاضی منھاج  جوزجانی ، تعلیق ش٥٢اوضاع سیاسی و... قندھار ، پیشین ،ص،   ٤١
  .٦٤٩، جلد :دوم، ص ١٣٤٨ابن بطوطھ ، سفر نامھ ، ترجمھ محمد  علی مؤحد ،، انتشارات  علمی و فرھنگی  تھران :   ٤٢



 
 

] ولی بنظر من  اين قول  اصحيح ٤٣[ حمل  اسپهای سواری و باركش  اردوی خود را  هتيه  می  ديد .  

های   هارم  هجری  اين  مناطق دارای مدنيت زنويان  در سده  های سوم و چاز غ نمی  آيد  چرا كه قبل 

ون  كه در باال  از قول  لسرتنج ذكر شد  به ساير شهر  ها چمواصالتی   گسرتده بوده  از طريق  خطوط

امكان  ندارد  مدنيتی  در  غزنه و  كابل و بست و  هرات و مكران و بغداد  وصل بوده  است كه  هيچ 

ندين سال  از بني برود و فراموش  گردد و  جای آن را  اسامی و اقوام  نوی بگريند . اگر  قول چ  عرض

 ها خيلی بعد ظاهر گرديده  اند.  مّلتباال درست باشد  پس موجوديت اقوام  پشتون در تاريخ  ساير 

ني بست و زم بنا بر اين  كوچ اوليه اين اقوام بسوی جنوب و  جنوب  غربی خراسان (سيسسيتان و

و لشكر  كشی  های  تيمور نباشد .  مغولم می رود بی  ارتباط به  هجو  داور)يا افغانستان  كنونی گامن

ن  در  خراسان رخ داد، طبقه  قتل عام  ها و ختريباتی كه ضمن  آبه  اين  معنی كه  در اثر هجوم  ها و 

ه و ناتوانی گرديدود ، دچار ضعف كشاورزی  آن بدهقان كه ستون فقرات  جامعه و پايه و بنياد  متدن  

و ديگر نتوانست  آبادی شهر  ها و رونق اقتصادو  جتارت را  تامني  كند، بنا بر  اين  يک  قسمت  از 

گرديد .   زمني  های زراعتی كه قبالً برای  كشاورزی  آماده شده بود ، دوباره به زمينهای باير  تبديل

يگذراندند ،  از اين  ر و  عشريه  وی زندگی  و روزگار من روزگار بصورت  دامداقبايل پشتون  كه  در  آ

وضعيت  استفاده  كرده ، بمناطق مذكور روی  آوردند به اجازه و بدون اجازه حاكامن  وقت  در زمني  

ن زمني  ها  در مرحله  نخست  بعنوان  مراتع و سپس زمني ی مذكور سكونت اختيار كردندو از آها

 ]بنظر مولف  اين  مقوله  و مقوالت  گذشته  در مورد جا٤٤عتی و  كشاورزی  استفاده  كردند . [ زرا

ر  هندوستان به رسزمني  سيستان  ريائی  االصل كه  از وهيند  يا قندهابجايی يک  عده  از اقوام  هندی آ

چرا كه  مهچون  ی  است مده و اجياد شهری بنام قندهار را  كرده  است يک  تذكر  اشتباه حمض  تارخيآ

نظري گرديزی جريانی  در  صفحه  تاريخ  خراسان اگر رخ  ميداد  از  چشم  مورخني  تيز بني  خراسانی  

ديق فرهنگ  و  هم اين  تذكر  از  قول حممد ص تواريخ  رشق  پوشيده  نمی ماند ، علی يزدی و صاحبان

آلود  بنظر  مريسد .چرا كه  اين  منطقه  (رخج)  مرجع  ارجاع به  كدام سند  تارخيی  نداشته و  غرض 

در  حاشيه  متدن  های بزرگ  عرص بودايی ، لشكر  كشی  های  دوره  اسالمی ، يعقوب ليث صفاری ، 

اخريًا صفويان قرار  برمكيان ، غزنويان ، غوريان ، شنسبيان ، سلجوقيان ، خوارزمشاهيان ،تيموريان و

ور  شده  آنرا منتفی  ميدانم.چرا كه  اگر  منحيث حتليل تارخيی ياد  آ بحث راذا  اين داشته  است.هل

نگيز و بعدًا  تيموريان را  در  نظر های  خراسان  در زمان  سپاهيان  چخرابی شهر  ها  و مدنيت  

                                                
   ١١١ر.ک تاریخ  غزنویان ،ص   ؛٥٥اوضاع سیاسی و اجتماعی و... دوره  غزنویان ، پیشین ، ص ٤٣
  ۵۵- ۵١،صص١٣٧١رک:میر محمد صدیق فرھنگ ، افغانستان در پنج قرن اخیر ،  نشر درخشش، مشھد :۵۵ھمان  مأخذ ، ص  ٤٤



 
 

رافيای فعلی و  خراسان با موقعيت و  گسرتگی آن زمان د  كه  در منطقه افغانستان به  جغبگرييم باي

قطع زندگی و آبادانی  از بني  مريفت و انساهنا  كالً  با شهر  ها و  حومه  های آن  نابود   بصورت 

در حاليكه  مهچو  چيزی   حتی  در يک روستايی بجز كه  حتی نامی  از  آنجا برده  نميشد ميگرديد  

است سبب و  روی نداده  است و  انجائيكه رخ داده موارد  چندی  در باميان (شهر  غلغله و ضحاک)

 دالليل روشن  تارخيی  نيز دارد.

بی مناسبت  نخواهد بود  معلوماتيكه  از قول دايرة املعارف  آريانا  كه از طرف وزارت  اطالعات 

 وكلتور در كابل  تدوين  گرديده منحيث يک  خامته خوب در اين بحث ذكری داشته باشيم:

  ریاناقندھار و دایرة المعارف  آ.٥-٢-١٠٦
و بعد  از  قندهار يكی  از  واليات   افغانستان بوده  و مركز واليت  مذكور نيز  بنام قندهار ياد  ميشود 

مرت  بلند  و از  گرشک  ١٠٧٧بزرگرتين  شهر  های افغانستان  ميباشد  كه  از سطح بحر  ختمينًا از كابل 

 كيلو مرت فاصله دارد .١١

 ١٢درجه   ٣٤و  ٢٩ثانيه  طول البلد رشقی و  ١٢و ١٠قه دقي ٥١و ٨درجه  ٦٨و ٦٤اين واليت  در 

 ثانيه  عرض البلد  شاملی واقع  است. ٢٥و٢٠دقيقه   ١٣و

قندهار  در  ميان  اراضی حاصل خيز وادی ترنک افتاده  كه  از دريای ترنک  ذريعه يک سلسله  كوهها 

كرده  است .  اين  كوهها را تور  جدا  ميشود .اين  كوهها  حصه سفلی  وادی را  به دو قسمت  تقسيم 

زه  مينامند  كه  از  سطح زمني  به انداكه  از سنگ  خارا تشكيل يافته كانی يعنی (سنگ سياه) 

 مرت بلند  است . ٣٠٨تقريبا

های بلند  خشک  احاطه  گرديده  اما وادی قندهار فوق  العاده  ه شهر قندهار  از سه طرف بذريعه كو

ی نظري  ميباشد . در جنوب  غرب  اين  وادی  و دارای باغها و  تاكستاهنای  ب  حاصلخيز و شاداب

نه  های كوههای مل يزرع  محاصلخيز آبادهيای  زيادی موجود  است  اما شامل  غرب آن خشک  و دا

ميباشد  ولی   اين سلسله  كوهها بني و ادی  ارغنداب و ترنک  يک  خمزن  آبی را  تشكيل  داده و به  

وههای هزارجات  منتهی  ميگردد .يک سلسله  كوههای  ديگر بطرف جنوب  غرب امتداد يافته  و به ك

 ريگستاهنا  می پيوندد.

ن  و قديميرتين ی قندهار  شاهراه فعلی  كابل  هرات امتداد يافته  است كه  مشهور  تريببطرف شامل  غر

ه  خواجه  عمران  يا (خوجک) بطرف راه  تارخيی  است. يک  جاده  ديگر به دامنه  سلسله  كو



 
 

و   كيلومرت  ٥١٠مرت بلندی دارد اين شهر  از  كابل   ٧٨٠بلوچستان  مريود.كوتل خواجه عمران  تقريباً 

 ٢١٢٣هر موجوده قندهار شكل مستطيلی دارد  كه طول آن كيلو مرت فاصله دارد .ش  ٦٤٧از  هرات 

كيلو  مرت  مربع است . بلندی ديوار   ٥/١٩٥٨قريباً مرت  ميباشد  و مساحه  آن ت ١٢٨٧مرتو عرض ان 

ر شهر سابق كشيده شده مرت  و  عرض آن  پنج  مرت  ميباشد كه بدو  ١الی  ٧های قلعه سابقه قندهار از 

ولی  اين  خندق در طول صدها سال پر شده  مرت ميباشد  ٣و  دارای   خندقی در اطراف خود به  عمق 

و  عامرات سابقه  ن  خانه  های جديد  اعامر گرديده ختريب شده  و در مواضع  آ و ديوار   ها  هم  فعالً 

اعامر  گرديده در آن  آهن و  تامهنايی كه  جديداً قندهار بشكل گنبدی بوده  ولی  در ساهلای  آخري ساخ

ه  به  چهار سمت كه داری چهار دروازه بود  تقسيم شده   ك  رسمنت  استفاده شده است. در سابق شه

 عبارت اند  از  دروازه  كابل ، دروازه  هرات ، دروازه شكار پور و دروازه  عيدگاه  ياد  ميشود.

ک ، پوستني و  ابريشم َر واردات  قندهار ، رخت ، چرم ، قند ، اقسام فلزات ، رنگ باب و  غريه بوده بَ 

ابريشم  ، انگور و  انواع  ديگر بارت  از پشم  پنبه ، ع به  اين شهر وارد  ميشود  . صادرات عمده آن 

ش و منقه  است . اما پشم و  ميوه  از اقالم عمده  جتارتی  ند انار ، شكر پاره ، آبجوش ، كشمفواكه مان

اين شهر حمسوب  ميشود .قندهار انواع  كانرسو  وشريينی ها را  هتيه و به  كليه  نقاط  كشور  صادر  

نيز  از فعاليت  باز مانده  است . در واليت قندهار     رميوه قند  ها مينمود  كه  از  اثر جنگها فابريكه 

ر مريود  كه باخسار  های  ميوه  دند  ارغنداب  از  حاصلخيز  ترين  ورس سبز  ترين  حصص  آن  بشام

 ن  در متام  كشور بی  نظري ميباشد. . قندهار بر  عالوه  ای كه دارای كاريز  های متعدد  ميباشد  هنر آ

هايی هم  از  دريای  ارغنداب كشيده شده  كه از نزديكی بابای ولی از دريا جدا شده  است كه  مناطقی  

 از قندهار  را  مرشوب  ميسازد.

    قندھار وجھ تسمیھ.١-٦-٢-١٠٦
ً از  اسكندر  تصور ميكنند  و برخی به  اين  عقيدهردايرة املعارف  آ  يانا  نيز  وجه  تسميه قندهار را بعضا

اند  كه  چون  مهاجرين  گندهاره كه  از عشاير پشتون بودند از رسزمني وهيند به  اين  حمل رسيدند اسم  

 گندهاره را با خود  آوردند و به  اين حمل گذاشتند كه بعدًا  عرهبا  آنرا قندهار  خواندند .

  تاریخ قندھار.٢-٦-٢-١٠٦
» آراخزیا«وساير يونانيان  » ھرواتی«س انرا تاست كه  هرودو» ھروخوتیش«نام قديم واليت قندهار 

ساخته اند . تاريخ قديم قندهار  هنوز جمهول  است  بعد  از سقوط سلطنت  های قديم  آريانا  و 



 
 

 »هخامنشی«و در فارس دولت   »ماد«كيانيان بلخی در ميديا دولت   انقراض  سلسله پيشداديان  و

تأسيس  گرديد ، كروش  كبري  برای  تسخري واليات  آريان سعی كرد  ولی باالخره  در  جنگ  با قبايل  

ميالدی  كشته شد .بعد  از  كشته شدن  وی واليات  آريائی  بنام    ٥٢٩واليات غربی آرياوجيه  در سال 

بردند.در هنگاميكه ی در هر  جا مستقالً برس می دولت  هخامنشی شدند حكمداران  حملّ ملحق ب

نام  خروج كرده  و   »برديا«شخصی  كامبوزيه  پرس كوروش مرصوف  جنگها و حوادث مرص شد

پادشاه فارس  گرديد .در اين  وقت  ارتباط واليات  آريانا  از مركز قطع  گرديد. برديا برای مطيع  

ت او را كه قوت زياد  داش يعنی اراكوزيه  لشكری فرستاد ولی حكمران  حملی  آن » ھرخواتش«ساختن 

داريوش  هخامنشی برديا را شكست داد و به رسزمني  آريان  لشكر  كشيد و تا حوالی  شكست  داد اما 

 د .ولی  اين  مناطق در عرص داريوشرود سند را بدست  آورد كه در اين  مجله  اراكوزی  نيز شامل بو

و بارسانتس والی درنگيانا   باخرت از يكسو  حكمران »بسوس«.سوم  واپس  آزادی خود را بدست  آورد

سبب » گوگا مال «لطنت افتاده بودند  و در هنگاميكه  جنگ  اراكوزيا  از جانب ديگر  بخيال س و

كه هم  خيال  » هناربارسانيتی«شكست پادشاه  هخامنشی شد .بسوس  تاج شاهی آريانا در باخرت برس 

دولت خود را بناميد اما متام  اين پالن ها  ها آمد تا رس رشتجدی بسوس بود بطرف  درنگيانا و اراكوزي

ات اراكوزی  و درنگيانا متحد و در اثر قشون  كشی اسكندر  مقدونی ناكام  ماند . در اين  وقت  والي

. اين شخص در استخالص رسزمني خود بع يک  حاكم بودند كه حاكم آن بارسانتس  نام  داشت تا

رزويش  قطع رابطه با دولت هخامنشی فارس بود . از مهني  جهت  در  سال بسيار كوشيد و يگانه  آ

داريوش  سوم پادشاه  هخامنشی را باتفاق بسوس  حكمران بلخ  از بني برداشتند .ولی   ق.م) ٣٢٠((

انعكاسات بدی در  حكمرانی  درنگيانا  و اراكوزيه  راين رويداد  مهزمان با رسيدن قشون اسكند

گذاشت. هبارستانتس  كه  از قوت اسكندر  و سقوط  دولت فارس بدست او  خرب داشت  و از محله  

اسكندر بر هرات آگاه بود  در خود توان  آنرا  نديد كه  جلو او را بگريد  ، هلذا  از راه  كوهستاهنا به  هند 

يانا و  اراكوزيه  را  بدون يساور  گذاشت .  اين دو  واليت بدون  مانع بدست  رفت  و ايالت  درنگ

اسكندر افتاد و او داخل واليت  اراكوزيا شد  و شهر  هايش  هم يكی بعد  ديگر  بدست  وی سقوط  

نام برخی  از شهر  های كه فكر می شود  مربوط به فالت  يدان  و  وقايع نگار فكرد .بطليموس  جغرا

 گذر) Arachotus(  اراكوتس ) ، Phoklis(فوكليس  )،Azola(مند باشد را  از قبيل: آزوال هل

را ديومرتياس  می داند . ايسيدر مورخ  چند  شهر ديگر را ) Guzar or Guzaristan( يا گذارستان

) Chorochad(  كوروشاد) Pharsag( فرساک) Biut( نيز داخل  آن  ميكند بدين قرار بيوت



 
 

لس كه  پايتخت واليت و در  كنار رود اراكوتس يعنی  ارغنداب واقع بود والگذندر و پ دمرتياس

نچه  گفتيم  اريخ  بر  می  آيد  كه بعد  از  آاز مطالعه  تمی دانند. يا ُبست  ) Bibis( .بيوت را  لبجس

مردم يعنی    تابع ساخت ،  اين ياد  ميشدند )Arachti(اسكندر  مردمان  ديگری را كه بنام اراكوتی 

نداب  می زيستند . از مجله شهر  هايی كه  كه  در  اطراف  قندهارو رود  ارغ اراكوتی مردمانی بودند 

كه    )Arachotisمورخني يونانی ذكر كرده اند بطور صحت  نميتوان  گفت كه شهر  اراكوتس (

در صورتيكه «بر كنار  در يای  اراكوتس  واقع بود  ممكن  است  شهر قديم  قندهار متعلق به  مردمان و 

و يا  غالبًا  پنجوائی باشد هبر حال  اراكوتس » رود  ارغنداب  در مسري اولی خود  فرض كرده شود

و نزديكی  قندهار قديم يا پنجوائی باشد يا نباشد يقينًا  شهری بوده  است  كه  در  كنار دريای  ارغنداب  

اسكندر طوری كه  عادت داشت برای رهايش  عساكر  يونانی خود  قلعه  های قندهار وجود داشته 

 ً نظامی  اساس  گذاشت و آنرا  اسكندريه  اراكوزی خواند. و  مورخني  يونانی  اين قلعه را  اشتباها

ژوهش  گسرتده  قرار  شهر خواندند.(تا جائيكه  فتوحات  اسكندر  در  جلد اول  اين  اثر مورد پ

ان  منطقه  گرفته  است  اسكندر  هر  شهر و  منطقه  ای را به  آرامی فتح  ميكرد و بعد  در  نزديكی  مه

های  آذوقه و  اصلحه و  اسطبل و يكرد  كه  متام  ملزمات رفاع  عساكر و گدامقلعه  جنگی ای  بنا  م

و اطاقها برای افراد  نظامی در  آن  تعبيه   ای افرسان اپار خانه  ها و  منزل رهايشی برای  خانواده  هچ

ً در  خارج شهر ساختامهنای جمزی  از حكم يک شهر كامالً  عيار را  د ميگرديد  كه   عه  لقاشت  كه بعدا

وش  اموال  و امتعه  نيز اجياد  ن  رفض و بازار  خريد فرحملی  اعامر  ميشد  كه  در  آ  اصلی  توسط  مردم

كه رفته  رفته  بعد  مرور زمان به شهر  تبديل  ميشد . وقتی  عساكر پيرشو  اسكندر  اين  منطقه    يگرديدم

را  ترک  ميگفت  اين  اسكندريه  ويا شهر  عسكر بحالت اول خود باقی می  ماند و  در  آ ن افرادی 

دهند كه  اين   موظف  ميشدند  تا خدمات  و تداركات پشت  جبه  را بصورت  زنجريه  ای  انجام 

هنوز   اسكندريه  ها  در  مراكز شهر  ها  از قبيل ،  هرات ، بلخ  ، ختارستان  و كابل و لغامن و ساير نقاط

ه بنام  ای خانم  دشت قلعاستان قای  دو  دريای  كوكچه و آمو درمّلتدر   »خانمای «هم  مانند  تپه  

بل  از  اثر كاوش  های باستان شناسی و نتايج اوش  گران فرانسوی  در شصت سال قوجود دارد كه  ك

ميدانند. برای  معلومات   و متدن باخرتيا بدست  آمده  آن  اين  شهر را  مربوط به  دور  اسكندر مقدونی

كه بعد از  اسكندر حكمرانانی  بومی  ای  بنامهای     بيشرت به  جلد اول مهني  اثر نگاه  كنيد (مولف))

)حكمران  اراكوزی يا گدروشيا يا جدروشيا (واليت قندهار و  Sibyrtius»  (سيربتيوس«

و  ) حكمران باخرتStasanor) حاكم  آريانا ستازانور ( Stasandrosبلوچستان) ستا ساندروس ( 



 
 

سغدايانا ،  اينها در پی  اسرتداد  قدرت  از  دست رفته  خود شدند و تا اندازه  ای هم  موفق  آمدند ، در 

ثنا  در  هند دولت موريا تأسيس يافت  و از بنگال  تا اندس  وسعت  گرفت  سيلوكس  منتظر  اين اين  ا

ا شكست  خورد ه و جمبور گرديد  كه واليت وقع  مناسبی يافت  بمرشق  آمد  آمامر بود  و مهينكه  م

د از آن  به بعد چندی  به  چندرا گپتا واگذار را پاروپاميزادی ، آريانه  اروكوزيه و گدروشيا (جدروشيا) 

يودوتی  حكمران  باخرت   اراكوزيه و بعضی واليات  آريانا بنام  مطيع دولت  موريا گرديد . در  اين  اثنا 

ديو » ق م256«قطع رابطه  كرده  خود را  مستقل دانست  بابل      یونانيسوم پادشاه با انتی اوكس 

م كه با پارسهاداخل جمادله بود صلح  ی اوكس سو م به سلطنت رسيد  انت ق 235دوتی دوم  در سال 

ق.م. آورد  كه  در  اين  وقت  در باخرت پوتيد  مسوس را بقتل رسانده  و پادشاه  208كرده و در سال 

انتی اوكس  سوم  از راه كابل بطرف  اراكوزيه آمده  وسيستان را طی  كرده  بطرف بابل باخرت شده بود 

يكطرف دولت  موريا  رو به ضعف  مريفت و  از طرفی  انتی اوكس  بر گشت . در اين  وقت  از

مراجعه  كرد لذا  وقت برای پيرشفت باخرت  در زير  اداره يوتيد موس  مساعد  گرديد ، چندی نگذشت  

به   كابل  موسوم كه يوتيد  موس  پادشاه باخرت به  عالقه  جنوب هندوكش  كه  در زير  اداره پادشاه  

ولت واپس ضميمه د نرا بدست  آورد هآو   ) بود  محله  نمودهSofhagesenusسوفا گزينوس (  

زرگ  هند را فتح  كرد  و سيال  و  حصه  ب، پرسش دمرتوس  پادشاه شد  باخرت ساخت . بعد  از يوتدمو

يوس  در از غياب دمرت سندی  يونانی باخرتی  ساخت .سپس  ايوكراتئكوت را  مركز مترصفات  ه

طنت  رسيد هند  استفاده نموده  و در باخرت  اعالن پادشاهی نمود و بعد  از او  پرسش هليوكلس  به سل

تا  120ن  منتقل گرديد(خرت  از شامل هندوكش  به  جنوب  آها نفوذ دولت باو  در اثر ظهور اسكائي

انداختند  وپادشاه  يونانی  ق.م.) اسكائيها  از رود  آمو  گذشته سلطنت  يونانی باخرت را بر 150

باخرتی  به  وادی كابل آمد و در پناه سد  های طبيعی  هندوكش قرار  گرفت سكائيها بطرف  هرات 

فرود  آمدند  و در بني  رفتند  و چون  در  مغرب  سلطنت  قوی  پارت  بود  لذا به سيستان و قندهار 

   ق.م.) مهر داد دوم  پادشاه پارتی123- 57سكائيهای قديم  طرح اقامت افگندند در بني  سنوات (

را مغلوب  نموده  سيستان و قندهار  را  استيال نمود، اما بعد  از مرگ  مهر داد دوم  سيستان  هاياسكائ

و قندهار آزاد  گرديد ه و اسكائيها  مشغول  فتوحات  در هند شدند و پهلو  ها  در سيستان  وقندهار  

بزرگ شاهان   ) به لقبIonone’sسلطنتی  تاسيس نمودند. بزرگرتين پادشاه  پهلو ها ايونونيس( 

ق.م.  قياس   30را  عمومًا  در سال ونونيس  را در قندهار  و رشوع پادشاهی اوايميباشد رصابخانه و 



 
 

) پادشاه گرديده و غالبَا  در مهني  وقت  است  كه Spall riseميكند . بعد از ايونونيس سپال رايس ( 

   ارنيس ـــــــدوفــد .كنــل را منقرض  ميسازنپهلو ها سلطنت  كابل را فتح  ميكنند و خانواده يونانی  كاب

)Gondopharnes بر ختت سلطنت فهلو  هايا پهلوها  جلوس  كرد كه  از   ميالدی  ١٩) كه در سال

آزنيس   بالً در زمانی  كابل  نيز مسلط بود  اين شخص قمهمرتين پادشاه  اين سلسله  بوده  و بر وداد

و  قندهار  بود  وقتيكه  گندوفارنيس پاد شاه  گرديد  كاس برادر زاده اومه  ) نائب احلكAdzesدوم (  

كجوله  كد «ومه  گرديد  . درين  زمان دولت  كوشانی تأسيس  می يابد در سيستان و قندهار نائب  احلك

انتظام  دولت خود در باخرتبطرف كابل   كدفيزيس  اول بعد  از  ) يا Kajwlla kadfezesفيزيز( 

رف واليت  قندهار  لشكر كشيده مهه را  داخل قلمرو  خود  ميسازد  ا مترصف  و سپس  بطآمده  آنر

ه در امنيت  وپيرشفت معنوی برس قندهار  تا پايان  دوره  كوشانيهای بزرگ  مانند ساير واليات  آريان

فيض  آن  می برد خمصوصًا دوره  كنشكای  بزرگ  يک دوره  جمدد اعتالی  دولت  آريانا  است  كه از 

ً بعد  از  وفات   اين  واليت را  نيز هبره  مريسيد . اما بعد  از سقوط كوشانيهای بزرگ  خمصوصا

از دو   )افغانستانبه  جغراقيا و موقعيت فعلی (آريان=هويشكا ، پنجمني  جانشني  كنيشكا  واليات 

طرف  حتت  هتديد  قرار گرفت  يكی  از  جانب شامل و هجوم  هياطله و  ديگری  از طرف  غرب و 

م) و يا در اواخر 294تا277ظهور دولت  جوان ساسانی  بعد از مرگ واس دوا در حوالی  ساهلای (

ان بطرف وادی  قرن سوم  مسيحی سيستان  را فتح  كرده و با شاه  كابل داخل جمادله شد  و از سيست

روان) كه هجوم  هياطله زياد  و  اقتدار  هريمند  و ارغنداب  آمد  اما در  وقت  نوشريوان (نوشني

كيداری و كابل شاهان بكلی دولت ساسانی  هم به  معراج  خود  مريسيد و در مقابل  آن دولت  

 نو ه   ساسانی ميگردد ، مانند باخرت و ختارستان  داخل حوز گرديد ، رخج و زابلستان  نيز ضعيف 

م)  با دولت بيزاس صلح  پنجاه ساله  كرده  و از موقع  استفاده  نموده برای  562شريوان  در سال (

بر ضد  آهنا متحد   جنگ با هياطله  آمادگی  می  كنند و برای اطمينان  از پيرشفت خود  قبالً با  تركها

ته  و شاه ساسانی باخرت ختارستان و رخج را بدست  تيجه رود  جيحون  رسحد قرار يافميگردد و در ن

اليات آريانه مشاهده  ميگردد به  اين  معنی كه وادی كابل و د اما  عكس  العمل آن  در بعضی ومی آور

زابل و بلوچستان و حوزه پشاور و سوات و  غريه  در حتت زمامداری امرای حملی مستقل می شوند و 

 ابل  هستند  كه قندهار  نيز  در دست شان بود .مهمرتين شان  رتبيل شاهان  ك

ظهور دين  مقدس  اسالم و انتشار آن باعث فتوحات  اعراب در مرشق زمني  گرديد .مسلامنان  بعد  از 

دولت ساسانی به آريانه كه بعد  از  اين فتوحات  به  خراسان  مسّمی  ميگردد نيز  فتح فارس  و انقراض



 
 

  ميباشد  كه  از اثر موقعيت (آريانا)قسمت رشقی حمد  متدنی  ايران  لشكر  كشيدند (خراسان نام

صد  آن به رسزمني  موجوده افغانستان  تطبيق  ميگردد (مولف)) في 50جغرافيائی فعلی آن حدودًا 

هق.  فتح گرديد .قندهار در برابر مسلامنان   مقاومت 44هق و قندهار  در سنه  23سيستان  در سال 

 Her، نظريه  هر بيلو (  رن  نزده  است ه سياحني ق) كه  از  مجلFerrierيو فرير( زياد كرد. موس

Beloلک  اين  مجالت  اخوان  امل«چنني  نقل  كرده :  مجالت اخوان امللک  ميباشد ) را كه به  اساس

م) در  عهد  خالفت  املقتدر هنگام  حفر هتداب برجی در قندهار 916هجری/  304است : در سال( 

 70ن يكهزار رس  عرب  مهه  در يک  زنجري بسته  و از سال ( مغاک زير زمني  كشف شد كه  در  آ يک 

ن ين  تاريخ   به روی  آكه  ا م) تا آنوقت  حمفوظ  مانده بود  و يک  كاغذی هم  موجود بود692هجری/

نفر  از  اشخاص مهم آهنا  كشيده شده و   29ثبت بوده و به رشمه ابريشمی پيچانده شده كه در  گوش 

به  در آن اسامی  اهنا  را نوشته بودند. از  اين  چنني بر می  آيد  كه اعراب  در اول ورود خود به  اين شهر 

ايد  احب  حتفتة الكرام  عني  واقعه را با خمترص كه شص»آسانی موفقيت  بدست آورده  نتوانستند .

بيفتاد    در اربع  و ثلث مائة هجری  برخی  از بروج قندهار «نني  نگاشته :اصالح  مهني  رويداد باشد  چ

دمی  از  آن ظاهر شده كه  مهه را بيكديگر بسته بودند  و در  گوش بيست و نه رس از  آن  ميان هزار رس آ

ود به  ريسامن بسته نام  آنكس بر آن  نوشته و از  آن  اسامی  است : رسيح بن سنان ، حسان رقعه  ها ب

باوجود  محالت » سبعني  هجری رقعه  ها  مورخ بودند  به تاريخ بن يزيد ، خليل بن  موسی  بر آن 

قندهار و كابلستان زير نفوذ  كّلی  عرب  نرفت  و تنها  ،شديد  و كوشش  های زياد  مسلامنان  عرب 

ن  نيز  وضع بر مهني دوام يافت  تا  اينكه  در و قندهار باج  ميدادند و پس از  آرتبيل  ها پادشاهان  كابل 

م) يعقوب ليث صفاری در سيستان به اقتدار  آمد  و پنجوای و  تگني  آباد را  789هق/152سال (

و رخج را بگرفت  و مهچنان  غزنی و كابل را بدست   بيل شاه  كابل را بكشت مسخر ساخت  و رت

چهارم   مد اما در قرن ندهار زير نفوذ سامانی  ها  در  آآورد . بعد  از  سقوط صفارهيا  (رخج) ق

ان حممود  غزنوی به امن و امان ن را بدست  آورد  و قندهار در سايه سلطهجری سلطان بزرگ  غزنی  آ

كه  مابقی  تاريخ  قندهار  در ]٤٥[برد.(به جلد اول و دوم  باز شناسی افغانستان  نگاه  كنيد.)  برس

 عهد سلطاهنای قاجار رشح ميگردد.

  
   

                                                
   .١٠٢تا  ٩٩،  طبع  مطبع  دولتی  کابل، جلد ششم ، صص، ١٣٤٨دایرة  المعارف  اریانا ،نشر اطالعات و  کلتور ،کابل:   ٤٥



 
 

  بخش یکصدوپنجم
  سومبحث 

   شھر  ھای  خراسان
  ھرات در آیینھ جغرافیای تمدنی

  آریا
شان بطرف باختر(پکتھا و مظھر نژاد آریا در دامنھ  ھای  پاراپامیزوس (ھندوکش)، وھجوم 

  پارتھا) ، خاور(وادی اندس) در عصر ویدی ، دوره اوستائی و قرن  چھارم  ھجری
  

  خراسانآریا و موقعیت  جغرافیایی وپایگاه  تاریخی آن در .١-٣-١٠۶
  

جغرافیانویسان مسلمان خراسان را بھ چھار بخش تقسیم کرده و ھر کدام را بھ نام کرسی آن 
  خواندند.  بخش، یعنی نیشابور، مرو، ھرات و بلخ می

  گرفت. بدین ترتیب، نام خراسان ھمھٔ افغانستان امروز را در بر می
  

و اری  است  شويم  علی رغم  قبل از اينكه داخل مبحث  هری  يا هرات  كه  مشتق  از  كلمه  آريا 

اينكه  در جلد اول  اين  اثر معلومات ، گسرتده و  مفيدی در مورد پيدايش  اين قوم و زمينه  های كه 

باعث كوچ كشی و  مهاجرت  دسته  مجعی  اين طائفه  از فالت  آسيای ميانه به  رشق و  غرب و شامل و  

آريا) را مورد دقت  موجز قرار ميدهيم  تا خوانندگان جنوب گرديده  است  لزومًا  كمی  اين  مبحث (

چرا كه بار ها تذكر داده ام  تاريخ شعبه ای  است  كه نا روشنی اين پيش زمينه  ها قرار داشته باشنددر 

ً بخاطر روشن شدن  صفحه تاريک آن ،از اول و يا  وسط  باز گو   :ميگردد رشوعدوباره ويا گزير بعضا

در كتاب مطالعات جغرافيائی اقوام قديمی شامل غرب  هند به   فرانسوی» ويوين دوسن مارتني«

ياد  كرده اند »  آريا«خود را بنام مذهبی    در القاآتاساس  تذكراتيكه  در رسود  های ويدی رفته  است 

 اين  پژوهشگرميگويد :. اين  كلمه  نام  نژادی است  كه اصليت آن را با زمانه  های جمهول رساغ  نمود.

تنها  نام قبايل ويدی و يا قبايلی  است  كه » آريا«تنها قبايل ويدی خود را بنام آريا ياد  ميكردند و  

 رسود ويدی به  ايشان  تعلق دارد.«

نام  آريا را ميتوان  عالمه كيفيات فارقه  قومی خواند .او  می افزايد :اين  نام يک  نام  خشک و بی 

عانی  را در بر داشته و نيست .يک  كلمه  است  ولی دنيائی از م»  اسم بی مسّمی«ک  مفهوم و ي

متام  حماسن اخالقی رسود  ها  هنفته  است  مبالغه  نخواهد   آناصطالحی در معانی  «توانيم  بگوييم:مي

         »بود.



 
 

آمده ، و مفهوم  اصطالحی  قديم  » قربانی دهنده »  «معتقد» «پرستنده«آريا  از نقطه  نظر  مذهبی بمعنی

  خمتلف ، يک  آن  نجيب ، رشيف ،بادار ، آقا ، مالک ، واختيار دار  است كه با كثرت  استعامل در موارد

وطن دوستی، جنگجوئی و  عده صفات  ديگر  از قبيل جوانمردی ، مهامن نوازی ،رشادت،دالوری ، 

 ن پيوست  گرديده  است .غريه به  آ

و دو طرف سلسله كوه های » باخرت«در نقاط  ]٤٦[ (بعد  از مهاجرت اوليه)اين قبايل 

متركز داشتند ، هنوز مفهوم  طبقات  اجتامعی  بميان  نيامده بود قبايل  ]٤٧[هندوكش(پاروپاميزادی)

ين  گری بخود  نگذاشته بودند كه اميكردندو  غري از  اين  نام  دي ياد » آریا« بال  استثنا خود را  به  نام 

م را در قديمرتين  زمانه  هائی  كه  نام  به متام قبايل يكسان اطالق  ميشد . پس  ميتوان  گفت  اين  نا

بخود  هناده بودند. كلمه  آريا در سانسگرت  اشتقاقی   »آریائی باختر«ن  مشكل  است  كتله  تعيني  آ

ندارد  و اسم  نژادی يک  كتله بزرگی است  كه اصليت  آهنارا در زمانه  های جمهول بايد رساغ  نمود. 

رصفًا  مهينقدر واضح  ميگردد كه آريائی  ها  پيش  از استقرار در باخرت به  اين نام ياد  نشده اند .از 

استعامل شده  است . »   كتله باخرتی«بار اول  در  مورد » آريا«اين  نتيجه  می رسيم  كه  مفهوم فوق به 

ً در متون  اوستا در می يابيم  كه  در  رسود  های  ويدی و بعد های باخرتی با اين  نام  »آريائی«كه  ا

دی و معنوی مدنيت ، سلطنت  حكومت ؛ فرهنگ ، زبان ،آيني  مشخص بميان  آورده مراتب حيات  ما

ً  توسط شهنامه  ها را سپری نموده اند  كه  از  خالل رسود  های  ويدی و  نگارشات اوستا و بعدا

چهارم  هجری خاطرات  چندين  هزار ساله   و )يسان عرب و  غري عرب قرن سومنو وذكر جغرافی(

حه پژوهشی نام  ها  و (كه به  عالوه  ما دراين صف اين قوم چون  تابلوئی مقابل  چشم  ما  ميگذرد .

 اسامی شهر  ها  وحمالتی را كه  توسط آهنا  درج گرديده  است می آوريم (مؤلف))

پیشدادیان بلخی و «كه اوستا اسم  ميربد و شهنامه  ها آنرا بنام  »  کوی«و » پاراداتا«از مجله سالله  های 

دو دودمان سلطنتی كتله باخرت اندكه  حق تسميه  خانواده  های   كه هر تذكار ميدهند   » کیان بلخی«

از قايم نمودن   انسوی  يک  مهاجرت دومی را بعد به  ايشان  مريسد .اين  حمقق فر»  آريا«سلطنتی 

كه به  اثر تدابري خردمندانه ايشان آباد و نسل  نريومندآريا زياد شده  اهسته  »  آریائی باختری«فرهنگ  

و  غرب به و پاره قبايل بطرف رشق  زمينه  مهاجرت  بصورت  غري حمسوس  رشوع شدهآهسته 

 به  اين  ترتيبنی  در كشور رافيای  كنوجغبه  كشور اقسا نقاط  (رسزمني  های  هند و فارس كنونی  و

                                                
  ویل دورانت ،مشرق زمین  گھواره تمدن ، پیشین.  ٤٦
مجلھ کابل،ص  ١٣٢٩حوت  ٩٨، نشر بنیاد فرھنگی  کھزاد،انتشار یافتھ ( درشماره ١٣٢١کھزاد احمد  علی،آریانا، کابل :   ٤٧
  ؛ ٣٠٨و٣٠٧، Ancient India Ptolemy » (ھند قدیم اثر بطلیموس«.رک. مگدونالد ،  ۶۶



 
 

واره .اين در حاليست  كه  ويل دورانت در جمموعه  تاريخ  متدن، در كتاب مرشق زمني گهانتشار يافتند 

ن قوم  متدن از  حركت دومی بطرف  سند يا پارس تذكر نداده بلكه  آنرا دنياله  مهان  مهاجرهتای اوليه  اي

 :)گه  های آسيای مركزی دانسته  است (مؤلف)از  استيپ  ها يا جل

رسازير شده  و از راه های » ]وقتی كه  از  ماورای شامل  هندوكش  بخدی (بلخ ٤٨آرياهائی   ويدی [ 

(سند) » سندهو«(گومل) بطرف » گوماتی«كرم)»(كرومو«بيعی و كالسيک  دره  كوهبا ، (كابل) ط

ی بني  رسزمني  آريا و هند رسحد طبيعی و تارخي«پيش رفتند.اين رود خانه بزرگ  بعد از عبور از 

   رهسپار هند  گرديدند و بار اول در وادی اندس رحل اقامت افگندند.»

از رسود  های  ويدی را  كه برتری قوم آريا را در برابر اقوام پنجابی كه داسيو  تادو بطور نمودنه  يكی 

 حني  گذشتن  از رود خانه سند می آوريم:ناميده  ميشود 

اندرا از صبح باينطرف ،  از چاشت به  اينطرف  جنگ  كرد و با تري  های خود  كشت و مانند «

غري قابل  تسخري  است و در   گامن  ميكردند قلعه  های  آهنا داسيو  را كه «با  آتش خود  هزاران  »اگنی«

 »  ن پناه برده  ميتوانند   در داد.آ

ی نا  چيز را د)! اين داسيو (پنجابی ) هاشپس  تو  ای اندرا (مقصد  از آريا های مهاجر در هند  ميبا«

توسوما)دشمنان  خود را  خراب  كنيد افگندی  اين قبايل بی دين را  حمكوم ساختی (ای اندراو  اکبخ

 »، معدوم سازيد  تا به  زير سالح شام بيفتند و اجساد خود را  تسليم  دهند.

از روی  اين  دو پارچه فوق احساسات  آريائی  های ويدی مهاجر نسبت به  بوميان اوليه  ماورای 

 ]٤٩[.هنا  واضح  معلوم  ميشود رشق  اندوس و صحنه  مقابله های  آ

 

                                                
48 L’Inde Civilization, Par Sylvain Levi 36-37. 

ھجری شمسی،   ١٣٢٠حوت  ٢٧کھزاد اجمد  علی ،آریانا ،از نشریات  مدیریت  عمومی تاریخ ،کابل : مطبعھ دولتی  موررخ    ٤٩
  .١۶ای ١صص 



 
 

کھ  برای مناطق شھر ھا رود خانھ  »  آریا«بعضی از  اسماء کالسیک .٢-٣-١٠۶
  ھا و کوھھای اطالق  میشده  است:

١.)Haroyuدر اين  كلمه داده است. است كه اوستا برای خطه شاداب هريرود  ) ھرویو: نامی

» هرات«، »آريا«، » اری« ، »ھری«ن  در مرور زمانه  كلامت  گنجانيده شده كه از  آ» آریا«يم  ريشه قد

 ]٥٠[و  غريه بميان  آمده  است. 

٢.)Arius( يا » آريا«، حتريفی  است  از  كلمه »آری«يا » آر.«است » هريرود«ام رود خانه : ن »

 ]٥١[»هريوا

٣.)Arii:و سپس  از  آن  نام برده»  هرودوُتس«به مردمی  گفته  ميشود  كه بار اول  ) اری ئی

به نوبه  خود از آن  تذكار داده اند .اين  كلمه  از روی  تلفظ و آهنگ به  » آرين«و » پلنی«، »اسرتابو«

يعنی نامهائی  شباهت دارد  كه  در مورد اهالی وخاک و »آريانا«و » هری يو«، » هری«، »اری« كلمه  

 عالقه  هری رود(واليت  هرات )  استعامل  ميشد .

ريانای  بزرگ  است .  اين قطعه شاداب و . نمونه  كوچكی  از  آ» آريانا«اليات  معروف آريا يكی از و

ن  عبور  ميكند  خيلی پر مجعيت و  دارای شهر  وسط  آ (هريرود)از » اريوس« حاصل  خيز  كه رود  

 زيبا مردمانی  بنام قرار نگارش بطليموس  در شامل اين واليت ه كه های متعدد  و آبادان بود

.بعضی  بودو باش  داشتند» Astabenoiاستابنو «يا»Astauenoiاستونوا«و  »Nisaioiنيسايوا«

 نام  می برد :به  اين  ترتيب را بطليموس » آريا«شهر  ها  و قصبات 

 1  .Distaديستا 

2   .Naperies  نباریس  

 Tauaتوا   .٣

4    .Augaraايوگارا 

5 .Bitaxa   بی تاكسا 

 6  . Sarmagana گانا رسما 

 7 . Sipohrae سيفاره. 

                                                
  .٢٨، ، ص ١٣٢١کھزاد احمد  علی،ھمان مأخذ :   ٥٠
  .٢٨ھمان  مأخذ پیشین ،   ٥١



 
 

8.  ) Rhaugara (روگارا 

 9 .Zamoukhana) (زموخانا 

 10  .Ambrodas) (  امربوداكس 

11  .)Varpna( ورپنه 

 12 .) Godana( گودنه 

13  .) Phoraua (  فوروا 

14.  Khatriskhe(  خرتيسخه 

15   .)Khaurina(خورينا 

 16   .Orthiana)( اورتيانا 

 17   .Taukiana)( توكيانا 

 18   .)Artikaudna(كونا ارتی 

 19   .Aria Alexandria)آرياسكندريه )ا 

 20   .)Babarsana(بابرسانا 

 21 )  .Kapoutanaكپوتانا( 

 22) .Areiaآريا(  

 23)  .Parakanake(٥٢ [كه از قبيل اينها ميباشد. پاراكانا[ 

  .موقعیت  ھرات٢-٣-١٠۶
] هرات بطرف  ٥٣[خراسان در دوره  تيموری متامًا  در افغانستان  كنونی واقع  است .هرات پايتخت  

دقيقه  21درجه و  34دقيقه  طول البلد  رشقی و 11درجه   62شامل  غرب افغانستان كنونی واقع و در 

هرات )و كيلو  مرت از شهر كابل (به راه  كابل  غزنی قندهار ، فره و  1162عرض البلد شاملی  بفاصله 

 كيلو  مرت  به راه  هزاره جات دوری  دارد .  868

اين شهر  از زمان قديم  تا احلال مركز متدن و هتذيب  و بازرگانی بوده  است.دريای  هريرود  كه  از  

ميان  هرات ميگذرد و با مركز شهرچند  كيلو  مرت فاصله  ندارد  جلگه  های  اطراف  اين  وادی پهناور 

سازد كه  اين  شادابی و حاصلخيزی هرات را در هنگام بی  نظمی  ها ی هنگام بحران را مرشوب مي
                                                

  .٣٧و٣۶کھزاد احمد  علی ، مأخذ پیشین، صص   ٥٢
لسترنج،ترجمھ  محمود  عرفان ، جغرافیای تاریخی سرزمینھای  خالفت  شرقی ،تھران:شرکت انتشارات  علمی و فرھنگی    ٥٣

  .۴٣۴، جلد دوم ، ص ١٣٧٧،چاپ سوم:١٣٣٧،چاپ اول 



 
 

سياسی و اقتصادی  رتی آن  از قديم  تا  كنون  امهيتچاره  گری  ميناميد  و موقعيت  بازرگانی و جتا

 .  اين ] قسمت  عمده  آن  از (رودخانه ) هريرود  مرشوب  ميشود ٥٤[شايان  توجه  داشته  است. 

رود  از  كوهستان  غوررسچشمه  می  گريد و  مهيشه  ميل سري آن بطرف  باخرت بوده .برای  آبياری  

در قسمت  بااليی  و ن  جدا  كرده اند كه برخی  دره(وادی )هرات چندين  هنر  از  آكشتزار  های 

يت و حول وحوش ند.مقدسی  هفت  هنر از اين  ها را  اسم  ميربد كه والا ن شهر واقعبعضی پائني  آ

 كرسی  هرات را آب ميداده اند.

دور تر از  كيلومرت)2/11(رود  هرات  از ابتدا  از  خاور به سوی باخرتجاری  گرديده هفت  ميل 

از نزديكی شهر مالن (ماالن) عبور ميكند. (قبل  از  اينكه رسک  جديد از  هراتشهردروازه  جنوبی  

جاده سابقه  آن  كه  مرشف به روستای ماالن است)پلی روی  آن قندهار به  هرات امتداد يابد  در  

ناف  خراسان مهتا  نداشت. (اين پل  مقدسی در خوبی وزيبائی  در اكرودخانه بسته شده بود كه بقول 

بشامر   مرياثهای فرهنگی  اين  واليت   هنوز هم  هبامن  نزهت و زيبايی  تا  هنوز  حفظ شده  و يكی  از

 (مولف))مريود.

هرات  از  رود  هرات  جدا  ميشدند  اسم برده   هنر كه برای آبياری  حول و حوش 9محداهللا  مستوفی از 

نجا ل جنوبی  آن بود  ميگذشت و  از  آ.آنسوی  هرات  هريرود از شهر فوشنگ  كه  حوالی ساح است 

ن  د  آهبای هنر مشهدبا آبه رسخس برسن  كه ه بطرف رسخس می رفت  و قبل  از  آپيچيد لبطرف شام

رود  هرات :«ملحق  ميگرديد و سپس در ريگزار  های رسخس ناپديد  ميگرديد . حافظ  ابرو  گويد 

يح  ميكند رصت  غور) معروف  است .حافظ ابرو  ت(چغچران مركز و  كرسی والي» خجاچران«بنام 

،ابن  266خری ،صرسچشمه رود  هلمند چندان  دور  نيست (است كه رس چشمه  هريرود از

  )32A؛ حافظ ابرو ، ص  216مستوفی ،ص ؛330، 329؛ مقدسی ،ص318حوقل،ص

هرات شهر بزرگ بود و دارای «ی دهد: مقدسی در قرن  چهارم  از  هرات  اينطور  تصوير بدست  م

در  يعنی دروازه  كاخ »رسای«چهار دروازه بود كه  اين دروازه ها  به  ترتيب موسوم بودند به دروازه 

نرا  كه  مقدسی  آ »فريوز آباد«ر،دروازه در طرف  مغرب روبه  نيشابو »زياد«شامل رس راه بلخ ، دروازه 

در سمت  خاور رو به   »خشک«دروازه فريوز ناميده  در طرف  جنوب رس راه سيستان و دروازه  

هرات  هبمني  نام ياد     ر  دروازه  مهني  دروازه  خشک  تا هنوز  دراكوهستان  غور .(كه  از  مجله  چه

ميگردد (مولف)).به  گفته  ابن  حوقل اين  چهار دروازه  مهه  چومبني بودند مگر دروازه رسای كه  

                                                
   ٣۵٠،جلد ششم، ص١٣۴٨دایرة المعارف آریانا، چاپ کابل:  مطبعھ دولتی سال    ٥٤



 
 

ن  دروازه  ها رو به  ار دروازه  داشت كه  هريكی  از  آ.قلعه  هرات  كه قهندز ناميده  ميشد)چهآهنني بود

ه اندازه  نيم  فرسخ  در  نام  خوانده  ميشد . وسعت  شهر بروی يكی  از دروازه  های شهر بود  و هبامن 

َرَسنگ(خ بودنيم فرس  کیلومتر ۶،٢۴گیری مسافت و نزدیک بھ  واحدی برای اندازه فرسخیا  ف

(دانشنامه  ازاد))وداراالماره  در  حملی بود  موسوم به  خراسان  آباددر يک  ميلی خارج  شهر رس  است

ن  چهار دروازه  در داخل شهر يک بازار و مريفت . نزديک  هر يک  از  آراه فوشنگ كه بطرف  غرب  

ها بود  و در بريون  هر دروازه حومه ی پهناوری وجود داشت  و مسجد  جامع بزرگ در وسط بازار  

خاک  خراسان  وسيستان بی  نظري بود .پشت سمت قبله  مسجد،  مزيبائی و كرست نامز گزاران در متا

 يعنی پشت  ديوار باخرتی  آن ، زندان شهر قرار داشت .

 شهر دو فرسخ فاصله داشت و خاک  آن قابل زراعت  نبود  و جزء هر كوهستانی بود كه بادر شامل ش

گ  های خمصوص سنگ فرش بدست  می  نشد .از اينجا سنگ  های  آسياب و سبيابان شمرده  مي

هارم زردشتی كه در قرن  چ» رسشک «ن آتشكده كهنه  ديده  ميشد  موسوم به آمد.بر قله ی ارتفاعات  آ

از آن   ائیو شهر  هرات  كليس » رسشک«نيمه راه  ميان  آتش كده ها به  زيارت  آن  می شتافتند. در  

مسيحيان  نيز  واقع بود. در جنوب  هرات رس راه  مالن (ماالن)پلی روی  هريرود بسته شده بود و 

ب اّ های متعددبودو از چندين  هنر    اراضی ميان پل و شهر بسيار خرم و رسسبز و شامل روستا

 هبم  پيوسته بود .ميگرفت . در راه سيستان  تا مسافت يک روز راه دهات و روستاهای اين واليت 

يعنی 614ياقوت  كه  در سال  آبادی و رونق  هرات تا زمانيكه  مغوهلا  بر آن  استيال يافتند باقی بود.

در  خراسان شهری بزرگرت ،  نيكوتر، «نجا بوده  است  ميگويد : در آ هار سال قبل  از محله  مغولچ

قزوينی .» ام ، باغهای بسيار و آهبای فراوان  دارد  مهمرت و با رونق  تر و پر مجعيت  تر  از  هرات  نديده

هنا را ميگرداند مهانگونه  كه  آب  آسياب يد نموده از آسيا  هايی كه باد  آمهزمان او  گفته ی ياقوت را تأي

دوباره  آبادی خود را  از رس   را بگرداند  اسم برده  است . هرات پس  از  حتمل مصيبت محله  مغول

هللا  مستوفی يک قرن بعد از محله  مغول  ابن بطوطه را كه  گويد  هرات پس از نيشاپور گرفت  ومحد ا

دور بارويش  نه  هزار گام  است  و هوائی  :«بزرگرتين شهر  های  خراسان  است تأييد  نموده  ميگويد 

است متصل   آن  .. و  هژده پاره  ديه در غايت  نيكوئی و  درستی دارد وپيوسته  در تابستان شامل  وزد .

نيكوست و مردم آن  ز  ميوه  هايش انگور فخری و خربزهو آبش  از  هنرچه  هريرود  است و ا    شهر 

شهر سالح ورز و جنگی و  عيار پيشه باشند و سنی  مذهب اندو در  آنجا قلعه  حمكم است  كه آنرا 

گفته اند و اين زمان  »  ارشک«انرا  شمريم خوانند و بردو فرسنگی  هرات بر كوه  آتشخانه ای بوده كه  



 
 

ميگويند  و مابني  آتش  خانه  وشهر  كنيسه   نصارا بوده  است  و  از  مزار  كبار »  امكلجه«آن را قلعه 

اوليا و علام  تربت شيخ  عبداهللا انصاری  معروف به پري هری و خواجه حمّمد ابوالوليد و امام فخر رازی  

ان بوده و شش هزار محام و دی ملكان  غور  دوازده  هزار دكان آبا است ...  ودر  حني حكمران

و چهارصد و چهل و چهار  كاروانرسا و طاحونه  وسه صد و پنجاه و نه مدرسه و خانقاه  وآتشخانه

 .»هزار خانه  مردم  نشني بوده  است 

عت  خراب  كرد  و اكثر صننرا  ور بر  هرات  استيال يافت باروی آدر اواخر قرن  هشتم  چون امري  تيم

نرا  تازه  در ماواء النهر  بنا  كرده بود  كوچانيد. صاحب  كتاب جهان  نامی گران  آن را به شهر سبز كه  آ

هجری  ميزيسته  گويد هرات  پنج دروازه دارد . دروازه شاملی موسوم  است  1010تركی كه  در سال 

باد ، دروازه ق، دروازه  جنوبی دروازه  فريوز آب  عرابه  دروازه  ملک ، دروازه  غربی موسوم به در

رشقی دروازه  خوش و دروازه  شامل رشقی كه از مجله  جديد  تر  است دروازه قبچاق نام  دارد 

«.]٥٥[  

  .مالن یا ماالن١
در دو فرسخی  جنوب  هرات شهر مالن واقع بودتصور ميشود  كه  آنسوی پل بزرگی كه روی هريرود 

قرار داشته و آن پل بنام  آن شهر خوانده  ميشده است .اطراف شهر روستائی بود هبامن  نام  بسته بودند

و مالن هرات  می  گفتند تا با مالن روستای باخرزدر »سفلقات«و به وسعت يک روز راه. اين مالن را 

ت .ياقوت  آنرا  و تاكستاهنای  بسيار داش شهر چه  ای بود كه باغهای فراوان ناشتباه  نشود.مال قهستان

ست  ميگويند. واليت  آن بي ماالن«نرا ده ولی  گويد مردم  آديده  و اسم  آنرا بصورت مالني ضبط  كر

ن  چهار دهكده باسم  مرغاب و باشينان و رندان و  عبس قان بام  رسيده  وپنج  دهكده  داشته كه نام  آ

 است.

  .کرخ٢
ن  گويد بعد از  كرسی  واقع بودكه ابن حوقل در باره  آ خشهر كرخ يا كارو  شامل  هرات در يک  منزلی

هرات  بزرگرتين شهر  های واليت  هرات  است . از  كرخ زرد آلو  و مويز صادر  ميگردد.  مسجد  آن  

در حمله  ای بود بنام سپيدان. خانه  های شهر  از  خشت ساخته شده بود . اين شهر در دره ی واقع شده 

                                                
؛ رک: اسطخری  ۴٣۵،۴٣٧رفان ، جغرافیای تاریخی سرزمینھای  خالفت  شرقی،پیشین صص،لسترنج،ترجمھ  محمود  ع   ٥٥

؛ ابن بطوطھ: جلد سوم  ٣٢٢؛قزوینی : جلد دوم  ٩۵٨؛یاقوت؛ جلد  چھارم  ٣٠٧-  ٣٠۶؛مقدسی  ٣١٨-  ٣١۶؛ ابن حوقل ٢۶۶- ٢۶۴
؛ میر خواند  خاتمھ روضة   ٣٢٣- ٣٢٢جلد اول ، غ شرف  الدین  علی یزدی :  ٣١٢- ٣١٠؛ جھان نما ، ١٨٧؛ حمد هللا  مستوفی  ۶٣

  ۵۴- ۵١الصفا ، جزو ھفتم ، صص



 
 

مسافت داشت و رسارس آن باغها و استخر  ها و دهكده ها ی آباد بودو  هنر  های  كه بيست فرسخ  بود

 آن به  هريرود  مريخيت وظاهرًا  هتر بزرگ آن مهان بود  كه ياقوت آنرا  هنر كراغ  ناميده است.

 ه بودند كه  جغرافیشهر  های بسيار يكی پی  ديگر واقع شد در  خاور  هرات  در دره ی پهناور هريرود

بفاصله يک روز راه  تا  هرات ،  يشان«اسامی آهنا را ذكر نموده اند به  اين  ترتيب:  هارمنويسان قرن  چ

ني شهر  آن اوفه (اوبه) كه فاصله  بس  از آن  خيار ،پس  از آن  اسرتبيان، پس  از آن  ما رآباد، پس  از پ

راه شهر  خشت (چشت) بود كه  از  يگری يک روزه راه بود و پس  از اوفه به فاصله دو روزدها با 

رخ  مهمرتين شهر آن  دازه  كرخ  وسعت داشت و پس  از  كشمرده  ميشد.اوفه يا اوبه به انتوابع  غور

ناحيه بحساب می  آمد . چهار شهر ديگر مانند يكديگر بودند و مهه  آن  آب و باغستان و  كشتزار 

 و در كوهستان بود و از ماراباد  برنج تان  نداشتداشتند واز مالني كوچكرت بودند.اسرتبيان  تاكس

 ]٥٦[»فراوان به شهر  های ديگر صادر  ميشد.

  .پوشنج یا پوشنگ ٣
يا بوشنج واقع بود.اين  ا فوشنجمغرب هرات شهر پوشنج  يا (پوشنگ)ييک روز  راه  در   فاصلهبه 

، قرار دارد شهر در نزديكی شهر غريان (غوريان) نزديک ساحل چپ  هريرود  يعنی در  جنوب آن 

در است و مانند  هرات   تبقدر نصف  هرا «هارم  در باره  بوشنگ  گويد : .ابن  حوقل در قرن  چ

ن ختان  است ، درخت  عرعر در  آدر  و تا  كوه  دو فرسخ فاصله دارد و در ميان لگه  ای واقع شدهج

و چوبش را به نواحی ديگر می برند.بوشنگ  حصار و خندق و سه  دروازه   شهر رشدعجيبی ميكند

داشت .يكی  از  اين  دروازه  ها  موسوم به دروازه علی  رو به  نيشابور، ديگری دروازه  هرات  رو به  

 مرشق ، سوم دروازه قهستان  رو به  جنوب  غربی . ياقوت  كه اين شهر را هنگام  عبور از آنجا  ديده و

ن شهر بوشنج يا نام  آ« در  آن زمان  آن شهر در ميان  دره ای پر  از  درخت  جای داشته  است  گويد: 

واليتی بسيار  از :«محد اهللا  مستوفی  در قرن  هشتم  گويد » فوشنج  است  و ايرانيان  بوشنگ  گويند.

اند  اشد چنانكه  گفته اند صدوتوابع  آنست .باغستان بسيار و  خربزه  وانگور و  ميوه  اش نيكو  ميب

ن مهه به باد  ميگرددو گويند فرعون كه  در زمان  موسی  در مرص بوده از نوع انگور دارد و آسياهبای آ

انجا بوه است (در مورد فرعون زمان  موسی  و موطن  اصلی آن  حرفهای زيادی  از قول مردم روايت 

خلم  »چهل خر«كه فرعون زمان  موسی  از روستای  ن  است است و يكی  از  اين روايت  ها  آ شده 

                                                
؛ رک:استخری  ۴٣٧- ۴٣۶ صص،فصل بیست و نھم،  نیشی،پیخالفت  شرق  ینھایسرزم یخیتار یایجغرافگی لسترنج ،    ٥٦

، جلد   ۵٠۵،جلد سوم ٩۵٠،جلد دوم ۴٧٠؛ یاقوت :جلد اول۵٠،٢٩٨،٣٠٧،٣۴٩؛ مقدسی  ٣١٨،٣٣۴؛ ابن  حوقل ٢۶٩،٢٨۵
  .٢۴۶،٣٩٧،۴٩٩چھارم ،



 
 

بوط به واليت بلخ  كيلو مرتی رشق  شهر مزار رشيف  موقعيت دارد و مر  50يا تاشقرغان كه در 

كرده  است اما اين افواهات كدام استنادی ندارد مانند  گفته فوق  محداهللا  مستوفی  ميباشد  خروج 

هجری بوشنگ با  آنكه  783در سال »ر اوست  از  آنجاست.وهامان  كه هم  وزي ميباشد (مولف))

باروی بلند و خندق عميق و پر از  آب  داشت  و رشف  الدين  علی يزدی به  آن  اشاره نموده كه  اين 

مدو معلوم  نيست  چرا  از نكرد و به  ترصف امري تيمور در آ شهر در برابر سپاهيان امري تيمور  پايداری

از صفحه  تاريخ  حمو  گرديد و پس  از مدتی نام  غريان (غوريان) كه اكنون  مكان    آن پس نام بوشنگ

آباد و پر رونق  است  بر روی خرابه  های بشنگ كه بوسيله امري تيمور غارت و ويران شده بود ساخته  

ًآهنا را  از توابع قهستان  رده اند شمشد .ناگفته  نامند كه سه شهر فرجرد و خر جرد و كوسی كه سابقا

كوسوی يا كوسويه را نزديک تر به  :«ابن حوقل ]٥٧[»  .است  مرده شدهغالبًا  از توابع بوشنگ ش

ن بزرگرتين  اين  هر سه  شهر بود و يک آ رود خانه   هرات (هريرود) و در شامل خرجرد دانسته كه 

 ]٥٨[ .»سوم شهر بوشنگ ، كه  جماور آن  در  خراسان بود،وسعت داشت 

  .اسفزار یا سبزوار ھرات۴
رس راه (فراه و) زرنج   واقع  است و در قرن  چهارم  عالوه بر  در  جنوب هرات برواليت اسفزار 

هار شهر ديگر در  آن جا  وجود داشت كه  عبارت بودند  از واليت كه اسفزار ناميده  ميشد  چ مركز آن

ادرسكر (ادرسكن) كوشک و  كوشان (كوسان يا كهسان)اسفزار كه  كرسی  آن واليت  بود اكنون 

نرا سبزوار هرات  (نيز) گويند تا با سبزواری كه دند) معروف  است و آ (پختوی آن شنيبنام سبزوار 

گردبزرگرت بودو در  سبزوار از  خرسو« شاپور است  اشتباه  نشود:به  اين رشح  درسمت باخرت  ني

ن به بيست  امتداد  داشت و وسعت  آ نرا بيهق  ميگفتند.واليت بيهق تا حدود ريوندقرون  وسطی  آ

فارسی بيهه يا هباين بمعنی يست  ويک  دهكده داشت .اصل كلمه بو سه صدو بوپنج فرسخ  مريسيد 

اسم صحيح تر شهر سابزوار است ولی مردم به اختصار سبزوار  بسيار بخشنده  است و  

 ]٥٩»[ميگويند.

                                                
 ٢۶٧،٢۶٨؛رک: اسطخری  ۴٣٧،۴٣٨،پیشین ،فصل بیست و نھم ،یخالفت  شرق  ینھایسرزم یخیتار یایلسترنج ، جغراف   ٥٧

و صنیعالدولھ  در ٣١٢؛علی یزدی :جلد اول ١٨٧؛  مستوفی ٩٢٣، جلد: سوم٧۵٨؛ یاقوت :جلد اول  ٢٩٨؛ مقدسی  ٣١۶؛ابن حوقل 
از نزدیک  خرابھ  ھای پوشنگ  عبور کرده و  اضافھ  میکند کھ  این  خرابھ ھا  :«میگوید ٢٩٨مرآة  البلدان ، جلد اول ، ص

  نزدیک  غوریان  است  ولی داخل  آن  نیست .
  . ٣١٣،٣١٩؛ ابن  حوقل ،٣٨٢،٣٨٣فصل بیست و پنجم ، ص  ،یخالفت  شرق  ینھایسرزم یخیتار یایجغراف ترنج ،لس ٥٨
؛ کتاب  خراسان   ١٨٦؛  مستوفی ٣٣١، جلد دوم  ٨٠٤؛یاقوت  : جلد اول  ٣١٨- ٣١٧؛مقدسی ٤١٧لسترنج ، پیشین ؛   ٥٩

  .٣٩٨ووسیستان ،ص



 
 

در كتاب مسالک اسفزار را بنام خاشان(يا جاشان)نيز ناميده اند.شهر ادرسكر يا اردسكر (كه امروز 

بنام  ادرسكن ياد  ميگردد) هنوز در سمت  خاور  اسفزار باقی  است  ولی بنام  ادرسكن  ناميده  

شهری وسط  است و  «ويد : شمرده و محد  اهللا  مستوفی گ وت  اسفزار را  از توابع سيستان.ياقميشود

ه  ديه توابع دارد باغستان بسيار و  ميوه و انگور فراوان باشد  واهل آنجا سنّی شافعی مذهب چند پارچ

 ]٦٠»[اند و در دين  متعصب

  .شاھراه ھای ھرات٣-٣-١٠۶
ود را از  اور بادغيس كه متام رسزمني  هريررود مريود از واليت پهنشاهراهی كه  از  هرات بطرف مرو 

و در باخرت اين  عليای مرغاب را  از طرف خاور فرا  گرفته  است  ميگذرد طرف باخرت (شامل پوشنگ)

راه دوشاخه شده شاخه دومی  بطرف  ميمنه ، جوزجان واز آنجا دو شاخه شده يكی بطرف انبارو 

و از بلخ باز اين راه دوشاخه شده يک راه بطرف  شاخه دوم بطرف بلخ  مريود و ذردميگ كوهستانات 

نقشه راه  های ترابری و شاهراههای  43(به صفحه  ترمذ و  دومی بطرف ختارستان و بدخشان  مريود 

نجا به شهد و  نيشابور وصل ميگرد و از  آراهی از هرات بطرف مغرب كه به  مبازرگانی نگاه كنيد). 

و اه ديگر  از هرات  از طريق فراه كرمان و عراق وشام تا سواحل مديرتانه امتداد داشته  است . رری و 

آباد ، زابل  تا به  غزنی و نيمروز (سيستان) به هلمند و  از  آنجا دو شاخه شده يک راه  به رخج وتگني 

لج  از طريق ارزگان به  مناطق  نجا  تا به  كابلستان  امتداد  می يابدو راه دومی به  زمني داورو خاز  آ

 . كه در بحث راه  های قندهار  به  تفصيل بيان  گرديدتا  باميان امتداد  می يابد (غرجستان)ارجات هز

 

  .مرغاب٣-٢-١٠٦
اين قسمت  مرغاب  از  از جبال  غرجستان بر می  خيزد و خود بادغيس  از چندين رشته  رودخانه  

از سيزده فرسخی  هرات  رشوع   كهيس قسمت  خاوری بادغ  ميگرددساحل  چپ مرغاب آبياری  

و سه شهر بزرگ داشت كه  عبارت بود  از ببن  وكيف و بغشور       ميشد معروف بود به  كنج رستاق

كه در كتب مسالک  نامهای  آهنا بطور تقريب معني شده  است .مقدسی از مجله  آبادهيای ديگر باد 

سفانه امروز حمل آهنا مشخص نگرديده است.  امروز رسارس اسم برده ولی متأ نه شهر بزرگ را غيس  

ان  كرد . اين واليات را وير اين  ناحيه بيابانی و خشک و خالی  از سكنه  است زيرا هجوم  مغول متام

                                                
؛یاقوت: جلد ٣٠٨،٣۵٠، ٢٩٨؛مقدسی ٣٠۵،٣١٨،٣١٩؛ ابن  حوقل ٢۶٧- ٢۶۴-٢۴٩،رک. اسطخری  ٣٩٩لسترنج ،  پیشین،   ٦٠

  . ١٨٧، مستوفی ٢۴٩اول ٌ



 
 

كی نجا اندبادهيای آده  ميشود از فراوانی آب ورونق  آخرابه  های بسيار كه اكنون در  اين رسزمني  دي

 آنست كه  جغرافی نويسان قرون وسطی  ذكر كرده اند .هنا  غري از حكايت  ميكندولی اسامی جديد  آ

ر كه يكی  از شهر  های بزرگ  كنج رستان بوده گويای مهان باشد كه امروز به  خرابه  های شهر بغشو

نی  ی  خراسان و غا از هبرتين شهر  هاقلعه  مور معروف  است .ابن حوقل در قرن   چهارم بغشور ر

بقدر بوشنگ است وسلطان  آن  ناحيه  در ببن يا ببنه كه بزرگرتين شهر  « ترين  آن بالد شمرده  گويد : 

يف بقدر نيم شهر بغشور بودو مهه  اين م بزرگرت  است اقامت دارد .شهر  كهای  آنجا  و از بوشنگ  ه

كشتزار  ها ی  خرم  جای داشتند و از هنر    ها واز خشت يا آجر ساخته شده و در  آغوش باغ شهر  ها 

 ب ميگرديدند.ها (قنات) سريآها  وچاه  

گذشته بغشور و شهر  های   نای رسشار دورانهجری  آن رسزمني  را ديده غ 616ل ياقوت  كه  در سا

وم  مغول نرا تأييد  كرده  گويد : اكنون  خراب به  آن راه يافته ، اگر چه  اين  وضع قبل  از هججماور آ

 نرا بون  ناميده و شهر ديگر را  نيز ديده  كه آنرا باميان يا بامنجه  است  .ياقوت ببنه را  ديده و آبود

ميگفته اند و تا ببنه  مسافت زياد  نداشته است .ياقوت  گويد  واليت  آن  حاصل خيز  است و درخت 

االعالق «هجری نگارش كتابی به نام  310 در سال» ابن رسته«(] ٦١[.»فندق در آن فراوان  می باشد 

رفت، آغاز نمود. اين كتاب مشتمل بر هفت  را كه درنوع خود دائره املعارفی بزرگ به شامر می» النفسيه

 خراسان،لد هفتم آن بر جای مانده است. اين جملد درباره جغرافيای ايران،جملد بوده است كه اينک جم

عربستان، يمن، آفريقای شاملی، اسپانيا، آسيای صغري، روسيه، تركستان و هند است و غالبا اطالعاتی 

 ).دهد را درباره حدود شهرها و خصوصيات مردم هر ناحيه و احيانًا سابقه تارخيی آن به دست می

در كلران وسگردان و قراباغ ]٦٢[ ».افغانستان«در كتاب C.E . Yateوع شود به مهچنان رج

) و قراتپه  خرابه  هائی ديده  ميشودكه بيشک پاره  از  96،103) . و مهچنني در قلعه  مور (ص101(ص

 رب  اسم  آهنا را ياد  كرده اند.ر هائی  است كه  جغرافی نويسان  عآهنا بقايای شه

آنچه  در باره ناحيه  جنوبی واليت بادغيس ذكر كرده اند ، شهر  های  آنجا امروز مهه  از نقشه  ها  نا 

پديد شده و تعيني حمل  آهنا ويا تطبيق آن  اسامی با خرابه  هائيكه اكنون  ديده  ميشود  مشكل  است 

باد ، كوفا ف بشت، جازاوا ، .مهچنان مقدسی  از  هفت شهری  نام  می برد كه  عبارت اند  از كوغانا

                                                
، جلد دوم ۶٩۴، ۴۶١،۴٨٧؛یاقوت: جلد اول  ٢٩٨،٣٠٣؛ابن حوقل مقدسی  ٢۶٩؛اسطخری  ١٧٣ھمان مأخد ؛ رک. ابن رستھ    ٦١

  ٣٣٣، جلد  چھارم ٧۶۴
62 North run Afghanistan or letters From the Afghan Boundary Commission by Major C.E Yate, C.S.I. 
C.M.G. with Route Maps. William Blackwood and sons Edinburgh And Landon. Heart and its 
Antiquities, Page 23,67-68. 



 
 

كابرون ، كالوون و كوه  نقره  ولی حمل  آنرا نميتوان  تعيني  كرد .  دهستان در قرن  چهارم  دومني شهر 

بزرگ بادغيس وبقدر نصف بوشنگ بود كه باالی كوهی جا داشت . خانه  هايش  از  خشت ساخته 

(يعنی اندک  و  كشتزار  های آن ديمی  شده  ورسدابه  های  برای فصل گرما داشت .باغهای  آن

كوه  نقره  چنان   كوچكرت بوداقامت داشت .شهر باد كه  از دهستانآ ن ناحيه  در كغانللمی)بود.امري آ

ن پيداست پای كوهی بود كه در آن  معدن  نقره  وجود داشت .مقدسی ميگويد  اين شهر  كه  از  نام  آ

خس مريود  واقع بود اما از چهار شهر ديگر هيچگونه  ها رس راهی كه بسمت شامل  هرات به رس

 ذكری نكرده  است .

است »  بادخيز«يا قوت  گويد دهستان روستائی در بادغيس  است ، اضافه  ميكند  كه اصل اين  اسم 

نجا می وزد . محد  اهللا  مستوفی ضمن گفتگو در باره بادغيس اسامی بسياری را ياد  چون باد بسيار در  آ

ندكه در نسخ  خطی باشكال خمتلف ضبط  گرديده و بنا بر  اين فهميدن  آهنا مشكل  است .وی از ميك

ن  ناحيه  موسوم به كوه ام برده  است .سومني  نقطه مهم  آدهستان  كرس و هم  از  كوه  نقره  ن

 رم آنجا  موسومابجای كوه  غاناباد)كه قرار گاه امري آن  ناحيه بوده ياد  كرده  است .شهر چه»(غناباد«

كه سازنده  ماه  نخشب  است كه اين  مرد  در » حكيم برقعی «نجا را مقام بوده به نام كاريزيا كاريزه كه آ

هدی عباسی گرديد و كوشش بسيار ام  كرد و اسباب زمحت  خليفه املقرن  هشتم به  دعوی پيغمربی قي

 بعمل آمد تا آن فتنه را خاموش ساختند.

شكل طبيعی وجود داشته  از ساحه  كالنی كه  در آن  درختان يا جنگالت  پسته به  مهچنان   مستوفی

  وری حمصول پسته دانسته  است كه  اين حمل تا به  كشک هراتياد كرده و ممر مردم  آن را  از مجع  آ

ام  ا پنج فرسخ در پنج فرسخ  ختمني زده  است  (كه امروز بنرنجا  امتداد داردكه  مستوفی مساحت  آ

نوب منگان در جو و مركز فعلی باد  غيس تا دره بومپسته ليق ياد  ميگردد كه  ساحه ای  از  قلعه ن

 لف))امتداد دارد(مؤرشقی مرغاب،  آنطرف آن  تا رباط سنگی و  كشک  

هنا واقع  راه آبر اثر لشكر كشی امري تيمور  از  هرات به مروالرود بادغيس  كه رس در پايان قرن  هشتم

   ]٦٣[»د بخاک يكسان شد. بو

                                                
-٢٩٨؛ مقدسی ٣٢٠- ٣١٩؛ابن حوقل  ٢۶٨،٢۶٩و ممالک ؛ رک. اصطخری،مسالک  ۴۴١،۴۴٢گی لسترنج ،پیشین، ص    ٦٣

؛ ٣٠٨؛شرف  الدین  علی یزدی :جلد اول  ٣١۵- ٣١۴؛جھان نما  ١٨٨- ١٨٧؛ مستوفی ۶٢٣، جلد  دوم: ۴۶١؛یاقوت:جلد اول  ۴٠٨
C.E. Yate  ۶صفحھ » افغانستان«در کتاب.  



 
 

  »:غرج انشار«جستان یا غر .۵-٣-١٠۶
كه   ست، ناحيه  كوهستانی ای  ا در خاور بادغيس، جائی كه رود  مرغاب رس چشمه  می  گريد

موسوم بود و » شار«ناميده اند . پادشاهان  آن  ناحيه  به » غرج انشار«آنرا جغرافی نويسان قديم عرب

بمعنی  »الشار رجغ«و بنا بر اين   در زبان اهالی  آن  ناحيه  بمعنی  كهستان» غرج«بقول  مقدسی  كلمه  

ميگفتند و در رشح  »  غرجستان«كوهستان پادشاه  است ، اما در اواخر قرون وسطی آن  ناحيه را  

ت  گويد  غرجستان بصورت  غرشستان و ني  اسم  ذكر  گرديده  است .ياقوغول  به  عني مهجنگهای م

 غرستان نوشته  می شود و اغلب با  غورستان كه ناحيه ای در خاور غرجستان  است  اشتباه ميگردد.

عراب معروف بود به ملک  الغرجه . در قرن  چهارم غرجستان واليت  ادشاه  غرجستان  نزد اشار پ

ن  وجود  داشت . دو شهر  عمده  مسجد  جامع در شهر  های  خمتلف  آغنی بودو ده  

نام  داشت كه  حمل صحيح  آهنا  معلوم  نيست . آبشني (افشني ،   »شورمني«و » آبشني«غرجستان

باشني)بفاصله يک  تري رس  در ساحل رشقی رود خانه  مرغاب عليا و بمسافت  چهار منزل  باالی 

لخ  صادر نجا به باز  آ مرورود واقع بود. اطراف آن را باغهای قشنگ فرا  گرفته بود و برنج فراوان 

(رسمني) در كوهستانی بفاصله  » رشمني« ميگرديد و قلعه  مستحكم و يک  مسجد  جامع داشت.

چهار فرسخ  در جنوب  آبشني  و هبمني فاصله  نسبت به  كروخ در شامل  خاوری هرات قرار داشت . 

ه به شار موسوم بود  در از اين شهر مويز بسيار به  بتامم  نقاط جماور صادر  ميگرديد.امري  اين  منطقه  ك

يا بلكيان)بود.ياقوت  از دو شهر  ديگر غرجستان »(بليكان« دهكده بزرگ در كوهستانی موسوم به 

هستان  نيز نامربده  بنقل  يكی از اهالی  آن  منطقه  گويد : اين دو شهر  در كو» بيوار«و » سنجد« بنام

( راه  هرات به  مروالرود ، چنانكه  جغرافی نويسان هنا اشاره ای نكرده  است.واقع  اند، ولی به  حمل  آ

قديم ثبت  كرده اند ، در رسارس كنج رستاق از شهری به شهری ميگذشت و جنوبی ترين  منزلگاههای 

 هم بفاصله دو روز راه  تا  هرات بود) ببن«آن 

   .غور یا غورستان۶-٣-١٠۶
به  غور و  غورستان  معروف بودو از ناحيه بزرگ  كوهستانی در سمت  خاور و  جنوب  غرجستان 

هرات  تا باميان و حدود  كابل و  غزنه  امتداد داشت ، كه  عبارت  از منطقه  جنوب  رود خانه  هرات  

ثل  زرگ  مب  اشاره  كرده اند كه رود  های بلميباشد . جغرافيه  نويسان قرون  وسطی به  اين  مط

می ريزد )از اين  ناحيه رس  چشمه  ميگريند   ذرهبه  درياچه هريرود و  هريمند و خواش وفره (رود كه 

و از  حدود  غرجستان  نيز رود  مرغاب بر ميخيزد . از جغرافيای وسيع  اين  منطقه  كوهستانی 



 
 

نجا كه در تواريخ ذكر گرديده  معني  ها ی آسفانه رشحی بام نرسيده است و حمل شهر  ها و قلعه  متأ

لمني  آنجا غور بالد  كفر بود  گو اينكه  مجاعتی  از  مس م  به  گفته  ابن  حوقلنيست .  در قرن  چهار

باغهای بسيار داشت و بداشتن معادن طال  و  و نجا معمور و چشمه  ها و  هنر  هاميزيستند .دره  های  آ

رشقی رود  خانه    ن و پنجهري  قرار داشت كه در منبعباميانقره معروف بود و اكثر اين معادن در ناحيه 

در شامل كابل رسازير (پاراپاميز)كابل كه به اندس  يا مهران  می ريزد كه از شامل كوههای  هندوكش 

ن  حمل را پنجهري( به زبان نبع رشقی  اين رود خانه معدن معروف نقره  است كه  اعراب  آميگردد. در م

   در  موضع كابل خواهد آمد)اهل حمل پنج  هري يعنی پنج  كوه)می ناميدند(رشح بيشرت 

ً  از اعوان و ياران  دولت  غزنوی بودند استقالل پس  از زوال  دولت  غزنويان  امرای  غور كه سابقا

در كوهستان  عه فريوز كوه را مركز فرمانروائی خود قراردادند . فريوز كوه قلعه بزرگی بودليافتندو ق

 ]٦٤[ن  معلوم  نيست لی امروز حمل  آو

هنا را در هم پيچيد  هجری كه خوارزمشاه بساط  حكومت  آ 612ور از نيمه قرن ششم تا سال امرای غ

ن آنرا بر انداخت ، ولی پيش  از  آ ن فتنه  مغول يكباره  دولت استقالل داشتندو چند سال بعد از آ

هجری امرای  غور توانستند قسمت شامل هندوستان را تسخري نموده 588تاريخ ، يعنی در سال 

سلطنت خود را  در رسارس بالدی كه  از دهلی تا  هرات امتداد  داشت بسط  دهد .پس  از  اينكه  

مغوهلا سلطنت  غوريان را واژگون كردند باز غالمان و عامل  آهنا مدت  مديدی ، يعنی  تا سال 

 ). هارم  مهني  اثر بخش غوريان را نگاه  كنيدچ(جلد  هجری بر دهلی فرمانروائی داشتند 962

هجری در ايام سلطنت و امراء  غور (از خاندان سام)به اوج 612و543غور يا  غورستان ميان ساهلای 

شكوه و  جالل  خود رسيد . ياقوت  در  وصف فريوز كوه پايتخت بزرگ  آهنا  سخن رانده ولی 

كرده گويد :از شهر  و  ن  دژ  گفتگهللا  مستوفی بطور امجال از آتفسيلی در باره آن ذكر نكرده  است .محد ا

هجری  رسارس اين  منطقه  پامال لشكريان  چنگيز   616است در سال » آهنگران «ن  ناحيه  های مهم  آ

شد .و فريوز كوه  قهرًا به  ترصف  آهنا در آمد و بخاک  يكسان شد . دو قلعه  معروف و  عظيم  آن  

صحيح  آهنا حمل  ه فرسخی داشتند اكنوندبا هم فاصله  كه » فيوار«و  ديگری »ليونك«ناحيه  يكی  

پس  از مقاومت  بسيار تسليم  مغوهلا  گرديد ند و بخاک يكسان  درست  معلوم  نيست اين دو شهر

   ]٦٥[شدند.

                                                
؛ مقدسی ٣٢٣؛ ابن  حوقل  ٢٧٢- ٢٧٢. اصطخری ؛ رک ۴۴٣- ۴۴٢لسترنج ، جغرافیای تاریخی  خالفت شرق ، پیشین  ، ص    ٦٤

  ،٧٨۵،٧٨۶،٨٢٣،، ١٨۶،، ١۶٣، ٧٢، جلد سوم  ٨٠٣؛ یاقوت : جلدداول ٣٠٩
  .۴۴۴لسترنج ، پیشین  ، ص   ٦٥



 
 

   



 
 

  . بامیان٧-٣-١٠۶
  
شهر باميان كرسی واليت بزرگی هبمني  نام بود كه قسمت  خاوری  غور را  تشكيل  ميداد و خرابه    

های كهن آن حكايت  از آن دارد كه  مدت زمانی قبل  از ظهور اسالم  يكی  از مراكز مهم بوده  است 

ولی بارو ندارد .   .اصطخری باميان را به اندازه  نيم بلخ  شمرده  گويد  : بر فراز تپه ای جای دارد

نرا آبياری  ميكند.مقدسی  در باره  اين شهر گويد : غايت  خرمی  است و  هنر بزرگی  آ واليت  آن  در 

دارد . مسجد  جامعی در يكی  از بنادر خراسان و از خزاين سند  است ، رسمای سخت و برف بسيار 

 ]٦٦ارای چهار دروازه  ميباشد .[و بازار  های  در حومه  آن واقع  است  و  شهر د درون شهر 

، شهری در هندوكش در شامل بخش  اصلی  اين  »الباميان«باميان  در  مأخذ  عربی كرارًا بصورت 

قرار  ايمرت از سطح در 2،  590به ارتفاع  یكوهستان یكابل ، در دّره ا یجبال و در شامِل غربسلسله 

 رودِ سند ريرا به آبگ(رسچشمه رودخانه بلخ)  حونيرودِ ج آبگِري كه   داشته وادی با امهيتی است 

ان  رود  مهچنشود.  یم رشوعشهر  نيا از ارتفاعات اطراف وندديپ یم شمه رودخانه كابل)(رسچ

باميان رس چشمه  می   نزديک به  هريرود و  مرغاب  نيز  از  ارتفاعات پهلويی هلمند ،  فراه رود ، و 

آهبای رودخانه ای حمسوب مركز مهم  یعيبه طور طب انيلذا بامگريد  كه بطرف  باخرت جريان دارد 

 زين مياست و در دوران قد ميشود كه ستون اقتصاد و  كشاورزی را  در طول  هزاران سال تشكيل داده

 ريجزو آبگكه ، ان رود خانه غور بندو مهچن ُقنُدوز رود خانه رفته است .  یبه شامر م یدژ مستحكم

ه  و سند است از رهگذر  حيات طبيعی خيلی با امهيت  ميباشد . در واقع كليه  رودخان  حونيرودِ ج

ري  های  اين وادهيا كه بر فراز شيب  آبگ ل و رشق  جريان  دارد  ازهايی كه بطرف  غرب ، جنوب ، شام

بلند  یو گذرگاههاد نيان  می يابدارد  به اطراف  جره هندوكش قرار های  پاروپاميزوس  يا كو

ُّنائ یكوهستان از شامل به  انيبام یاسيس یكند، بارها وابستگ یآن را از كابل جدا م یمانند ِشَرب و ا

جزو قلمرو كابل و غزنه به شامر رفته ، و  شرتيب انيبام ،ريكرده است . در قرون اخ دايپ يريجنوب تغ

 اناي: كه مركز آر ايباكرت تيو والل كاب انيواقع شده ، مرز م انيدر شامِل غرب بام گذرگاه آق رباط ، كه

 مرغاب و مرو) ،ی: ( شامل غرب افغانستان امروز انايمرگ تيوال ) یبوده است ( باخرت و بلخ امروز

و هزاره  ، غرجستاناني: ( حمدوده غور، بام زوسيپاراپام تيوال ) ی: ( هرات امروز ايآر تيوال

 تيوال و است بلند پروازكه حمدوده پرواز عقاهبا  يیجا ی) و به معنایجات مركز افغانستان امروز

                                                
  .۴۴۵گی لسترنج ، پیشین  ، ص   ٦٦



 
 

را مهه   تا رودخانه سند ) ی: ( غزن ايآراكوز تيوال  ،) یامروز مروزي: ( فراه ، قندهار و ن انايدرنگ گ

 . وده استم پيوست نماز طريق آبراه  ها و  جاده  های كاروان رو هب

.  ستيآن چندان روشن ن خيدر منابع ذكر شده است ، آغاز تار یالدياز قرن اول م انيگر چه نام بام

]  ولی ياقوت رشح مفّصلی در باره بت های بزرگ باميان ذكر نموده  گويد آنجا بتخانه ايست ٦٧[

نقش  گرديده  و بر  بسيار بلند بر ستوهنايی استوار ودر آن شكل مهه پرندگانی كه  خداوند آفريده  است 

خنگ «و ديگری را  » رسخ بد«بزرگ  از پائني  تا قله كوه كنده شده  است كه يكی را  سطح  كوه دو بت

) مينامند و گويند  آنان را در متام  جهان  مهتائی نيست .قزوينی از  (بودای رسخ و بودای خاكسرتی »بد

گويد :معادن زئبق و چشمه  گوگردی در آن  خانه زرين باميان و دو جمسمه بزرگ بودا سخن رانده  

در نتيجه  خشم  چنگيز حوالی  است . ويرانی باميان و (واليات  پيوست به آن) تا پنجهري (پنجشري)

ول فرمان كشته شد لشكريان  مغ  پرس چغتای در حمارصه باميان »موتوكن«است كه  چون نواده او 

و اجازه  ندهند  هيچ زيروحی در آنجا زنده  بخاک  يكسان  نامينديافتند تا باروی شهر و متام ابنيه آن را 

بدل شد كه  در مغولی بمعنی » مبلق«ن پس نام باميان  به  اخته شود. از آس بامنند يا  در  آنجا بنايی 

 یسكه ها  ]٦٨[ن پس باميان بصورت بيابان  خشک  در  آمد  . شده ) است  و از  آ(شهر نفرين 

 یو بازمانده ها یخينوع آثار تار چيمنطقه به دست آمده است ، اّما ه نيدر ا انياز كوشان یمعدود

است  یالديآهنا متعلق به قرن ششم م نيمرتيكه قد ینيمنابع چ. ستياز آن دوره در دست ن یگريد

 نيطبق نوشتة ماركوارت ، تلفظ نام ا] ٦٩.[ضبط كرده اند»  انْهيفار« اي» نا  نيِ فان «را به شكل  انيبام

 خيتار نيرا در ا انيدّره و شهر بام نيبوده است . ا»  كانيبام« انهيم ِی فارس مِرت يشهر در مراحل قد

 ، وصف كرده است . یني، زائر چ »هوان چوانگ«

شهر بوده است  نيدر ا يیاز ده صومعه و هزار راهب بودا شيبا ب يیمركز بزرگ بودا کيبه نوشتة او، 

بوده  جيشهر با آنچه در تركستان را نيا یمذهب دي. باز به نوشتة او، زبان و مسكوكات و خط و عقا

حمل  ( ِی بر فراز دّره در جنوب غرب یصخره ا یبر رو یداشته است . شهر سلطنت یاختالف اندك

دراز باعث اعجاب  انيدو جمسمة بزرگ ، كه سال نيبزرگ بودا قرار داشت . ا یجمسمه ها )استقرار 

از غارها و  یاريبوده ، مانند بس انيي) و اروپا481، ص 1، ج  ی(محو اقوتيجهانگردان عرب از مجله 

معلوم  یبدرست ثارآ نيا خيوصف شده است . تار ليبتفص رياخ یآنجا در ساهلا یواريد یهاينقاش

                                                
  J. Hackin, JA (1935); A. Foucher, La vieille route de L’Inde , Paris 1942 .بھ بعد ٢٨٧، ص ١٩٣۵ھاکن ،    ٦٧
  .١٠٣؛ قزوینی : جلد دوم ،  ۴٨١؛ یاقوت : جلد اول ، ص ٢٧٧،٢٨٠؛ رک. اصطخری ۴۴۵گی لسترنج ،  پیشین  ، ص     ٦٨
  .٧۵، ص ١٩٢٨در ھاکن ،  ویپل یادداشتھایبھ بعد؛ و  ٢١۵مارکوارت ، ص    ٦٩



 
 

دوم قرن  مةيدو جمسمة بزرگ بودا، ن خيآثار و تار نيمرتيقد خيدهد كه تار ی، اما شواهد نشان م ستين

تا قرن هشتم  یواريد یهايغارها و نقاش یكنده كار لياست و تكم یالديقرن هفتم م لياوا ايششم 

كه اصل آن  ی، سلسله ا انيبام دردوره  نيرسد كه در ا یبه نظر م نيادامه داشته است . چن یالديم

كرده است  یبوده ، حكومت م ی) تركستاِن غربِی بغوي( ِري ) و مسلًام تابع ام  اطلهياحتامالً از هفتاالن (ه

داشته  يیكرده و مذهب بودا یحكومت م نجايآدان در ربع اول قرن دوم هنوز در خان ني. ا

 ]٧٠[.است

 

 17،414 كشور است. مساحت آن یمركز های تياز وال »انيبام«شهر  تيبه مركز انيبام تيوال

منطقه به  ناي. است نفر  418،500 ،یالدمي  2001 آن بر اساس برآورد سال تيمربع و مجع لومرتكي

 اشته،كه در گذشته در آن وجود د یاديز یكه به موجب كثرت فرهنگ یخيوجود صدها اثر تار ليدل

 عضو سارک در سال یكشورها یفرهنگ تختيبه عنوان پا ني. مهچنباشد یم یجهان یشهرت یدارا

 شده است. دهي) برگزیالدمي( 2015

 شيو گو یكه به زبان فارس دهد یم لتشكي ها را هزاره تيوال نيمردم ا شرتيب مردم شناخت :

 ]٧١[ساكن هستند. تيوال نيدر ا زين کتاجي  %15ها، . مهراه با هزارهكنند یصحبت م یهزارگ

بزرگ هزاره  اتياز وال یكي انيهستند. بام هيناح نيا یقوم یتهااقلي از تاتارها و ها پشتون مهچنني

 .شود می حمسوب ها هزاره یفرهنگ یمركز اصل نيمهچن و ]٧٢[جات است.

  واحد  ھای اداری یا شھرستانھا

. است كه در كتاهبای ثبت احوال يا شناسنامه ملی بنام (ورث) نيز ثبت شده ورس شھرستان .١

 واليت از) ناهور( های شهرستان با و دارد قرار واليت نقطه ترين جنوبی در ولسولی اين

ميدان وردک. و لسوالی (شهرستان) از واليت  واليت از) هبسود دوم حصه(شهرستان.غزنی

كی از عقب يار نفر مجعيت دارد و هز  ١٨،٠٠٠حدود در باشدو می مرز دايكندی هم

 ترين كمدر اين شهرستان در گذشته  تا حال شايد . باشد می افغانستان های ولسوالی ترين مانده

                                                
شاوان ، ص ؛ ۴٨١، ص اولج  : ؛ یاقوت    ٢١،١٢١حبیبی عبدالحی، تاریخ افغانستان قبل از  اسالم ، جلد اول ،ص ،  ٧٠

  م ١٩۶٢ه /  ١٣۴١،  یالمعارف افغانستان ، چاپخانة دولت رةی، انجمن دا انایدائرة المعارف آر؛  ٨٣، ص ١٩٢٨و آکن ،  ٢٩٢ـ٢٩١
  .٢٠١۴جنوری   ) ششمrfiبھزادی شاھرخ، پخش توسط (   ٧١
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 الشيخجی هابنام . مركز ولسوالی در يكی از دره در اين شهرستان صورت گرفته باشد توجه

 .است واقع

 بنام فعالً  گرچه. رسد مركز ولسوالی بنام (َاَل ِشيّغجی) اگر نوشته شود درست تر بنظر می

 .است شده معروف نو شهر

 از اين قرار است: است شده انجام ولسوالی اين در ،٢٠١٣تا  ٢٠٠١ درساهلای كه كارهای

  ٣٥ كشيدن رسک از مركز ولسوالی به طرف شيوقول (سفيد غوسفلی ورس) به مسافت .٢

 .كيلومرت. تا روستای ورزنگ كه رس مرز ورس با شهرستان دايكندی واقع است

ساختن پل كانكريتی به عرض هفت مرت روی دريای هلمند كه ولسوالی حصه دوی هبسودرا  .٣

اصلی ولسوالی  راه پل اين باتكميل. كند ستای ورزنگ وصل میبه ولسوالی ورس از رو

بجای رفتن به مر كز  .شهرستان دايكندی در زمستان و تابستان از مهني مسري خواهد شد

 وزارت موافقت ومردم  حمل به پشنهاد   ٢٠٠٦ ولسوالی ورس وپل قوناق. اين پل در سال

. اين پل نقش بسيار مهًمی در انكشاف گرديدتكميل   ٢٠١١ و در سال غاز آ عامه فوائد

 داشته است.مناطق بزرگی از و لسوالی ورس 

 پنجاب و يكاولنگ ورس ، سيغان و كهمرد از شهرستاهنای  اين  واليت  بشامر مريود .(دانشنامه  آزاد)

 

   



 
 

   ششم کصدویبخش 
   سومبحث 

  انایبلخ  مرکز  آر ای  ایباکتر

  
  (گوگل)تصاویر و نقشھ  ھا  از وکیپیدیا 

  ) یبلخ امروز یاباختر  (بوده است  انای: کھ مرکز آر ایباکتر تیوال. ١-٣-١٠۶
از پنج  شيب یخيو تار یفرهنگ یبا نام ين رسزمنيا باكرتيا يا بلخ  مركز آريانای بزرگ ميباشد . واليت

در دوره   اين را  مريساند  كه بلخ در آن استمرار داشته است. یبرش اتيهزار سال كه بطور منظم ح

ثبت  نموده اند  نو چنانيكه  جغرافی نگارا بوده است شهيقبل و بعد از اسالم مهد متدن و علم و اند

هجده  هنر دوازده  يا(با كشيده شدن اولني مدنيت در شهر بلخ  در كنار ساحل آرام رود خانه بلخ 

قدامت  " یدوپر یلوئ " یيكاي. پژوهشگر آمرچهره  كشوده  است ياكانال آبياری در طول صدها سال)

رقم زده است و  الديآثار بدست آمده تا پنج هزار سال قبل از م تنادبا اس نيرسزم نيرا در ا یمتدن انسان

نقطه  نياز مه حيمس الديها در حدود دو هزار سال قبل از م یائيمهزاد با مهاجرت آر، خيگفته است تار

 شود. یآغاز م(بلخ)

كه بنام  پيشداديان در  گذاشتند انيرا بن یساختار حكومت نيرسزم نيدر ا نيبار قبائل آر نياولدر بلخ 

 ميقد یايباكرت ايدر بلخ  يیايسلسله اقوام آر نياز مشهورتر یكي انيشدادي. پتاريخ  معروف  است 

كرد  ادجيا یمقتدر یحكمران انيانيموسس سلسله ك قبادي. ك ديو آنرا وسعت بخش جيرا را ینيشهر نش

  .دنديبودند به قدرت رس ريدل یانيماهر و جنگجو اريبس ركارانو بعد از او دودمان اسپه كه سوا

 یدودمان هخامنش قبل  از  در تاريخ، كه،با نام  آريانا  عجني شده  استاين رسزمني مدون  خيتار

 .است (آريانا)مستند  یخيآغاز دوره تار الديقبل از م 550سال  نيشود. بنابرا یرشوع م

اما در  كه شكل حتول يافته آن ميباشد، ز تاب يافته  استبا »ایران باستان«اين نام  هرچند با   آریانا

هرچند از حلاظ  »افغانستان«شهرت پيدا كرد اما  »خراسان «حات  اسالمی اين خطه بنام عرص فتو

از دو قرن  پپيشرت نمريود كه  در جايش  چگونگی   رواج اين نامكه  است ديآن جد یاسيكاربرد س

كهن بوده و  نيرسزم ني؛ اما ارواج  نام  اين  خطه با گذاشتن  نام (افغانستان) به  بحث  گرفته  ميشود

 ،)ایران( »انایآر «آهنا نتري مهم كه است، شده اديگوناگون  های نام با حدود خمتلف به یقرون متامد یط

 .است خراسان يا وباخرت



 
 

در قرون  شود، یم ادي )افغانستان(به نام  معارص  خيكه در تار ی: كشورسدينو یم انايآر دائرةاملعارف

 .است بوده (ايران) اناياز آر یو در عهد باستان قسمتبزرگ از خراسان  یقسمت یوسط

و  گاهيجا معنای به كه است شده اديورتا  ايآر باشد، یم تيودا، كه به زبان سانسكر گيدر رآريانا  نام 

 اناآري« صورت به یونانيو در كتب  شود یم »هجيو انهيريا« يینام به زبان اوستا ني. ااهاستيچراگاه آر

ران ( ا یاست كه در زبان پهلو یمهان نام نيا ا،صف اهللا حذبي دكرت گفتة به. است آمده» ِ با  رانيبه شكل ا

لفظی است كه  از دير ترين زمان ،  نياكان دو قوم  ايرانی هندی به  نژاد » آری«و كلمه  جمهول) آمده  یاي

خود  ميگفتند.  اين  لفظ  در هند به  كسانی اطالق  ميشد  كه به سانسگرت  گفتگو  ميكردند .اما در 

باهنای هندو  رسزمني آيا ها از اوايل هزاره نخستني ق. م. به طوايفی  اطالق  ميشد  كه بيكی  از  ز

ميخواندند كه نام شان سپس  »  Aryaآرَی=«اروپايی صحبت  ميكردند كه  اين  مردمان خود شان  را 

ران يا ايران «به  جايگاه  ورسزمني و  كشور شان اطالق شدو  انرا  ِ و در  ] ٧٣ [می ناميدند»آريان= ا

تفكيک فارس و  عراق عجم مابقی در كه بعدًا با .است معلوم) خوانده شده اءي(با  رانيا یدوره اسالم

 .دوره  های  اسالمی بنام خراسان  مشهور گرديد

و »آريائی يا ايرانی ميخواندند«چنانجه  هرودت يونانی  نيز  نوشته است كه در رسارس جهان  ايشان را 

مهچنان به قومی  اطالق  ميشده  است كه به زبان اوستائی سخن  ميگفتند و قسميكه قبالً نيز  ذكر شد  

ّج= «اين  نام  نژاد را از كلمه ِ َن َوا گاه  نخستني ايشان و بمعنای كه  اسم جاي»  Aryana Vaejahآريَ

 .گرفته شده  است جايگاه آريان ها  است 

ن  شمرد از قبيل ريَ را نيز بايداز  نژاد اَ ديگر بايد تذكر داد كه  چند قوم يا طائفه  بيابانگرد آسيای مركزی 

قاز در آسيای مركزی (در ختن و تومشق)و در قفسكائی ، َرسَمتی ، واالنی  كه باز ماندگان  ايشان  

و طراف پارپاميز ن  واارَي متدنی  رسزمني  های َ  صفحات در(آسيها) به  مهني زبان سخن  ميگفتند و هم 

 فارس وهند  نقش سياسی و نظامی نيز داشتند  .

در سنگ  نوشته آشوكا مكشوف در قندهار كه  خطاب به  اين قوم  است » باخرتيان«مهچنان در مورد 

 ]٧٤[. تأكيد و شناسائی شده  است

 

                                                
  .١۵۶ص، ١٣۶٨زبان فارسی ،جلد اول ، نشر نو ، تھران: خیتار دکتر پرویز ناتل خانلری ، (اقوام  ایرانی از آغاز تا اسالم)،   ٧٣
  ١۵٨ھمان مأخذ پیشین ، ص    ٧٤



 
 

بود، كه حكمفرمايان  یاولني شهر كه بنام (ام  البالد) يا مادر شهر ها خوانده شده  است  يا بلخ یبخد 

شامر  را كه سمبول قدرت و افتخارشان به ی بلندیها آن بريق رفيع یقديم بر فراز برجها یآرياي

ن بريق  كه در آ انايآر نيرسزم یميمهم و قد یشهرها ازلخ ب داشتند و از مهني سببزاز رفت، به اهت مى

آن  یخياست كه قدمت تارقرار داشته )  ی( بلخ امروز  در اهتزار بود ميدانند كه در ساحههای بلند دايم 

معروف  زين »دیشھر مروار«بنام از نظر زيبائی كه  .است  الديسال قبل از م 5000تا  2000حدودا 

 است.

  مدنیت اوستائی  بلخ در.٢-٣-١٠۶
رشح گرديد اين مدنيت در بخدی (بلخ) نيز  از قول  شادروان امحد علی كهزاد در باال قسميكه 

ق. م. آغاز شده، و اثر باز مانده  از  آن دوره كه 1200وصفحات شامل  هندوكش بود، كه در حدود 

ياد  ميگردد. چون منبع معلومات ما در اين باب   »اوستا«بدست  ما رسيده  است  كتابيست كه بنام 

زبان « گوئيم. اين  مدنيت  و فرهنگ را اوستائی ،حصه باقی مانده  كتاب اوستا است  بنا بر  اين 

يا نواحی  باخرت«اوستائی ، از زبان  های هند و اروپائی است كه زبان  نواحی ماورای  جيحون در 

زباهنای  ستا تنها اثر باقی مانده به  اين زبان  است ؛ زبان پهلوی ، از ) بوده ، كتاب اوبلخشاملی آريانا(

نتيجه  و شكل تطور يافته  اين   ی باستان  است كه فارسی موجوده رابان پارسهندو اروپائی و دنباله ز

  دو زبان  ميدانند. اين زبان  در دوره  ساسانيان زبان رسمی قسمت  های  غربی  آريانا بوده و پس  از

در اين دوره    ]٧٥[  »بشكل فارسی كنونی  در  آمد استقرار  اسالم  در رسزمني  های فارس و  خراسان 

(يعنی مردم  از  حيات  كوچندگی  به زندگی شهری رسيده اند و به روستا ها و شهر  ها ساكن شده اند

 اجتامعی آغاز  گرديد.و در اين دوره جديدمراحل  حيات اقتصادی  كه بلخ در مهني  دوره بنا گرديد)

در اين دوره برای  مرتبه  نخستني سازمان شاهی در بلخ  آغاز گرديدو پادشاهی بنام يمه (جم) شهر 

 ذره« بخدی را  بنا هناده  است  و دين  مزديسنه =مزديسنا (ستايش خدای) كه موسس آن 

و سيستان  است (بلخ)» بخدی«تبليغ  و مبعث او   شت) بنام خانوادگی سپيتامن كه  جایزرد»(توتشرت

. ]٧٦[ 

 

                                                
کوتیس جان ، ایران  کھن بھ روایت  موزه بریتانیا ،ترجمھ آذر بصیر،چاپخانھ سپھر، تھران: خیابان ابن سینا ،پاورقی    ٧٥
  .١٢٨و١٢٧ص
،تھران :چاپخانھ آشنا خیابان  ١٣۶٧حبیبی عبدالحی ، تاریخ افغانستان قبل از  اسالم ،ناشر دنیای کتاب ، تاریخ  نشر،   ٧٦

   .١١جلد اول : ص  جمھوری 



 
 

 زرتشت آیین مھد بلخ .٣-٣-١٠۶
 مارسليونس، مورخ رومى، در قرن چهارم ق.م زادگاه زرتشت را باكرتيا (بلخ) مشخص كرده است.

به  ) افغانستان(در شامل  راحتقيقات جديد دانشمندان غربى، نيز رسزمني زرتشت و حمل تاثري او

 كند. تعيني مى جغرافيای موجوده

كه اغلب  عتقد اندو وينديشامن م  Spiegel، اشپيگلGigglerنويسندگان تاريخ عرص اوستا، گيگر

] زرتشت را به  Ponderous] و پانودوروس[Senselessنظري سني سلوس[ یمورخان روم

به  (كه شامل افغانستان رسند یمهان نتيجه م خود به یها یاند. اين حمققان نيز با بررس بلخ نسبت داده

 زادگاه زرتشت بوده است جغرافيای فعلی)

هندو بيشرت آهنا او را از شامل  یهرچند ميان دانشمندان درباره زادگاه زرتشت اختالف نظر است؛ ول

 کيكالس نيمورخ به استناددو تاريخ  نگار بر جسته كشور  كهزاد و  حبيبیاند. به گفته  دانسته كش

 »ندا ذكركردهدر بلخ (باكرتيا)  را زردتشتغ دين يحمل تبل« یوناني

دست  كه رسگرم پرستش اهورامزدا بود، به یبنا به سنت زرتشتى، اشو زرتشت در بلخ هنگام

 .سال داشت ٧٧توربراتور (توِرَبرَادروريش) كشته شد. در اين زمان، زرتشت 

 

 

 

  . بلخ در سایر منابع۴-٣-١٠۶
  
  بلخ در دایره المعارف  فارسی .١

و  تانی و در قرون  وسطی  شهری مهمغانستان  حاليه ، كه  در ايام باسبلخ دهكده  شهرستانی در اف

مركز  ناحيه ی بلخ (مطابق باكرتيا)و به رود بلخ واقع بود . در زماهنای پيش  از  اسالم  بلخ ،  از مراكز  

بسيار داشت .اولني محله   بود، و در دين زردشتی  نيز امهيت ردين بودائی و حمل معبد  معروف  نو هبا

دگر بار به ترصف  مسلامنان هق   ٤٣هق برسكردگی احنف بن  قيس بود. در  ٢٣مسلامنان  به بلخ در 

اسد بن   هق، ١١٨هق)بود  كه  كامالً مقهور آنان شد .در ٩٦در آمد ، ولی در زمان قتيبه بن  مسلم (

خراسان را  از  مرو به بلخ انتقال  كرد ، و اين شهر رونق يافت ، و در دوره    كرسیعبداهللا قرسی 

هق بترصف  يعقوب  ٢٥٦عباسيان ، كه  حكام  خراسان  عمالً استقالل داشتند ، بر رونقش افزود .در 



 
 

هق عمر وليث صفاری نزديک بلخ  مغلوب  امحد سامانی شد ، و بقتل  ٢٨٧لبث صفاری در آمد ، در 

، و بلخ  حتت  حكومت سامانی در  آمد. در سلطنت  حممود  غزنوی ،  ايلک  خان  مدت  رسيد 

 ٤٥١سلطان   حممود غزنوی دوباره  آنرا باز گرفت . در  هق) ٣٩٧اما در(كوتاهی  انرا ترصف  كرد 

هق  ٥٥٠غز افتاد ، و در  لطنت سلطان سنجر بدست  تركان سلجوقيان  ترصفش  كرد ؛ در پايان س هق

هق)مغوالن  آن را  ويران و ٦١٧نكه بلخ  تسليم  چنگيز خان شد (دست  آنان  ويران شد . با  آب

مردمش را قتل  عام  كردند. در دوره  تيموريان  تا اندازه  ای شكوه  گذشته  راباز يافت ولی پس از 

مدن  تا بر آ قه ٩١٢بلخ  ، بلخ  رو به انحطاط  گذاشت ، از كيلو مرتی رشق  ٢٠ی مزار رشيف در بنا

 ١٨و سپس در اواسط قرن  س  از او  هم بدست  آنانر بيشرت در دست  ازبكان بود ، و پنادر شاه افشا

 هنا ماند ه است .در  ترصف  آ هق١٨٤١ميالدی بدست افاغنه افتاد ، و از 

قای  جاده  كاروان مّلترافيائی  آن  در  دشت  حاصلخيز و بر امهيت بلخ  به سبب موقعيت جغ

از  هند  چني  ،  تركستان، و ايران بود . خرابه  های بلخ  قديم اكنون  ناحيه  وسيعی را   رو(ابريشم)

 ]٧٧ [   .اشغال  كرده  است 

( بلخ بعد  از تأسيس  دولت هوتكی قندهار با هرات  و قندهار  از زير سلطه شاهان صفوی بريون شد  

خالصی  بدست  آورده از زير سلطه  ازبكان  سيحون  نيزو  استقالل خود را  در رقبه  دولت  افغنستان 

 (مولف))يافت

  
  لغتنامٔھ دھخدا بلخ در.٢
  

 كوه پای در و شده يا باخرتيش يا بلخ نام پايتخت مملكتی است كه بدين نام ناميده می باختر (بلخ)

 از شهر و ايالت نام و گذرد (باخرتوس يا باكرتوس) از اين شهر می بلخابست و رود ا واقع پاراپاميز

 مجلهٔ  از و رستاقی، هنری هر و است بوده (هژده )هنر دوازده را بلخ. است شده گرفته رود اين اسم

 بدانجاست. ابوزيد بلخیمولد  شامستيان قريهٔ  كه است غربنكی هنر يا رستاق، هنر م آن دوازده

                                                
  .۴۴۵نشر  کتابخانھ  ملی  ایران ،ص١٣٨١مصاحب غالم  حسین ،  دایره المعارف فارسی ،تھران ک اکیر  کبیر ،  چاپ  سوم    ٧٧



 
 

 

 نقشه حوزه  متدنی باكرتيا (بلخ)

ن و عرض آ منسوب به بطليموس  چنني  آمده  است :طول بلخ يكصدوپانزده  درجه در كتاب ملحمه

درجه  از رسطان، و در مقابل آن  مثل   13درجه  از  عقرب زير  21سی و هفت درجه  است.طالع آن 

را هلراسب  شاه  نوشته اند  و برخی سازنده  آنرا  آنرا در  اقليم پنجم دانندو اولني سازنده  آن  آنست كه 

فرسخ فاصله دارد  ورود  جيحون را 12اسكندر دانند(كه  اين  درست  نيست(مولف)).بلخ  تا  ترمذ 

هنر بلخ  نيز نامند .مبلخ را احنف بن قيس از جانب  عبداهللا بن  عامر بن  كريز ، در عهد  عثامن بن  

ان) در قديم  ايالت شهر معروف و بزرگی بوده و در  خراسان بر رس راه  عفان فتح  كرد (معجم البلد

ماواء النهر . اكنون شهری كوچک  است كه در شامل افغانستان  در بيست و دو  كليومرتی غرب شهر 

مزار رشيف كرسی  اين واليت  موقعيت دارد كه قسمتی  از  خاک  آن  جزو  واليت تركستان 

 ميباشد(ازبكستان) 

  فرھنگ فارسی معین لخ درب.٣



 
 

. اكنون شهری ماوراءالنهر، بر رس راه خراسان به خراساندر قديم ايالت معروف و بزرگی بوده در 

واقع است، و قسمتی از آن ايالت جزو خاک افغانستان و قسمت  افغانستانكوچک است و در شامل 

 .ناميدند می يزن باخرتيش يا باخرت را آن و. باشد شوروی می تركستانديگر جزو 

 
  

  استان بلخ  در نقشھ افغانستان
  
  نویسنده و پژوھشگر ایرانی سعید نفیسی نگاهازبلخ .۴

و در مغرب و  رود آمويه جنوب در كه شد می گفته ناحيتیه ب: اند در رشح باخرتيان نوشته سعيد نفيسی

 امهيت ناحيه اين جهت هبمني. اند را گرفته هندوستانجنوب غربی كوههايی بود كه از سوی شامل گرد 

 و سو، يک از هندوستان و غربی آسيای ميان در خشكی راه يگانه زيرا داشت دول روابط در بسيار

متوقف گشت و  هند و آريائی مّلتو چني از سوی ديگر بود. در مهان ناحيه بود كه نخست  تاتارستان

و نيز  پس از گذشتن از رسزمني كوهستانی شامل رشقی بايران آمد و نژاد ايرانی امروز را تشكيل داد

بود. شهر باخرتيا (باكرتا) بقول مورخني قديم  زردشتمهان ناحيه رسچشمٔه بسياری از عقايد آئني 

 لقب القری ام يا شهرها مادر آنرا و دانستند می جهان شهر ترين پايتخت اين ايالت بود و آنرا قديم



 
 

بود  سيحونو  جيحونكه در ميان  سغديانايالت با  ايالت باخرتيان چيز، هر در معموالً . بودند داده

و  كورش كبري را ناحيه اين دو هر و بود انباز و مهداستان كاری هر در و رفت می راه بدوش دوش

اسم هر دو ايالت توأم است و  هخامنشيان های با رنج بسيار گشادند و در كتيبه اسكندر مقدونی

 باخرتيان ايالت بعدها. اند اين دو ناحيه را مهيشه با هم ذكر كرده هرودتمورخني يونانی خمصوصًا 

 را. سغد ناحيهٔ  تر يا به اصطالح قديم بخاراو  سمرقند ناحيهٔ  سغديان ايالت و داد تشكيل را بلخ ناحيهٔ 

در  اوستا در ولی است »باخرتی« هخامنشی های و در كتيبه» باكرتا«اسم قديم بلخ در كتب يونانی 

 كتب از »بوندهش« كتاب در و است آمده» بخذی«يا ويديواد اسم اين شهر  ونديدادجزء موسوم به 

 .اند كرده ثبت »بلخ« را شهر اين اسم پهلوی

 

 بود. هخامنشيان های ساتراپیهخامنشی يكی از  داريوش يكمباخرت در دورٔه 

بٔه بزرگ  آمده داريوش بيستونجزو كتي زو ممالک تابعه  بند ششم، باخرتيش ج   است  در 

 كه يونانی سپاهيان. م.پ  340سال حدود در: اند ردهدر مورد بلخ آو  سی در دنبالٔه مطالبسعيد نفي

 پادشاهان از را باخرتيان ايالت بودند در ممالک رشق چريه شده جهانگريهيای سكندر مقدونی  از پس

بدست  سيحون و جيحون (رودخانه آمو ورسدريا) ی دو طرفاراض آنكه از پس و گرفتند سلوكی

نيز گذشتند و بسوی دشت سند فرودآمدند. اندكی بعد قلمرو ايشان از » هندوكش«ايشان افتاد، از كوه 

بود. دستياران و پايمردان خليج گامبی و از سوی ديگر  گنگ از يک سوی رود سيحون يک طرف رود



 
 

ً يونانيان بودند كه از يونان و  ديار در زيرا دندبو آمده آسيای صغرياين سلطنت باخرتيان، خمصوصا

 بيش اندكی. بودند گشته رهسپار ديار اين بسوی كاميابی پی در و بودند نديده بخت از ياوری خويش

كه  پادشاهی آن و شدند تر نرم طبيعت و خوی در هوا و آب اثر در يونانيان كه نگذشت سال صد از

بر آن چريه شدند كه از رسحد چني  سكانخست رونقی داشت رو به ناتوانی رفت و مردمی از نژاد 

و ديگر مؤلفني يونانی دولت جديد باخرتيان را به اسم  بطلميوسآمده بودند و به مهني جهت از آن بعد 

تان را جزو و وجه اين تسميه از آنست كه از يک سو چند ايالت هندوس اند ناميده دولت هند و سكائی

قلمرو خود كرده بودند و از سوی ديگر اصالً از نژاد سكاها بودند و نيز هبمني جهت است كه 

 دولت گاهی و هند دولت را دولت اين گاهی اند، نويسندگان يونانی و رومی كه پس از بطليموس آمده

و آسيای غربی باز كرد  آسيای مركزیآن زمان دولت چني نيز روابط جتاری با دول  در. اند ناميده باخرت

يد و چون دولت باخرتيان در ميان رس باخرتيان دولت قلمرو به و شد تر گشاده چني رسحدات كم و كم

 سياست و ديد خطر معرض در را خويش استقالل بود، وستان و چني واقع شدهقلمرو اشكانيان و هند

 از خود بخودی چون ولی كند برقرار رقيب سه اين ميان در موازنتی كه دانست بدان منحرص را خود

وم ياری جويد. از طرف ديگر امپراتوران ر دولت از كه شد درصدد آمد، برنمی دشوار كار اين عهدهٔ 

 پادشاهان از كه هنشتند كف از را موقع هيچ داشتند، اشكانيان با كه فراوانی های روم در كشمكش

 در كه يونانی پادشاهان درباب. دانستند می اشكانيان ناتوانی را ايشان توانائی زيرا كنند ياوری باخرتيان

 كتب از كه چيزی تنها و اند  يونانی و رومی هيچ ذكری نكردهمورخني اند، كرده شهرياری باخرتيان

 پيش سال هشتاد تقريباً  كه آمده بدست هائی سكه از ديگر اسامی و كسانست اسم چند آيد برمی ايشان

 بيانات باز اند، شده يونانی پادشاهان جانشني كه سكائی و هند پادشاهان درباب اما. اند يافته

زمان اغلب بمذهب می خمترصتر است. از طرف ديگر چون مردم باخرت در آن رو و يونانی نويسندگان

 نيز بودائيان از بعضی چينی مؤلفني از گذشته و اند بودا گرويده بودند طبعًا با مهكيشان خود راه داشته

روابط داشت و مكرر  مارک آنتوان روم قيرص با كه باخرتيان پادشاه. اند داده اطالعاتی باخرتيان درباب

 و انسكريتس بزبان بودائيان های به مذهب بودا بود و در افسانه معتقد است، شاعر به او تاخته ويرژيل

 .هست او از مفصلی ذكر چينی زبان

چندی پس از آن زمان مردمی از نژاد ديگر بر باخرتيان فرودآمدند و بر آن مسلط شدند كه مؤلفني 

است كه در كتب  لفظی از مأخوذ كلمه اين و اند ناميده» ترک«ايرانی و عرب عمومًا ايشان را به اسم 



 
 

نوشته شده. هنديان به پريوی ايرانيان قديم و يونانيان به سانسكريت هست و در آن كتب توروشكه 

 ديگر اسم به »يوئتی« يا »چی ئیيوئ« اسم بجز را نژاد اين ها چينی ولی دادند می» ساس«ايشان اسم 

احيه را به پنج قسمت كرد و هر ن آن آمد، فرود باخرتيان به كه نژاد ازين گروه نخستني. شناسند نمی

 كوئئی« اسم به آنرا ها داخلی يافت. از ميان اين پنج قسمت، يک قسمت بود كه چينیقسمتی استقالل 

 و اند دانسته باخرتيان متام اسم و اند نوشته »كوشان« آنرا ارمنی نويسندگان و شناختند می »شوانگ

 اسالم های زمان در كه باشد ای ايد اين مهان كلمهش و اند كرده ضبط »كشان« آنرا رسيانی نويسندگان

 دولت چون... است ماده مهان از كش شهر اسم يا و است شده تبديل كشان يا و كشانی و كشانيه به

 متدن از كه ساخت فراهم ايران رشق اقصای در خمصوصی متدن بود، يونانيان مؤسسات از باخرتيان

را بدان جهت كه جنبٔه اجتامعی بسيار  بوداباخرتيان مذهب  يونانی پادشاهان. بود جدا بكلی ايران

 هند پادشاهان اواخر در و اند بوده بودائیداشت، مساعدت كردند و ظاهرًا بعضی از آن پادشاهان خود 

 .ماند باقی حالت هبامن باخرتيان اوضاع نيز سكائی و

 نيز و راندند سخن می يونانیدر زمان پادشاهان يونانی باخرتيان سپاهان بيشرت يونانی بود و بزبان 

. گرفتند خو زبان بدين ديار آن بوميان طبعاً  و بودند متكلم زبان هبمني باخرتيان دولت عامل اغلب

هزادگان و توانگران باخرت را زبان و ادبيات يونانی شا فرزندان آمدند می يونان از خمصوصاً  كه مردمی

 آن شاهزادگان متعدد مهرسهای ميان در كه بود ای درجه به باخرتيان در يونان متدن جاذبهٔ  و آموختند می

 از بعضی حتی و بودند يافته پرورش يونانی متدن به و بود يونان از ايشان اصل كه بودند زنانی ديار

 پادشاهان برای كه داد می پرورش زيبائی جوان دخرتان روم دولت كه اند كرده ترصيح رومی مورخني

 پادشاهان زمان در جهت هبمني. كند جلب بخود را ايشان دل وسيله بدين تا فرستاد می باخرتيان

 زمانی در حتی و بود بيونانی ها سكه سجع شد، می نوشته يونانی بزبان دولت رسايل باخرتيان يونانی

 هندوسكائی پادشاهان سلطنت در و ندادند دست از را يونانی زبان بردند بومی را هم بكار می زبان كه

 .ماند باقی احوال مهني

  حدود العالم بلخ در تذکار.۵

 بناهای وی اندر و قديم، اندر است شهری بزرگ است به خراسان و خرم و مستقر خرسوان بوده

خوانند و جای  آتشكده نوهباررا  آن گشته، ويران و عجيب كاركردهای و نقشها با است یخرسوان

و را روديست بزرگ بازرگانان است و جائی بسيار نعمت است و آبادان، و باركدٔه هندوستان است و ا



 
 

برود، و به نزديک بلخ به دوازده قسم گردد و به شهر فرود آيد، و مهه اندر كشت و برز  بامياناز حدود 

شكر و نيلوفر خيزد، و او را شهرستانی است با روستاهای او بكار شود، و از آنجا ترنج و نارنج و ني

 بارٔه حمكم و اندر ربض او بازارهای بسيار است.

  برھان نگاه فرھنگ  لغت ازبلخ .۶

و آنرا  استخر فارسنام شهری است مشهور از خراسان و آن از شهرهای قديم است و مهچو 

ّةاالسالم خوانند و لقب آن بامی است، گويند   .اند از آنجا بوده خاندان برمكيانقب

  آنندراج فرھنگتعریف بلخ در.٧

در آنجا  گشتاسبو  هلراسبشهری است مشهور كه از بناهای سالطني قديم عجم بوده و ساهلا 

مرو را  روم كه مهچنان و. اند خوانده آتشكده نوهبار را آن و. اند زيستند و در آنجا آتشكده ساخته بوده

 گفتند. بلخ باميانگويند، آنرا  شاهيجان

  بلخ  در معجم البلدان.٨

 اولني: است چنني آمده بطلميوسشهری است مشهور در خراسان، و در كتاب ملحمة منسوب به 

نند و گويند در قديم اسكندريه دا اسكندراند. و برخی سازندٔه آن را  نوشته شاه هلراسب را آن سازندهٔ 

 را بلخ. اند را هنر بلخ نيز ناميده جيحوندوازده فرسخ فاصله دارد و رود  ترمذ تا بلخ. شد ناميده می

 فتح كرد. عثامن بن عفان، در عهد عبداهللا بن عامر بن كريزاز جانب  احنف بن قيس

  سخ التواریخاه  نابلخ از نگ.٩

مل بود شا كه ناميدند باخرتيش. باكرتيان. بلخ. آسيای عليا. در قديم به اين اسم مملكت وسيعی را می

و در مرشق بواسطٔه سيتی و  رود آموو  سغديانمهٔه جزء رشقی ايران را و حمدود بود در شامل بواسطٔه 

ايتخت آن شهر باخرت بوده كه اكنون بلخ در جنوب بواسطٔه هندوستان و جبال هند و كوه و پ

 ]٧٨[.گويند می

  

                                                
  ناظم االطبا، ناسخ  التواریخ   ٧٨



 
 

 

  حملھ امیر تیمور گورکان بھ بلخ  و سوزاند قلعھ  ھندوان

 

  

   



 
 

  بخش یکصدوششم 

  بحث چھارم

  

  جدا شدن باختر از دولت سلوکی.١.٤-١٠٦

  

  

 سكه با تصوير ديودوت يكم

  

جدا شد. قائد اين كار  سلوكیمتحد گشته، از دولت  مروو  سغد با باخرت ميالد از پيش  256 در سال

 250-225 دولتی تشكيل داد و اين دولت از =آريانايونانی بود كه در اين قسمت ايران ديودوت يكم

 ها شد. سلوكی پارتمعروف گرديد و بعد جزء دولت  دولت يونانی بلخ به يافته، مدوا ميالد از پيش

آنرا باطاعت درآورند، بنای آن حمكم گشته بود.  خواستند كه بعد و نشدند دولت اين متعرض ابتدا در

شد. در  ديودوت دومجانشني  دموس اوتیبتخت نشست و سپس  ديودوت دوم، ديودوت يكمبعد از 

و مغرب و شامل  پاراپاميزباخرت از طرف جنوب  دمرتيوس يكمو پرسش  دموس اوتیزمان پادشاهی 



 
 

 پنجابو  سندتا دهنٔه رود  هريرودو از  رخجتا  سغدتوسعه يافت و دولتی بزرگ گرديد، چنانكه از 

 هند عرض و طول اين مملكت بود.

  تجزیھ دولت یونانی بلخ.٢-١٠۶-۴

نامی در باخرت باالخص قوت  اوكراتيد، دمرتيوس يكموسعت مملكت باخرت دوام نيافت زيرا در زمان 

وكراتيد به خيال ترصف  ِ هند افتاد  پنجابو  زرنگ (سيستان)و  رخجيافت و قيام كرد. بعد از چندی ا

و كارهای باخرت و صفحات شاملی آنرا رها كرده، متامی حواس خود را به تسخري اين ممالک مرصوف 

داشت. بعد با دمرتيوس، كه پنجاب هند را در اختيار داشت در جنگ شد و او را شكست داده، 

كه در  اوكراتيد )پرس6بند 41گويد (كتاب  ژوستنپنجاب هند را به مملكت خود ضميمه كرد. چنانكه 

 خود پدركشی اينكه بی و.) م.پ(147 بود، پدرش را در راه كشت  اوكراتيداداره كردن مملكت رشيک 

 حتی و باشد كشته را دشمنی اينكه مثل رد،ك رنگني پدر خون با را اش ارابه چرخهای دارد، پنهان را

 .نكرد دفن را پدر جسد

معلوم است كه تقسيم دولت باخرت بدو قسمت و جنگهای خانگی در دولت يونانی و باخرتی، مبانی 

را گرفته مهواره به باخرت هجوم  سغداين دولت را سست كرد و از طرف ديگر مردمان شاملی كه 

 مردمان اين كه است اين قوی ظن حتی. گذاردند فشار در را باخرت كرده، استفاده موقع از آوردند، می

در ترصف خود داشتند.  جيحونرا در آن طرف  دولت يونانی بلخواليات شاملی  یبعض سكائی

) 6بند 41(كتاب  ژوستن، كه بقول اوكراتيد زمان در باخرت احوال بود )اين2بند-11(سرتابون  كتاب 

هر دو موافق نوشتٔه مورخ مزبور، در يک وقت به ختت باخرت و  پارت بود و حتی مهرداد يكم معارص

 در چنانكه مركزيتی ابتدا از اينجا آيد، پارت نشسته بودند. موافق آنچه كه از وقايع اين دولت برمی

 حكومت نيز شاهزادگانی كه است معلوم باخرتی های سكه از و شود نمی ديده داشت، وجود پارت

 يكی يابيم، اسم دو پادشاه ديگر را می ديودوت دوم زمان در مثالً  زدند می خود بنام سكه و كردند می

 بود چنني. اند بوده مستقل بعد ولی نشانده ، اينها در ابتدا دستآگاتوكلاست و ديگری  آنتيامخوس

(پادشاه اشكان). اكنون بايد ديد كه اين شاه چگونه از اوضاع  مهرداد يكم زمان در باخرت، احوال

 ]٧٩[.است مهسايگان خود، يعنی دولت سلوكی و يونانی و باخرتی استفاده كرده

                                                
  ٢٢٢۴تا  ٢٢٢٣ایران باستان ، کتاب  چھارم ، دوره  پارتی یا  عکس العمل سیاسی، جلد  سوم ،صص،   ٧٩



 
 

 

 

  )باختری(بلخ یونانیبھ دولت  کمیحملھٔ مھرداد .٣-٤-١٠٦

 كميو باخرت گفته شد، معلوم است كه در سلطنت مهرداد  یكه راجع باحوال دولت سلوك یرشح از

 نياز ا د،ينام یم عيتوسعٔه پارت از طرف مغرب و مرشق مناسب بود. مهرداد چنانكه وقا یموقع برا

وكرات یموقع استفاده كرد و بدوًا توجٔه خود را به طرف باخرت معطوف داشت. در زمان ِ  د مشغوليكه ا

مملكت را به پارت  نيمهرداد به باخرت تاخته، ا شد، یپنجاب بود و بدست پرسش نابود م ريتسخ

را  یو دوم »ئوآيتور«مزبور  سندهٔ يرا نو یكرد. اول مهيرا ضم التيكه دو ا ديكرد. اسرتابون گو مهيضم

در كجا واقع  التيدو ا نيكه ا ستيحمققًا معلوم ن ولی) 2بند 11فصل   11 (كتاب »نامد یم ونوسيآسپ«

و  اکيموسوم به آسپاس یمردم ونوس،يتورانست و از آسپ ئوآ،يكه مقصود از تور زنند یبوده. حدس م

معلوم  رايباشد، ز حيحدس صح نيكه ا ستين دبعي. است بوده حونيو س حونيج نيمساكن آهنا ب

و  دندينام یم یتوران ها،يرانيا كردند، یمحله م رانيبه ا انيرا كه در زمان ساسان یاست كه مردمان شامل

بباخرت محله  حونيماوراء س ايكه از طرف سغد،  هريو غ یزمان هم به مردمان سكائ نيدر ديشا

باب  نيكه حمقق باشد، در یزياز جهت امجال مدارک چ یول اند، داده یاسم را م نيمه كردند، یم

 ]٨٠[ گفت. توان ینم

                                                
  . ٢٢۵ایران باستان،جلد: سوم، پیشین ، ص پیر نیا حسن،    ٨٠



 
 

 

 (مرجع  تصوير: )سكه با تصوير اوكراتيد 

 

  جنگ دوم  مھرداد پادشاه سکائی با دولت باخری بلخ.١٠۶-۴-۴
) كه رشيک پدرش در اداره  Heliocles» (  اكلولی هِ «در صفحات قبلی گفته شد كه پرس اوكراتيد 

 تياز عدم رضا پدركشی جهت كه اند تصور كرده ی. بعض   .كردن  دولت باخرت بود،پدرش را كشت 

وكرات یاز سست هايونانياو و  ِ بدولت پارت بوده. از كلامت  التيو واگذاردن چند ا هاينسبت به پارت ديا

 هيپدرش را عالن وكليكه ِهل ديمورخ مزبور گو رايز شود، یم دييظن تأ ني) ا6بند  41ژوستن (كتاب 

كه  یعمل نيكرده، جسدش را از دفن حمروم ساخت. چن نيبخون او رنگ ار اش ارابه یكشت و چرخها

 یهايوناني نكهيدهد، مگر ا یندارد، ممكن نبود رو رينظ تيو سبع یگريوحش ثياز ح خيتار در ديشا

وكرات ِ ل نكهيرا دشمن خود و مملكت دانسته باشند. هبرحال پس از ا ديباخرت ا بتخت نشست و  وكليهِ

 گردي طرف از. برگرداند را باخرت دولت رفتهٔ  ازدست االتياقتدارات را بدست گرفت، خواست ا هٔ يكل

را سخت در  وكليِهل نهٔ يك یپدركش نياز رفت، یدوست او بشامر م ديمهرداد، كه بعد از صلح با اوكرات



 
 

بزرگ از  یاو را شكست داد و قسمت یرفته بآسان ونريبقصد او ب ومندرين یدل گرفت و با لشكر

اكتفا  مندی هبره نيكه مهرداد با ديگو ودوري). د6بند  41را صاحب شد. (ژوستن، كتاب  اخرتمملكت ب

كه در پنجاب است.) راند  ی(جلم كنون داسپهي رود تا درآمد هند به و راند مرشق طرف نكرده به

حلاظ،  نياز زيو ن اند افتهياز شاهان پارت در هند ن هائی سكه نكهينظر با ی)، ول33از كتاب  ای (قطعه

تصور  ديجد سندگانيآن وجود داشت، نو یپ.م. در كابل و حوال 126تا  یو باخرت یونانيكه دولت 

نكرده و رسحد دولت پارت را  ريرا در هند تسخ یاگر مهرداد تا هند رانده، ممالك یكه حت كنند یم

 حياگر هم صح یحدس ني. از چنسازد یسند را حمدود م یقرار داده كه از طرف مغرب واد یكوههائ

(شامل افغانستان) و رخج و  زاديخرت و پاراپاممملكت با یكه متام م،يرس یم جهينت نيباشد، باز با

 ]٨١[.است دهيزمان جزء دولت پارت گرد نيدر ستانيس

 

   دوم دمتریوس. ٥-٤-١٠٦
جزء آن ني با لشكر جرار كه پارسيها ، اعالميها و باخرتهيا بقول ژوستپ.م.)  125- 141نيكا تور در( 

بند  - 36تني كتاب سجنگ شكست داد ( ژوبودند بقصد شكست  مهرداد حركت  كرد و پارتيها را در  

 )9بند - 38،كتاب 1

در اين احوال مهر داد، كه  چون  ديد ، كه قوای متحدين از نريوی او بيشرت است به  حيله  متوصل  

را  از  دمرتيوس) مهرداد  مذاكرات صلح را هبانه  كرد و 1بند  - 36گرديد : ژوستني گويد: (كتاب 

بر او  تاخته و اسريش  كرد و پس از آن شهر بشهر او را  گردانيد قراوالنش دور ساخت ، بعد 

 .مردمانيكه با او  مهراهی  كرده بودند  اين  منظره را  ديده  مايوس گرديدند .

 -3) و ديودور سيس (قطعه ای از كتاب 132سط اپييان در تاريخ (سوريه صفحه اين روايت  تو

 )نيز تأييد  گرديده است.35بند

ود بمقر سلطنت را باخ دمرتيوسهر داد فرار كرده تار ومار شد .مواقعه  لشكر ديموتريوس پس ازاين 

به حباله را  )Rudugane» (  ردگونه« انند پادشاهی رفتار ميكرد و دخرت خود خود برد و با او مه

نكاهش در آورد.  مهر داد  نقشه  داشت  تا با  استفاده  از نفوذ  و نام  پادشاه باخرتی سوريه را  تسخري 

ناميد و از اين  جهت ميخواست تا دمرتيوس را  جمذوب خود  گرداند . . . ولی  تقدير با  نقشه او  

                                                
  .٢٢٢٩تا  ٢٢٢۵پیر نیا حسن ،ایران باستان،بھ ادامھ  مأخذ  گذشتھ ،   ٨١



 
 

به بسرت بيامری افتاد  و از آن  در   موافقت  نكرد و  مهر داد چندی پس  از  اسري  كردن  دمرتيوس 

 ]٨٢گذشت.[

 

  تشکیالت اداری دولت سلوکوس. ٦-٤-١٠٦
) به ٦٢ان (تاريخ سوريه ، بند س اول ايالت دولت سلوكی  ها به روايت  آپ بيدر زمان دولت سلوك

شامل  جمموع آنرا ايالت  آن شامل  هخامنشی بود ولی در كتيبه  ختت رستم  ١٨ايالت  مريسيد  كه  ٧٢

ايالت دانسته  است كه  ما  در اينجا به  تعداد  اين  اياالت  كاری نداريم  ورصف آياالت عليا  يعنی   ٢٩

ايران= آريانا  ورشق  عليا را با وسعت  آن  نام  می بريم :فرات ، بني  النهرين، بابل ، قسمت  اعظم  

خج (يا  رس ، مرو ، باخرت ، سغد ، پاراپاميزاياراپوتامی  خليج فا يا پارا پاميزاد ،گدرزی  يا بلوچستان رُّ

افغانستان  جنوبی به  جغرافيای كنونی ) هرات  و سيستان و كرمان  كه  اين دو واليت را سلوكوس به  

كه  نوعی حاكم  ماندرا كوت داد(بلوچستان و ُرّخبج) كه در جمموع توسط ساتراپها  اداره  ميشدند 

شون  و امني  ماليه و  فرورارک  يعنی قلعه بيگی و دربان  و كاهن  كشوری   ايالت اند  و رئيس ق

مذهب  در درجه  از ساتراپ  پائني تر  اند و بعضًا رسانژ   يا رئيس قشون  ميتوانست  حاكم  كشوری  

ره  ميشوند هم باشد . اراضی واقعه  در اياالت بر دو  نوع اند:نوعی بوسيله والت و مامورين  جزء ادا

زء  اين  نوع  است. از اين  اراضی صورتی ترتيب داده اند  كه  در دفاتر ضبط  ی پادشاهی هم  جو اراض

ميتوان سكنه    اً ئی بروند.بنارند  از  جائی بجاميشوند. سكنه  اين  اراضی مربوط به زمني اند  وحق ندا

ی صفحات  واقع اراضی را با خود اراضی فروخت يا بخشيد. نوع  ديگر اراضی  است ، كه  در بعض

يد اقتدار  ا  در است.  اين  اراضی وسيع  در  ترصف مردمانی  است ، كه اسًام تبعه و رسًام مستقل اند، ي

ً حكومت پادشاه را می شناسندو لی  در واقع  خود پادشاه اند مثالً  اشخاصی  است  كه اگر چ ه  ظاهرا

در مركز   دی يا ديگر اياالت در قلعه ای  سغدر بعضی  از اياالت نجبای حملی يا بزرگان  باخرتی  ، 

مترصفات  خود  نشسته ، مجعی  از رعايا  يا بزرگان خود را اداره  ميكنند.  و نيز  در  آسيای  وسطی 

ممكن بود  مردم دارای  اراضی باشند ولی  اين  مردم موافق قوانني و عادات  منطقوی  خود شان  عمل  

گر  نيز حاكم بودند. ويک  نوع  اراضی دي مستقل و به رسنوشت  خود  در  حقيقت   اميكردند ، اينه

»  اسرتابون«وجود داشت  كه  متعلق به  معبد  بود كه  توسط يک امري روحانی  خاص كنرتول  ميشد . 

و مهچنان در باكرتيا  معابدی  از  اين دول  كوچک روحانی  صحبت داشته  گويد ، كه  در پاكه دوكيه

                                                
  .٢٢٣١پیر نیا  حسن ،  ایران باستان، بھ ادامھ  مأخذقبلی  الی ص،    ٨٢



 
 

،  ١٢اب خدمتگار داشت (كتوبنده    ار  كه  هر كدام  آن  شش  هزار بلون اكامنا و  نوهبماد بنام بو

بًا  اين  كاهنان برتبه پادشاهان  نيز  ترقی  ميكردندو از سلسله پادشاهان  ) او  گويد  اغل٥٣٧صفحه 

واقع  پادشاهانی بشامر مريفتند، از حيث مقام بعد از پادشاه (يعنی پادشاه سلوكی )ميآمدند.اينان در 

بودند كه  در اعياد  و جشن  های مذهبی  تاج بررس ميگذاردند و  از  دست  رنج بندگان  ورعايای 

بسيار شان زندگانی  ميكردند.اينها در سيستم  های  تيولداری  از  خط اداره  داريوش اول پريوی  

جمبور شدند ، كه به  ترتيب   ميكردند و دهقانان را حتت  نظارت واليت قرار ميدادند ، ولی بعد 

كوروش ، يعنی به  ترتيبی كه  مشابه و نزديک  به ملوک الطوايفی باشد ،  برگردندو برای  جا  هايی كه 

. اين  وضع  از تی  معني  نكنند (به  اسم  دست  نشانده  اكتفا ورزند)ياپادشاه  دست  نشانده  دارند وال

با پادشاهان سوفن(ارمنستان كوچک)، باخرتيا و  غريه ود . اوخوس سوم بخوبی  ديده  ميشرفتار  تيوو

هنا وصلت  ميكرد ، ورصفًا به  اين قانع بودند  كه اين كنار می  آمد وحتی با بعضی  از  آبا مذاكره  

پادشاهان او را بزرگرت بدانند. و اين را بخاطری ميكردند  كه دولت سلوكی  در  آسيا پايه  ملی ندارند 

بيگانه اند. از مهني سبب  است  كه دولت سلوكی به پادشاهان  آسيای صغري و شهر  های  و در آسيا

يونانی  بيشرت  امهيت  ميدهند  نظر به  پادشاهان  در آسيای  وسطی ( باخرتيا، سند ، سغديانا. . .) زيرا 

و تسلط شان بر باخرت و  آهنا را(يونانيهارا) پشتيبان خود  ميدانند و از اين رو  در دوره  های فرمانروايی

 را  تشويق  كنند و شهر  های حوالی  اطراف  آن  ميكوشيدند  مهاجر نشني  های يونانی و آسيای صغري

 نانی را زياد  كنند .يو

هنا  اطمينان و امنيت را  دگاه قابل امهيت بود  كه  توسط  آنانی  از  اين  دياين شهر  ها ی  نوساخت يو

با  اين  سواحل  (اژه) خود  اجياد  ميكردند . چنانچه راههای جتارتی  آسيا  از هند   در منطقه  غريبه  نفع

نيز منتهی  ميشد  و  دولت سلوكی  كه به  ترتيبی  وقتيكه  آسيای صغري را  داشت  ، به  اين راه  ها 

اطمينان  داشت و  امهيت  ميدادولی جهت عمده شهركهای يونانی  مهان  است كه  گفته شد 

(قسميكه  ديده  می شود  اين  خط  مشی  متام دولت  ها  واقوام  متجاوز كه  منطقه  ای را به  عنف و .

   های استعامر  گر  تبديل شده  است مّلتجرب می  كشايند بوده و به  ملكه و عادات دائمی سياسی  

 (مولف)).

يونانيها  نمی گذارند  حقوقی  شهرک  نشني  های يونانی مورد  ختطی قرار بگريد : اختيارات پادشاهی  

نسبت بشهر  های يونانی  حمدود  است ، پادشاهان سلوكی امتيازاتی به شهر  های كه  ساكنني  اصلی 

منافع  معابد  را تامني   يوانی در ان زيست دارند قايل  می شوند .، آثاری برای  شهر ها برپاميدارند ،



 
 

ميكنند ، و نيز تعارفاتی بني پادشاهان  و شهر  ها رد و بدل  می شود ، بعضی شهر ها  خود  خمتاری 

 پاكستاندردايمی دارندو در بعضی حمل  ها  مامورين  دولت داخل  نميشوند (مانند صوبه رسحد 

كار  ها بخاطری  ميشد  كه نند.  مهه  اين  ).  كليه  عنارص دولتی عنرص يونانی را  تشويق  ميكامروزی

بنفع يونانيها واقع  گردند ولی  ضعف نيت  رسزمني  های  حتت سيطره مهيالت  جهت ااين  تس

ملی مهواره روز افزون  گرديد ،چنانكه اين دولت  نتوانست بيش  از  سلوكی  ها  از  اثر نداشتن پايه

ند سال حمدودی را  ت ادامه  دهد و از  اين  مدت نيز چياسال  در رسزمني  های  مترصفه به  ح ١٤٨

 ]٨٣جتزيه  اين دولت  ميباشد . [  وكی دانست .باقی  اين  مدت  تاريخدولت سل ميتوان  زمان اوج

 

  قشون. ٦-٤-١٠٦
اطالعی نداريم ، ولی بطور كّلی  ميتوان  گفت، لشكر سلوكی از سپاهيان اجري   از وضع قشون سلوكی

و سپاه  چريک بومی تركيب  ميشد .سپاهيان اجري آهنائی بودند كه  كسب شان اجري شدن با اين و  آن 

اينكه   بودند ، می گرفتند. اما برای  جنگ بود. سپاه بومی را  از  مردمان  خمتلف ، كه  تابع  سلوكی  ها 

هنا ،  اين  مسأله  معلوم  نيست. در مورد  فق ميل خود  آحركت  ميدادند يا موا هنا را به  جرب به جنگآ

اينكه آيا  سلوكيها قشون دائمی داشته اند، روشن  نيست و بني  حمققني  اختالف  است ، ولی  چنني 

يه  هائی كه  در آن  سالح بطور بنظر می  آيد كه  غري از ساخلو  شهر  های بزرگ و مهم و  اسكندر

وجود  نداشته. از زمني  های  دولتی در بعضی   دائمی  در ذخريه  ميبود  در جا  های ديگر قشون دائمی

 جا  ها  مستعمره  نظامی  تشكيل  ميشد .

از اين اقوام و ملل بودند:ليدهيا،يارسی بومی هائيكه  در  جنگ  رشكت داشتند ، متنوع بودند و

ان ،اعراب  ، كليكی  ها ،بودند  كه  ّ هر  ها،تراكيها،كادوسيان،مردوک ها (كرد  ها)، داهی  ها كوسي

، ولی با لباس به طرز مقدونی در ميدان  های جنگ  ظاهر خود شان قوم  و نژادی با اسلحه  ملی

ان پارسی را برای جنگيدن  از دور بجنگ  می بردند.سلوكی  ميشدند. اينها  تري اندازان  وفالخن انداز

ها  مهيشه سپاهيان بومی را  در جنگ  های  ميدانی كه  با ساحهای دست داشته شان  از دور دشمن را 

جمال پيرشوی نميداد كار ميگرفتند و  اين  اجريان را  نميخواستند  كه بجنگ  تن بتن  عادت  

 )٤، فصل ٧دهند(كتاب 

                                                
تا  ٢١٠١صص، ی ، کتاب سوم دوره  مقدونی و یونانی  در  تصرفات آسیای وسط«حسن پیر نیا ، تاریخ  ایران باستان،    ٨٣

٢١٠۴،  



 
 

رد  جانشينی پادشاهان، سلوكی  ها  گذاشتن تاج و ختت پادشاهی را به  خلفش معّني  نمی كردند در مو

، وچه بسا كه  ساخلوی انطاكيه در زمان ضعف دولت سلوكی در اين  مسأله دخالت  و پادشاهی را  

 معّني ميكردند.

 

 

  (اخالق و عادات) .رفتار سلوکیھا٧-٤-١٠٦
د  تشكيل دولت سلوكی داد خيلی كم است . از  وضع  ورفتار سلوكيها آنچه را كه  معلومات  در مور

در مترصفات  باخرت و آريانا  خيلی كم است . ما حتی نميدانيم زمانيكه دولت سلوكی قدرت داشت ، 

و هنوز  خطه  های  آريان ها بدست شان بود سلوكيها با  عنارص حملی چگونه رفتار ميكردند، ولی 

خالق و عادات و درجه  متدن مقدونيها را  در  نظر بگرييم به اين  نتيجه  مريسيم ، كه بمالحظه  ميزان  ا

،  مّلتاز  حيث طرز زندگانی  بني مقدونيهاو  ايرانيها تفاوت  چندانی  موجود نبوده نجبای هر دو  

جنگ  ورزش و شكار كردن ، خوب خوردن ، زياد  آشاميدن ، بردن  غنائم، تعدد زنان را دوست  

داشتند . تعدد زبان و ازدواج اقربای  نزديک مريساند ، كه خانواده ی مقدونی بر خانواده  ايرانی  

ن  از دو  حال امتيازی نداشته ، يا اگر داشته  خيلی كم بوده . اما سواد مردم  اكثرًادر اين زما

به  زمني  متعلق  مّلتخارجنستند، ساكنني  دهات اند و يا  ايالت و  عشاير. سكنه  دهات باز در  هر دو 

اند و  آزاد  نيستند (چيزی مشابه  به سيستم  های زمني  رعيتی كه  تا قرون  وسطی  در  كليه  قسمت  

، بی اجازه  ارباب ، نزد ارباب ديگر  )های ممالک رشق  حتی  تا سده  های  معارص نيز وجود داشت

بروند ولی  عشاير وايالت اللنسبهآزادند، زيرا  مقيد  داشتن  اهنا  نه موافق  طرز زندگی شان  است و 

نه زير  اين قيد  مريوند .(چيزی كه  حتی  در قرون  معارص هم  در زندگی  ايالت  در  مرشق زمني 

 جز  فطرت ايالت  وقبايل  ميباشد.)  هنوز هم به  اصل خود پا برجا  است و

زمانيكه  اسكندر به  بعضی  عادات  و اطوار  آريائی  های باخرت مينگرد و رصحيًا به  مقدونيهای 

رسكش  ميگويد ، كه ما نبايد فقط اخالق و  عادات  خود مان را بر خارجيها  حتميل  كنيم ، بلكه بعضی  

يد  مذهبی  ارياهنا چيزی بوده ، كه اشخاص فكور يونانی و عادات  واخالق اهنا را  بپذيريم . عقا

،جاويدان بودن روح  و خمصوصاً جمرد والمكان بودن  خدامقدونی بنظر احرتام به  ان  می  نگريستند . 

اسكندر باوجود فتوحاتی كه  در تأكيد به راست  گوئی  توجه  مقدونيها و يونانيها را  جلب  ميكرده . 

خرتيا را پست  تر  از  يونانيها  نميدانست .اگر  چنني  نبود  ازدواج  دخرتان  يونانی را باخرت داشت ، با



 
 

با زنان فارسی و بر عكس آن را  جتويز نميكرد .او  در ضيافت  ها و  جشن  ها جای اول را به رسداران 

نی و سومی  از مقدو  مّلتو رجال مقدونی و بزرگان رسزمني  های باخرتی  ميداد. و جای دوم از ان  

ممالک  مفتوحه رشق بود .(هر گز  چنني  نبوده و  نشده  است  كه  اسكندر و ساتراپها و رسدارانش  در 

حملی  در اعياد مردمان  عادی مناطق  مفتوحه را نگذاشته باشد  ، چيزی كه  بريتانيای  كبري در زمان 

اعياد اجازه  اشرتاک  نميدادند كه نقض   سلطه شان به  هندوستان بومی  های  هندی را  در  ميادين و

آشكار  از حدود و قوانني  مدنی  در زمان  اشغال  هندوستان توسط بريتانوی  ها بوده  است)والبته بعد 

پايه  احرتام جانبني فرمانرب و فرمان روا استوار از  اسكندر هم  ترتيب مناسبات  مدنی  چنني بوده و بر 

ارم  و مستحفظني خود را  نيز  از ميان  اهنا انتخاب  ميكرد كه البته  اگر به بوده  است . حتی اسكندر حم

بعد سياسی قضيه  توجه شود  شكل  حكومت داری خوب و دوامدار متضمن به مهني  نكات  ميباشد 

.در اين  ترديدی نيست ، كه  نظر سياسی دخالت  داشته ، ولی  ازدواج  مقدونيها  با زنان ملل ديگر 

ی هم  اين  نظر را تأمني  ميكرد وانتخاب زنان  ايرانی منحرصًا  مريساند، كه اسكندر فقط زنان  آسيائ

اين مّلت را اليق  مهرسی با مقدونيها ميديد و ديگر بايد بخاطر  آورد، كه اسكندر دو يا سه زن  عقدی 

به لباسهای حملی ترجيح   داشت و اينها متامًا ايرانی بودند. اينكه مقدونيها لباسهای خود شان را نظر

ميدا  اين  نظر بود  كه  اهنا معتقد بودند كه ما ايرانيان را شكست داده ايم، پس  چرا لباس مغلوبني را 

بتن  كنيم .قسميكه  مالحظه  ميشود سخن  از  غالبيت و مغلوبت  است  نه نه از پستی نژاد مغلوب و 

در اين دوره  ها شايان  توجه است  ارزش افراد  چيزی كهبلندی نژاد غالب و اخالق و عادات شان.

ايرانی(آريائی) چه زن و چه  مرد  در نزد  مقدونيان ميباشد .پس  از  فوت  اسكندر جا نشني  او  خانم 

 آريئی االصل اسكند  كه ركسانه نام داشت گرديد و مهچنان  است  در مورد ملكه و مادر  ولی عهد 

 رای جاويدان  كردن اسم اپامه ، چند شهر را به  اسم او  مينامد.است وسلوكوس ، ب دولت سلوكی 

 (توجه به  اين  مسائل ما را به طرز  زندگی شهر  نشينی عالی  و فرهنگ بلند مناطق خاور و باخرت ايران 

اين را مريساند  كه  نياكان  ما در ظرف هزاران سال قبل  از امروز مردمان  نجيب و با  تربيت و به  

مفاخر  انسانی انتساب داشته اند)به قسميكه پادشاهان و رسداران  فاتح را  جمذوب و گرويده  خود 

ّشان خواس گار داشته اند ، ساخته اند بقسميكه زنان  ايرانی باخرتی حتی پس  از  مرگ شوهر اولي

، زن  ديونی چنانچه آمس تريسربادر زاده داريوش سوم، پس  از فوت  كراتروس رسدار  اسكندر 

 ِ ّه دست او را  می طليد. رگُلله) سيوسامري  هراكله (ا  ميشود و پس  از فوت او ليزيامک پادشاه  تراكي



 
 

ی مدعی است  كه اخالق پارسی در باب اخالق و عادات مولف قدری دور تر رفته بنا بر شواهد  تارخي

ها و مادهيا مالئم تر  از اخالق  مقدونيها بوده ، زيرا اخالق  مقدوهيا در بعضی موارد واقعًا حريت 

انگيز  است ، مثالً در تاريخ  آريانا هيچ به  اين دو  مورد بر نيخوريم ، كه  كسی  از پادشاهان و نجبای 

پرس خود را و جسد او را ناقص كرده برای مادرش فرستاده باشد نژادآرين  مادرش  را كشته باشد و يا 

گويند  كه  هيچگاه يكنفر ايرانی پدر يا مادر خود را نكشته و اگر  چنني «. حتی  هرودوت  ميگويد : 

قضايائی روی داده ، مهيشه  معلوم  گرديده ، كه قاتلني  اطفالی بوده اند ، كه اهنا را دور انداخته اند، يا 

 ١(كتاب .» د  غري طبيعی . گويند  واقعه  حمال  است ، كه پدری بدست اوالدش  كشته شده باشد اوال

 )١٣٧بند 

در دوره  های غالب نژاد ايران طبيعی  است  كه  در اكثر حقوق شهر وندی  شهر وند درجه دوم و 

ه خود  ميكردند در حتی  درجه سوم  تلقی  ميشد اما آنچه  كه  در بني  ملل  ديگر با اتباعزير سلط

رسزمني های رشقی و غربی در احاطه  نژاد اريائی مانند ساير ملل  رفتار حقارت بار  هرگز  از طرف 

قدرت  های  عالب وجود  نداشته  است . دردوره  تسلط مقدونيان مركزيت زمان  داريوش به عقب 

ً پرستش پادشاه ، يا  » عبادت پادشاه«جنانكه  ميگفتند ، رفت و آثار ملوک  الطوايفی پديد  امد .ثانيا

اجياد شد .پائني تر خواهيم  ديد  كه  اين دو بدعت چه آثاری  در مناطق مفتوحه بعد  از اسكندر  

در رسزمني  های آسائی داشته  گذارد.ميخواهيم بدانيم  كه استيالی  عنرص مقدونی و يونانی چه اثراتي

 ]٨٤است.[

   

                                                
  .٢١٠٩تا  ٢١٠۶پیر نیا  حسن ، ایران باستان،پیشین ،صص،    ٨٤



 
 

   



 
 

 

  بخش یکصد وششم
  پنجمبحث 

  
  باختر و ھخامنشیان١-٥-١٠٦
 .بود انيهخامنش یها یاز ساتراپ یكي یهخامنش كمي وشيدردوره دار باخرت

خاور شناسان زادگاه زردشت را  شرتيبود. ب یزردشت نيو د یمركز و آغازگر زبان اوستاپ باخرت

 .دانند ی) میباخرت(بخد

سخن رانده شده  (بلخ)) پادشاهدي(مجش امي شيكلف و آراتبدون  یاوستان با كلامت ساده، از زندگ در

 زيباخرت ن انيشداديو اداره بودند به پ يیحكمروا ،یگزار برابر انيكه بن يیاياست. نام پادشاهان آر

 .است نام برده اند »امي«) كه در اوستا اماياز ( یدائيو یمعروف است. در رسوده ها

و  یها كه پساهنا در شاهنامه فردوس »اسپه« ،»انيانيك« ،»انيشداديپ«عبارت بودند از  ميقد پادشاهان

خود را در  یها، دولت ها یكه مادها وسپس هخامشيشده است. زمان ادياز آهنا  زيمورخان ن اتيروا

قبل از  ٥٤٥و  ٥٤٠ یساهلا انينان نظم گرفت، مآو پارس شكل دادند و اداره  (اكباتان)» هگامتانه«

ها كردند. سپس مناطق  یثرومتند لشكركش نيرسزم نيا ريتسخ یو برا دنديگرد انيمتوجه باخرت الديم

در  اياي) و در نگبجغرافيای موجوده ی(افغانستان مركز ايديستاگ وا،ي، پارت ، باخرت ، هر ايكرمان

بودكه به مناطق مفتوحه  یتدراز مجله شاهان مق وشيها در آمد. بعد از كورش، دار یترصف هخامنش

 نيو سلسله فتوحات خود را تا دامنه سند ادامه داد. سپس متوجه غرب پارس شد. در ا دهقناعت نكر

جداگانه شدند و  یسلطنت ها سيسأخواهان استقالل و ت یرشق یها یزمان اداره كنندگان ساترا پ

 .اعالن كنند نيرسزم نيرا پادشاه ا انيباخرت یوال "بسوس"باعث شد تا مردم،  یحترک استقالل طلب

 

شده و در  انيها را در پارس مضمحل نمود، متوجه باخرت یهخامنش لهسلس یاسكندر مقدون كهيزمان

در  یحكومت مركز نكهيا آغاز كرد. با وجود ار يیلشكر گشا نيرسزم نيبه ا الدياز م شيپ ٣٣٠سال 

 ديشد ومتاسكندر به مقا یكردند، ول یم یزندگ یا لهيرفته بود و مردم در حالت قب نياز ب انيباخرت

 رو به رو شد. )(بلخ» باخرت «و (هرات)» وايهر«مردم 

 



 
 

(ساتراپها)   انيدر آمد. اداره آن بدست وال انيجزء قلمرو سلوك ،یاسكندر مقدون گبعد از مر باخرت

 .شد یاداره م

 

رسم اخلط  الد،ياز م شيو از قرن سوم پ دهيمتاثر گرد  انيونانينفوذ  اتريثأتاز  يان،نيزمردم باخرت زبان

 یرفت و مورد استفاده قرار م یبكار مدر باخرت  كجاي یو رسم اخلط خروشت تيبا زبان پراكر یوناني

ها و نفوذ  یكوشان لهاست در عهد سلس یخط آرام افتهيكه انكشاف  یگرفت. مهچنان خط پارت

 .دياز باخرت مرسوم گرد یها در بخش ها یساسان

نمود. دولت  یدر باخرت سع يیبودا نيهند در گسرتش د یايسده سوم  پ.م. دولت مور یها انهيم در

سازد. از  کيخواست خود را در ثروت هند رش ینكرد و م یريجلوگ ینينفوذ د نياز ا یباخرت یوناني

 .را گرفت یزردشت نيد یجا يیبودا نيرو د نيا

 نيمقتدر تر شكايباخرت رقم زدند. كان خيرا در تار ديجد یمستقل، متدن  یدولت ليها با تشك یكوشان

 ٢٢٠سلسله تا  نيانتقال داد. ا سايرا از باخرت به بگرام و كاپ تختشيپا ،یالديم ١٢٠در  یپادشاه كوشان

 یكوشان یحمل ماتحكو نيرتياز قو یكيهند داشتند.  طرهيخاص در س شيدوام نمود كه گرا یالديم

 .در جنوب هندوكش تا سواحل سند تسلط داشت سايها، دولت كابلستان بود كه از كاپ

 

داشتند. اما زبان  یدو زبان از هم تفاوت كل نيبود كه ا یو ختار یختن یپادشاهان كوشان زبان

بود.  جيبه مدت ده قرن را ،یالديتا آغاز قرن ششم م الدياز م شيپنجم پ خيدر باخرت از تار یخروشت

وسعت  ستانيتا جنوب سند و در غرب از كرمان تا س انهيم یاياز آس یرشق یرانيا یه زبان هاساح

 .در مناطق مذكور وجود دارد زياز آن دوره ها ن یداشت. آثار

ها شامل  یباخرت در تشنجات و محالت سه جانبه قرار داشت. ساسان ،یالديم ٤٢٥تا  ٢٢٠سال  از

خود را در  تيبود، موجود سايها كه مركز آن كاپ یداريك لهغرب باخرت را در دست گرفتند، سلس

و  یدوست یهند یتاهايها با دولت گ یداريها در جنگ بودند. ك یجنوب حفظ نموده با ساسان

 .داشتند تمراود

دولت ختارستان  نيكردند كه مركز ا سيرا تاس یدر شامل باخرت دولت انيهفتال یالديم ٤٢٠سال  در

را در مرغاب  یساسان زدگرديو  اشت، توانست هبرام گور را در مروه دك یدولت با قدرت نيبود. ا

 ،رفت نيهم در باخرت سقوط داده شد و از ب یداريدولت ك ان،يشكست دهد. بعداز شكست ساسان



 
 

تلف شد و جسد او هرگز به  ش،يمهراه خو انيكرد، با متام سپاه انيكه با هفتال یكه در جنگ كمي وزريپ

به  انيهپتال یالديم ٥٦٧تا مرو و هرات را گرفتند. در سال  اطلهيه یالديم ٤٨٤. درسال امديدست ن

تركان در گرفت،  نيب آنكه بعداز  یها كاريرفتند. در پ نيو متحد او تركان از ب وانريدست خرسو انوش

 ]٨٥[  از آن بدست تركان افتاد یو قسمت ها رانيبدست ا انيهفتال نياز رسزم یقسمتها

 

  .تازیان  یا حملھ  مسلمین بھ باختر٢-٥-١٠٦
بود.  سياحنف بن ق یهـ ق ) برس كردگ ٣٢(یالديم ٦٥٢مسلامن به باخرت در سال  انيمحله تاز نياول

هـ ق)  ٩٦بسال  یبن مسلم (متوف بهيدر زمان قت یهـ.ق دوباره بترصف مسلامنان در آمد ول ٤٣در سال 

با هرات،  راهباخرت (بلخ) مه ،یدر قرون وسط یعنيبود كه كامالٌ مغلوب آنان شد. در دوره اعراب 

 ] ٨٦[  .   از چهار قسمت (چهار ربع) خراسان بود یكيو مرو  شاپورين

 

  تخارستان.٣-٥-١٠٦
 یسده ها نيدر خراسان بزرگ در نخست یتيكهن و نام وال ینيطخارستان نام رسزم اي ختارستان

و سطا بود كه از خاور به بدخشان،  اي) علاي(آمو در حونيج یجنوب یواقع در امتداد كرانه ها ،یاسالم

و  استهندوكش حمدود بوده  یو از جنوب به رشته كوهها حونيرود ج یجنوب یاز شامل به كرانه ها

مرتفع، وابسته به بلخ، واقع در دوكرانه رود  یه نواحمه یتر عيدر مفهوم وس یخياز ادوار تار یدر برخ

جوزجان، بلخ،  اب،يفار یاستاهنا ندهريدر برگ گريد یگرفته است و به عبارت یرا در بر م حونيج

 یسده ها نينخست رنام د نيبوده است. ا یسمنگان، قندوز، ختار، و بدخشان در افغانستان امروز

 .شده است یبلخ اطالق م یخاور یباخرت باستان در نواح نياز رسزم یبر بخش یاسالم

 

بودند  يیايشدند. ختارها از اقوام آر یاست كه در ختار خوانده م یبر گرفته از نام مردم نيرسزم نيا نام

كه بعدها تركستان  ینيرسزم یكوچا و تورفان در شامل رشق یدر نواح الدياز م شيكه در سده سوم پ

 .بردند یخوانده شد، به رس م نيتركستان چ اي یرشق

 

                                                
 ١٣٨٣ابن خلدون  ابوزید عبدالرحمن، ترجمھ  عبدالمحمد  آیتی،پژوھشگاه  علوم انسانی  و مطالعات فرھنگی ، تھران:   ٨٥

؛ پی.اس.موری ، ایران باستان،مترجم شھرام جلیلیان، کتابخانھ  ملی ایران ، ١٣١،١٧٣،١٨٣،١٨۴، ١٢٠العبر،جلد اول  ،صص، 
  .۴۵،۵١،۵٧،ص ١٣٨٠تھران :

  .۵۴٨العبر   ص،  تاریخابوزید  عبدالرحمن ، پیشین ، جلد :اول ابن  خلدون   ٨٦



 
 

 گاهيو سفال بدون مشخص كردن جا اياز دو ختارستان عل یدوره اسالم یايو جغراف یخيمنابع تار در

بر شمرده است،  ايختارستان عل یكه ابن خردادبه برا یفهرست شهرها هيشده است. بر پا ادي کيهر 

آنجا كه  ،یعقوبيگرفته است و از نوشته  یمرا در بر  حونيج یرشق بلخ و جنوب ینواح ايختارستان عل

كه ختارستان  داستيپ نيكند، چن یم ادي)نيكرتي(نزد اي) نياول(ختارستان  یدر شامر نواح انياز بام

 نيكند، چن یم ادي) نيكرتيبلخ (نزد یو جنوب ايختارستان عل یغرب یجنوب ینواح ندهريسفال در برگ

 .بلخ بوده است یو جنوب ايختارستان عل یغرب یجنوب ینواح ندهريكه ختارستان سفال در برگ داستيپ

 

آن تركان  یو دشت بوده است و در دشت ها یدو بخش كوهستان یختارستان دارا نيرسزم

خلم،سمنگان، بغالن،  یختارستان شهرها یشهرها نيكردند. مهم تر یم یخلج(خرلج) زندگ

عاصم، خشت وانداراب بود وشهرطالقان  یروب، رسا شت،يآرهن، راون، سكم ز،يسكلكند، وروال

 .رفت یشهر ومركزختارستان به شامر م ني(تالقان) كه شهربلخ وسعت داشت، بزرگرت

 

 ١٧ نياز رسزم يیشده است كه بخشها یدرشامل افغانستان به نام ختار نام گذار یتيوال امروزه

آن به شامر  یشهرها نيقعله،اشكمش وفرخار مهمرت ینگيتالقان،چاه آب، یدارد وشهر ها یولسوال

  .ديآ یم

 

  مردم تخارستان مذھب.٤-٥-١٠٦
 

 یخيبودند. به استناد بر مأخذ تار نيند دچ وريپ یالديپنجم تا هفتم م یختارستان در قرن ها مردم

 یزرتشت ميقد یمردم ختارستان مثل دوره ها تيوان گفت كه اكثريتم قيدق یومدارک باستانشناس

 يیوداب ني) دانيبه دورا ن (هفتال یوسط یايمستكم بود. درآس یليخ زين يیبودا نيد تيودند. موقعب

قرن  انيكردند. در پا یم یپشتبان يیبودا نياز د یتالپيحاكامن ه یقرار نداشت وبعض بيمورد تعق

وهم در  وندنديپ یم يیبودا نيترک به د یحاكامن خاقانات غرب یبعض یالديقرن هفتم م ليششم اوا

واز  ندينام یم يیبودا یدهابهم در افغانستان وشامل هندوكش رشوع به ساختن مع انهيم یايجنوب آس

، در ترمذ ده  يیبودا ريختارستان، شهر بلخ، صدهاد تختيهفتم در پاسده كنند. در يم یبانيپشت انييبودا

 یبودند. از اطالعات به دست آمده بر مجود وم هريوغ ريسه د انيدر قباد ر،يشومان دو د ريد ر،يها د



 
 

زمان  نيدر ا انهيم یايدر آس كه یگريد نيانتشار داشته است. د یليخ يیبودا نيختارستان د ردكه  ديآ

 بود ینرصان  نيد گر،يد نيد کيبود. باز  هيمانو نيرسوخ كرده بود د

   



 
 

 

   



 
 

  بحش یکصدوششم
  ششمبحث 

  یاباختر ھای باستانیگنجینھ 

  
  گنجینھ اوکسوس (جیحون)پیش در امدی بر.١-٦-١٠٦

  
  

يكی  از  ويژگيهای  تاريخ آريانای كهن به  ويژه تاريخ بلخ يا ام  البالد اين است  كه  از صفحه باستانی 

باقی مانده  كه آهنم     رسود  های ويدینوشته  های اوستا و  معدودی از آثار نوشته ها از مجله آريانا بجز

ن  جاده پر خم و پيچ اين  خطه   را  روشن سازد . چرا كه   از صد  ها  مرتبه  در نمی تواند  ژرفای اي

در رشق باستان  از سوی  اجنبيان رشقی و  غربی به  وقوع    هاييكه محالت هتامجی و ويرانگری 

كتابخانه ها و  ، ويا بخاک يكسان گرديدهپيوست  مهه  داشته  های  تارخيی  به زير خاک مدفون 

و اگر بقدر ذره ای هم  آثار و اسناد  ه شده استعلم  ها    در شعله جنگهای تباه كن  سوزانددارال

تارخيی  از آن  دوره  های دور باقی مانده بود  آن هم با  گذشت قرون و  اعصار و يا از اثر تعصبات  بني  

ً در بلخالقومی  مهواره  كوشيده  است  با اين قلم    باوجود آن هنابود  گرديد ونيست  و حميطی خمصوصا

بدست  توصل به  آثار  خودی و بيگانه  تا  جائی كه  بضاعت  علمی ومنابع  ای كه به  مهني  منظور  

 خيشناخت  تار یدر زوايای  تريه و تار قرون و سده  ها رس نخی برا سخت  كوشی ميكنم تاام   آورده 

به  م .يتوصل  جو گريد یها نيبه  نوشته آثار باز مانده  از رسزم (بلخ باستان)اهيژه باخرتيبه  و انايآر

مهني  منظور  در نوشتن  اين سياهه  مهيشه  از  مهني روش استفاده شده است .اگرچه  تصويری كه 

نويسندگان   رومی و يونانی بدست  ميدهند  اغلب ساده انگارانه و جانب دارانه  است .با اينحال  

وبرسی و نگاه انتقادی به  نوشته  های اين  نويسندگان پاره ای  از زوايای تريه و   ميتوان با مطالعه

 تاريک تاريخ  آريانا را روشن  نمود  .

از جانب ديگر چنني  می ناميد  كه روايات شفاهی در رسزمني من رواج بسياری داشته است.  از اين 

شاهنامه و ساير روايات شفاهی  ايكه  از آن رو پژوهشگر امروزی ناگزير است تا رجوع به  داستاهنای 

زماهنا  نسل به  نسل  از حافظه ای به  حافظه  جديد تر انتقال نموده  نيز  استفاده  گردد.موضوع  ديگری 

كه  در شناخت  تاريخ بی تأثري نيست آثار شاعرانی  است  كه بصورت  منظم  اين  روايات را  دسته 



 
 

م عرضه داشته اند  كه شاهنامه  ابو  منصوری بلخی ، ، دقيقی بلخی و بندی كرده و بام در قالب  نظ

 فردوسی  طوسی در شناخت  تاريخ باستانی  آريانا= ايران  خيلی پر ارزش  است .

ای تازه      يكی از  ويژه گيهای خاصی كه  تاريخ  نگار  عرص ما را  سمت و سو  ميدهد   آثار باستانی

اين اميد واری  را  در دهلای     وجود  اين  آثار مكشوفه می شوند بر آوردهون از  دل خاک بري ميباشد كه

در روشن ن  آ ازد و نمده بيابآهر حمققی زنده  ميسازد  تا بتواند چيزی  از  مشاهده  اين  آثار بدست  

  .دننامي  استفاده   ساختن  تاريخ 

از  دير باز  بر رس زبان  های  ميباشد كهكسوس) (او آمودريا گنجينه  يكی از  آثار بدست  آمده باستانی 

هنا در نزديكی  های  شهر شربغان  از يک  آباستان شناسان  می باشد  كه  خوشبختانه يكی  از  

زير بمب و مخپاره و گلوله های توپ  "گنجينه باخرتی  "كه اينمده آگورستان  بطور تصادفی بدست  

يكی از عجايب باستان شناسی و زيبايی خريه كننده اين گنجينه و تانک سامل ماند تا نسل امروز شاهد 

مقايسه كرد در(مرص) »توت عنخ امن  «ن را با گنجينه آد. گنجينه ای كه به راستی ميتوان نبی مهتا باش

ثار پر  ارزش  در باخرت می باشد آاز  قوی ترين   كه ن در هبت و حريت فرو رفتآو از كشف و اختفای 

. 

كه در موزه بريتانيا  بودمده آبدست   در سده هژدهمجينه  ديگری در ماورای رودخانه  آمو مهچنان  گن 

مكشوف » ختت قباد«يا (امودريا) كه در » اوكسوس«كه ميان  گنجينه  و  حفاظت ميگرددبايگانی شده  

قوی غان بدست  آمده  است از حيث تقارن زمانی و  منطو گنجينه باخرتكه از طال تپه شربگرديده 

مشاهبت  های موجود  است كه  كالً يک صفحه  گسرتده تاريخ (آريانای كبري=ايران باستان )، صفحه 

صورت ه  متدنی بمتدنی باخرتيان را كه  ازسده پنجم تا سوم پيش از ميالد  ، درتاريخ  كهن اين گهوار

فرهنگ باستانی رسزمني   . در  اين بحث  ميخواهم  هر دو  گنجينه را كه  متعلق بهملموث مينامياند  

 »من  است  رشح  ناميم

  
 

  گنجینھ اکسوس یا آمو دریا:.٢-٦-١٠٦
)(جيحون)،مهم Oxusجمموعه  اشيا  و سكه  های طاليی و نقره ای مشهور به  گنجينه اوكسوس (  

ً بني  ساهلای  ١٨٨٠و ١٨٧٧ترين  دفينه آثار فلزی  كشف شده از دوران  هخامنشيان  است كه ظاهرا

؛  رود خانه بزرگی كه از پامري جريان داردو رسحد م.در ساحل شاملی آمو دريا بدست  آمده است 



 
 

ستان تشكيل داده وبعد از طبيعی بني كشور (افغانستان را به  جغرافيای فعلی)  با تاجكستان ، اوزبك

 )می ريزد.Aralگذشتن  از خاک  تركمنستان به دريای ارال (  

اين دو گنجينه  ها  در يک  موقعيت  جغرافيائی با تفاوت چند صد  كيلو  مرتی قرار داشته  و  تاريخ 

است كه   اكتشاف آن  نيز  متفاوت است ولی  چيزی كه  موجوديت  اين دو اثر را  ارزنده  ميسازد اين

 رافيائی باستانی  مكشوف گرديده و بدست  آمده اند .در يک حوزه جغ

ً در سال  م. گم شد و فقط بطور اتفاقی در يک پيش آمد 1880قسمت  عمده   گنجينه(اوكسوس) تقريبا

)  كه رهنامی مربوط به  O.M.Daltonفوق العاده غريب دوباره بدست  آمد . طبق  گفته ام دالتون (  

م) منترش كرد ، در ماه  می  مهان سال سه  1905را برای اولني بار بطور دقيق نوشت و در سال ( گنجينه

تاجر از بخارا كه قرار معلوم گنج را از اهالی روستای حمل  خريداری  كرده بودند  مهراه  گنجينه  از  

د قبايل حملی قرار می كابل بطرف پشاور در حركت بودند . در رشق كابل آهنا مورد محله و هتاجم  افرا

گريند ، رهزنان ،تاجران را دستگري كرده و گنجينه را بچنگ  می  آورند، اما مستخدم  آهنا موفق به فرار 

) كه يک افرس سياسی بريتانيا در افغانستان بود F.C.Burtonشده  و به  اردوی رسوان اف .برتون ( 

و اندكی قبل  از  نيمه شب در يک  غار با رهزنان  خرب مريساند.برتون با دو نفر امر بر خود حركت  كرد

برخورد  ميكند، كه بر رس تقسيم  غنايم با يكديگر مشاجره  ميكردندوطی يک در گريی چهار نفر آهنا 

زمخی می شوند، البته  گفته شده بود كه گنجينه را در نتيجه  مذاكرات به برتون  تسليم  كردند. روز بعد 

به زور ، راهزنان را وادار كرد كه بيشرت باقيامنده گنجينه را هم حتويل بدهند ، به  برتون با هتديد منتهی 

اين  ترتيب سه  چهارم  گنجينه  به تاجران باز گردانده شد و آهنا برای تشكر به برتون اجازه دادند كه 

 رسيد. » ويكتوريا و الربت«يک بازو بند طاليی را بخرد كه بعدًا بدست  موزه 

فروختند . » راولپندی «مسافرت خود بطرف پشاور  ادامه دادند و باآلخره  گنجينه را به تاجران ب

مدير كل هيئت   )Sir Alexander Cunningham» ( رس الگساندر كانينگهام« توسط ژنرال 

به نوبت  »كانينگهام«احياءآثار باستانی هندوستان قسمتی از آهنا  از دست  معامله  گران  خارج  گرديد. 

م.هنگام  مرگ  1897فروخت ، او  در سال » رساوگاستس والستون فرانكس« خود  اين قطعات را به

 آهنا را به  موزه بريتانيا  اهدا ء كرد.

در چندين مقاله در » كانينگهام«اوكسوس) يا جيحون تا حدی  گيج  كننده  است «اثبات  دقيق گنجينه  

در اولني  مقاله خود گفته بود كه  آنرا نزديک حمل ختت  كواد (ختت .باره  اين  گنجينه  نوشته بود 

 قرار دارد ،پيدا كرده  است . قطعات  بواسطه برخورد با شن » آمودريا«قباد)كه در معرب ساحل شاملی 



 
 

های رودخانه خراش برداشته بودند. اما در آخرين  نامه  اش در باره  گنجينه  نوشته كه او ترجيح می 

بدست  آمده  » آمو دريا«كيلومرتی شامل    50دهد راجع به  گنجينه بگويد كه  از مكانی حدود 

ت و حمقق روسی است.بيشرت اينگونه احتامل  مريود كه  گنج  واقعًادر سواحل آمو دريا پيدا شده اس

)به حتقيق  های انجام شده اخري روسيه اشاره  ميكندكه  اين  نظر را E.V. Zeimal»    ( ا.و. زايامل«

بوده   تقويت  ميكند. خرابه  های قديمی اينجا ظاهرًاحدود يک  كيلو مرت »ختت كواد«كه حمل گنج   در 

 مربع  است كه حدود ربع  آن  توسط رودخانه شسته شده است.

 

 

  »اوکسیس«گنجینھ جیحون یا «محل پیدایش .١-٢-٦-١٠٦
  6تا 5در واقع يكی از دو قلعه  نظامی مهم در  ساحل شاملی آمو دريا است.مكان  ديگر  ،»ختت كواد«

مشهور شده . يک  حمقق روسی  توضيح داده  » ختت سنگني«كيلومرت ی شامل  اين  منطقه  است و به 

بدست  آمده كه در اطراف آن راهرو  هايی با اتاقهای انبار مانند پر از اشيای كه  معبدی در اين  مكان 

]هستند.اما برسی معدودی از آن ٨٧» [هلنی مآبی«گرانبها بوده  است.بيشرت اين  اشياءمتعلق به دوره  

اقالم، مثل يک  غالف خنجر  عاجی كه به زيبايی حكاكی شده و به دوران  هخامنشيان  تعلق دارد، 

فقط يک  نظريه  » ختت سنگني«به » اوكسوس«ر به  اين  نتيجه ميشوند كه  تعلق داشتن  گنجينه منج

است و فقط يک  حفاری دقيق باستان شناسی در اين  منطقه  ميتواند  به  اين سؤال پاسخ بدهد. 

داشته  باشد  واقعيت  اين  است  كه  حتّی  گنج به اين  منطقه كه دور تر  از ختت مجشيد  است   ، تعلق 

ها بود ، جائی نزديک به  مرزبني    ز مترصفات امپراطوری  وسيع  هخامنشیباز هم  اينجا بخشی  ا

 و سغد.» بلخ« استان 

(از توضيحات باال و  آنچه  در  گذشته  از محالت  كوروش و داريوش  هخامنشی به صفحات وادی 

ز طريق  اين  وادی  رسسبز و حاصل خيز در بلخ ياد  كرديم اين  نكته  وضاحت دارد كه  كوروش  ا

ميرس رودخانه بلخ  از طريق باميان بقصد فتح  هند راهی هندوستان شد (ويل دورانت ، مرشق زمني  

                                                
پ.م.)و  غلبھ روم  بر  ٢٢٣عصر ھلنستی یا ھلنی مآبی یا یونانی مآبی ، دوره  ایست  مابین  مرگ  اسکندر کبیر (   ٨٧

د بجای گذاشتند پ.م.)در نواحی شرقی مدیترانھ و خاور میانھ . اسکندر و جانشینانش دودمانی سلطنتی از خو ٣٠مصر (
کھ  از یوانان تا  افغانستان(بھ  جغرافیای کنونی) گسترش  داشت و یا بطور واضحترمناطق باکتریا یا کلیھ  مناطق  تحت 
سیطره  دوره  حکمرانی بلخ را  در بر می  گیرد . پادشاھی انتیگونی مقدونیھ ، پادشاھی سلوکیھ  در خاور میانھ ، 

رھنگ یونانی را در کنار مردمانی یونانی و  غیر یونانی  گسترش دادو عناصر یونانی را پادشاھی بطالسھ  در مصر ، ف
با فرھنگشرق در  آمیخت. این دوران ، نظام  دقیق دیوان ساالری بر اساس داده  ھای  نظام  اسکندریھ ،را  در  این  

پسش از  میالد در این دوره بوقوع   ٢٨٠تا  ١۶٠مناطق  پیاده  نمود . یک شگوفایی  علمی ، ادبی و ھنری طی سالھای
  پیوست .با قدرت  گرفتن امپراطوری روم ، این  عصر نیز رو بھ افول نھاد.



 
 

گهواره متدن ، كتاب اول)و  هم يكی  از شاهان هخامنشی كه در بحث قبلی  از  قول  حسن پري نيا  در 

بلخ رس خود را  از  دست  ميدهد  اين را  می رساند  كه  كتاب( ايران باستان) آورديم در  ديار 

نيز  » اوكسوس«هخامنشيان  مدت  طوالنی  ای  در  اين  منطقه  استيال  داشته اند و  دوم  اينكه  گنجينه 

 متعلق هبامن زمانه  ها  ميباشد.(مولف))  

 و نقره بوده اند و غالبًا به قلم شیء بوده است كه اكثرًاطال 180روی مهرفته شامل » اوكسوس«گنجينه  

سده  های پنجم تاچهارم (پ.م.) تعلق دارند.احتامل  كمی وجود دارد كه متعلق به قبل ويا بعد  از اين  

ّه نمی توانيم  مطمئن باشيم كه مهه قطعات  در يک   تاريخ باشند.به علت عدم وجود يک دليل مستنداولي

به »ختت كواد يا قباد«قطعات می تواند  در طول مسافت  از  نقطه واحد پيدا شده باشند. بعضی از  آن 

راولپندی و احتامالً در معامالتی  در راولپندی  بدست  آمده باشندو قطعاتی كه به  حمتويات گنجينه 

پيوسته اند متعلق به  جا  های  ديگری باشند. حتی  اين  گامن  وجود دارد كه بعضی قطعات  تقلبی  از 

وان متعلقات گنجينه  معامله شده باشد ، اما تا آنجاييكه ما ميدانيم  قطعات موجود در راولپندی به عن

موزه بريتانيا اصلی  هستند.علی رغم  مشخص  نبودن حقيقت ، آنچه  مسّلم  است اين  گنجينه دارای 

 ظاهری مهگنانست و می بايستی در مهان  مناطق  گفته شده ، پيدا شده باشد .

يمی گنجينه و مهچنني يكی  از با شكوه ترين  آهنا غالف يک  شمشري طاليی تصوير يكی از قطعات قد

)   است . اين  غالف  در  اصل از جنس  چوب يا چرم Akinakes» ( آكيناكس«)برای خنجر 67(

بوده كه روی  آن يک  ورقه طالی نازک  كشيده اند كه با نقوش برجسته ای  از صحنه  های شكار شري 

 ه  اند .تزئني  كرد

 

 »اوکسیس «.محتویات  واجزای بدست آمده از گنجینھ  .٢-٢-٦-١٠٦
در گنجينه اوكسوس اشيای بسيارممتاز و جالبی وجود دارد.از هبرتين  های  آهنايک  جفت  بازو بند 

)با پايانه  هايی بشكل شري بالدار و شاخدار، راكه در اصل دارای تزئيناتی با 69طاليی است (تصوير 

سنگ  های رنگني بوده  است . مهچنني در اين  گنجينه دستبند  های طاليی و نقره ای ديگری  شيشه و

 هم  وجود دارد  كه با رس های حيوانات  تزئني شده   است.

، اين  ارابه  توسط چهار اسب  كوچک  »اوكسوس«) جمسمه طاليی ارابه ران از  گنجينه 70تصوير (

)دوره  64وير ه  درُمهر استوانه  ای  داريوش وجود دارد  .(تصكشيده می شود . مشابه  اين  اراب

 سانتی مرت . 8/18.م.) بطول هخامنشی قرن پنجم (پ



 
 

 بيشرتين اقالم تشكيل دهنده  اين  گنجينه را جمموعه ای در حدودپنجاه لوح طاليی تشكيل ميدهد كه

ست  سانتی مرت است.روی اكثر  آهنا  اندازه  های  آهنا  از زير دو سانتی مرت تا تقريبًا نزديک به  بي

خطوطی شبه هيكل انسان نقش بسته  است .بعضی از  آهنا بسيار  ناشيانه  و ابتدايی  ترسيم شده اند كه 

ميتواند  كار حملی و غري حرفه ای باشند. بسياری  از  اين  اشكال انسانی  لباس مادها را در بر دارندكه 

راه با كمر بند  است . آهنا كاله  گوشدار كه پشت  گردن را نيز می پرياهن بلند  تا زانوو شلوار مه

پوشيده اند .قدر »كنديز«پوشاند به رس دارند.بعضی از  آهنا  خنجری به كمر دارندو برخی كتی بنام 

دليل اين  نيست  كه اين لوحه  های كوچک » ماديک«مسلم  اين  است كه تصاوير افرادی در لباس 

اد ها و يا دوران  پيش  از  هخامنشيان  هستند ، زيرا ميدانيم كه پوشيدن لباس ماد  ها متعلق به دوران م

در زمان هخامنشيان و بعد از آن هم در بسياری از مناطق مرسوم بوده  است .ما واقعًا نميدانيم  كه كار 

 ميشدند.برد اين لوحه  ها چه بوده اما اين امكان وجود داردكه نذر پرستشگاه ها ويا معابد  

يكی از ممتاز  ترين اشيای اين  گنجينه جمسمه يک  ارابه با يک ارابه ران و يک  نفر مسافر و يا مهراه  

آنرا می  كشد (اسبان  كوچک جثه زير »پونی»)كه  چهار  اسب  كوچک يا 70است (تصوير 

قل طاليی در سانتی مرت ، كوچک و مقاوم).ارابه ران و مسافرشهرهر دو بشكل جمسمه  های مست144

لباس مادها هستند.از اشيای ديگر گنجينه يک  جمسمه بزرگ نقره ای و متام قد از انسانی برهنه با 

)و جمسمه  71آرايش مويی به سبک پارسی  است ولی برهنگی آن  مشابه سبک يونانی  است.  (تصوير 

 ساخته شده  است ... ديگر رس بزرگ يک  پرس بچه  است كه پوشش يا كالهی به رس  ندارد و از طال

ظرفهای داخل گنجينه شامل يک  جام طاليی بشكل يک  نيم  كره ، يک  كاسه نقره ای دارای تصوير 

)كه دارای يک  دسته  است كه 72يک گل تزئينی و گلربگهايی در اطرافش، يک پارچه طالی (تصوير 

طاليی كه روی  آن  تصوير  حمل اتصال دسته به دهنه بشكل رس شرياست، يک  كاسه  گرد كّله قندی

چند شري بصورت برجسته  حكاكی شده است و يک ظرف دسته دار نقره ای نقش دار به شكل يک بز 

كوهی در حال جهيدن . مهچنني صفحات  گرد طاليی بعنوان زيور آالت وجود دارد كه روی  آهنا 

يا حلقه ای كه روی قسمت  ختت  نگني  كار گذاشته شده ، ونيز تعداد  كمی ُمهر  های  استوانه ای   و

 آن را با طرح  های حكاكی كرده اندكه به عنوان  نشان يا عالمت شناسايی بكارمی رفته  است .

سكه را متعلق به  اين  گنجينه دانسته اندكه مهانندساير  اشيا در راولپندی فروخته 1500به  عالوه 

سكه  ها متعلق به  گنجينه بوده  است. اما با توجه به  شدند.بعضی از حمققان به اكراه پذيرفته اند كه  اين 

اينكه گفته شده  كل  جمموعه يكجا پيدا شده است، رد سكه ها وقبول اشياءبه عنوان يک  جمموعه يک 



 
 

)، رس مهندس Mr.A.Grant»( آ. گرانت«فكر و نظريه  غري منطقی است . بعضی از سكه ها  توسط 

اری شدندو بقيه بطور اتفاقی پراگنده شدند. اكنون بزرگرتين  و مدير راه  آهن هندوستان، خريد

جمموعه ازين  گنجينه در موزه بريتانيا موجود می باشد و تعداد كمی  از  آهنا هم در موزه دولتی 

 ) هستند.St Petersburg» ( سن پطرسبورگ«)در  State Hermitag»( ارميتاژ«

هخامنشی  ميناميم »سبک درباری«هستند كه ما  آهنا را  بيشرت  اقالم  اين  گنجينه معروف چيز هايی 

) ... اما  عاليم  وآثار ديگری  نيز در اين آثار وجود دارند؛برخی از اين ساخته  ها حتت  74(تصوير 

تأثري سبک  يونانی و معدودی هم توليدات  رصفًا حملی و ناب  هستند.يک  وسيله  تزئينی بسيار جالب 

)و يک  جفت  دست بند بشكل رس يک  حيوان 73اخدار و بالدار (تصوير به شكل يک  هيوالی ش

مانند سبک استپ  های  آسيای مركزی  هستند و يا » حيوانات«خيالی ، نمونه  های  از سبک  هنری 

 جنوب روسيه .

 

 
 تصوير يک  خملوق افسانوی بالدار» كنجينه اوكسوس«نشان طاليی از  ٧٣تصوير 



 
 



 
 

جمسمه  نقره اياز يک جوان كامالً برهنه كه فقط روی رسش پوشش مطال دارد ) يک  ٧١تصوير(

 قرن چهارم پيش  از  ميالد .» اوكسوس«.گنجينه 

 سانتی مرت ٢،٢٩ارتفاع:

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
ن طالكاری شده  اين جمسمه يک شاه  است كه ردای بلند  نقره  ای كه بخش آ ) جمسمه ٧٤تصوير( 

بوده  و در موزه بريتانيا موجود » اوكسوس«برس دارد كه  متعلق به  گنجينه پوشيده  ويک  نيم  تاج 

 است.



 
 

 
با توجه » اوكسوس«در گنجينه » اكيناكس«)  غالف طاليی برای يک  خنجر معروف به ٧٦تصوير(

روی تزئينات برجسته  روی نوشته ها  ميتوان  حدس زد  كه از روی آثار نقش برجسته  قرن هفتم پيش 

پنجم پيش از ميالد تعلق دارد  طول: -داز  آشورهيا  تقليد شده  است . اين غالف به قرن ششم  از  ميال

 سانتی مرت. در موزه بريتانيا  ٢٧،٦

 

 



 
 

 
كواد)  (ختت» اوكسوس« اخ شده  از گنجينه ) رس جوان  بدون حماسن  بناگوشهايش  سور٦٩تصوير(

ً بخشی از يک – هارم بوده  است. مربوط به سده  های چ  جمسمه  موجود در موزه بريتانيا كه احتامال

 سانتی مرت١١،٣پنجم قبل از ميالد. ارتفاع



 
 

 
 »ينه اوكسوسگنج«صفحه ورق مانند  ا ز 

 

   

 

 



 
 

 

قرن سوم تا پنجم پيش  از » اوكسوس«به  گنجينه  ده  مربوطتعدادی مهر كه روی ان  عالمت گذاری ش

 ميالد .

 
 



 
 

میباشد توسط انجمن زرتستیان تألیف و نشر »  آوکسوس«گنجینھ این تصاویر کھ  مربوط بھ  
  شده  است

  ٢٠٠٩اکتبر ١٧تاریخ  نشر 
  

. 

 

کھ در موزه بریتانیا موجود  میباشد» اوکسوس«نقش یک بز جھنده مربوط بھ گنجینھ   

. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

تصویر باال:حلقھ ھای بھ شکل پیچ خورده باھم کھ درانتھای آن  شکل سر دو عدد ماردیده  
نقر شده  است میشود با شکل زیرین  بشقاب طالیی کھ شکل یک ھیوالی بالدار روی آن  

 در موزه بریتانیا مربوط  گنجینھ اوکسوس

 

  

 



 
 

 
 

 ود در موزه بريتانياموج» اوكسوس«پشت و روی يک سكه رس شري مربوط به  گنجينه 



 
 

 
متعلق به موزيم » اوكسوس«مربوط به  گنجينه  » ت كوادخت«از مجله  آثار بدست آمده  از  رس شري

 بريتانيا اين اثر متعلق به سده پنجم قبل از مياد ميباشد

 

 

 

 



 
 

 
 

 موجود در موزه بريتانيا» اوكسوس«گنجشک طالی مربوط گنجينه 

 

  دقیقاً چھ بوده؟    » اوکسوس«گنجینھ .٣-٢-٦.-١٠٦
دفينه ای  از  اشيای قيمتی رايج  آن دوران بوده است  . از زماهنای بسيار دور در خاور  به احتامل زياد

ميانه  عهد عتيق ، مرسوم بوده كه برای معامالت  جتاری از فلزات قيمتی ، طال و به ويژه  نقره  استفاده  

ترمی بود قدرت  خريد بيشرتی داشت ). اين طريق معامالت  حتّی بعد    ميكردند(هر چند فلز سنگني

از رضب سكه نيز ادامه داشت .لوحه  های  متعلق به  ختت  مجشيد  متعلق به  نيمه اول  قرن پنجم  پيش  

از  ميال د كه در آن  دستمزد  ها بر حسب مقادير نقره پرداخت  ميشد ه اند شاهد اين طريق معامالت 

قره ای  شيای طاليی و نكه بخشی از آن  جمموعه  ای  از  ا» اوكسوس «د. از  وضعيت  گنجينه هستن

مشخص  است   – است كه بعضی  از  آهنا خورد شده اند و بخش ديگر تعداد زيادی سكه بوده  است 

كه يک  دفينه بحساب  می  آمده و احتامالً بيک پرستش گاه  تعلق داشته  است . دفينه های ديگر  نيز  از  

)و 37(تصوير» نوش جان«آن  ادواربدست  آمده كه  ميتوان  از  دفينه ای شامل نقره  جات متعلق به 

شكل ميله  های مخيده  نقره ای  است  در  كابل  نام برد كه شامل سكه  هايی به» چمن حضوری«دفينه 

كه  در عهد  هخامنشی در يونان و پارس رايج بود .اين دفينه احتامالًدر اواسط قرن  چهارم  پيش  از  

 ميالد  دفن شده  است.

يک  دفينه بوده باشد، معلوم  نيست  چه  وقت  دفن شده » اوكسوس«اگر فرض  كنيم  كه  گنجينه  

به فرضيات اعتامد  كرد ، سكه  های متعلق به اوايل  قرن  پنجم تا اوايل قرن دوم است؟ اينجا نميتوان 



 
 

و هم  از دوران  هنلنی » هخامنشی «(پ.م.) هم  در رسزمني  اصلی يونان ، هم در پارس  در  عهد  

تر   سابق الذكر   گفته  است  كه سكه  ها  جديد » آ. و . زايامل «رواج  داشته اند . حمقق روسی »مآبی

به  گنجينه اضافه شده اند .او  » راولپندی «هستند  از حلاظ  مشخصات با بقيه فرقدارند و احتامالً در 

اعتقاد دارد كه سكه  های  جديد  تر كه يقينًا مربوط به  گنجينه  هستند متعلق به دوران سلطنت 

ميالد)می باشد پيش  از  200- 235(حدود » بلخ«) حاكم  -Euthydemus-1» ( اول اوتودموس«

بعد از پايان قرن سوم پيش از  ميالد دفن شده » اوكسوس«.بدين  ترتيب  ميتوان  گفت كه  گنجينه 

است . اما هنوز نميدانيم چه  كسی و چرا  اين  گنجينه را فراهم  آورده است،يا در چه اوضاع و رشايط  

 ]٨٨زمانی اين  گنج  مجع  آوری شده است. [

   

                                                
کورتیس جان ،ایران باستان بھ روایت  موزه بریتانیا ، ترجمھ  آذر بصیر، ویرایش  علمی :پیمان  متین ، تھران: امیر کبیر    ٨٨

  .١١١تا ١٠٠،صص١٣٨۵سال



 
 

 

   



 
 

 بخش یکصدوششم
  گنجینھ باختر
Bakhtria)( 
  بحث ھفتم

  
  

  تمدن آمو دریا.١-٧-١٠٦
ندارد بپردازم  ميخواهم  در مورد   مانند ان  قبل  از  اين  كه به  گنجينه  بی مهتای باخرت كه در متام  جه

 :متدن آمو دريا روشنی بياندازم

كه در  مرو،سغد و باخرتمناطق  شناسی باستان عهجممو بھ )Oxus Civilizationمتدن آمودريا (

 Bactria Margiana Archaeological (مسري آمودريا يا جيحون قرار دارند اطالق ميگردد

Complex (ز مريسدكه شامل مدنيت  های مناطق ماورای پاروپاميز نمفرغ يا بروعرصبه   اين متدن

كه دقيقًا  رسد می ميالد از پيش 1700- 2200به  آن هيشينپ  شود كهمي آسيای ميانه و زمينهای در شاملی 

، و مركز آن تاجيكستانو غرب  ازبكستان، جنوب تركمنستان افغانستان، ، زمني هايی درشامل شامل

ين متدن در ا به متعلق شناسی باستان) ساحات( های پايگاه. است ) واقع بودهOxus( آمودريادر شامل 

 )Viktor Sarianidi( ويكتور ساريانيدی شوروی اهل  شناس باستان توسط ميالدی 1979سال

به  افغانستان (باستانی در شامل رسزمينی  ،)Bactriaامروزی) ( بلخ( باخرتكشف و نامگذاری شد. 

شاهنشاهی  ) ساتراپی( يكی از واليات حتت احلاميه ،)Margiana (يا مروو  ) فعلیجغرافيای 

 تركمنستان واقع است.  بوده و در مرز هخامنشيان

  باستانی باختر.شھر  ھای ٢-٧-١٠٦

  )Bactria(.باختر یا بلخ امروزی١

ايالت  چهار ساتراپ يا ايالت  تقسيم گرديده بود :بعداز وفات اسكندر مقدونی اياالت باخرت بر 

  . ، ايالت كابلستان، وايالت قندهار وبلوچستان(باخرت، .ايالت هرات

ده چنانچه در زمان پيش از يی خمتلف بنام های متفا وت يادگردان هامباخرت يا بلخ امروزی در ز

) يا (باكرتيانا) و در زمان  اسالم بنام  Bactria(ودر زمان يونانی ها  باخرت )آريانا=ايران(يونانيها بنام 

 .خراسان يادشده كه در برگرينده مناطق رشقی ايران باستان نيز می باشد



 
 

 

ه باخرت ازشامل با رود خانه جيحون (آمودريا)، از رشق با چني واز جنوب با هندوستان و سلسله كو

پايتخت آن شهرباخرت(بلخ)  .ه استبود تصلمو از جانب غرب به مرو هرات ،)پاراپاميز(هندوكش 

اولني شهری بود كه  بقول ويل دورانت  متدن در كنار  آمو دريا و رود خانه باميان يا (بلخ) بوجود آمده 

كه در زمان اسالم بنام (ويل دورانت  مرشق زمني  گهواره  متدن ،كتاب اول ،بلخ مادر شهر ها) بود

كثر ا كه مورد تأييدومركز  دين زردشتی بوده  زردشت تولد نيز ياد  ميگرديد ه ،حمل »قبتة االسالم«

مهم  اين  نيز يكی از اجزای و (بدخشان)است. بايد  تذكر داد كه ختارستان  بودهمورخني و حمققني 

در بر گرينده  كه.رود خانه جيحون قرار داشته استباال آب تداد بوده و بطرف رشق در امرسزمني 

 .واليات شامل رشقی ( افغانستان به  جغرافيای موجوده می باشد)

 

  . پیشینھ نام بلخ٣-٧-١٠٦
) است. در یاباباهلي یكلمه (هبل نيا شهي) آمده است. اصل وركهيبه شكل (باهل تيسانسكر اتيادب در

پرچم  یودارا باي(بلخ ز یاردودرفشان) كه به معن راميرس ميآمده كه باصفت (بخد یاوستابه نام بخد

صفت  »کيبام« یپهلو یاست. در پارس دهماهورامزدا آ یها نيرسزم زءجنيز بلند) است، آمده و یها

دارمسترت در زند  سوريروفپ دهيوروشن آمده وبنابر عق بايدر خشان وباشكوه وز یآن است. كه به معن

 ني) است وایدراوستا (ختگ یدر خشان است. بخرت ی) است كه به معنهيكلمه (بام نيا شهياوستار

در سنگ  انيدر زمان هخامنش ميقد یبلخ شده ودر پارس یدر یبخل ودر پارس انهيم یواژه در پارس

) شيا یبكتور اي شاشوي(بكه  یالمي) آمده و در اايو بخرت شيبزرگ(بخرت وشيدار ستونيشته بنب

و در  است بصورت(باهاتر)آمده یخيكه آهنم به صورت خط م یزبان آگاد زدريخوانده شده و ن

)و بنا بر گفته یه یبلخ را (باه ینيساخته شده است.در زبان چ ايبكرتا آمده است و از آن بكرت یوناني

 .  دهي(پوهو) نامآنراكه به بلخ آمده بود  یالديم ٦٢٩كه در سال  ینيچ ريتسنگ زا وانيه

يونانيان بلخ را به صفت (پيلوتيمی تيوس يا پولی تيمی تيوس)می ناميدند كه به معنی گرانبها بيشرت 

اول آمده است. كشور های آريايی واقع درشامل و مرشق  »فرگرد«در  »ونديداد«ترين است. در كتاب 

گويد:  : سغد، مرو،بخدی و...است و در قسمت هفتم می»ائريينم وئجه«ايران باستان يا آسيا) بنام 

 .درفش های بر افراشته است چهارمني كشور با نزهت كه من اهورامزدا آفريدم بلخ زيبا با

 



 
 

  

در افغانستان،  »تپه یَدشل«  شناسی باستان های افتهياز  ای به بعد، جمموعه  یالدياز دهه هفتاد م

از  ای در تركمنستان، شبكه» گونور« و» توگولوک« های در ازبكستان، و تپه» َجركوَتن«و  »تپه یسپال«

 اب كه يیشهرها اتيحفر نيا جهنتي در.  است داده  نشان هكتار ۴٠ يیايجغراف یرا به پهنا ها ستگاهيز

متحد و  ايبودند كه با نقشه متقارن  يیجمموعه بناها یگشته كه حاو داريها احاطه شده بودند پد واريد

كه آهنا قرصها و  داستيبناها پ نياز ا یبرخ ِی بنا شده بودند. از نقشه ساختامن گريكديبه  وستيپ

از آثار هنفته  هايی نهيگنج یقرار داشته كه حاو يیبناها گورها نيا امونپري در. اند بوده یمذهب یبناها

از  یسينف های كرهيكاوش  گروه باستان شناسان به غارت نرفته بودند: پ در دل خاک بوده كه  تازمان

س، طال، و نقره، كه غنا  ريمنطقه نظ نيدر ا گريد یجا چيكه تا بحال در ه باشديم یآن بحد یسنگ، مِ

 و ها كاوش ونيافغانستان و تركمنستان مد یدوره برا نياز ا جودنشده است . معلومات مو دهيآن د

 )Sarianidi 1998-2002.( باشديم یديانيسار كتوروي مطالعه

 

 باختر یھایدرعصر کوشان شمیابر.جاده ٤-٧-١٠٦

ويمه كدفيزيس دوره رونق ارتباطات و فعال سازی مسريهای جاده ابريشم بوده كه  دوره حاكميت

 امتعه بازرگانی استعدادها و هنر خالقه مردم در قلمرو كوشانيان بخصوص از معرب بدخشان عالوه بر

 .د ترويج و تعاطی ميشدندغتا بلخ و  مرو  وسو ختارستان 

حمل كليدی  ای را كه بر آن جاده جتارتی ابريشم ميگذشت و در  "مينک"ميالدی امپراتور  ٧٣در سال 

 صحرای تاكالماكان موقعيت داشت در مسري ختن و يارقند (ياركند) كه بطرف جنوب آن شامل

در چني را  ميالدی متام تركستان ٧٦بدخشان موقعيت دارد از فرماندار يوچی اشغال نمود و تا سال 

 ]٨٩[رشق پامريات به ترصف خود درآورد.

                                                

از سایکس، ص  میالدی بھ بیان گرفتھ، نقل ٢٥تاریخ چین تحت عنوان "یوھانشو"، تفسیر رخدادھا را از  بھ نقل از   ٨٩
١٢١. 

  



 
 

  جاده ابریشم در عھد  کنیشکا.١- ٤- ٧-١٠٦

 وی لشكر قوی نريانی حمسوب ميشود با استفاده  ازكنشكا كه  از نام  آور ترين  امپراطوران عهد  كوش

ياركند) مارش  به امتداد  بدخشان  و از گذرگاههای پامري بسوی ايالت سينكيانگ چني (كاشغر و

نامربده مورد تائيد  نمودو ختن، ياركند و كاشغر را جزوی امپراتوری خود نمود، كه موفقيتهای

نموده اند كه ختن در سال  نگارشگران چينی بخصوص هيوان تسانگ قرار گرفته است. آنان تائيد

پادشاه سرتگ در بخشی از رسزمني  ميالدی ضميمه امپراتوری كنيشكا گرديده و فرمان اين ١٥٢

 گذرگاهعرب بحيث بار اول از  اين  مكه  يان واجب االجرا گرديده است. شهريار بزرگ كوشانیچين

استفاده نمود اين راه را كه  ازيار كند و كاشغر رشوع ميشد به جاده كاروان رو   برای عبور افراد نظامی

،اين  مسري  پايتخت  ر رسارس  اين  معرب اجياد  كرد دتامني  امنيت  شبكه بريد را برایوتبديل اساسی 

چني را به  نواحی  بدخشان ،ختارستان و باخرت و از  طريق گذر گاه  های هندوكش به  كابل ، سند و 

بجاده ابريشم «هند و كذا  تا به حوالی  خراسان  غربی و فارس در قلمرو خود امتداد بخشيد  كه بعدًا 

ی فارسی  انی  را  از دريای سياه  تا رسزمني  هشهرت يافت .  اين  جاده به  عالوه اينكه سري  بازرگا»

رهنگ  اديان و  فمی داد وسيله انتقال معاريف و   ها ودر رسارس قلمرو امپراطوری خودش ارتباط

خود پريو ديانت زردشتی (آئني آريائيان) بود در اواخر سلطنت خود به    صنايع  نيز  گرديد .او كه

 ت تاثري اين گرايش دينی وی بسياری از جمسمه ها و هيكل هایعالقه فراوان گرفت و حت كيش بودايی

 به هبرتين صفت هنریرا كه  "گنداهارا"رجال بزرگ دولتی و روحانی بودايی در مكتب آرت و هنر 

فرهنگی  ، كه تبارز اين آثار حريت انگيز پيش از مهه مديون اراده هنر پرورانه وساخته شده بودند

از هنر  ی مثابه آميزه اين زمامداران كوشانی در زمينه رشد هنر گنداهاری بهكنيشكا ميباشند. پيش بر 

موريائی بودائي هند در اين زمينه  يونانی و باخرتی توجهات الزم مبذول نموده بودند و آشوكا پادشاه

ل نموده بود، اما كنيشكا مهه اين عرصه ها را (هيك تالشهائی را در قرن سوم پيش از ميالد راه اندازی

سنگنبشته ها، معامری، شهرسازی، مسكوكات فلزی، طاليی  سازی، استوپه ها و صومعه های دينی،

مصدر قدرت  زمظاهر  هنری اكه  مهه  جلوه  های  اين .و محايت نمود و نقره يی) را به حد كامل تشويق

پريوزهيای  عرص او  پادشاهی كنيشكا  و تأثريو ارتباط راه ابريشم    در مسري متدنی قلمرو او  يكی از 

 حمسوب  ميگردد.



 
 

بوجود آورد و ا در  عرصه پذيرش  مذاهب جديد به  بينش های مذهبی ر ای راه  ابريشم  جلوه ای تازه

ديانت جديدی را اختيار كرد و بحيث يک نظام  بوديزم در آريانای عرص كوشانی حيثيتاز اثر آن 

و ختارستان عرض وجود  كرد كه  استوپه  های   جديد دينی در مناطق مركزی پاروپاميزوس، باخرتيا

و صد ها آثار بدست  آمده  در موزيم  كابل  از اين بودائی در كوشه و كنار (خراسان= افغانستان) 

. عالوه بران  آهبای جاری رود خانه ها در مسري زمني  های  ]٩٠[ دست و در عرص او می باشد

شاهد   اجياد شهر ها و مدنيت  های جديد شده كه ما كشاوری  و امتداد جاده های كاروان رو باعث

ميباشيم كه در   گنجينه  های  گرانبها در ماورای  رود خانه  جيحونكشف دفينه  های بزرگی از 

 طالتپه حوالی شهر شربغان  اخريًا منكشف  گرديده  است كه موضوع مورد بخث ما ميباشد.

سال  اطق تازه  به  تسخري در آمده امپراطور كنيشكا كه درفرهنگ  استفاده و اتصال  جاده  ابريشم  بمن

به نامينده گی پدرش اياالت هند را در جنوب اداره  »هويشكا«ادامه داشت ، ) م١٨٥ -١٦٢(های

كارنامه های او گر چندجمرد مرگ كنيشكا به كرسی جاه و جالل سلطنت كوشانی تكيه زد.  ميكرد و به

 گرفته است، اما بی ترديد او ادامه دهنده راه و روش فرهنگمشخص مورد مطالعه قرار ن بصورت

 .كنشكا بوده است 

شريازه  ]٩١[ميالدی بدست شاهپور اول بر افتاد   ٢٢٠واسوديوا كه در سال  دوره حاكميت

 كوشانی از هم پاشيد، و سالله های كوچک كوشانی در دره های پنجشري و مناطق جماور آن امپراتوری

دوره از دره  افگن يفتلی ها در قرن پنجم ميالدی حكمرانی داشتند، كه آثار شگرف اينتا هجوم رعشه 

ترصف خراسان بزرگ  پنجشري به دست آمده است. برخی از امارهتای كوچک سالله كوشانی حتی تا

مؤسس سالله ساسانی در قرن  بدست سپاه عرب تا قرن هفتم ميالدی وجود داشتند. اردشري بابكان

                                                

 .١٢٢سایکس ، تاریخ افغانستان، ترجمھ عبدالوھاب فنایی، ص  پیرسی   ٩٠

  

 .٢٠٠محمد غبار، جغرافیای تاریخ افغانستان، ص  میر غالم  ٩١

  



 
 

بقايای كوشانيان در شامل آنكشور كه به  طی يک محله گسرتده به هند به حاكميت آخرين سوم ميالدی

 ]٩٢[ داد. زمامداران كابل خراج ميپرداختند پايان

 

  در باختر در انکشاف بازرگانی و فرھنگجاده  ابریشم اھمیت . ٢-٤-٧-١٠٦

الی غرب  ايآمودرو ازفالت هندوكش  یشامل یها یريكه از رساز یزيحاصلخ عيوس یدشت ها

دارای شهر  های پر مجعيت و انبوه كشاورزی و گسرتده بودنددر دوران باستان، ) وناني(فارس تا

مراكز مهم نيز ، برده ، موجب شد تا ع  های بازرگانی ، جتارت ابريشم صنايع  حملی و كانی و متا

پديد آيد كه  منجر به  اجياد راه  های كاروان رو  اساسی كه دارای سيستم بريد   وامنيت  كامل  یبازرگان

  یكوهستاهنا ازجورد ازطال ، نقره الكانی  یغن ريذخا  د كه يگرد شميابر دهجااجياد بود باعث 

مهم وپر ارزش  یها یاز ساتراپ یكي رسزمني باخرت را به، ختارستان و بدخشان از طريق چني 

بزرگ  های متدن وندگاهيپ شميجاده ابر ريقرارگرفتن در مس ليدله ب باخرت.كرده بود ليتبد انيهخامنش

مهم و حساس  تيموقع ني. اگرديد عرص باستان  یمراكز بازرگان نياز مهمرت یكيجهان  و 

 و ها در شكل دادن  فرهنگ باخرت( را به جغرافيای فعلی افغانستان) یكيتيو ژئوپول یكيژيژئواسرتات

كشور  نيدر ا یو هند ینالنهري نيب ،یوناني ،هخامنشيان (پارس)مهچون آن عرص بزرگ  های متدن

مهان  اي، آريانا (باخرت)مردم  ،یخيتار های دوره یو ط سنگی نهپاري عرص از. است داشته ینقش مهم

و  یدر بازرگان ینقش مهم ، یجهان انيو گسرتش اد یدر معرف ای عمده گاهيباستان، جا یرشق انيرانيا

رو  ناي از. اند بوده ايدر آس یو فرهنگ یاسياه كانون مسلط سگ دادوستد داشته و گه

 هنوز ها آن یبوده كه ردپا انگشاي مهامجان و جهان ورشيگلوگاه  خيافغانستان در طول تارخراسان=

 .شود یم دهيد نيرسزم ناي كنار و گوشه درهم 

 

 

 

                                                
  .١٢٣ھمانجا ، ص  سایکس،   ٩٢



 
 

  غنای پادشاھان باختر.٥-٧-١٠٦

در ختت  مجشيد هيئت  های خراج دهندگان » آبادانا«در نگاره  های كاخ سنگ نگاره  های ختت مجشيد 

 يیطال یدر حال ارائه جام ها  اين  هيئت راسده پنجم ق.م.)  لي: در اوایونانيدر ساتراپ (باخرت را 

 یها یاز ساتراپ  را ها  یباخرت ئتيهو اين موضوع . ، نشان  ميدهد بعنوان خراج به شاهنشاه هستند

ودام را  یچون پوست جانوران، ظروف سفال يیايهداآهنا است، كه نشان داده متفاوت  اريبس گريد

پنجم  یدرسده ها انيونانيو انيهخامنش یكه در نربدها یوناني انريدهند. از آنجاكه اس یم هيهد

 نيا یبوم تيشدند، مجع یم ديباخرت تبع نيشدند،به رسزم یالد به اسارت گرفته مياز م شيوچهارم پ

 الديماز  شپي ٣٢٨ – ٣٢٩جا در ناسكندر به آ دنياز رس شيرا پ انيونانياز یاديازقبل شامر ز نيرسزم

در  انيكه در نربد  سخت شده بودند اغلب توسط هخامنش یباخرت  انيوناني نيداده بود. ا یدر خود جا

خاور در  نيدادند كه بررسزم یم ليرا تشك يیورين یشدند ستون اصل یبزرگ استفاده م ینربدها

رسبازان  یباخرت حتت رهرب انيوناني. ندشد هريچ الديازم شيدوم سده دوم پ مهيتان ماواسط سده سو

 یاي) در قلب آسیوناني( یاهلام گرفته شده هلن یدولت پادشاه کياسكندر وباز ماندگان آهنا نيشيپ

 یوبناها انيمانده از عهد سلوك یبجا یدژها انيوناني تختي) پا یونايكردند. در بلخ ( سيتاس انهيم

ستونه بكار برده  جپن یقرص ها نيتزئ یكه برا یتانيرگ یوجود داشت. رسستون ها یاديز یهلن بکس

باخرت از ضعف  انيونانيهستند.  هيدوران اول نيشدند، ودر بلخ كشف شده اند، مربوط به مهيم

 در مرص مرصوف نربد  نيدر مرشق زم شانيها نيدفاع از رسزم یاكم بر باخرت كه براح انيسلوك

) ساتراب باخرت اعالن استقالل  یوناني( ودوتيد یرا غنمت شمرده وحتت رهرب ت، فرصبودند

 ]٩٣[كردند.

 

  .آثار باستانی بدست  آمده  از دوره باختر٦-٧-١٠٦

غري يات  ناشيانه افراد  واشخاص فرآثاری كه بطور پراگنده  از  اثر كاوش  های باستان شناسان ويا ح 

در در حوزه متدنی باخرتيا بدست آمده  كه قسمت زياد  آن  در موزيم  كابل و برخی  از  اين آثار ول مسئ

دنی باستانی  باخرترشيک  كستان ، ازبكستان و تركمنستان  كه در حوزه متكشور  های مهسايه چون تاج

                                                
  ٢١٠٧ا حسن،ایران باستان، پیشین ، متصرفات  اسیای مرکزیونان باختر ص،پیرنی  ٩٣



 
 

دراين كشوراز اثر حفاری و » جاگور تپه«و » جاركوتني«،»سپالی تپه«ميباشند و آثار بدست  آمده  از 

الً در موزه يا (آمو دريا) را كه فع»اوكسوس«ه كاوش  های باستانشناسی بدست  آمده و از مجله  گنجين

ل و با تصاويررشح  نموديم. ولی  چيزی كه مايه  ث قبلی به  تفصيكه در بحبريتانيا موجود  ميباشد 

بدست آمده  از  عابدات  نگرانی تاريخ نگاران و باستان شناسان  ميباشد رسقت يک  تعداد زياد اقالم  

درساير كشور  ها بطور قاچاق  پخش گرديده  كه آرزو  تارخيی كشور ما ميباشد كه در ساهلای جنگ

تا  اين  افتخارات به  تاراج رفته   به اين مهكاری گردندان قادرجه كشور  های برده  ميشود روزی 

 باستانی  كشور ما را واپس  مسرتد دارند.

باخرت در  انيونانيدوره  ی(مشمول سكه ها یسكه ا ٣٥٠٠٠شهور موعه مجم یاست كه زمان یتنفگ

به غارت رفته ن آ شرتيب یداخل یكابل موجود بوده كه در طول سه دهه جنگ ها ميموز یها نهيگنج

 .مانده است یاز آن باق یواكنون شامر اندك

  



 
 

   



 
 

 

  بخش یکصد وششم 

  م تشھبحث 

  گنجینھ باختر

  

  گنجینھ باختر: .١-٨-١٠٦
پس از دو هزار سال معام بودن، با سعی و تالش باستان  مدنيت باخرتيا (بلخ) ومت باخرتی حك طالی

به دوره  استيالی  يعنی پيشش دو هزار سال اضافه تر از آثار تارخيی، به شناسان كشف شد. قدامت اين 

   كه گردد برمی (شامل افغانستان به جغرافيای موجوده)باخرت يونانيان به فرماندهی اسكندر مقدونی در

فتح شد. كشف اين آثار باستانی با خودش معام های توسط مقدونيان پيش از ميالد ٣٢٧ سال در

با  باخرتيا (با جغرافيای افغانستان موجوده) ان شناسان نشان داد كه زيادی را حل كرد و برای باست

مراكز شناسايی باستانی در  از يكی تواند می غنی، بسيار فرهنگی و تارخيی نهداشتن قدامت و پيشي

در مورد  شناخت  (افغانستان)به اين  كشور را جهانيان نگاه تواند می و گرفته قرار زمني  تاريخ مرشق

 . دنامي باستانی  آن عوض

 

 ميالدی ويكتوررسيانيدی، باستان شناس نامدار شوروی باالی  تپه١٩٧٨در نخستني روزهای سال 

تان از اثر دانش باسبود.  اوش  های باستان شناسانه اش مشغولبه كشهر شربغان  ای در  حومه 

موجود باشد  با كاوش  های بيشرت در مهني  مناطق  بزرگ ترين گنجينه جهان شناسی او فهميد كه بايد 

ن او به يقني  تبديل شد .از ساهلا بدين طرف باستان شناسان  در جستوی اين  آثار  عظيم و پر شكوه ظ

كه در دل خاک هنفته مانده بود كاوش  ميكردند تا بتوانند آثار بجا مانده  از  امپراطوری  يونانيان باخرت 

ولی توفيق نمی يافتند و بعضی  ها  موجوديت  چنني  دفينه ای را  افسانه  می  را بدست بياورند.

به اين نتيجه رسيد كه در كنار  باستان شناس و كاوش گر روسی» ويكتور رسيانيدی«پنداشتند ولی

قرار دارد بايد گور های شاهان و شاهزادگان قرار داشته  »تپه طال«ساله ای كه در كنار  ٣٠٠٠معبد 

  باشد.

يک روز قبل از آنكه ارتش رسخ شوروی وارد افغانستان شود،   ١٩٧٨در اوايل زمستان سال او 



 
 

توانست با يافتن يک پارچه طال، به يافتن يكی از دو بزرگ ترين و با ارزش ترين گنجينه های طالی 

 دست يابد.شناسايی و معروف گرديد  »گنجینھ باختر«كه بعدًا بنام  جهان 

  

يدی با ديدن اين پارچه طالی ناب نخستني گور را پيدا كرد. در اين گور كه يک تابوت روز رسيان آندر 

  رسباز كه با پوست حيوانات پوشيده شده بود قرار داشت و برفراز آن يک بام موقتی ساخته شده بود.

رتک كه رس تا پا با طال مزين شده بود آرام گرفته بود. گروه مش كوشانیدر داخل تابوت يک شه بانوی 

به دنبال بقايای  »آی خانوم«شوروی به رهربی رسيانيدی كه ده سال را به دنبال تپه های  - افغانستان

  به كاوش مشغول بود باور نمی كرد كه به گنجينه باخرت دست يافته است. كوشانیمتدن 

ش شه گور ها يكی پس از ديگری پيدا می شدند. گروه رسيانيدی هفت گور را پيدا كرد كه در آهنا ش

دفن بودند. گامن می رفت كه مهه شاهزادگان در يک  كوشانیو يک شاهزاده  هسال 45تا  ١٥بانوی 

زمان مرده باشند. آنان موقع رفتن به گورهايشان حتفه های شگفت انگيز طاليی با خود داشتند. نه يكی 

  بودند. پارچه طالی ناب را با خود به گور های شان برده 618هزار و ٢٠دو تا بلكه  نهو

اين آثار در شكلهای كوپيت ها يا خدايان عشق ماهيان و جانوران افسانه ای به گونه ای هنرمندانه 

طراحی و با سنگ های قيمتی گوهر نشانی شده بودند. اجساد زنان داخل اين گورها طوری به نظر می 

الشكل طاليی كه بر  آمدند، كه هنگام مرگ خيلی تزيني شده بودند. در اين قربها صدها صفحه خمتلف

 روی لباسهای زنان مذكور به طور حمكم دوخته شده بودند به دست آمدند.

  

 اما اين مهه آثار هنری بی مهتا از طالی ناب چگونه پديد آمده بود؟

  

پيش از  ٣٢٧بر بنياد يافته های تاريخ، متدن يونان باخرتی پس از فتح باخرت توسط اسكندر مقدونی در 

ميالد بنا هناده شد و رفته رفته اين منطقه به يكی از مناطق متدن خيز آن زمان مبدل شد. پس از آن 

صحرا نشينان جلگه های آسيای ميانه به طرف جنوب به حركت در آمدند. آنان در قلمرو يونان 

 باخرتی قدرت را به چنگ آوردند و شاهنشاهی بزرگ كوشانيان را بنياد هنادند.

  

ا گذشت زمان اين صحرا نشينان آسوده حال شدند و با تاجرانی كه از سوريه به چني سفر می كردند، ب

 اين از آنان. پرداختند جتارت به گذشتند می ابریشم مشھور هجادماليات بستند و با بازرگانانی كه از 



 
 

ه ترتيب بود كه آواز كنده كاری طال را رواج دادند. به اين و زرگری هنر و اندوختند زيادی طالی راه

 .رسيد جهان رسارس به باخرت فراوان گنجهای

  

رسيانيدی در يک  ردر بدترين زمان ممكن كشف شد. ويكتو» گنجینھ باختر«يعنی اما اين گنج 

وضعيت بحرانی قرار داشت. اوضاع امنيتی هر روز بدتر می شد و آنان بايد با رسعت كار می كردند. 

باستان شناسان هر روز به ثبت و عكس برداری آثار می پرداختند و در پايان كار آثار را در يک اتاقک 

 الک و مهر شده كه در مراقبت جدی قرار داشت، می گذاشتند.

  

هيوالی جنگ باستان شناسان را نگذاشت كه كار شان را متام كنند آنان در حالی كه تازه گور هفتم  اما

را يافته بودند، جمبور شدند كاوشهايشان را نيمه كاره رها كنند و آثار بدست آمده را برداشته به كابل 

 بروند. اما هيچ كس ندانست كه در گور هفتم چه بود!

  

ان اين گور با رسعت تاراج شد و كاوشهای غري فنی ديگر اين منطقه را به پس از ترک باستان شناس

كلی ويران كرد و به اين ترتيب باستان شناسان موفق نشدند كه با كاوش و جستجوی بيشرت در گور 

 های پيدا شده در مورد زندگی و باور های سلسله كوشانيان حتقيق كنند.

  

شد و ثبت گرديد. اگرچه رسيانيدی ارصار داشت تا پايان  گنجينه طالی باخرت به موزه كابل منتقل

جنگ اين گنجينه به يونسكو سپرده شود و در يک كشور بيطرف نگهداری شود اما اين تقاضا پذيرفته 

 نشد و رسيانيدی به احتاد شوروی بازگشت.

  

فغانستان ميالدی ده سال از كشف با ارزش ترين گنجينه جهان می گذشت، اما اوضاع ا١٩٨٩در سال 

بدتر از هر زمان ديگر بود. قشون رسخ افغانستان را ترک كرده بود و حكومت افغانستان در يک حالت 

 متزلزل قرار داشت و هر آن ممكن بود كه سقوط كند.

  

  پس گنجينه طالی باخرت را باز هم خطر بزرگی هتديد می كرد. داكرت نجيب اهللا رييس مجهور وقت بود.

 نه بانکيک عمليات فوق رسی گنجينه طالی باخرت را از موزيم كابل به خزا داكرت نجيب اهللا در



 
 

كه امن ترين  منطقه بحساب  دارد مجهوری رياست ارگ به ای دروازه انتقال داد كه اين  حمل  مركزی

 می امد.

  

او هر پارچه از طال را در ميان پنبه پيچيد و ميان صندوقهايی كهنه گذاشت و در گاو صندوق بانک 

مركزی افغانستان و در يک زير زمني سه طبقه ای كه يک شاهكار معامری است قرار داد. اين زير زمني 

 يكی از شاهان افغانستان نادر خانحممد با پيچيده ترين تدابري امنيتی توسط يک رشكت آملانی در زمان 

ساخته شده بود و گاو صندوقی دارد كه توسط هفت قفل حمافظت می شد. و برای باز كردن اين گاو 

صندوق بايد متامی هفت كليد موجود باشد تا قفل ها به ترتيب باز شوند. اگر كليدی بدون ترتيب به 

  ني می رود.داخل قفلها انداخته شود، كليد داخل قفل گري می كند و امكان باز شدن گاو صندوق از ب

داكرت نجيب شخصًا صندوقها را مهر و الک كرد و هفت كليد گاو صندوق را به هفت تن از معتمدان 

بانک ملی سپرد و از آهنا تعهد گرفت كه درب گاو صندوق را جز برای رييس مجهور يا يک رهرب 

 قانونی افغانستان به روی هيچ كس ديگری نگشايند.

  

گنجينه باخرت باال گرفت، شامری می گفتند كه روسها اين گنجينه را  پس از آن كم كم شايعه گم شدن

با خود برده اند و شامری هم می گفتند كه داكرت نجيب آهنا را به روسها فروخته است. و اين آوازه ها 

زمانی اوج گرفتند كه حكومت داكرت نجيب سقوط كرد اما او درباره گنجينه باخرت خاموشی اختيار 

  كرد.

گرفتن جنگ های تنظيمی در كابل هيچ كس نمی دانست كه بررس گنجينه باخرت چه آمده با شدت 

است. حتی آواز هايی از فروش اين آثار در بازار های جهانی پخش شدند و شامری می گفتند كه اين 

 طال ها آب شده و برای خريد سالح مرصف شده است.

  

ناراحت می كرد . با پريوزی طالبان اوضاع از اين  اين آوازه ها جهان را و بيشرت ويكتور رسيانيدی را

هم بدتر شد. در نخستني روز های حاكميت طالبان داكرت نجيب كه نگهبان با ارزش ترين گنجينه 

  جهان بود با برادرش به دست طالبان كشته شد و در چهار راه آريانا به دار آوخيته شد.

و متامی تابلوها و  هرا نامدی از بت پرستی دانستگروه طالبان متامی عكسها و جمسمه های باستانی 

 جمسمه های هنری را كه به دستشان افتاد نابود كردند.



 
 

  

با فرو پاشيدن تنديسهای بودا در باميان ديگر اميدی برای خمفی ماندن گنجينه باخرت وجود نداشت اما 

ديد كردند كه در گاو صندوق طالبان چندين بار به رساغ زير زمني بانک مركزی رفتند و كارمندان را هت

را باز كنند اما از هفت نفری كه كليد را داشتند فقط يک نفر در بانک مانده بود و مهه هفت نفر به 

 مناطق ديگر جهان گرخيته بودند.

  

تنها كليدی كه دست اين كارمند بود چون كليد اول نبود كليد بند ماند و كارمند بانک مركزی به جرم 

ا طالبان بيش از سه ماه را در زندان طالبان ماند. طالبان چندين بار كوشش كردند كه مهكاری نكردن ب

درب گاو صندوق را باز كنند و حتی خواستند كه درب را منفجر سازند اما متام كوشش های طالبان 

 برای انفجار درب اين گاو صندوق بی نتيجه ماند.

  

رييس مجهور افغانستان و ارشف غنی امحد زی،  ميالدی، حامد كرزی ٢٠٠٣رسانجام در دوم می سال 

وزير ماليه وقت به خزانه بانک مركزی رفتند. آهنا تصور می كردند كه پشت اين درها به ارزش نود 

ميليون دالر شمش های طال خواهد بود و از اينكه به جز يک تن از هفت تنی كه كليدها را داشتند در 

زنده گاو صندوق از آملان خواسته شده بود. وی هر هفت افغانستان نبودند متخصصی از رشكت سا

قفل را باز كرد در اين ميان يک تن بيشرت از مهه قلبش می تپيد ويكتور رسيانيدی با مو های سفيد و با 

  گذشت بيست و شش سال بسيار مضطرب بود و نمی دانست كه چه چيزی خواهد ديد.

با كه ، صندوقهای فوالدی سرتاتيژيک ارز افغانستان)(ذخريه اميليون دالر شمش طال ٩٠اما در كنار 

مهر داكرت نجيب اهللا وجود داشتند.وقتی اين صندوقها گشوده می شوند، رسيانيدی با حريت می بيند 

 كه گنجينه باخرت ميان آهنا حمافظت شده است.

  

ه شده است. در حالی كه داكرت نجيب نگهبان اصلی اين گنج ديگر زنده نيست و به دست طالبان كشت

. جلوه تارخيی دارد از فراعنه مرص مقايسه می شود و نه كمرت از آن »گنج توتانخ آمون«گنجی كه با 

اين گنج اكنون به رسارس جهان می گردد تا پيشينه غنی فرهنگ افغانستان را به جهانيان بشناساند و 

 نگاه جهانيان را نسبت به افغانستان دگرگون سازد.



 
 

  

 وانندگان و متام مهوطنان عزيز توصيه ميكنم كه حتًام مستندی كه در اين باره هتيه ودر آخر به شام خ

 ]٩٤[:دييآدرس مراجعه نام ني. به ادينيشده است را بب نيتدو

:  
)http://www.youtube.com/watch?v=8lt3UhKbwAk(  
 :www.kabulpen.com  وwww.bonyadesaba.com   

  )http//:bayanifoundation.blogfa.com/247.aspx-post( در وبالگ بولوت نیز نشر شد
  
 

  تصاویری از گنجینھ باختر. ٢-٨-١٠٦
  

بزرگی صفحه تاريخ  رسزمني  ما را روشن ميسازد .شور نجاييكه پديده كشف گنجينه ای به  اين از آ

نجينه  ستفاده  ابزاری و بازرگانی صورت گرفت و چون  اين  گبختانه از اين گنجينه  عظيم  رصفًا ا

مدت بيست  سال در گاو صندوقهای بانک  مركزی در ارگ (پادشاهی) افغانستان كه حاال بنام ارگ 

ستان  ياد ميگردد در صندوق های فوالدی زمان حممد نادر شاه  رياست مجهوری دولت اسالمی افغان

حمبوس مانده بود در دوره انتقالی  حامد  كرزی  در آن باز شد و  اين گنجينه را هم بخاطر شناخت و 

) مليون دالری به متام دنيا   گردش دادند ولی چه  ميشد  ١٥٠ًا بخاطر بدست  آوردن  منافع (فهم رص

ن از داخل  كشور ويا  از مرجع ايكه  آن را  اكتشاف و كاوش  كرده بود  در زمينه  های  كه باستان شناسا

ون مرجع رت  ميگرفت  خيلی خوب  ميشد اما چهر كدام  از اين  آثار گرانبها و بی مهتا پژوهش صو

هاله ايكه  اين  كاوش را صورت داد  اهل شوروی سابق بود موضوع پژوهش  تارخيی  اين  اثر در بني  

ای  از ترفند  های سياسی  غرب نا خوانده باقی ماند. نگارنده  در جستجوی آن  است كه اگر بتواند  

معلومات  مفيد  در  مورد پيشينه  تارخيی  اين  آثار بدست بياورد با خوانندگان  عزيز رشيک  ساخته 

 خواهد شد (مولف).

ه  تا هنوز  از رهگذر فن باستان شناسی نكته ديگری را  كه  ميخواهم  روشن سازم  اين  است ك

پژوهشی گسرتده  كه ارجاع به اسناد  و شواهد داشته  باشد بجز نمونه  های مكشوفه ای از گنجينه  كه 

تعداد زيادی  از  اين  آثار كه  در جوار منابع  اصلی   هفعالً در موزيم  ملی ثبت شده و كذا نظر به افوا

ه را برای پژوهندگان  تنگ  ميسازد . رضورت  است  تا هيئتی  از  سازمان  مورد  دستربد  قرار گرفته را

                                                
  افغانستان انیدانشجو یانجمن علم تی، گرفتھ شده از سا١٣٩١در دھم ماه اسد  ینوشتھ شده توسط محمد جواد صالح   ٩٤



 
 

آهنا را ،جهانی (يونسكو) به  متام  كشور  ها  گردش  نموده آثار موجود را از روی مشاهبت  ها 

شناسايی و جزء  تاريخ  گنجينه باخرت ناميند . جای  تأسف  است  كه  گنجينه به  اين بزرگی تا بحال  از 

گذر باستان شناسی در  تاريک  قرار دارد و بجز تذكر بدون استناد  چيزی ما  از  آن  نمی فهميم و  ره

كه در ماورای   يا امودريا »گنجینھ اوکسوس«جينه با  ت  كه  اين  گنچيزی را  كه  می فهميم  آن  اس

نگهداری می شود در سده  هجدهم كشف شده و فعالً در موزه بريتانيا  »ختت قباد«جيحون در حمل 

يا جيحون  در  مقاله قبلی  » اوكسوس«خويشی نزديک  وجود دارد . (به  گنجينه  خوانی وقرابت و  مه

 نگاه  كنيد)

 

  (بدست آمده از طالتپھ جوزجانتصاویری از گنجینھ باختر. ٢- ٨- ١٠۶

مشتمل بر بيشرت از بيست ودوهزار آرايه های طال، پارچه های زيور، وسكه های بجا مانده  نهاين گنجي

از دوره های كوشانيان واشكانيان است كه از شش گورمربوط به پنج زن ويک مرد كه ثروت رس 

ه سد به گنجينه اين نهشاری ازجواهرات گرانبهارا در خود جای داده بودند بدست آمده است. پيشي

آرايه های بدست آمده شامل سكه ها، گردنبند های تزئني شده با سنگ های  .مريسد ميالد از يشپ يكم

ميالدی توسط يک گروه باستان  ١٩٧٨گرانبها، كمر بند ها ، مداهلا وتاج ها ميباشد كه در سال 

 .شناسان افغانستانی وروسی به رس پرستی ويكتور ساريانيدی كشف گرديد

  
  

  
  

  



 
 

  
  
  



 
 



 
 



 
 

  

  



 
 



 
 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
  مردی با سرنیزه، گور سوم

 

 
 کمربند زرین، گور چھارم



 
 

 گور دوم ،یسوار بر ماھ یا بچھ سیتند 
 

 
  انگشتر، گور دوم

  

  مرو -شناسی باختر مجموعۀ باستان یا تمدن آمودریا.٣-٨-١٠٦

  کمک  میکند» گنجینھ باختر «این بحث در روشن ساختن موقعیت  

 دنيرا كنار گذاشته وپس از شن یآنتوخوس دوم امپراتور سلوك،دودوت  الد،ياز م شيپ ٢٥٦در سال

 یپارت خود را پادشاه خواند. اما بزود نياعالم استقالل متحد خود، آدورگواس  در رسزم

 انيبن رانيرادر ا انياشكان یرشک  امپراتور آآرشک رهرب قوم پارت رسنگون شده و از گوراسرآندو

 یتضعف  م شميدر امتدادجاده ابر ینيهارابر جتارت زم  یكنرتول باخرت نصورتيكه بد كرد یگذار

 كرد. یدر مدترانه قطع م یهلن یايدر باخرت رابادن انيونانيكرد وعمال ارتباط 

 - ٢٣٠(:يیفرمانروا) Euthydemus(دموسيپدرش شد، و اوهم بدست اوت نيدوم جانش ودوتيد

به تاج و ختت دولت  افتنيپس از دست  دموسياوت ،یخيق م ) برافتاد. طبق منابع تار ١٩٥/٢٠٠

در  یسلوك ومندريسوار كار را گرد آورده و با سپاه ن ١٠٠٠٠٠متشكل از  یسپاه ،یباخرت یوناني

به دژ باخرت، از  ینيبا عقب نش دموسيشد. اوت ريدرگ با جغرافيای موجوده) افغانستان(شامل غرب 

رسانجام با  یدشمن نيسوم جان سامل بدر برد. ا وخوسيق م) توسط انت ٢٠٨ -٢٠٥حمارصه سه ساله (

. اواخر افتيشناخت، خامته  یم تيباخرت را به رسم یونانيمعاهده صلح كه استقالل دولت  یامضا



 
 

 یبا محله باخرت به هند، در دوره پادشاه بايتقر )ق م ١٩٥- ٢٠٠( دوددر ح دموسياوت يیفرمانروا

 ی) مصادف است. هند كه پس از مرگ آشوكاDemetrius 1( كمي وسيدمرت نش،يفرزند و جانش

 یبرا پر قيمتی زهيبرد، جا یق م ) در هرج و مرج برس م ٢٣٢-٢٧٢: ساهلای فرمانروايیبزرگ (

 کيباخرت است كه به هندوكش، كه مدهتا مهانند  یونانيپادشاه  نينخست وسيباخرت بود. دمرت اِن يوناني

در  یكرد، رخنه كرد. و یهند را در جنوب جدا م یايمائور انيها در شامل و فرمانروا یباخرت واريد

از هندوكش عبور كرده از راه كابل وقندهار رهسپار جنوب شد، ودر  الدياز م شيپ ١٨٥حدود 

 یفراوان یدر آنجا سكه هابود كه كرده  سيتاس اليتاكسدر  یتختيپا یو كهيي(جا یوزرپاكستان ام

كه گفته  » گومفايت«هند تاخت. طبق سنگ نوشته ها  یوسو ديجنگ یاهايشده اند) بامائور افتي یازو

 وسي)بنام دمرتوناني( یاوانائي یشده پادشاه یكنده كار الدياز م شيپ ١٥٧شود در حدود  یم

 ینيغرب عقب نش یازآنكه به سو شيكرد،پ اهيتا شهر راجاگر الً راعازم رشق هند، واحتام انشيسپاه

  ريشكست ناپذ »كنوسيان«كه در نربد شكست نخورده بود پس از مرگش عنوان  »وسيدمرت«كند. 

كسب  شيخو یونانيماندگان هند و زاز با یكي »آگانوكولس«شده توسط  رضب یسكه ها یرابر رو

 یبرا انيونانيكرد كه درآن  سيتاس یهلن یايدن یكرانه ها نيتررا در خاور یونانيكرد. دولت هندو

به   افغانستان(در شامل غرب هند ورشق  انيونانيكردند. (حضور هندو يیفرمانروا ندهيآدوصد سال 

 شيپ ٢٠در حدود  یسكائ نانيكوچک توسط كوچ نش نانينشريام نيخرآتاسقوط  جغرافيای موجوده)

كند  يیكه ترصف كرده بود فرمانروا يیها نيرسزم یبر متام نبودكه قادر » وسيدمرت«م كرد. دوا الدياز م

و  »اپولسيدمرت«چون  يی(شامل شهرها »قندهار«و منطقه  »كابل«فاتش رادر دره مترص

در  »انتامخوس«داد.  كمي »آنتام خوس«برادرش  بهباشد) یكه احتامال قندهار امروز »آلكساندروپولس«

تاج وختت خود   »دياوكرات«ستمگر بنام  يیرواكودتا بدست فرمان کي یدر ط الدياز م شيپ ١٧١حدود

 یسكه ها نياز بزرگرت كمي »دياوكرات« یبزرگ خواند. وسكه ها»مگاس « شيسكه ها یرا بر رو

خاور وبه هند  یكرد، به سو ینم تيكه به باخرت كفا »دياوكرات«رضب شده در عرص باستان هستند. 

: شدريدولت در گ نيا انيفرمانروا  نيهند ب یونانيدر قلمرودولت  یقدرت بكس یوبرا ديلشكر كش

سكه  یدر هند بر رو »دياوكرات« یها یرشويپ كمي »مناندر«دوم و »آنتام خوس« كمي »آپولودوتوس«

در  ینگار روم عيوقا »نيژوست«شود. بگفته  یم دهيد یوپال یونانيفراوان دوزبانه حک شده به  یها

كه به نقل  د،يبقتل رس كمي »وكلسيهل«ا يدوم  ديبدست فرزندش  اوكرات »دياوكرات« یالديسده سوم م

(كه  اين  جريان  كه  چرخ  های ارابه  اش را بخون خون پدرش گذشت. یبا ارابه از رو نياز ژوست



 
 

 یقتل جنگها نيا پدرش رنگني ساخت  در بخش قبلی با تفصل از قول مهني  منبع  ذكر شده  است 

 – »دياوكرات«ر شد. بازماندگان جمن باخرتدر  انيوناني يیفرمانروا فيرادامن زد، كه به تضع یخلدا

 نستنداتوباخرت بودند كه ن یونانيپادشاهان  نآخري. م.ق ١٣٠ – ١٤٥ كمي »وكلسيل«و  »دوم داوكراتي«

 ]٩٥[كنند. یريشامل جلوگ یاز سو یژ وئهي ليقبا  رشفتياز پ

   

                                                
  )۶بند  ۴پیرنیا حسن ،ایران باستان، پیشین ، ژستین کتاب (اول ، فصل    ٩٥



 
 

 

   



 
 

 بخش  یکصدو ششم
بحث نھم   

بــــلــخ   
 

  خ ـــــــلــــــب.١- ٩- ١٠٦
  

ن  در  اين ربع كه از حدود  كرسی  آ چهارمني ربع  خراسان  است .بالدی» ام  البالد«به   بلخ ملقب

 خارج  است بدو قسمت  ميشود :

 .قسمت باخرتی  جوزجان١

 .قسمت  خاوری  ختارستان٢

 هم جوز جان و هم  ختارستان  هر دو  مناطق وسيع و پهناور اند .

شهر بزرگ  خراسان  است و در ازمنه سابق  سه بارو  وسيزده  در قرن  سوم  يعقوبی در باره بلخ گويد :

ناميده اند .ربض نوهبار »  بلخ با شکوه«در كتاهبای ايرانی  آنرا :«دروازه  داشته  است . مقدسی  گويد 

و   بلخ به  گفته يعقوبی چهل» در  خارج شهر  است و مساحت  خود شهر سه  ميل  در سه  ميل ميشود.

سوم به  گه ای واقع  است و تا  كوههای موشهر بلخ  در  جل«اسطخری  گويد : .» داشت چند  مسجد 

چهار فرسخ فاصله دارد . ابنيه و باروی آن شهر از خشت  است و پريامون بارو را  خندق  »جبل كوه«

سوم وها در حوالی مسجد است .  هنری دارد  معميقی فرا  گرفته، مسجد  جامع  در  ميان شهر و بازار 

است . اين  هنر پس از آنكه  ده  »  ده آسياب«ن  حوقل در زبان فارسی به  معنی كه به قول  اب» دهاس«به 

ن پس روستا های شهر را تا سياه گرد ، رس راه  د از دروازه نوهبار ميگذرد و از آآسياب را  ميگردان

نارنج و نيلوفر و انگور كه   (ترمز)، مرشوب  ميسازد . پريامون  شهر باغهائی است پر از » ترمد«

 حمصول  آهنا را بخارج بلخ ميفرستند. بازار  های بلخ  معمور و پر  از سوداگران است.

» ھندوان«، دروازه  »ھنآ« ، دروازه » میدان«،  دروازه »نوبھار«هفت دروازه  دارد : دروازه   بلخشهر 

 ».شدميبا»یحیی«و دروازه » شت بند«، دروازه »یھود«، دروازه  

مقدسی  حسن موقعيت بلخ  و قشنگی و متول و ارزانی و فراوانی خواروبار و وسعت راه  ها  و كثرت  

رانده است.زيبائی و شكوه  سخن هنر  های  آن شهر راستوده ، از بارو  و مسجد  جامع و كاخهای آن

ن رس زمني  كه تركان  غز  بر آ هجری٥٥٠شهر بلخ  تانيمه  قرن ششم هجری بيشرت نپائيد و در سال 

استيال يافتند خرابی بسيار بر آن  وارد  آمد ولی پس  از رفتن  آهنا  مردم شهر بوطن خود باز گشته  شهر 

سابق به  ن آبادی و جاللند و طولی  نكشيد  كه  جزئی از  آرا  در حمل  ديگری  جماور حمل سابق  ساخت



 
 

به آنجا  از  محله  مغول   )بعد تر(شهر  جديدباز گشت چنانكه ياقوت  در اوائل قرن  هفتم يعنی كمی 

 از آبادی جمدد آن  ناحيه  گفتگو  كرده  است .

 

  معبد نو بھار ودیواربلخ.٢-٩-١٠٦
ه آتشكده ای داشت  از پهناوربلخ در زمان ساسانيان، چنانكه  مسعودی  ذكر  نمود  ربضنوهبار، 

نقل از عمر بن  ارزق كرمانی در باره ه تان درازی بده  گربان (آذرستايان).يا قوت داستش كبزرگرتين  آ

آورده  است . خالصه  آنكه رئيس و قزوينی  هم رشحی شبيه داستان ياقوت  آن  آتش  كده  ذكر  كرده

را  از زماهنای باستان به ارث موبدان  آنجا را برمک  ميگفتند، و برامكه  از نسل او بودند، و اين  مقام 

داشتند. آتشكده  نوهبار برای رقابت  با خانه  كعبه ساخته شده بود. ديوار  هايش را با جواهر گرانبها  

ار  گلهای بسيار هببرروی آهنا  كشيده بودند.بيشرت اوقات خاصه در موسم  آراسته و پرده  های زربفت

مهني  موسم بود  كه از هر سو  خوانده  ميشد و در  » نوبھار«  به  آن  می هنادند و به  مهني  جهت بنام

به » استن«رين به زيارت  آنجا می شتافتند. بر فراز  آتشكده  گنبدی بزرگ افراشته بود موسوم با زاي

و سه صدو شصت  مقصوره به  گرد رواقها  برای سه  ارتفاع  بيش  از صد زراع و رواقهائی به  گرد  آن

مت  اشتغال ديک روز  بخ(در طول سال شمسی)خدام آتشكده بود  كه هر  كدام صدو شصت تن  

داشتندو بقيه سال را  آسوده بودند. باالی  گنبد پرچم  هائی  از پارچه  های ابريشمی  افراشته بود  كه 

آمد. هتزار می  به  مسافتی كه باور كردنی  نيست  از اين سو به  آن سو به ا هنگام  وزش باد پرده پرچم

بت  اعظم در  آنجا وجود داشت  و از  كابل و هند و  چني  مردم بسيار به ن  مجله چندين بت و  از  آ

بزرگ را  زيارت آن شتافته پس  از آنكه در برابر بت  سجده  ميكردند دست برمک، نگهبان

خمارج  ميبوسيدند.زمني  های  اطراف  نو هبار بمسافت  هفت فرسخ وقف بر  اين  آتشكده بودو 

احنف «كه » عثامن بن  عفان«. در زمان  حرضت  هنگفت  آتشكده از درآمد  آن زمني  ها  تأمني  ميشد 

آتش كده بزرگ  نوهبار خراب گرديد و اهالی  آن  مرز و بوم بدين  خراسان را فتح  كرد » بن قيس 

 ]٩٦[اسالم  در  آمدند. 

 

 

                                                
؛ اسطخری ٢٨٧،٢٨٨؛ ر.ک:یعقوبی  ۴۴٨تا ۴۴۶لسترانج گی ،سرزمین  ھای خالفت شرقی ، جلد: دوم ، صص،   ٩٦

، جلد  چھارم ٧١٣؛ یاقوت: جلد اول  ۴٨؛ مسعودی : جلد  چھارم ، ٣٠١،٣٠٢؛مقدسی:٣٢۵،٣٢۶،٣٢٩؛ابن حوقل : ٢٧٨،٢٧۵:
  . ٢٣١، قروینی ، ج چھارم ، ٧١٧،٧١٨



 
 

 

  نظریات مختلف در مورد  نوبھار بلخ.٣-٩-١٠٦
آتش پرستی  اين معبد را متعلق به آينيعده ای  اقضی وجودارد:نمت مورد  معبد  نوهبار بلخ  نظريات در

 .در بلخ ميدانندئی ته وآنرا يكی از معروفرتين معابد بودا نسندا

حكمروائی كنشكای كبري است  اين معبد كه اصالً از شهكار های بزرگ عرص كوشانی و عهد«

اين معبد در اثر امر وارده كنشكای كوشانی تعمري و  ارتباطی نداشته است زيراهيچگاه به آيني زردشتی 

 ( معابد بودايی در نوع خود ميباشد و بواسطه يک ظرف مسی كه از پر شاپورا بنا يافته و از بزرگرتين

 .پشاور ) بدست آمده ، آنرا به كنشكای كبري نسبت داده اند

اوقات خمتلف از اين معبد ديدن كرده اند، اين  يوان تيسنگ كه درچنانكه زايران چني از قبيل فاهيان و ه

بلخ ( معبد بودايی بلخ ) خواند اند. خمصوصًا هيوان تيسنگ آنرا  »را ناو اویھا«معبد را بنام اصلی 

اين معبد به آيني  بزرگرتين دانشگاه آيني بودايی در آريانا ياد كرده است. دليل ديگر اينكه منحيث

معبد بودايی ميباشد، آنست كه در اين معبد  ه كدام آيني ديگر ارتباط نداشته و حمض يکزردشتی يا ب

 .جاروب بودا به قسم يادگار به وديعه گذاشته شده بود جمسمه بزرگ بودا و دندان بودا و

را بخود جلب نموده است. البته هزاران  از آن سبب اين معبد عالقمندان وزايران زياد آيني بودايی

بزرگ بودايی از هبار بلخ گرد آمده و به نيايش پرداخته و از  و عابد برای پرستش بودا در معبدزاهد 

 .تنوير ميگرديدند و از اين دانشگاه مذهبی علمی هبره برده اند حلقه علمی آن

نامنده و آهنا اين معبد را يک معبد  ردوب مهچنان اين معبد از نظر علامی معارص و كاوش گران امروز

نظر موسيو فوشه مورخ و باستان شناس فرانسوی را متذكر ميشويم كه  يی مطلق دانسته اند. در اينبودا

بعدتر به (  ) كه کرمیکا ھا) و ( نوا کرمیکا حقيقی معبد نوهبار بلخ را به دودمان (  وی متوليان

 .) حتول كرده نسبت ميدهد برمکی ھا

علمی برخوردار بودند و شهرت زيادی  نوی و نفوذدر مورد اين دودمان ( بر مكها ) كه از قدرت مع

مقام خاندان برمک آنقدر ها زياد و بلند بود كه انتخاب ايشان و  در بلخ باستان داشتند اظهار ميدارد كه

 .پادشاه يكی صورت ميگرفت انتخاب

علمی  بلخ و اداره كننده اين دانشگاه لذا خاندان برمک در آنوقت يگانه نظارت كننده معبد نوهبار

تاريخ فرهنگ خراسان قديم « هم در احيای علم و دانش و در  بودند، چنانچه برمكی ها قبل از اسالم

 .ول ارزنده داشتندر»  تاريخ فرهنگ خراسان دوره اسالمی » و مهچنان در» 



 
 

و غريه از فعاليت بازمانده و يا هم  در دوره حكومت های اسالمی معابد دينی زردشتيان و بودايان

زيادی هم تاراج و ختريب گرديد كه تا هنوز در زير تپه های  تبديل به مسجد مسلامنان گرديد و عده

نوهبار بلخ يكی از اين معبد هاست كه در وقت فضل برمكی دوباره به حيث  .خاک مدفون است

ر در اين كا جامع در آمد و بعدًا نام مسجد نه گنبد را كسب نمود و يعقوب ليث صفاری نيز مسجد

فه عباسی حتفه رسزمني بود ) به خلي سهم گرفته و حتی بقايای آثار نوهبار بلخ را ( كه دارائی اين

آبادی های بلخ هم به شمول اين بنای تارخيی نوهبار كه در اين  مر توسط چنگيز متامفرستاد و عاقبت اال

های شش  كی از دروازهجامعی بود ويران و برای مهيش از بني رفت. و اما فعالً به جز ي وقت مسجد

 ] ٩٧[.باقی نامنده است گانه جنوبی شهر كه بنام دروازه نوهبار معروف است اثر ديگر از آن

مورد  » آتشکده نوبھار«بنام  نو هبار بلخ در اكثر مراجع و مواخذ    (اما فراموش  نگردد كه آتشكده 

تأييد بوده  است كه پسانرت  ها شايد  مورد  استفاده  بودائيان قرار گرفته باشد . چنانچه  در معبد بزرگ 

بغالن  واقع در رسخ  كوتل بغالن كه  نظر به  پيدايش كتيبه مشهور رسخ كوتل كه در  عرص  »مھادژ«

ئی بوده  كه در جوار معبد نشانه  معبد  بودا  است و بخط  ختاری  درج ميباشد يک كوشانيها نقر شده 

(حبيبی عبداحلی تاريخ افغانستان قبل از مشاهده  ميگردد از  خاكسرت معبد  زردشتی  نيز   هايی 

بوده و بسا امكان دارد كه  در  دكه  اين  مريساند كه  مردم آريانا به  پلورالزم  مذهبی  عقيده  مناسالم)

ذهب بودائی و زرتشتی مورد استفاده بوده باشد و يا اينكه در يک  معبد  در طيف زمانی معني هر دو م

ويا  »حج پیاده«ادوار خمتلف مورد استفاده اديان  خمتلف قرار گرفته باشد .چنانچه  مسجد معروف به  

ً در عرص شگوفائی  اسالم  آنجا  تبديل به  مسجد   بلخ در قديم بتخانه و آتشكده »نھ گنبد« بوده و بعدا

.چيزی كه قابل اعتامد  است  اين موضوع  ميباشد كه در آثار باز يافته  از حوزه  آمودريا  ده باشگرديد

 نشانه  های  اشكاری  از رواج  ديانت بودائی  نيز به  وفور ديده شده  است (مولف))

 

  معتقدات زردشتیان. ٤-٩-١٠٦
و و سه پيغمرب از پس وی قراردادند و از ايشان اند زردشتيه كه به پيغامربی زردشت ياقوت  ميگويد:

انند و آتش را برای نزديكی بخدا بزرگداشت  (اوستا) نام دارد  می خو» ابسطا«كتاب  اورا كه 

بعضی معتقد اندكه آتش فروغ  خداوند  است و بعضی  هاست؛ وميكنندچرا كه آتش بزرگرتين  اسطفت

نامز  ميخوانند كه با خورشيد  در گردش  از وجود خداوند است . و سه   عضیمعتقد اند  كه  آتش ب

                                                
ناتھھ، کھ ارجاع بھ کتاب مراکز بزرگ  آیین بودائی در افغانستان و ھمچنان بھ  کتاب افغانستان در  برگرفتھ  از سایت کابل   ٩٧

  پرتو  تاریخ ، تالیف احمد  علی کھزاد ارجاع داده است .



 
 

و كسی را  كه آن  نامز را  است :يكی هبنگام طلوع و دومی در نصف النهار هر كدام به طول و  عرض

اعالم  كند بزرگ  می شامرندو معتقد اند كه ايشان هرگاه اراده شادی كنند بر اندوه و جنگ ابليس  

ميدانند، چرا كه  اينها   در ظرفهای چوبی و سفالی را حرام افزوده  می شود.ايشان خوردن و آشاميدن  

نجاست پذير اند. انگاه  كه بعد  از طعام  دستهای شان را می شويند آب بدهان شان نمی كنند، چرا كه  

و لب ها شان را  (زيرا در نزد  زرتشتيان آب گرامی و عزيز است) اينكار خوار شمردن آب  است

شستشو  ميدهند .ازدواج با خواهران و دخرتان را حالل ميدانند. . .از حيوانات  آنچه را كه مسلامنان  

ميخورندآهنا  نيز ميخورند. ايشان  نوروز و مهرگان و ايام فروردگان را بزرگ  می شامرندو معتقد 

ميگردند و در هنگام  نامز  خانه ها راپاگيزه  هستند كه در اين  ايام  ارواح  مردگان به  منازل شان باز 

ن اند كه ارواح  مردگان را از بوی و سرتند  وطعامهايی می سازند و بر آميكنند وفرشها را  می  گ

مهچنني  از روشنائی  آن هبره ای  است. آهنا مرده را  مس نميكنند و معتقداند كه مرده با رفتن روانش 

 نجس می شود.

و ايشان  طهارت بر ايشان واجب  است و آن  عبارت است  از شستن دست  ورویدريک شبانه روز 

آيني  يک سوم  مال  است كه به  هتی دستان و ناتوانانتنه و ذكات بر ايشان را  غسل جنابت  نيست . خ

و آبادی ،(كانال های آبياری)خود و  غريآهنا می دهند يا بمرصف پلها راه  ها  والی روبی رودخانه ها 

اينان با هر تعداد زنان كه بخواهند ازدواج  ميكنندو طالق در نزد  ايشان   جز به و مني بكار می برندز

سه  علت  واقع  نميشود : زنا ، جادو گری و رها كردن آيني. مستی وزنا و دزدی در نزد( زرتشتيان) 

  صد  چوب  زده  شود ويا سهصد حرام  است  وشكنجه شخص زنا كار  اين  است  كه سه 

استار(معادل چهار مثقال) نقره  از وی بگريند . هر كه  دزدی كند  گوش و بينی اش را نشانه  ميكنند 

ه واپس به صاحبش مسرتد  دمرشوط بر اينكه بر دزدی اش سه  كس گواه باشد و هم شیء دزدي

و يک  اجياد دگی تازه  در گوش وبينی او ميگردد.در  هر مرتبه  تكرار دزدی  از يک شخص  يک  بري

شاهد نيز منتفی  ميگردد.و در بار چهارم  اگر شخص دزدی كرد بدون گواه هرچه صاحب مال مطالبه  

 كنند از نزد دزد  می  گريند و شاهدی در كار نميباشد.

گرفته  از وی ستانند و رهزن  نيز كشته  می شود . هر والی ای  هر كس رهزنی كند چهار برابر آنچه 

كرار برند .اگر اين  كار سه  مرتبه  تاگر به مقابل پادشاه شورش كند  هر دو  دست  او را  از مچ  می 

 واگر بار چهارم  تكرار شود گردنش را  می زنند.  شود  دستان  او را  از شانه جدا ميكنند



 
 

ارث شگفتی آور توصيف شده  است : اگر مردی بمريد و زنی و دو پرسو يک   احكام زردشتيان  در

دخرت بجای گذارد، زن اگر خواست  مهرش را بر ميدارد و بر ورثه شوهر است كه او را نگهداری 

ته كندو هزينه  زندگانی او را تا زمانی كه زنده  است بپردازد  و اگر  اين زن از آن مرد فرزندی نداش

مال و هم زن  هر دو نگهداری می شود تا زن ازدواج كند و انگاه كه ازدواج  كرد ، ديگر نفقه اشد  هم ب

 او پرداخته  نميشود. 

كه شخص مرده دو خواهر داشته باشد ، مال به خواهر بزرگرت داده  ميشود  تا است  هنگامي مهچنني

مال بدان فرزند  داده  ميشود . اگر  ازدواج  كند و فرزندی بياورد و نام شخص متوفی را بر آن  گذارندو

خواهر بزرگرت شوهر داشته باشد ، مال بخواهر كوچک پرداخته  ميشود ، هبمني رشط اگر  هر دو  

ذشته و نام شخص در گوردود كه تضمني كند فرزندی بوجود آشوهر داشته باشد مال بكسی داده  ميش

ه شخص فرزندش داده شود . برروی هم بايد  گفت  كاهد بود ، تا برا بر آن  هند  و مال  از  آن زن  خو

ن  كسی است كه اين رشط را در گذشته فرزندی  داشت آن مال از آن فرزند اوست واگر نه از آ

 ]٩٨[بپذيرد.

 

    شھر بلخ  در صاعقھ  چنگیز. ٥-٩-١٠٤
در   هجری شهر بلخ  پايامل  لشكريان مغول گرديد .ابن بطوطه  مسجد  بلخ را  كه ٦١٧در سال 

ن  توسط  چنگيز كه  ميخواست  از بوده  است را ديده  كه يک سوم  آ فراخی  مهسان با مسجد رباط

. ولی آنرا نيافت ، ويران  گرديد  ،نی مسجدان  گنجی را كه پنهان گرديده بود برای مرمت و آبادآ زير

رانه ای بوده و  از ذكور ويهنگاميكه  ابن  بطوطه ، در نيمه اول قرن  هشتم هجری بلخ را ديده ، شهر م

 مساجد آن بقيتی وجود داشته  كه اهل رياضت و عبادت به  آنجا آمد ورفت  ميكرده اند. مدارس و

در رشح  جنگهای امري تيمور  مذكور شد ه و اين  نشان  ميدهد كه اين شهر در پايان قرن  هشتم  نام بلخ

. بفرمان  امري تيمور قلعه  هندوان را كه  توسط او  اندكی از آبادی سابق خود را  باز يافته بوده  است 

در جنگ  امري  حسني  پادشاه بلخ از اثر آتش سوزی ويران  گرديده بود از نو اعامر كردند . اين قلعه  

كز حكمرانی  عامل خود قرار داد، سپس قسمت  اعظم  خارج  از باروی شهربود تعمري كرده  وآنرا مر

 ]٩٩[د .يز  عامرت  كرشهر را  ن

                                                
م چاپ نیل، فصل دوازدھ١٣٧۴مقدسی مطھر بن طاھر ، مجلد  چھارم تا ششم ، تعلیقات از دکتر محمد شفیع  کدکنی ، تھران :  ٩٨

  .۵٧۵تا۵٧٣ص،
  .۴۴٨لسترنج ، مأخذ پیشین ،جلد :دوم ، ص   ٩٩



 
 

 

    شھر مزار شریف در جوارخاوری بلخ. ٦-٩-١٠٦
رضت  علی بن  ابی امروز واليت بلخ  از واليات بزرگ افغانستان  است و بنا بر روايات تارخيی قرب  ح

جعفر صادق  محرضت اما ان   ابومسلم  خراسانی و به فتوا و كمکهارم  اسالم در زمطالب   خليفه  چ

(بلخ) كه در آن  زمان  بنام قريه خريان مشهور بود  انتقال مرو و از آنجا به  حومه  خراسان از  عراق به 

غول  آنرا داده  شد كه سنجر سلطان سلجوقی خمترص آبادی ای باالی آن  گذاشت كه در زمان محله  م

ن مدفون ساختند تا  از دستربد  هجومگران  مغول به قرب آسيب نرسد . اي  در زير خروار  های  خاک

باالی بقعه را  اعامر گرديد و خاكهايی آشكار وبقعه  در زمان سلطان حسني  مريزای تيموری دو باره 

نيز  ١٣٨٠ی  تا دهه انتقال دادند  كه  اين  تپه خاك  بطرف رشق زيارت كه بنام باال حصار معروف بود

ل متصل اعامر گرديد  اين  حم منزهلاو بلند   ابر جای بود  كه بعدًا  خاک برداری شد و در جای آن دكاهن

برای اين  خاک برداری  از  كه شاهد بزرگ تارخيیبه بانک پشتنی در امتداد  جاده  مسعود  می باشد 

جسد  مبارک  حرضت  علی(رض) به  مقاله . برای معلومات بيشرت در مورد انتقال  ميباشدروی بقعه 

، تأليف حافظ نور حممد » مزار شریف تاریخ («قبلی  نگارنده مراجعه  فرمأييديا به  كتاب 

در شهور سنه :« ند  گويد خو نگاه  كنيد) . مري ١٣٢٥كوهگدای، چاپ مطبعه دولتی كابل ،سنبله  

ايالت  مرتفع  و ثامنامئه كه  معني  السلطنه و اخلالفه  مريزا بايقرا  در قبة االسالم بلخ لوای مخس و ثامنني

م كه نسلش به بايزيد  بسطام  اتصال می يافت به بلخ شتافت و   گردانيده بود شمس الدين  حممد نا

ند و مكتوب بود  كه  مرقد شاه كتاب تارخيی ظاهر ساخت  كه زمان سلطان سنجر  تصنيف كرده بود 

در قريه  خواجه  خريان در فالن موضع  است ، مريزا بايقرا سادات  واعيان و  بن ابی طالب اولياء علی

ه  به قريه  مذكوره كه تا بلخ سه فرسخ  است ترشيف بردند در آن  موضع  گنبدی ديد قضاة را مجع آورد

فر ناميند لوحه سنگ سفيد  پيدا شد بر آن  منقوش  بود ر ميان  او موجود بود  فرمود تا آنرا حكه قربی د

دند. مريزا بايقرا كه هذا قرب اسداهللا اخ رسول  اهللا علی ولی اهللا  الجرم  مهگان روی نياز بر خاک پاک بر

 قاصدی به دارالسلطنه  هرات فرستاد  خاقان منصور بدان  جانب  هنضت فرمود ه قبه ای در كامل

رت  خت و قريه ی خواجه  خريان از  كثارتفاع بنياد  هناده در اطراف آن  ديواهنا و بيوتات طرح اندا

ن به  گفتن دست داد كه رشح  آ يتعامرت و زراعت صفت  مرص  گرفته  به  اندک زمانی آن  مقدار مجع

  ]١٠٠[و نوشتن راست  نيايد .

                                                
؛ گی.  ٨،۵٩،: جلد سوم ،ص١٣٧٠ابن بطوطھ ، ترجمھ  محمد  علی مؤحد ، موسسھ انتشارات  آگاه چاپ پنجم تھران    ١٠٠

د اول ،ص ؛ ظفرمانھ  علی یزدی،چاپ میشن پرس ،کلکتھ:جل۴۴٨،۴۴٩لسترنج،سرزمینھای خالفت شرقی ،پیشین، جلد: دوم، ص
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  بخش یکصدوششم

  - دھمبحث 
  خراسان شمالی   ایاالت

شھر  ھای  تاریخی خراسان بقول جغرافی نویسان  قرن  سوم و چھارم 
  ھجری
  

 

  شھر  ھای  خراسان شمالی.١- ١٠- ١٠٦
  
  .طالقان١

تپه  ها   تالقان  است كه اسمی از آن  در  نقشه باقی نامنده ولیدر سه منزلی مرو رود  از سمت بلخ شهر 

واحد  های  اداری  يا شهرستانی  ًال يكی  ازفعكه (چچكتو» چاچکتو«و آثار آجر  هائی كه در  حوالی 

در قرن سوم  هجری شهر بسيار  طالقان حمل آن شهر را  نشان  ميدهد . واليت فارياب ميباشد) در

بزرگ واقع  مهمی بود .يعقوبی  گويد :در آن شهر نمد  های طالقانی ميسازند. اين شهر ميان دو  كوه

رو رود ، القان شهريست به اندازه  مت . يک قرن بعد  اسطخری گويد  : طبود و مسجد  جامع  داش

واقع  »جندویھ«دارد . نزديک طالقان  دهكده  شت  است  و هوای بسيار سامل ساختامهنايش  مهه  از  خ

بود كه بقول ياقوت در قرن دوم  هجری نخستني  جنگی كه ميان ابو مسلم خراسانی  طرفدار 

(عباسيان)و هوا داران بنی اميه  پيوست ، و شهرت بسيار يافت ، در آن  حمل صورت  گرفت . چنانچه 

م اهل آن فت  ماه  حمارصه  طالقان را تسخري كرد و متاچنگيز پس  از  ه ٦١٧ياقوت ذكر ميكند  در سال 

 سان كرد.را كشت و شهر را بخاک يك

 

  جرزوان (گدزوان) .٢- ١٠-١٠٦
در ميان  كوهستان واقع بود و از اين  جهت به  مكه شباهت داشت ، وامري جوزجان فصل تابستان را 

ميگويند  و » گرزوان«آنرا   به فارسیم  عربی  اين شهر است  و در  آنجا برس می برد . جرزوان  اس

شته  ميشود  و ميان  طالقان  و  مرورود  در مرز  غور واقع  هم نو»  گرزبان»و » جرزبان«بصورهتای  

.امروز در نقشه  ها  اسمی از اين .ياقوت  گويد : شهری آباد  است و مردم  آنجا مهه ثرومتند اند است 

 حمل آن شهر را  نشان  ميدهد .»  قلعھ والی«های آن  معروف  به  شهر نيست ولی به احتامل قوی خرابه 



 
 

و در آن  حوالی  خرابه  ديگری   ]١٠١ [اين  خرابه   ها در بيست و هفت  مايلی باال مرغاب قراردارد .

سابقه  آبادی و بزرگی آن  است . وعلی يزدی  نيز مشاهده  ميشود كه محايه  از   »تخت خاتون«نيز بنام  

 ميداند  كه رضابخانه سالطني خوارزمی  بوده  است .  »گرزوان«يكی  از  اين  خرابه  ها را 

 

  ھــــــیمنــــــ.م.٣- ١٠-١٠٦
ز شهر معمور  است و در قرون وسطی  خ  در دو منزلی طالقان  است  هنوشهر ميمنه  كه رس راه بل

 البًا مركز جوزجان  شمرده  ميشد .ميگفتند و اين شهر غ» یھودیھ« نراهيوديان  آ

نرا هيوديان بزرگ  ناميده  است ، گويد آن دو  مناره  دارد .ياقوت  كه آ ابن حوقل  گويد : مسجد  جامع 

چون در زمان بخت  نرص  هيوديان از بيت املقدس رانده شدنداولني حملی كه در آن  مسكن  گزيدند اين 

تبديل »  میمنھ«شهر را به  ود و بعد ها چون مسلامنان از كلمه يودان خوشش شان نمی آمد  اسم شهر ب

 »کندرم«. در يک  منزلی  ميمنه و اين  اسم  تا كنون باقيست ا با مباركی و ميمنت  مهراه باشد كردندت

واقع بود  و بطوريكه يعقوبی گويد :كندرم  مقر امري جوزجان است .اصطخری گويد: كندرم 

 ]١٠٢[بسيار و آب فراوان. دارای درختان تاک و بادام شهريست  در كوهستان

 

   اریابـــــ.ف.٤- ١٠-١٠٦
وجود   است كه امروز  از  آن  اسمی  در  نقشه» فاریاب«از شهر  های مهم  جوزجان  در قرون  وسطی  

ندارد (ولی در تقسامت سياسی   افغانستان  فارياب يكی از  واليات  شامل مغربی افغانستان  است كه 

ميباشد.(مولف))و از اوصاف  آن   سابق الذكر »یھودیھ«يا  »میمنھ «پايتخت يا كرسی  آن  مهان  شهر

حملی  است كه امروز  آن را  كه  در كتب  مسالک ذكر شده  چنني بر می  آيد كه خرابه  های  آن  در  

ميگويند.و قلعه  كهنه ای در آنجا ديده  ميشود كه تپه  های اجری اطراف آن را  گرفته » خیر آباد«

ها و آبش  بيشرت و چهارم  از طالقان  كوچكرت ولی باغاست.فارياب چنانكه ابن  حوقل گويد  در قرن  

ن فاقد  مناره بود.(اصطخری و مسجد  جامع آداشت  هوايش ساملرت بود . صنعت و  جتارت آن رونق

و  »طالقان« ضبط  كرده وحمل آنرا نسبت به»فیریاب«ياقوت  اسم  اين شهر را بصورت  )٢٧٩،ص

يعنی اندكی پس  از اقامت ياقوت در اين شهر مغوهلا  هـ ٦١٧معني  نموده است.در سال » شبورقان«

فارياب را يكرس خراب كردند .محد اهللا  مستوفی فارياب را مستقالً نام  نربده  است.ميان  هيوديه  

                                                
   ۴۵٠و ۴۴٩ین ،صص،لسترنج ، سرزمینھای خالفت شرقی، پیش   ١٠١
  .۴۵١لسترنج ، پیشین ، ص    ١٠٢



 
 

واقع بود كه در قرن  چهارم  تقريبًا به اندازه هيوديه (ميمنه) » مرسان«وفارياب بقول  ابن  حوقل شهر 

)كه ياقوت آنرا نام برده يكی باشد. مهچنني  در اين  ناحيه  نریان«ت  با قريه وسعت داشت  و دور نيس

و  ن  گويد :دارای باغستاهنا ستحوقل در باره  آكه ابن » سان«كوهستانی شهر چه ای بود  موسوم به 

  ]١٠٣انگور فراوان و گردوی بسيار دارد .[

  
 جوزجان. ٥- ١٠-١٠٦

بلخ بوده و(بر) رس راه  مرو رود  وبلخ   یباخرت هيناح »جوزجانان« اي»)ج«ضم اي حفت (به »جوزجان«

  یبلخ و  از كرس ینواح  نيتر  تيوپر مجع   نيآباد تر یدر قرون  وسط  هيناح  نيقرار داشته است .ا

كه اكنون  جز سه شهر كه   شدين  مآمربوط به   یاريبس یبود و شهر  ها یپر آوازه  خراسان شامل یها

 یرا  جغراف گريد ینامنده  است . حمل  شهر  ها یاز  آهنا باق  یگريد شونديخوانده  م ميقد یبنامها

 نكهيا ايكرد و  نيحمل  آهنا را  مع توانيم  کيعرب ذكر  كرده اند  وبا استناد به  كتب مسال  سانينو

  ني.هبر حال  اافتي توانيآنرا  م  ميحمل قد دموجو یكرده  باز از  خرابه  ها  دايپ يريتغ  ميقد یاسام

نقاط  خراسان  ريشده بود كه به سا یبودوعمده صادراتش پوست دباغ زيخرم و حاصلخ اريبس هيناح

 ]١٠٤بردند.[  یم

 

 

  شبرغان مرکز جوزجانشھر .. ٦- ١٠-١٠٦
عرض البلد قرار دارد، ارتفاع  قهيدق٤٥درجه  ٦٥طول البلد و قهيدق٣٥درجه ٣٦شهرشربغان برخط 

 ٥٣آقچه  یفاصله آن تا ولسوال باشديم لومرتيك ٣٧٩٧مرت و مساحت آن  ٣١٨آن از سطح بحر 

و تا  لومرتيك ٢٠٠ منهيشهر م یال لومرتيك١٣١ فيمزار رش یال لومرتيك ٥٢ یاندخو ی، ال لومرتيك

 . باشديم لومرتيك ٥٥٥ بلكا

اشكال العامل ،ابو اسحاق اصطخری ، ابن حوقل ، شربغان را يكی مورخني چون مولفان حدودالعامل، 

و »شبورغان«و » اشبورقان«يا »شربقان: « است برده نام  از شهر های بزرگ جوزجان يا جوزجانان

ن  مر ت  جوزجان واقع  گرديد  وپس  از آدر قرن سوم  هجری يكبار مركز و  كرسی  والي»سيورغان«

يافت . هيوديه  يعنی  ميمنه  كه در آن زمان به انداز ه شربغان بود  انتقال به  كز  وكرسی  اين واليت

                                                
،جلد ١۶٨؛یاقوت :جلد  دوم ،٣٢٢- ٣٢١؛ابن  حوقل ٢٧١- ٢٧٠؛اصطخری  ٢٨٧؛ ر.ک:یعقوبی ۴۵١ھما ن مأخذ ،ص   ١٠٣
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  ھمان  مأخذر بھ  ادامھ صفحھ قبل   ١٠٤



 
 

نجا به  نواحی  ديگر صادر می اصلخيزی بود و ميوجات فراوات از آح  كشتزار  هايش  در هنايت

ضبط  كرده  گويد :در سال » و شبورقان» شفرقان«و »شربقان«گرديد .ياقوت  كه آنرا به  نامهای

عيت و بازار  هايش بسيار پر متاع بود .يک قرن بعد  محد فتنه  مغول  شهر بسيار پر مج زمان در هـ٦١٧

شهر كوچک  است و گرمسري و غله :«اهللا  مستوفی كه شربقان وفارياب را باهم  ذكر كرده كويد 

   بود.فراوان  ونعمت ارزان 

مركز جوزجان  و وپايتخت بزرگ شهر يک بحيث)  قان اسپور   شربغان يا (شابره قان ،اشپورقان، بناً   

 طال اثار   كشف  چنانچه(بوده   يا جوزجانان در طول ادوار تاريخ پيش از اسالم وبعداز اسالم

ن  صحبت شد و با تصاويری از از آ» گنجينه باخرت«كه در بحث  شربغان رشق شامل در تپه ويمشی   تپه

بعداز كه  توجه به  خوانندگان ارائه  گرديد.)  نمونه  های باز يافتی آن  گنج در طالتپه  تذكرات شايان

كه طال تپه به كوشانيان اول و يمشی تپه به كوشانيان دوم مربوط   بررسی آثار بدست آمده تثبيت گرديد

فريغونيان  كه گرديده تعني   )دژ سپيد( يا باالحصار داری حكومت ستاد برای   وبعد آن  بوده است

 . هيوديه حكمرانی داشتنددراينجا الی انتقال مركزيت به 

 

 
  موقعیت والیت  جوزجان در نقشھ سیاسی  افغانستان

 بقول بنا شده رانده سخن ارگ ازمهني   غالبا تاريخ در  شربغان دارای يک ارگ يا باالحصار بوده

 وبقرار شده ذكر فردوسی شاهنامه در كه است دژ سپيد قلعه مهان ارگ اين علی یزدی   الدين رشف

 می ديده كالسيک نويسان جغرافيا تاليفات در كه سوروگانا شهرباكرتی شربغان توماسک وعقيده



 
 

  ٣٧٣سال العامل حدود تاريخ مولف  به عقيده)٢٥٩صفحه رياناآ شهر عثامن صدقی(شود

  .است روان ها آب و صحرا اندر   فراوان های نعمت با بوده واقع   شاهراه بر اشبورقان  هجری

 يكی را شربغان شوروی   جريده يولدوز به نقل از منابع  ١٣٦٢سال  ٢٥٣نظر به نوشته شامره

  قبايل اوزبيک شمرده است. ٩٢ازمجله

صاحب بحراالرسارمی نويسد شربغان از شهر های حدود غربی بلخ است واز اقليم چهارم هوايش 

  ٧٥و ابياری خيزد می بر سانچارک  كوههای از كه جوزجان رود منتهای از بشآ  گرمسري از بلخ بوده

 گز بيست قريب ارتفاعش بوده   ومستحكم حمكم  هنايت به اش قلعه و   انست توابع از  قرا وقصبات

 مسجد ان رشق ودر  باشد می  شت هزار قدم می باشد در ميانش عامرت عاليهه دورش ودورا

 ساخته اجر و گچ از   است كمرت نشان  بزرگی بدان مسجدی عظيم اعصار بسياری در كه جامعيست

 است شده

 ابن حوقل می نويسد اشبور قان ،هيوديه ،اندخود، انبار،سان وجتالر شهر های جوزجان است.

يعقوبی مورخ قرن سوم هجری شبورقان را از شهرهای جوزجان دانسته عالوه ميكند كه در قديم 

 پايتخت كشور بوده است .

 سه شربغان تا  باد)آوی می نويسد (فارياب يعنی(دولت به قول ياقوت مح ٣٠٧تاريخ بخارا در صفحه

شربغان تا بلخ وفارياب يعنی  مسافه ومقدسی باشد می مرحله شش بلخ تا وازفارياب راه مرحله

 .است دانسته اندازه رايک  دولت اباد)(

 

  ارـــــانب. ٧ - ١٠-١٠٦
» انبیر«نرا كه  آ» انبار«هيوديه  شهر ر خاور در جنوب شريغان و هبمني فاصله د روزه راه کيبه فاصله 

حاكم آن  هم  نوشته اند . و ابن  حوقل  گويد  از  مرو رود بزرگرت  است واقع بود و در فصل زمستان

»  ساری پل«ناحيه  در آنجا سكنی می  گزيد . اكنون شهری به  اين  نام  موجود  نيست . انبار در  حمل 

بالنسبه  یهنوز  نقطه ا  »پل یسار«نه شربغان بوده است .رودخا یايدر قسمت عل یكنون (رسپل)

ً شهر اكستاهنا  جای داشت، خانه  های  آانبار در ميان  تاست. مهم ن  از  خشت ساخته شده بود و غالبا

عمده  جوزجان  حمسوب  ميشد . احتامل دارد انبار مهان شهری باشد كه نارص خرسو  علوی در 

نجا  عبور نموده  وانرا  كرسی  جوزجان شمرده  است .وی از مسجد  از آ» انشبورغ«مسافرتش به 

جامع بزرگ  آنجا  سخن رانده و به  ميخوارگی اهالی  آنجا  اشاره  نموده  است . نارص خرسو فارياب 



 
 

نجا  عبور نموده  آ از» طالقان«به » شابرقان«ناميده  و هنگام رفتن  از »  ده باب«را» جرزجان«

نرا كه  آ» فاراب«ت ياد  آور  شويم با)والزم  اس٣٢٣ضبط  كرده (ص»باراب«آنرا بنام » جهانام«است..

هم  گفته اند  اشتباه  نشود .فاراب مهان اترار  است كه در  كنار رود سيحون  واقع  گرديده » باراب«

 ]١٠٥[است.

 

  انـــــدخوی.٨- ١٠-١٠٦
جغرافی نويسان قديم   در بيابان  واقع  است . اين  اسم  را  »اندخوی«در شامل باخرتی شبورقان شهر 

ذكر  كرده اند . ابن حوقل  در  وصف  آن  گويد : شهری  كوچک  » ادخد«)  و اندخد«تلف بصورهتای خم

دارند.ياقوت  نيز   است در ميان بيابان ،  هفت  قريه  اطراف  آن  است كه اكراد  دامپرور در آن سكونت

نچه   گفته شد  در باره  آن  ذكر  نكرده  ولی  در اخبار جنگهای امري  تيمور  نام  آن  آ تفصيلی  جز 

 ]١٠٦[مكرر  ذكر شده  است .

 

  تخارستان .٩- ١٠-١٠٦
ازات ساحل جنوبی  رود  جيحون  تا حدود بدخشان امتداد دارد و از و به  مودر خاور بلخ  واقع  

شامل باميان و پنجهري حمدود  ميگردد. ختارستان شامل دو قسمت  است :  طرف  جنوب به رشته  جبال

يكی  ختارستان باال در خاور بلخ  در امتداد رود  جيحون و ديگری  ختارستان پائني در جنوب خاوری  

يسان قرون  وسطی  چندين شهر ختارستان را  اسم برده اند  ولی آن  در  مرز بدخشان . جغرافی  نو

تب  مسالک  آمده  و هنوز ذكر  آهنا در ك ره  آهنا ذكر نكرده اند و به  استثنای شهر  هائيكهرشحی در با

 پا بر جا  هستند . پيدا كردن  حمل  های بيشرت ختارستان ميرس  نيست .

 

    خلم   .١٠- ١٠-١٠٧
واقع  است  كه مقدسی  آنرا شهركی شمرده  با دهكده  » خلم«در خاور بلخ  شهر  بفاصله دو روز راه

وروستا  ها  و كشتزار  های بسيار و هوای سامل . (تاشقرعان يا خلم  هنوز هم به  هيئتی  است  كه  

مقدسی  تعريف كرده  است  .شهر روستائی با  صدها بلكه  هزاران باغ و باغچه با زمني  های  

                                                
؛ سیاحت نامھ  ناصر خسرو ٣٢١،٣٢٢؛ابن حوقل ٢٧٠،٢٧١؛اصطخری ٢٨٧؛ر.ک:یعقوبی ۴۵٢گی لسترنج ، پیشین ،    ١٠٥

ن  علی  یزدی :جلد اول ؛ شرف الدی١٨٨،١٨٩؛مستوفی ،٢۵۴،٢۵۶،٣٠۵،٨۴٠،جلد سوم :٣۶٧،٣٧٢؛یاقوت ، جلداول:٢،
  .٣۴٩در کتاب صفات شمال افغانستان ،ص yate؛۵٩٣،جلد: دوم ٨٠۵

؛ ٢۶٧،٣٧٢؛یاقوت  ،جلد اول:  ٣٢١؛ ابن حوقل ، ٢٧١،  ٢٧٠؛اصطخری ،٢٨٧رک  : یعقوبی  ۴۵٣لسترنج ،  پیشین  ، ص   ١٠٦
  .٣۴۶در  کتاب  افغانستان،   Yate.٨٠۵شرف  الدین  علی  یزدی ، جلد اول: ص



 
 

ه  در آن  تاجيک ، اوربک  مردمان صحتمند و دارای نژاد پاک كسامل  و  حاصلخيز با   كشاورزی

نيز زيست  ميناميند . بازار آزاد و حاوی هر گونه   و عرب،پشتون  (ناقل)وتعدادی از  خانواده  های 

خلم از   بازار رس پوشيدهشهر مزار رشيف می آورند وجود دارد .   عه ای كه  ازكاال  های حملی و امت

و زيبائی  مهرسی با بازار  های چار چته  كابل و  الهور و  ريخ  اين رسمني بود  كه  در  نزهتعجايب تا

اين شهر يكسان شد . مركز   پنجاه  از  اثر يک  آتش سوزی بخاکان  ميكرد  كه  بد بختانه در دهه اصفه

ياقوت  گويد : خلم  در  باشد.(مولف))ل  عابدات  تارخيی خلم  است  مشهور ميهار دريا كه حمبنام  چ

فی اجرت  كرده اند. محد  اهللا  مستوميان دره  ها واقع  است و مجعی  از  اعراب بنی متيم به  آنجا مه

شهری كوچک  است بر طرف رشقی سه حمله  است  متفرق و  قلعه  حمكم دارد و آب فراوان و « :گويد

و  خوب  بغايت فراوان (معرب پسته) نجري و شفتالو و فستقبسيار دارد و از  ميوه انگور و ا باغستان

 ]١٠٧[». باشد 

 

   ایبک.١١- ١٠-١٠٦
زيمت  امري لدين  علی يزدی  در ضمن  گزارش  عسمنجان  نوشته ولی رشف ا آنرا   یمحد اهللا  مستوف

بفاصله تيمور  از خلم به  حدود  هند  آنرا بنام  سمنگان ضبط  كرده  است . (ايبک كرسی سمنگان )

» هيبک«  متصل بيكديگر  واقع اندو شايد  شهر  »رب«دو روز راه  از  خلم  شهر  های سمنگان  و

كنونی  در  جنوب شهر  خلم  واقع  در  ساحل  عليای رود  خلم در حمل  آن دو شهر قديم واقع باشد . 

رود  خلم  كه در د .مقدسی  گويد سمنگان  از  خلم بزرگرت  است ، مسجد  جامع و  ميوه بسيار دار

از يک بريگی  خلم(صياد)ی  در جنوب ايبک  ميگذرد  با  چشمه سار  هاي قسمت  های  عليا  از شهر

داخل  منطقه  خلم  گرديده و  آن  منطقه را  مرشوب  كوهستانی كه بنام تنگی ياد  ميشود گذشته 

خرابه  های شهر قديم خلم  متام   شامل ن  نمی ريزد و آهبای  آن  در باتالقهاید به  جيحوميسازد .اين رو

م با  ديوار  هارم رباطی  بسيار مستحكبه  خلم  در قرن  چ ميشود . در نزديكرتين ساحل رود  جيحون

جا راه بلخ  از رود  جيحون  عبور ميكرد وپس  نميگفتند. در اي  »رباط  میلھ«های بلند  واقع بودكه  آنرا 

(طول يک منزل برابر به فاصله از طی سه  منزل  به  ماواءالنهر و بالد ختل می رسيد . در دو  منزلی 

يا » وروالیز«مرشق  خلم هنر  فرسخ ميباشد)٤مايالنگليسی می شود  كه=  ١٢يک بريد كه به اندازه  

ی  كوكچه و جيحون بني  رود خانه  هاياد ميگردد  »رستاق«بنام كه (اين  شهر واقع بود» وروالیج

                                                
  .۴۵۶تا۴۵٣لسترنج ، سرزمینھای خالفت شرقی ، پیشین ، جلد دوم : صص  ١٠٧



 
 

بطرف رشق دشت قلعه واقع بوده  از واحد  های شهرستان واليت  ختار ميباشد و شهر بزرگ  نيز كه  

ابن  حوقل از  آن ياد  كرده  است  در نزديكی آن واقع   است و هنوز آثاری از گذشته ها در شهر بزرگ  

. ولی ابن  حوقل فاصله بني  ولوالز را  بعد از  خرابی شهر بزرگ ،رستاق آباد شده باشد ديده  ميشود كه

. ابن  حوقل و جغرافی (مولف))كه به دو  منزلی رشق  خلم  تثبيت  كرده  است  درست  نميباشد

نويسان ديگر  گويند:در قرن  چهارم شهر بزرگ بوده  است ، ولی امروز حملی به  اين  اسم  وجود  

بسيار نزديک  » قندوز«به  حمل ندارد ، اما با توجه به  مطالبی كه در  كتب  مسالک  ذكر شده دور نيست 

ن ذكر نكرده  است بر  ضبط نموده رشحی در باره  آ» زولینو«بوده  است . ياقوت  كه  اشتباهًا آنرا بنام 

ترص قهندوزو در زبان فارسی كه بيشک خم»قندوز«عالوه  نه او  و نه جغرافی نويسان قديم  ديگر از 

   بمعنی قلعه  است  اسمی  نربده  اند.

 

  . قندوز١٢- ١٠-١٠٦
كه  القی كه در آن شري و  انواع  حيوانات وحشی وجود داشت قندز شهری در جلن بوده كامالً بات(

از آن  با  اشمهزاز ياد  كرده و  منطقه  هنگام گذشتن  از آن بطرف بدخشان ماركوپولو سياح  اروپائی «

خيلی قندوز را با داشتن انواع پشه و حيوانات درنده برای  كاروانيان  كه  از شاهراه آن  ميگذشتند 

 (سفر نامه  ماركوپولو) .» ف كرده استخطرناک وص

كه از اثر  مساعی  هنوز هم با باتالقها ی دارای جلن و نيزار  ها احاطه شده بود  ١٣١٥تا ساهلای  قندز 

 پشتون از قبيلاقوام  و سائر ناقلينی از قبيل زاخيل ها، خروتی ها» شريخان نارش«نائب احلكومه  

مهمندوزير در   ، قندهاری های كوچی ،كه توسط حممد  گل ، نارصهيا ابراهيم خيل ها  ها وردكی

برايشان زمني  های در مناطق  كابينه  رسدار حممد  هاشم  خان در زمان پادشاهی حممد  نادرخان كه

و اطراف شهر موجوده چهاردره ، زرخريد ، جنگل باشی، وپايانه  های دشت قندهاری و گور تيپه 

توزيع گرديد و اسكان داده شد و هم مهاجرينی كه بعد از انقالب بلشويكی روسيه  از  مناطق قندز 

نيزار   به  مهياری  مردمان بومی قندز،دند كاسانی ،سمرقند ، بخارا و فرغانه در اين  حمل سكونت  گزي

 و اشجارا باغ هخيز زراعتی تبديل نموده و به احداث صد ها را خشک گردانيده و به زمني  های زر

و فاليز و كذا به  كشت  پخته مهت  گامريدند كه  اين  شهر كه   نگالت  مصنوعیدار و تأسيس ج ميوه

ناظر پيرشفت  در آن زيست  مينودم ، ١٣٥١آشنائی داشته و تا سال با آن به  اينطرف ١٣٢٧من  از سال

دارای  هزاران  هكتار مزارع  پنبه و  ١٣٥٠تا  ١٣٢٠در ظرف دهه  های كه آن بودم های چشم گري 



 
 

ينی ن  نباتی ، كاشی سازی و چ، روغ حملوجانه  های پروسس پنبه  شهر قندز دارای بزرگرتين  كار خ

برق  ديزلی و مهچنان برق آبی به رسمايه  مهني كارخانه  در كهنه قلعه خان  سازی ،صابون سازی و 

مازاد  آن به اهالی قندز   »سپني زرقندوز«ی به  عالوه  رضورت برق كار خانه  ها   ، گرديداعامرآباد 

توزيع  گرديد. جای تأسف  است كه  اين  كار خانه  های معظم در دوران  جنگهای سی ساله بكلی 

و صنعت  كشت  پنبه  نيز  از  اين  منطقه رخت بر بست.  زمني  ها  و پاركهای  تفرحيی آن  غصب ممنهد

 كه در جايش به  تفصيل  از  آن صحبت خواهيم داشت.

در  مسري راه  قندز شريخان بندر  متصل به » گاوكش«كنار جوی »  حاجی شهيد«اين شهر در منطقه  

نرا  خندقی احاطه  كرده بوده  ی  ميباشد  كه  اطراف حصار آحصار قسمت   شاملی شهر دارای باال

مهانند    مساحت داردو يا هم بيشرت هزار مرت مربع  دوه حدودًا است .  درست  چيزی كه  در  اين قلعه ك

باال  حصار يا قلعه بلخ و قلعه ای منصوب به فريدون در مركز فراه  دارای دروازه  ها  و  حصار  هايی 

آبادی  ها بكلی   شد  كه يونانيها اعامر كرده اند .ميباشد كه شايد  يكی  از اسكندريه  های با مشابه  ای

منهدم  شده و  توته پرچه  های آجر  نشان  ميدهد كه در اين  حمل  ساختامهنای مرفع و باشكوهی 

شد كه  جغرافی موجود بوده  است و شايد  هم اين آثار باز مانده از دوره  های متدن  ختاری بوده با

بر عالوه زمني  آن  القلی بوده  و شوره زار اند و سكوت  كرده در اين قسمت روشنی  نينداخته نويسان 

ميباشد كه اين  نشانه را  ميتوان با خاک  چرب  آن با  خاک  اطراف خندق بال حصار بلخ  مشابه  

كه  در  صاعقه  چنگيز دامن  اين  مناطق دانست كه ناميانگر  جنگهای تباه كن و قتل  عام  هايی ميباشد  

  (مولف))را  گرفته  و مدنيت  های موجوده آنرا پست  گردانيده  است.

 

 .بغالن.١٣- ١٠-١٠٦
 

از مناطق خراسان  شامل رشقی بوده  متصل به دامنه شاملی  سلسله  كوههای پاروپاميزوس  َبغالن  

بوده  با پنجشري ، پروان (جبل رساج) باميان ، قندوز و سمنگان و ختارستان رسحد  مرشک  (هندوكش)

دارد . قبالً كرسی  اين  واليت  در  بغالن وسطی قرار داشت  كه  از  اثر نا ارامی  های سی و پنج سال 

مساحت د اخري  اين  مركز را به شهرستان پلخمری كه يک حمل تنگ و مزدحم  است  انتقال داده ان

 .ختمني زده اند كه به  هيچ صورت دقيق و درست  نيستنفر٧٧٩٠٠٠كيلومرت مربع و مجعيت  ٢١١١٢

كيلومرتی جنوب قرار  ۴ در نو بغالن. شود اراضی شهر كنونی بغالن از سه بخش زراعتی تشكيل می

ست و از ا تقليل يافته   مركز استانداریكه سابق كرسی واليت بود اكنون به دارد. شهر جديد 



 
 

منتقل  خان آباد مركز يا  كرسی واليت قطغن و بدخشان گرديدكه از  م)١٩٣٧-هش١٣١٥(سال

وسطی قرار دارد كه  منطقه كيلومرتی بغالن   ٨ فاصله با و جديد بغالن جنوب سمت در. است شده

 .قرار داردبوده  و كارخانه  قند در آن صنعتی 

(حبيبی تاريخ . بوده و پايتخت كوشانيها بحساب مريفته  است  قديم دارای پيشينه تارخيی  بغالن

 .دارد قراردر بغالن  يا  مهادژ ُكتَل ُرسخزرتشتی به نام  آتشگاه  های بازمانده افغانستان قبل از  اسالم)

  
 قع  است .  سمنگان و  در  جنوب خاوری  آن دو ناحيه بغالن باال و پائني وا بطرف جنوب  غرب آن

قرار داشته  است . مقدسی در باره  » اندراب«يعنی  ، بغالن رس راه اندرابهبقول رشف الدين  علی يزدی 

آن  گويد : دره  های پر درخت و بازار  های گرم  دارد . اين دره  ها  در دامنه های شاملی  جبال 

ن حوقل در آنجا معادن  نقره  وجود داشته  است . هم او  گويد :رود خانه بودند و بگفته ابپنجهري

يه فرود  می  آيد . ياقوت بر آنچه  گفته شد  چيزی نيفزوده و انرا بنام اندراب و كاسان  از اين  ناح

 ]١٠٨[اندراب يا اندرابه ضبط كرده  است .

 

  .وروالیز تالقان  وتخارستان١٤-٧-١٠٦
يا  ختارستان  است كه  هنوز پا بر  جاست   (و  »تالقان«شهر   »ولواريز«بمسافت دو روز راه در خاور 

 نبايد  آنرا با طالقان  جوزجان اشتباه نمود)

تالقان  در قرن جهارم  هجری از شهر  های بسيار  آباد آن  ناحيه بشامر  مريفت .  مقدسی  آنرا  

و در جلگه ای است . اين شهر بازار بزرگ  داشت  »التالقان«ن  نوشته  ولی صورت هبرت آ »الطالقان«

هارم به تا كوه فاصله  داشت  و در قرن  چ و به اندازه يک  تري پرتاب بنام (خواجه  خرض) واقع بود

» ختالب«اندازه سوم بلخ بود . كشت زار  هايش را يكی  از شاخه  های رود  جيحون  كه  انرا 

وب  ميساخت . ظاهرًا  (تراب)مرش» وتراب«نني رودخان  ند(و گاهی خيالب می ناميدند)و مهچميگفت

بوده و باالی قندوز بان  ملحق  ميگرديده   (رودخانه بنگی) هنر وتراب يكی  از شاخه  های ختالب

اكثر مردم  آنجا  جوال :«و صفا داشت و محد اهللا  مستوفی گويد ست .اين رسزمني  هنايت  حاصلخيز ا

 ».آبادان  است باشند و در او  غله و ميوه بسيار  است و واليت  معمور و  

 

 

                                                
  ۴۵٣ھمان ص،   ١٠٨



 
 

  .بدخشان١٥- ١٠-١٠٦
رشف  الدين  علی يزدی در رشح  اخبار جنگهای امري تيمور  چند بار  از  تالقان اسم برده  است . 

بمسافت  هفت روز راه از سمت  خاور آن بطوريكه جغرافی نويسان  قديم  گفته اند  واليت بدخشان  

آن بطوريكه  جغرافی نويسان  قديم  گفته اند:واليت واقع بود بمسافت  هفت روز راه از سمت  خاور  

 (به بحث بدخشان  در بخش امري تيمور در جلد ششم  نگاه  كنيد)بدخشان  واقع بود

   



 
 

 

   



 
 

 

 

  
  بخش یکصدو ششم

  بحث یازدھم
  پیداوار خراسان

  
  

  پیداوار شھر ھای خراسان.١١- ١٠٦
در خراسان شرت و گوسفند فراوان و ارزان بود .هبرتين برده  ها  نيز  از نواحی ترک  نشني  بدست  می  

 ً پوند)بالغ  ميشد و  نيز ٢٥٠٠آمد بطوريكه هبای  هريک غالم و يا كنيز ترک به پنجهزار دينار (تقريبا

ادرات  خراسان ذكر كرده  انواع  خواروبار در  خراسان فراوان بود . مقدسی اقالم  ديگر  هم از ص

گويد :نيشاپور مركز  حمصوالت صنعتی  است . پارچه  های سفيد برای  لباس و عاممه  های شاهجانی 

و پارچه   تاخته و راخته و مهچنني  مقنعه  نازک پشمی و ابريشمی و پارچه  های زربفت  خملوط با نخ

. از اين شهر افزار و آالت  فلزی سوزن و  های ساخته شده از موی بز از صنايع  معروف نيشاپور است

 صادر ميگرديد و.كارد  نيز 

پارچه  های  كه زهنا  در دهات می بافند  و پارچه  های ابريشمی و مهچنان  در نسا  و ابيورد ابريشم خام

و عبا   ز صادر ميگردد. كمر بند  های  خوبساخته شده  ني بسيار بود و نيز از  اين دو شهر پوست روباه

 های بسيار مرغوب  نيز در  آنجا ساخته ميشد.

رست  ميشد و نيز پسته بعمل  می  پارچه  های زربفت و نوعی  حلوا كه از دوشاب د در هرات اقسام

)، كه ن  شهر اسباهبای پوالدين  نيز ساخته  ميشد .  از هرات  آهن و از غرج شهر( غرجستانو در آمد آ

و  گليم و غاشيه و خمده  و جامه دان صادر ميگرديد. اسپ و اسرت بسيار  مدبالد  كوهستانی  است  ن

 خوب نيز در  انجا پرورش می يافت و طال و سنگ  های قيمتی  نيز در آن  نواحی يافت  ميشد .

از قندهار شمشري و خنجر وآالت و ادوات  جنگی بدست  می  آمد و   اسپ  های اصيل نيزپرورش و 

چنانچه سلطان كبري  غزنه  حممود  غزنوی  اسپ  های  اصيل را  در لشكر خود  از بعمل می آمد. 

 قندهار كه  در آن زمان بنام رخج ياد  می شد  بدست  می آورد.



 
 

ن  در ميگرديد.از روستا  های مرو روغاز مرو  ابريشم خام و نخ و مهچنني مقنعه و انواع پارچه صا

نجا  ميساختند و بگفته  ادر  ميشد و ظرفهای مسني  نيز در آو ترنجبني ص كنجد و عطر  های  خمتلف

 جغرافيا نويسان نان  مرو  در متام  جهان بی  نظري بود.

صادر  ميشد و صابون  آن بسيار شهرت داشت . در  از بلخ  كنجد و برنج و بادام و  گردو و دوشاب

نجا بخارج محل و روغن بسيار از آ و دانه انار  رب درست  ميكر دند و دوشاببلخ  از انگور و انجري

زاج و ارسنيک  موجود بود . عطر بلخ شهرت بسيار داشت و زرد ب.،ن  معدن رسميشد و در حوالی  آ

 نجا صادر  ميگرديد .دباغی شده و چادر  های زنانه از آچوبه و روغن  های معطر  مهچنني پوست 

بگفته  مقدسی  انواع  ميوه  ها و »ورواليز«صابون و انقوزه صادر ميشد و از  از ترمد  در ماواءالنهر 

گردو و بادام و پسته  و امرود و برنج و كنجد به بدخشان  محل  می  گشت . مهچنني پنري و روغن و 

 ]١٠٩[شاخ و مو  وپوست ، خمصوصًا  پوست روباه،  از  آنجا  صادر  ميگرديد. 

   

                                                
  . ٣٢۶تا  ٣٢٣؛ مقدسی  ٣٣٠، ابن حوقل ، ٢٨١؛ ر.ک:  اصطخری ، ۴۵٧لسترنج ، ژیشین  ، ص،  ١٠٩



 
 

 

   



 
 

  بخش یکصدو ششم 
  وازدھم بحث د

  راه  ھای  خراسان
 

 

  . راه  ھای خراسان١٢- ١٠٧
 

 

  

 

و حوالی  ،بادغيس ، قهستان ، بلخ،  ، مروكه  از رسزمني  های  خراسان (نيشاپور ، هرات   راه  هايی

ً در سده  های  نزديک بنام راه  ابريشم  مشهور   آن  ميگذشت يكی شاهراه بزرگ  خراسان بود (كه بعدا

ن طرف بسطام داخل  خاک  خراسان  ميشد و از قومس به  هرات و  از  هرات گرديد) كه  از  آ

دوشاخه  ميشد كه يک راه به فراه  نيمروز و هلمند تا  غزنی و كابل  و  هندوستان امتداد  داشت  هم  از 

قهستان ،  مرو رود ، بلخ ، و از بلخ  طريق  كابل و هم  از طريق سيستان و شاخه  ديگر  به  بادغيس  ، 



 
 

فرغانه ، سمرقند و بخارا، چاچ  مد و ماواءالنهر(به وخش ، قباديان ،  ارشوسيه ، دوشاخه  ميشد به  تر

تا دامنه  اورگند ، اترار  و  چني امتداد  می يافت ( در   و بدخشانبغالن  ، و ختارستان   و راه دومی  به

روان رو  كه  از بسطام  به جاجر می رفت و جلگه  جوين را طی  كرده از نقشه  نگاه  كنيد ) راه كا

نرا را محد اهللا  مستووفی و قسمتی  آ می گذشت و به  نيشاپور می رسيد . متام  اين راه  ها» آزادوار«

اصطخری و ابن  حوقل وصف  كرده اند . راه  جوين  كه  كوتاه تر از راه شاملی بود راه چاپاری بود  كه 

پور منتهی  می شد . شاهراه بزرگ  خراسان از رسارس ايالت قومس  ميگذشت و در اين  به  نيشا

موضوع عموم  كتب  مسالک از ابن  خرداد  به تا محد  اهللا  مستوفی اتفاق دارند . اين شاهراه پس  از  

ن را ده  نمک ستوفی آخوار به قريه امللح كه  م خروج  از ری و طی سه  منزل به خوار  مريسد . بعد  از 

ن  در  راس  الكلب كه امروز  اسمی  از  آخوانده و امروز هم به  مهني  نام موسوم  است و از  انجا به 

طوالنی به سمنان   ل اصله يک  منزبه ف الكلب نقشه  نيست . شاهراه  خراسان پس  از منزلگاه رأس

ويند مريسد و از  انجا به  بسطام نرا قومس  ميگنزل به دامغان كه آعد از طی يک  ممريسد .و از  آنجا ب

دو فرسخی بسطام آغاز  گرديده از دامنه  جبال  ميگذشت و كوير را  در  ] اين  راه  از ١١٠مريسيد.[

و در آنجا  سمت راست  ميگذارد و به  اسد  آباد  مريسيد ، سپس  از هبمن  آباد يا مزينان عبور  ميكرد

به  آزادوار مريفت .اما راه  اصلی مهچنان بطرف رشق سري ميكرد و از ن  منشعب شده  شاخه ای از آ

سبزوار گذشته به  نيشاپور مريسيد .اين راه را  ابن  خردادبه و مجيع  كتب مسالک و ممالک  ذكر كرده 

اند و بنا به  گفته  مقدسی  اين راه يک  گوشه  از  كوير بزرگ را طی ميكردو سی فرسخ  تا  ترشيز 

 ]١١١[امتداد  داشت كه اين راه از سمت  شامل به  نسا مريفت .قهستان 

(قرص الريح)راه  خراسان دوشاخه  ميشد : راه راست يعنی راه  » دزياد«يک  منزل بعد از نيشاپور در 

جنوب  خاوری به  هرات مريفت  وراه سمت  چپ از دزبادبشامل خاوری پيچيده به  مشهد  و طول 

به رسخس در معرب رود  جتندمی رسيد .از راه رسخس  شاهراه  خراسان  » درانمز«مريفت و از راه 

ًال كه فع نجا پس  از  عبور جمدد از كوير  در آمل (يعنی چارجویرا طی  كرده به  مرو بزرگ و از  آكوير 

يحون  منتهی  می شد . وچون راه از  خراسان  خارج  ميشد نستان  واقع  است)به ساحل  جدر تركم

 هی  آن بخارا بود.منت

                                                
  ٣٩٢تا  ٣٩٠لسترنج    ١١٠
؛، ابن  حوقل ٢١۶؛اصطخری ،١٧٠ ؛ابن ستھ٢٢،قدامھ ٢٢،۵٢لسترنج ، بھ ادامھ صفحھ قبل؛ ر.ک:ابن خردادبھ ،   ١١١

  ١٩۶؛ مستوفی ، ٣۵١،٣۵٢،٣٧١،٣٧٢،۴٩١؛مقدسی ٣٣٣،٢٧۵،



 
 

در يک  منزلی  نيشاپور از سمت راست شاهراه بزرگ  خراسان راهی جدا  ميشد و به  هرات  می رفت 

.مهچنني  از سمت راست  اين راه  در رسخس و مرو  دو راه  ديگر  جدا  ميگرديد كه هر دو  به  مرو 

يشد ، از  مرو رود شاهراه بزرگ  طرف شامل  منتهی  مفت . راه  ديگری  كه  از  هرات  به رود مري

خراسان بشامل خاوری  منحرف گرديده به بلخ مريفت و آنجا  از رود  جيحون  گذشته به  ترمد  

 مريسيد  .

هرات راه بطرف  جنوب امتداد يافته به زرنج  مريسيد و از اسفزار عبور  كرده از مرز سيستان بني    از

گرفته شده  كه  از به بحث  ر بحث راه  های سيستان  به  تفصل  اين شهر  و فراه ميگذشت  كه قبالً  د

 ن  منرصف می شويم .ذكر دو باره  آ

كه راه سومی  است  از  هرات راه را در دره  هريرودباال رفته به  مرز غور  مريسد  كه     يک راه  ديگر

 اين راه  نيز  در مباحث قبلی  ترشيح  گرديده  است .

ر كرده عبو ،  ابن  خردادبه و كتاهبای قديم  مسالک راهی را كه  از  واليت جوزجان از مرو رود تا بلخ

و شبورقان يا  از هيوديه (ميمنه)و  نجا به بلخ  مريفت و در ضمن  از فارياباز طالقان  ميگذشت و از  آ

ی  آن رشح  انبار ميگذشت ياد  كرده   اند. اين  راه را  اصطخری و مسعودی با ذكر شامره  منزلگاهها

 ذكر كرده  است . با اندكی اختالفرا مريفت هی را كه از مرورود به بلخ  داده اند.محد  اهللا  مستوفی را

فرسخی دست راست اين راه و هم از  اين راه چنانكه وی رشحه داده  است  از مغرب طالقان شش

راه  از بلخ  پس  اينشد . سميكرد و به بلخ  منتهی  مي باخرت فارياب دو فرسخی دست راست آن  عبور

قسميكه قبالً  نيز  تلوحيًا رشح داديم  نجا  از طريق آمو دريا به ترمد  وصل می شد .به سياه گرد و از  آ

از  خلم و  نقل ميكنيم كه اين راه از خاور بلخ راه بطرف مرز بدخشان رفته   یاين بار  از قول مستوف

مود و راه  ديگری  از خلم دو شاخه بدخشان امتدادًا وصل مين لخ رابهنموده ب  تالقان ختارستان  عبور

شده به سمت جنوب منحرف  گرديده به اندرابه ، و معاون پنجهري در شامل كابل مريسيد .اصطخری و 

ميكرد و به باميان  مريفت و از  مقدسی بطور اختصار راه  هايی را كه  از بلخ رشوع شده از جبال  عبور

ب منحرف گرديده پس  از  عبور  از  غزنه به سمت  خاور پيچيده به  مرز هند  منهی  نجا به سمت  جنوآ

 ميگرديد. 



 
 

   



 
 

 

   



 
 

 

 

 
  
  

  
 

   



 
 

 
  
  
  


