
  

  

  

  

  

  

  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  

  

تا حال به نشر که اثر ع�مه استاد احمد علی کھزاد " افغانستان قبل از اس�م"کتاب فصل اول 
نياد فرھنگی کھزاد فصل ھای دوم و اينک بًقب� به مطالعۀ ع�قمندان گرامی رسيد نرسيده بود 

 . و سوم آنرا تقديم ميدارد

  

فرھنگی کھزاد به نشر ميرسد برای ع�قمندان تاريخ کشور ماست نه آثاری که از طرف بنياد 
ًبرای آنھائيکه ع�مه کھزاد را مکررا به نام ھای جعل کننده تاريخ، مؤرخ درباری و سرکاری 

. آثار تحقيقاتی کشور ما ميدانند» مضحک ترين«مينامند و آثارش را قرار گفتۀ خود شان از 
آنھا ھمچنان . آن آنھا را بيشتر غبی نسازد» ضحک«العه نکنند تا  مط رااميد است آنھا اين آثار

چپاول آثار ع�مه کھزاد خود داری نمايند زيرا اکثر آنھا در يک و بايد از سرقت ھای ادبی 
سطر بدون ارائۀ کوچکترين مدرک و سند اتھامات بی شرمانه نثار ع�مه کھزاد مينمايند و چند 

د نقل قول ن گوئی خود آنھا آنرا در جائی تحقيق نموده باشسطر بعد از آثارش به شکلی که
که سزای آن بيشتر از جرم ھای اخ�قی و اجتماعی و » سرقت ادبی«اينرا گويند . ميکنند

  .سياسی ميباشد

  

بھر حال بنياد فرھنگی کھزاد مثل گذشته اين آثار بيشمار را به نوبت خدمت ھموطنان ارجمند 
اعث خوشی خاطر شان گردد زيرا اين آثار متعلق به مردم شريف تقديم نموده و اميد است ب

  .افغانستان و آنھائی که به تاريخ وطن عزيز ما ع�قه دارند، ميباشد

  

  

  

  داکـتـر فـريـار کـھـزاد

  بنـيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد

  یپژوھشگاه تاريخ و باستان شناس
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  افغانستان قبل از اس�م
  

  

  

  

  

  

  زادـھـی کـلـد عـمــاح
  

  

  

  

  

  

 1315اين اولين تاريخ دورۀ باستانی افغانستان است که در بھار سال 
 د مخفی از نظر مامورين مؤظف در کاغذ پوری نوشتم و بع،در محبس

  .عد حبس آنرا پاک نويس نمودمؤانقضای ماز 

  

  احمد علی کھزاد

  

  

  

  

  :يادداشت

 کھزاد به مجرديکه از ماموريت در سفارت افغانستان در احمد علی
 –گشت از سرحد افغانستان ميبه وطن برًاجبارا  1314در سال روما 

ايران بازداشت شده و با زنجير و زوTنه به توقيف خانه کابل آورده 
  ون ھيچ نوع اتھام و بدون ھيچ نوعی مدت نه ماه بدشد و برا

   و دليل اين بازداشت و حبسپروسه حقوقی در آنجا سپری نمود

   و ھم اگر بيگناه بود ھيچ نوع ھرگز برايش توضيح نشد

   .تی برايش داده نشدغرام

  .اين زمانی بود که محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان بود

  

  

1315  

  



  اتفھرست مضامين و محتوي
  

  

   آريا ورته يا مھد پرورش آريائی ھا–فصل اول 

  مھد پرورش آريائی ھا   

  زندگانی مشترک قبايل آريائی در باختر  

  شروع مھاجرت ھا  

  شاخه وديک يا شاخه شرقی  

  جنگ ھفت ملک و قبيله پکت ھا  

   قبيلوی و خانوادگیتحيا  

  زبان  

  آئين  

  

   آريائی ھا باختر–فصل دوم 

  قبايل شاخه غربی  

  زوراستر  

  اوستا  

  آئين زردشتی  

  زبان باختری يا زند  

  

   ھخامنشی ھا–فصل سوم 

  قبيله ھخامنش  

  امادی ھا  

  چگونگی انتقال حکومت از امادی ھا به ھخامنش ھا  

  سيروس  

  کمبوجيا  

  بارديا  

  گاماتا  

  داريوش کبير  

  خشايارشاه  

  ارتاگزرسس اول  

  داريوش دوم  

  ارتاگزرسس دوم و سوم  

  داريوش دوم  

  طرز حکومت در دورۀ ھخامنشی ھا و موجب دوام آن  

   در دورۀ ھخامنش ھا امروزیخاک افغانستان  

  مذھب  

  

   فتوحات اسکند–فصل چھارم 



  علت شروع محاربات  

  پيشرفت ھای قشون يونانی  

  مقاومت وcيات شرقی  

  بسوس يا دارای چھارم و وcيت باختر  

  صفحات جنوب شرقی ھندوکش  

  اھای ھند و اسکندر پوروس راج–امبھی   

  

   سلطنت موريا–فصل پنجم 

   چگونگی کيفيت رسيدن خاندان موريا به سلطنت  

  چندا گوپتا  

  بندوسارا  

  آشوکا  

  ديانت بودائی  

  محفل مذھبی  

  اعزام مبلغين به افغانستان  

  زبان خروشتی و برھمنی  

  

   تجزيه امپراتوری يونانی–فصل ششم 

  کشمکش بين جنرال ھای اسکند  

   يونانيان باخترسلطنت  

  ديودوتس اول و دوم  

  تغيير خانواده سلطنتی  

  ايوتيدم  

  دمتريوس  

  ايوکراتيدس  

  ظھور اسکائی ھا و بحران امپراتوری باختر  

  سلطنت يونانی جنوب ھندوکش  

  ھيليوکلس  

  انتی ماکوس  

  اگالوکلس  

  پانتالون  

   تا ھرمايوسبقيه اوcدۀ ايوکرتيدس  

  باختر در پنجابسلطنت احفاد ايوتيدم سلطان   

  

   قبايل ساک يا اسکائی ھا–فصل ھفتم 

  اصليت قبايل اسکائی  

  انتشار آنھا به باختر  

  مقابله آنھا با پارت ھا  

  ھرايوس  

  موسس  



  ازسس  

  

   پارت ھا و س�طين پارتی–فصل ھشتم 

  پارتين کجا و مؤسس خانوادۀ سلطنتی پارتی کيست؟  

  ارساسس اول و دوم  

  تری داتس  

  فرياپيتس  

  فرھاتس اول  

  داتس يا مھرداد اولمتر  

  سلطنت مستقل پارتی در سيستان و قندھار يا سلطنت پھلوا  

  ونونس  

  گندوفارس  

  اورتاگنس  

  پاکورس  

  

   کوشانی ھا–فصل نھم 

  کوشانی ھا يا يوچی ھا کی بودند و از کجا آمده اند  

        منابع چينی و يونانی نسبت به ايشان چه ميگويند  

  وشانخانواده شاھی ک  

کدفيزس کوشانی، ھرمايوس يونانی، (کزولو يا کجولو کدفيزس   
  )گندوفارس پھلوا  

  ويما کدفيزس  

  سوتر مگاس  

  کنيشکا  

  کنيشکا و ديانت بودائی  

  واسيشکا  

  کنيشکای دوم  

  ھوويشکا  

  واسوشکا  

  واسودوا  

  زبان سيتی يا تخاری  

  

  )يونانو بودائی( صنعت گريکو بوديک –فصل دھم 

  يان آمدن اين ھنر و صنعتعوامل به م  

  تعريف لفظی و تاريخی ابتکار صنعت گريکو بوديک  

  عصر ترقی و انحطاط آن با اختصاصات ھر دوره  

  مکاتب صنعتی و ھنری ھده و سائر نقاط گندھارا  

  )گندھارای شرقی(با آثار ھندی ) گندھارای غربی (مقايسه آثار ھده  

  مقايسه آثار ھده با شھکارھای يونانيان  

  بربرھا و جنگجويان  



  کابل بودائی  

  پايتاوه  

  بگرام  

  باميان  

  دختر نوشيروان  

  

   ھن ھا–فصل يازدھم 

  ھن ھا کی بودند و از کجا آمدند؟  

  مقابله ھن ھا با کوشانی ھا  

  ھن ھا و خرابی آثار معابد بودائی  

  cتورامان و می ھی راکو  

  اتحاد ترک و ساسانی در بر انداختن ھفتاليت  

  

   ترک ھا–زدھم فصل دوا

  اصليت ترک ھا و امپراطوری ھای شان در آسيا  

  اتحاد و مخالفت شان با ساسانی ھا  

   قرار چشم ديد زاير چينی ھوان تسنگترک ھا  

  شھزادگان ترکی نژاد قندوز و کاپيسا  

  عظمت و اقتدار شھزاد اخيرالذکر  

  بلخ  

  باميان  

  کوھدامن  

  ھده  

  . م631– 630ی يعنی سال ھای  در زمان ورود زائر چينوغيره نقاط  

     

  

   کزکی ھا–فصل سيزدھم 

  کزکی ھا يا کزکو و وازيو اوcدۀ کوشانی ھا  

  کثرت مسکوکات ايشان در افغانستان و پنجاب  

  دين برھمنی  

  پرستش شيوا  

  

    

  

  

  

  

  

  



  فصل دوم

  

  ای باختریآريائی ھ
  

  

  

نی مشترک شان تا فصل گذشته از آرياھا و پرورشگاه اوليه آنھا و زندگادر تمھيد 
و رفتن يک » کوبھا«به درۀ آنھا و مھاجرت يک دسته قبايل . م. ق2000حدود 

اگر چه در ين فصل موضوع اصلی . ھا به طرف پنجاب صحبت نموديمنقسمت آ
بحث ما نگارش در اطراف دسته قبايل ديگری است که در باختر مسکون مانده و 

يمانه او کو ھدايات ح» وراسترز«در اثر رفورم اجتماعی رھنمای بزرگ خود 
صاحب سبک زندگانی مخصوصی شده اند ولی برای اينکه موضوع مھاجرت 

 از رسيدن و ظھور آريائی ًته نماند، مختصراشاخه آريا ھا به جانب غرب ھم ناگف
ھا به نقاط غربی ف�ت ايران شمۀ ذکر نموده و به شرح مقصد اصلی خود 

  .ميپردازيم

  

دورۀ زندگانی مشترکه . م. ق2000شديم که بعد از سال در فصل گذشته متذکر 
ديگر به جانب  شاخۀ ،»وديک« شرقی يا ل آريائی منتھی شده در مقابل شاخهقباي

  .غرب رفته در خاک ھای ايران منتشر شده اند

  

قرار نظريۀ علمائی که در موضوع شناسائی تاريخ باستانی آثوری اختصاص 
در » Kassitesکسيت « جديدی موسوم به قوم. م. ق1900دارند، در حوالی 

حاشيۀ شمال غربی ف�ت ايران به سرحدات خاک کلده ظھور نموده اند و قراريکه 
. در اسمأ آنھا تعمق نموده اند بعضی عوامل نژاد آريائی را در آنھا يافته اند

 اند واضح شده که برع�وه چون ايشان اسپ را با خود آورده داخل کلده نموده
گرچه اھلی ساختن اسپ به زرد پوستان نسبت داده ميشود . وده اندريائی بايشان آ

ھا » کسيت«پس . ده استشرف غرب به آريائی ھا نسبت داده ولی بردن آن بط
 در عصر شروع ،»بخدی « نواحی، ازر نژاد آريائی اند که از شرقاولين عناص
 اليه غربی در منتھا. م. ق1900حرکت کرده در حوالی .) م. ق2000(مھاجرت 

  .ف�ت ايران رسيده اند

  

ھاجر آريائی ر رفت اين پيش قراول دسته قبايل مبه تفصيلی که در فصل گذشته ذک
 سامی ضعيف و نامعلوم بودند تا در ميان اقوام بيگانۀبطرف غرب تا مدت مديدی 

 در حوالی» Parsusسوا رپا«و » Amadaiامادی «اينکه قبايل ديگری مثل 
اين عناصر نژاد جديد تا مدتی بواسطه . به ايشان ملحق شدند. م. ق10 و 9 قرون

شاه » سلمانسار دوم«حينيکه . م. ق814قلت خود نام و نشانی نداشتند چنانکه تا 
 به مناطق کردستان حمله کرد ھنوز مملکت تحت نفوذ بابل و پادشاه سامی ،آثوری

ا در آنج» Marduk Madammikماردوک مداميک «نژادی موسوم به 



 Ianzuايانزو«حکمفرما بود که در مقابل ھجوم آثوری فرار نمود و جای او را 

ًھا گرفت و او ھم متعاقبا سقوط نموده بدست آثوری » کسيت«، شخصی از قبيلۀ »
  .ھا اسير شد

  

 شاھان آثوری با عناصر آريائی نژاد قسمت غربی ًدر ضمن محارباتی که آتيا
ار جزئيات آن در اينجا صرف نظر ميکنيم، ف�ت ايران نموده اند و ما از تذک

و ظلمی که باcی ايشان شده است در کتيبه ھا ذکر رفته و  سوا ھارآمادی ھا و پا
اسرھادن «م، زمان حکمفرمائی. ق674اين استبداد آثوری ھا تا سال ھای 

Asarhadan « خره از ميان خود شان اول آمادی ھاcآثوری دوام نموده است و با
 به سلطنت رسيده اند که با ايشان ،آن ھخامنشی ھا، قبيله ئی از پارسوا ھاو بعد از 

آئين، و زبان باختری تا دور دست ترين نقاط غربی ف�ت ايران منتشر گرديده 
  .است

  

باختری ھا يا آريائی ھای اوستائی قبايل آريائی نژادی اند که بعد از عصر 
 اجتماعی رھنمای بزرگ خود در بخدی مسکون مانده و  در اثر رفورم» وديک«
به شکل » اوستا«تاب که ھدايات حکيمانه او بنام ک) زردھشت ()7(»زوراستر«

اھميت موضوع اين . مده، صاحب زندگانی مخصوصی شده اندمجموعه ئی درآ
سبک » وديک«فصل از فصل گذشته کمتر نيست زيرا ھمان طوريکه قبايل 

در نتيجه در اثر  انواعی داشته اند و  ارباب وزندگانی، زبان، مجموعه ترانه ھا،
ھا به پنجاب انق�ب اجتماعی و فرھنگی بزرگی در خاک مھاجرت يک دسته آن

ھندی به ميان ميآيد که اثرات آن تا امروز فنا نشده است، قبايل باقی مانده آريائی 
در باختر مولد رويه بزرگی در کانون باختری توليد نموده که اثرات آن به تمام 

  .يل اوستائی تا منتھا اليه غربی ف�ت بزرگ ايران سرايت ميکندقبا

  

يگانه منبع مؤثق که از آن ميتوان نسبت به قبايل آريائی باختر يا باختری ھا 
است که قديمترين قسمت آن از اجتماع » اوستا«معلومات حاصل نمود، کتاب 

ذکر شويم که مقدم بر ھمه بايد مت. تشکيل شده است» زوراستر«کلمات حکيمانه 
ًاص� پيغمبر نی بلکه مقنن بزرگ اجتماعی و مذھبی بوده که » زوراستر«

ميخواسته با نصايح و کلمات جامع خود به ھموطنان خود، قبايل باختری، بھترين 
ًرويه زندگانی را بفھماند و ايشان را روحا برای مقابله تورانی ھا که در ماورای 

 بيانات او بر اساس فلسفه مساوات استوار بود . آماده سازد،سردريا رسيده بودند
از تو نياز ميکنم او ھرمزد که بيچاره و ناتوان مساوی توانا و " : چنانکه ميگويد

 سال قبل از مسيح در کانون 600 اين بزرگترين الھامی است که در ."بزرگ باشد
. ميدھدباختری شنيده شده و تھداب زندگانی اجتماعی را بر شالودۀ مساوات قرار 

با اين اساس مقنن بلخی تزکيه قلب را به ھموطنان خود توصيه نموده و بر 
  .مجموعه ارباب النواع خط بط�ن کشيد و يگانه پرستی را روی کار آورد

   

نتخاب شده بود تا افسانه ھا زوراستر را شاھی ميخواند که از طرف ذات يگانه ا
 سالگی به 30 مشاراليه به سن .وه مردمان برساندرقوانين زندگی صحيح را به گ

ھرمزد . رسيده از او پرسان نمود که بھترين مخلوقات کيست» ھرمزد«حضور 



بعضی  افسانه ھای ديگر مدعی اند که از سن . "کسی که دلش پاک باشد" :گفت
 سال در آنجا مقيم بود تا 25در غار کوھی رفته مدت » زوراستر« سالگی 31

) زردھشت(زوراستر . شاه باختر آمد» گشتاسپ«الھامی به او رسيده به حضور 
 نفر علمای بلخی به مباحثه پرداخته و باcخره 60در حضور شاه مدت سه روز با 

گشتاسپ بعد از اينکه . ايشان را قانع نموده و شاه را به يگانه پرستی دعوت نمود
 و پيرو نظريات او شد، حکم داد تا سخنان حکيمانه او را روی پوست گاو نوشته

بر ع�وه پادشاه در اثر فرمانی تمام نجبای . به تمام معابد باختر تقسيم نمايند
نام شاه » Arjapارجپ «مملکت را به خواندن کتاب اوستا توصيه نموده حتی به 

 ھزار 300نگ کشيده تورانی نيز نامۀ دعوتيه ارسال نمود ولی در نتيجه کار به ج
رآميختند و باcخره شاه و فلسفه باختری بھم د)  درياآمو(نفر کنار رود جيحون 

  .فايق برآمد

  

 اين است که در ِ باشد، روح مطالب محققبھر جھت موضوع افسانه ھا ھر طوری
در عصر حکمفرمائی گشتاسپ از ميان آرياھای باختر . م. ق6حوالی آخر قرن 

پروشاسپ « مصلح بزرگ اجتماعی برآمده است که اسم پدرش ،نام» زوراستر«
Paroshasp«  دوگدو« و اسم مادرشDogdo  «  ھويو «بوده، عيالشHoio « و
خورشيد «و » Oroudourاورودور «، »Esdevasterاسده واستر «سه اوcدش 

  .نام داشتند» Araspاراسپ «و عمويش » چھر

  

  

  اوستا

  

عبارت از » اوستا«که مجموعه منظومات مناجات ھا بوده، » ريگويد«برخ�ف 
 معنی ميدھد و اگر از کلمۀ »مضمون«کلمۀ اوستا . است» عیقانون اجتما«کتاب 

 اولين صفتی .معنی ميدھد» قانون«اشتقاق آن سنجيده شود » Apstakاپستاک «
 »Zantuزانتو «است که ابتدا » زند«ملحق نموده اند کلمۀ » اوستا«که به اسم 

ب يا کتا«: چنين ميشد» زند اوستا«بوده و شھر معنی داشت و معنی اسم مرکب 
ميباشد که به اين ترتيب » زند«معنی ديگر کلمۀ » نماز« .»قانون شھر يا شھری

اوستا فی حد ذاته . ميشود» کتاب دعا و نماز«، »زند اوستا«معنی اسم مرکب 
معنی دارد و بر » سخنان مقدس«يعنی » Manthraceptaمانتراسپتا «عبارت از 

  .ميشوداط�ق ) زردھشت(» سترازور«مجموعۀ سخنان مقدس 

  

مرکب » اوستا« که معتقد است» Anquetil Duperronانکتيل دوپرون «موسيو 
 پارچه يا حصه بود که ھفت پارچه آن از اصل وجود کائنات و نوع بشر 21از 

بحث ميراند، ھفت حصۀ ديگر آن قوانين اخ�ق و وظايف مذھبی و شھری بود و 
فراموش نبايد کرد که . مودھفت پارۀ اخير آن از نصايح صحی و فلکيات بحث مين

بعد ھا تغييراتی . اصلی و اولی جزء قسمتی بدست ما نرسيده است» اوستای«از 
» اوستا«در آن به عمل آمده و حتی يک قسمت آن ترجمه يا تاليف است که بجای 

را به شش » اوستا«روی ھمرفته . بميان آمده  و به زبان پھلوی تحرير ميباشد



و » يشت«، »سيروز«، »ويسپرد«، »يشنا«، »ونديداد«: حصه تقسيم نموده اند
تنھا قسمتی است که کامل معلوم » ونديداد«از ميان اين حصص . »بنداھش«

حصصی اند که از تجمع پارچه ھای مختلف » يسنا، ويسپرد، يشت«. ميشود
يک نوع رساله ايست که در اطراف ساختمان » بنداھش«. پسانتر تدوين نموده اند

  .ان سخن ميراند و فقط بصورت ترجمه به ما رسيده استو پيدايش جھ

  

» يشت«و » ونديداد ساده«ھر سه تحت عنوان » يشنا«و » يسپردو«، »ونديداد«
چندين قرن بعد در عصر » بندھش«و » زند«يا » باختر«بزبان اصل محيط 

در . ساسانيان به زبان پھلوی بميان آمده است و اصل باختری آن موجود نيست
مفقود شده و اردشير نام که » گبرھا«از نزد » ونديدا« مسيحی کتاب 14ن آخر قر

از سيستان به گجرات رفت يک نقل ديگر را با ترجمه پھلوی آن به موبدان داد که 
بزبان باختری و پھلوی » ونديدا«از روی آن دو نقل ديگر ھم گرفتند و بدين منوال 

» اوستا« يا اولين حصۀ کتاب مقدس »ونديداد«به ھند رسيد و تا امروز باقيماندۀ 
  . که بصورت کامل بما رسيده قرار عقيده مجوس ھا تنھا کتاب زوراستر ميباشد

  

 حصه 22گرفته شده و بر » Vidaevadataويدإ واداتا «ًاص� از کلمۀ » ونديداد«
و فتنه انگيزی » ھرمزد«وقف تشريح کارھای آن حصۀ اول و دوم . تقسيم ميشود

 حصۀ آتی وظايف مذھبی و 13.  که عامل بدی است، ميباشد»اھريمن«ھای 
» ھرمزد« فتح قطعی 19 و 18حصۀ . اجتماعی مجوس ھا را تشريح ميکند

حصۀ بيستم در باب . بيان ميکند) ارواح بد(» اھريمن«را بر ) ارواح نيک(
ماھيت انسان و چگونگی دنيا سخن ميراند و حصۀ بيست و يکم ظھور 

  .ئی که بر دوش او گذاشته شده بود، شرح ميدھدو وظيفه » زوراستر«

  

 برسم الخط و در عصر ساسانيان» اوستا«که بر خ�ف حصص اصلی » بندھش«
ً بميان آمده قراريکه معموc معتقد اند، ترجمه نيست بلکه اثری ايست زبان پھلوی

که موبدان عصر ساسانی به رويه و اسلوب الھامات حصص اصلی کتاب مقدس 
 حصه است و 34اين کتاب جديد منقسم بر . بلخ از خود تاليف نموده اندی »اوستا«

  .ًعموما از پيدايش کائنات و خرابی دنيا صحبت ميکند

  

  

  شتیھآئين زرد

  

نه پيغمبر به معنی اصلی و اصط�حی کلمه ) زردھشت(ناگفته نماند که زوراستر 
 بود مقنن اصول ًبوده و نه کام� دينی ايجاد نموده است زيرا مشاراليه شخصی

 تدريس اخ�ق  نفوس وزندگانی اجتماعی نه راھب و روحانی و مقصدش تزکيه
گاھی معبود را بصورت ھيکل . بود نه تبليغ آئينی که پسانتر به اسم او مسمی شد

.  باختری ھا بوده استنموده بلکه در بدو امر دامان طبيعت معبدـسنگی معرفی ن
 سائر ِرت مطلق خدای يگانه نبوده، بزرگترينھه مقتدر که اگر بصواc» ھرمزد«

cاختراع نموده باشد » زوراستر«معبودی نيست که . نواع شناخته ميشدارباب ا



نواع آرياھا ۀ ارباب اcصل گذشته ذکر رفت در ميان مجموعبلکه طوريکه در ف
ياد » خدا«يعنی » اسورا«آcھه اسمان ستاره دار را ھم گاھی به اسم » وارونا«

  .در اوستا اين معنی را ميدھد» اھورا«اين کلمه با تغيير صوتی . ه اندنمود

  

» زوراستر«ھر دو به معنی خدا است و حينيکه » اھورا«و » اسورا«بھر جھت 
cنواع خط بط�ن کشيده، ميخواست در سلسلۀ رفورم خود بر مجموعه ارباب ا

را به اسم فوق ياد  او مقتدر کل را به جامعه معرفی کند،معبود يگانه يا خالق 
در معتقدات باختری ھا رول مھمی بازی نموده و » اھورا مزدا«. نموده است

  .ًايشان را روحا برای مقابله با عامل بد آماده و باcخره فايق ساخته است

  

آتش در حقيقت به . داده استـرا درس ن» تش پرستیآ«گاھی آئين » زوراستر«
 بوده و پسان ھا احترام آتش به جائی سمبول پاکی ھرمزد» عنصر پاک«عنوان 

آتش پرستی بعد از . رسيد که افروزندۀ آن بيک خس خشک مستحق تمجيد ميشد
 بکمال انبساط يان آمده و بعد از شيوع در فارسمرگ زوراستر آھسته آھسته به م

اساس فلسفه حقيقی زوراستريزم نيکو کاری، تزکيه قلب و طھارت ظاھر و . رسيد
ر مراتب بعدی افراد جامعه را به تقوی و نيکوکاری منوط ساخته باطن بوده و د

ھوماتم «:  ميکنداين نظريه را چنين ادأ» زند«يرين بود چنانکه جملۀ ش
Haumatem« ،» ھوختمHaukhtem « ھيوارستم «وHuarestem « يعنی

 شمول عالم، افراد جامعه به. »کردار نيک«و » گفتار نيک«، »افکار نيک«
ھمه ب� استثنا به تعميل مفاد جم�ت فوق مامور وغيره ن گر، دھقاسرباز، صنعت

  .بودند

  

» Angra Mainyuانگرومينو «به باختری ھا اcھه عامل بدی مجھول نبود بلکه 
. عامل مخالفی بود که در مقابل موثرات نيکی مقابله و مقاومت ميکرد) اھريمن(

ری فايق شده و دنيا روز ميخواست که اصول نيکی و نيکوکا» اھورا مزدا«اما 
کسانی که در راه مقابله بدی و امحای . بروز بھتر شده برود و او را مجال نميداد

آن کوشش ميکردند نزد او متقی و پرھيزگار بودند تا باcخره خداوند نيکی و 
نيکوکاری را بر تماي�ت بدی غالب ساخت و محاسن اخ�ق و اصوcت 

  .ج يافت و بيش از پيش معمول شدنيکوکاری در جامعه باختری راو

  

  

  زبان باختری يا زند

  

متذکر شديم که علمای غربی اساس مفکورۀ » سانسکريت ودا«ًقب� در مورد زبا 
چنين فرض ميکنند که مبدآ تمام اسنه که از ھند تا انتھای » اسنه ھند و اروپائی«

يا » ريشه «غربی اروپا حرف زده ميشود، تنھا يک زبانی بوده که آنرا ميتوان
مکس ميولير مستشرق شھير انگليس . ناميد» ھند و اروپائی«تمام السنه » مادر«

بين رود اندوس، . م. ق3000در حوالی سال  " اين زبان مادر:" مينويسد که 
دجله، فرات، سر دريا  در باختر با مشرق آن معمول بوده و از بقايای مستقيم 



است که اولی در حوالی مقدم » زند«يا » باختری«و » پراکريت«خيلی نزديک آن 
در باختر حرف زده . م. ق1000و دومی در مجاورت سال . م. ق2000بر سال 

  .ميشد

  

ً در يک نقطه واحد و در يک عصر نسبتا بھم قريب عرض چون اين دو زبان
وجود نموده اند، بھم فوق العاده شباھت دارند و اين تشابه يکی از عوامل موثقی 

يعنی » زند«و متکلمين زبان » وديک«است که مبدآ زندگانی مشترک قبايل 
  .آريائی ھای اوستائی را ثابت ميکند

  

سه حرف :  چيزھای ذيل را مشترک دارندودا» سانسکريت«اوستا و » زند«زبان 
 حرف صدا دار که 9 حرف بی صدا، دو حرفی که از دماغ ادأ ميشود، 9علت، 

آواز آنھا به تندی ادأ ميشود، يک حرف که مخرج آن دندانھای مقابل است، يک 
     genre  سه نوع،y و   vحرف که حين ادای آن آواز لرزه ميگيرد، حروف 

  mode .، و سه وجه temps  زمانcas  ،6 صورتnombre ،8 د سه عد

  

که قديمترين يادگار ادبی آن قسمت قديمی کتاب » زند« خ�صه زبان باختری يا 
. م. ق1000است، دومين زبان قبايل آريائی است که بعد از سال » اوستا«مقدس 

بخار و (» سغديانه«در باختر بميان آمده و در ع�قه ئی که از طرف شمال به 
يعنی خراسان و از جانب جنوب به » ھيرکانيا«، از طرف غرب به »رقندسم
محدود بود، حرف زده ميشد و بعد ھا در اثر ) جلگۀ ارغنداب(» اراکوزيا«

مھاجرت ھای بعضی قبايل باختری به طرف غرب در تمام ف�ت ايران منتشر 
  .مروج و معمول بود. م. ق5اين زبان در باختر تا قرن . گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فصل سوم

  

  ھخامنشی ھا

  

  

 ،درست کرده اند»  Achamunidنيدُاکام«که يونانيان از آن کلمۀ » نشھخام«
  فرود آمده اند و بعضی قبايل ديگر را»پارسوا«قبيله آريائی است که از کوه ھای 

باشد با خود آورده در ميان اقوام » فارسی ھا«يا » Parsuaپارسوا «که منجمله 
قبل از اينکه . ًه با ايشان نژادا مختلف بودند، متمرکز شدندديگری ک

  اول و داريوش اول امپراطوری وسيعدوم يا سيروس»  Kurachکوراخ«
يشپيش چ«سه شاه ديگری از ايشان به اسم ھخامنشی را تشکيل دھند، 

Tchaichpich « تسپس«ياTeispes  « ،»سلطنت نموده » کمبوجيا«و » کوراخ
 کوراخ دوم يا .از ايشان اسم برده است» Nabolidنابوليد «توانه چنانکه اس. اند

 به دنبال اين سلسله به سلطنت رسيده و در 556به گفتۀ يونانی ھا سيروس اول در 
اثر فتوحات قابل حيرت خود امپراطوری وسيعی تشکيل داد که از نقطه نظر 

  .وسعت بی سابقه بود

  

اقتدار و شھرتی نداشتند » پارسوا «اطوری ھخامنشی قبايلقبل از تشکيل امپر
ھا » امادی«و مطيع زيرا به علت کمی جمعيت مدتی محکوم استبداد آثوری ھا 

آثوری منقوش است، س�طين آثوری در » لوحه سياه«طوريکه در بودند چنانکه 
 نفر شاھزادگان ايشان را مطيع نمودند و بدين منوال در دورۀ 27. م. ق9قرن 

ار سارگن سلماز«.) م. ق9نيمه دوم قرن (» Belochusبلوکوس «سلطنت 
Sargan Salmazar «)713 – 731ُاسارھادن «و .) م. قAsarhadon « تا

بودند و چون از سلطۀ حاکميت »Niniveنينوا «تحت سلطه حکومت . م. ق667
 که از ، قبيلۀ ديگر آريائی) کرد ھا(ھا »مدی «سميتی ھا رھائی يافتند، تحت نفوذ 

  .رآمدندن تر بودند، دايشان متمد

  

مدت يک و نيم صد سال .) م. ق550 تا 708از . (م. ق8امادی ھا از اوائل قرن 
، »Deiokesديوکس «در فارس سلطنت نموده و از ميان ايشان شاھانی به اسما 

. به سلطنت رسيده اند» استياژ«و باcخره » سياگزاره» «Phraorteفراورت «
را جمع و از دست » پارسوا«و » مدی«ام پراگنده ايشان در دوره اقتدار خود اقو

  .استبداد آثوری ھای سامی خ�ص نمودند

  

ھا ھرودوت چنين نقل » امنشیھخ«ھا به » مدی«علت انتقال حکومت را از 
آخرين شاه مدی چند دفعه خواب ديد که آب از بدن » Astyageاستياژ«: ميکند

شاه تعبير خواب را . ميگيرد آسيا را فرا جاری شده» Mandanماندان «دخترش 
 دخترش اين خواب را عملی سازد، برای او  آيندهفھميده از ترس اينکه مبادا شوھر

ھا بلکه از يک خانواده پارسی شخصی آرام طبيعتی را که بنام » مدی«نه از 



سپس باز شاه خواب ديد که تاکی از بدن . معروف شد، انتخاب نمود» کامبيز«
اين دفعه دخترش را افگار نموده و چون از . يا را ميگيرددخترش برآمده تمام آس

نام که شخص خاندانی و »  Herpageھرپاژ«خانه اش پسری تولد شد، او را به 
از قتل کودک خود داری » ھرپاژ«اما . طرف اعتماد او بود، سپرد تا بقتل برساند

از ھرپاژ چون شاه بعد از چندی از قضيه خبر شد . نموده او را به شبانی سپرد
رنجيده پسر خود را بقتل رسانيد و از اينجا دشمنی ميان شاه مدی و ھرپاژ به ميان 

   .آمد

  

ھخامنشی بنای دوستی را گذاشته او را به بغاوت تشويق » سيروس«با » ھرپاژ«
شاه مدی . م. ق553در . ھا برايش پيدا کرد» مدی«و طرفدارانی ھم از ميان خود 
. داد» ھرپاژ«ونشانيدن آتش بغاوت قشونی بدست مرتکب قصوری شده برای فر

موافقتی بعمل آمده بود، ھر دو بھم متفق » سيروس«و » ھرپاژ«ًچون قب� ميان 
 549ھخامنشی در » سيروس«سلطنت مدی ھا را برانداختند و . م. ق550شده در 

  .روی مسکوکات ھويدا گرديد) سوزيان(»  Anzanانزان«به عنوان  شاه . م.ق

  

که در بابيلون و ليدی بودند زياد است که ھا  مدی محاربات ھخامنشی ھا وع وقاي
ما در اينجا از گزارشات آن صرف نظر نموده ھمين قدر متذکر ميشويم که تمام 

سپس سيروس بطرف . اراضی متعلقه ايشان ھم به تصرف ھخامنشی ھا درآمد
يل باختر مشغول با قبا. م. ق539 تا 545 سال از 6، 5شرق توجه نموده در مدت 

مؤرخين مينويسند که سيروس در محاربات خويش با قبايلی که در قلل . پيکار بود
 بھترين شاھد اين مدعا ،شامخه جبال و دره ھای ھولناک باختر مسکون بودند

، )مرو(» مارجيان« سال بلخ را فتح نمود و در نتيجه 6خ�صه بعد از . است
سر (» ايگزارت«طيع ساخت و تا رودبار را نيز م) بخار و سمرقند(» سغديان«

ساکاستن «در که را » Sacesساس ھا «ع�وه برين مشاليه . پيشرفت کرد) دريا
Sacasten « يعنی سيستان بودند نيز مطيع ساخت اما عده زياد قشون او در

قرار . اب بخش بوداخير سلطنت او خيلی اضطرحوادث . ريگستان آنجا تلف شد
ھا » ماساجت«ملکۀ » Tamyrisتاميريس «ی، سيروس  حکايات ھرودوت يونان

برای ازدواج خود را  مسکون بودند،» سر دريا« که آنطرف يعنی اقوامی
يده محاربات ضب اقوام مذکور گردتگاری نمود اما درخواست او باعث غخواس

در نتيجه کمپ ھای عسکری سيروس بدست . گرفتخونينی بين طرفين در
دستگير شده »  Spargapisesاسپارگاپيزس« متخاصمين افتاده يک پسرش

 بروز«اسير گرديد و قراريکه . م. ق526خودکشی نمود و خودش ھم در 

Berose  « داھی«مينويسد در جنگ قبايلDahai  «پارتيا بقتل رسيد.  

  

  ھنگامکه حتی در» کمبوجيا«بعد از مرگ مؤسس امپراطوری ھخامنشی پسرش 
الت داشت و حکمران بابيلون شناخته ميشد در زندگانی پدر ھم در امر سلطنت دخ

که مؤرخين »  Bardiyaبارديا«در ين وقت برادر کوچکش .  پادشاه شد529
مران مناطق شرقی يعنی ک، حميگويند»  Smerdisسمرديس«ک�سيک او را 

چون کمبوجيا به تعقيب نظريات پدر .  خيوا، بکتريان، پارتيا، و کرمان بودتارم،



در اياcت » دياربا«قشون کشی داشت، از ترس اينکه مبادا خويش بجانب مصر 
   . او را مخفيانه به قتل رسانيد،شرقی پادشاه شود

  

قراريکه مؤرخ يونانی ھرودوت مينويسد يک نفر موبد موسوم به 
شبيه بود از توجه و مصروفيت » بارديا«که خيلی به »  Gaumataگاماتا«
ياcت شرقی که بکتريان را ھم در بر در مصر استفاده نموده در ا» کمبوجيا«

اميدی خود   اع�ن سلطنت نمود و کمبوجيا حين مراجعت از مصر يا از نا،ميگيرد
 نگارش ھرودوت حين سوار شدن به اسپ خنجر به رانش رکشی کرد و يا قرا
 نسبت به موبد مذکور مشتبه ، باختر،سپس قبايل بومی شرق. فرو رفته ھ�ک شد
  .ش بقتل رسانيدند و تخت سلطنت به داريوش رسيدشده او را در قصر

  

 در ،»سوز«، در در ھر گوشه و کنار امپراطوری» داريوش«در اوائل سلطنت 
 ھر ،)يعنی خراسان(» ھيرکانيا«و » اپارتي«، در »ارمنستان«، در »بابيلون«

نامی سر » Fradaفرادا «) مرو(» مارجيان«در . طرفی آتش بغاوت ھا درگرفت
مامور » Dadarchichدادارشيش  «)باختر(و حکمران بکتريان بلند کرد 

در اين وقت يک نفر ديگر مانند موبد فوق الذکر خود را . سرکوبی او گرديد
معرفی نموده اع�ن پادشاھی کرد و قشونش را به » کمبوجيا«پسر » بارديان«
ويمانا » «اراکوزی«فرستاد و اما حکمران ) حوزه ارغنداب(» اراکوزيا«

Vimana  « در دو محاربه قشون اعزامی او را شکست داده شاه و لشکرش را
  .در يکی از قلعه ھای نظامی بقتل رسانيد

  

 نفر مدعيان و بغاوت 9 محاربه 19 سال و در طی 7وش در مدت يخ�صه دار
مشاراليه بعد از اينکه بسلطنت خود صورت . کنندگان را محو و نابود ساخت

و بابيلون را ھم جزء امپراطوری خود » Lydie ليدی«استقرار بخشيد، حکومات 
چون تفصيل اين اقدامات موضوع بحث . ساخته بجانب مصر و يونان لشکر کشيد

ًما نيست ھمين قدر متذکر ميشويم که برای انتقام ھمين اقدامات متعاقبا يونانيان با 
. يگيرندقوماندان جوان خود اسکندر بخاک آسيا قدم گذاشته، شرق نزديک را فرام

بھر جھت داريوش اول يا داريوش کبير در اثر اقدامات خود دامنه امپراطوری 
ھخامنشی را بجائی رسانيد که ديگر امکان بزرگ شدن نداشت زيرا از چھار 

، بحر مديترانه و بحر )سياه (جھت به سرحدات طبيعی بحيره کسپين، بحيره اسود
. م. ق486 سلطنت در خزان  سال36داريوش کبير بعد از . ھند محدود گرديد

  .وفات نمود

  

» Xercesس راگز«يا » Khachayarchaخشايارشاه «بعد از داريوش کبير 
را » يوشردا«مشاراليه نظريات و اقدامات نظامی . پادشاه شد» سيروس«نواسۀ 

 قشونی که به يونان اعزام شده بودند اھالی ِدر ضمن. تکميل نمود» يونان«در 
 سيستان به تعداد زياد شامل ، پارتيا، ارساس ھای)ھرات(ريانا آ، )باختر(بکتريان 

در بھار » خشايارشاه«. و چماق بود ًبودند و اسلحه شان عموما نيزه ھای کوتاه
 سال 41اول پادشاه شده » ارتاگزرس « بعد از او . در قصر خود بقتل رسيد465

دد قشون در ين وقت يکی از پسران شاه سابق ميخواست به م. سلطنت نمود



بقتل رسيد و . م. ق462بکتريان دعوی سلطنت کند اما بعد از دو محاربه در 
از خاندان .) م. ق424(بعد از مرگ ارتاگزرس اول . باختری ھا پراگنده شدند
» ارتاگزرس سوم«و » ارتاگزرس دوم«) 424 دسامبر 7(ھخامنشی داريوش دوم 

طنت شاه اخير الذکر يونانيان و باcخره داريوش سوم سلطنت نموده و در زمان سل
به نوبت خود به سر عسکری اسکندر به قصد انتقام داخل خاک امپراطوری 

داريوش سوم چون کار را بخود . ھخامنشی شده حصص غربی آنرا تسخير نمودند
ران شھر بلخ دستگير تنگ ديد بطرف بکتريان گريخت و در آنجا از طرف حکم

 سال حشمت و ج�ل دامنه 226يد و بعد از بقتل رس. م. ق330شده در ماه جون 
  .امپراطوری ھخامنشی چيده شد

  

  

  طرز حکومت در دورۀ ھخامنشی و موجب دوام آن

  

داقت تبعه امپراطوری نسبت به علت اساسی استقرار دوصد ساله ھخامنشی ھا ص
حايز اقتدار مطلقه بوده امپراطور . بودو آزادی عقايد مردم  تشکي�ت اداره شاه،
خاک . ک نقطه مرکزی دور دست ترين نقاط امپراطوری را اداره ميکرداز ي

امپراطوری ھخامنشی که از نقطه نظر وسعت اولين امپراطوری جھان بود بيک 
 و 20 ھرودوت ،24» پرسپوليس«عده اياcتی تقسيم شده بود که تعداد آنرا کتيبه 

ز اين اياcت يکنفر در ھر يک ا.  بود23 مينويسد و در اوائل 28کتيبه نقش رستم 
در کنار ھر . مفرمائی داشتکح» Khchathrapaخشاتراپا «نائب الحکومه يا 

راقبت نائب الحکومه يک نفر منشی منصوب بود تا مانند نگران اجراآت او را م
يکی از وظايف عمدۀ نائب الحکومه يا خشاتراپا اخذ . دنموده و به مرکز اط�ع دھ

سرپرستی و قوماندانی . مناصفۀ پول گرفته ميشدماليات بود که مناصفۀ جنس و 
کارانوس «آنرا بنام  قشون ھر ايالت مربوط بيک جنرالی بود که يونانيان

Karanos «پت-ارگا«.ياد کرده اندArga-pat  « يا قلعه بيگی حکمران نظامی
در ھر . مخصوصی بود که در باcحصار يا قلعه جنگی ھر شھر منصوب بود

ً ھر کدام مستق� کار ميکردند و ،ه، منشی، حکمران نظامیايالت نايب الحکوم
شاه بسيار کوشش داشت تا يکنفر نايب الحکومه . ًمستقيما با مرکز مکاتبه داشتند

بمجرديکه تابعيت را قبول نموده و ماليه اھالی مناطق مفتوحه . بسيار مقتدر نشود
 بودند و به در دين و معتقدات و امور خصوصی زندگانی خود آزاد ميدادند

اطور برای حفاظت شخص امپر.  سپرده ميشدروئسای خود شان کارھای عمده
 رسالۀ شاھی ترتيب داده شده بود که عبارت ازدو ھزار سوار و دو ھزار پياده بود

  .و از ميان نجبای فارسی ھا و مدی ھا انتخاب ميشدند

  

س�ح حاضر بر ع�وه رساله شاھی دسته قشون دائمی ديگری که ھميشه تحت ال
وجه تسميه آن اين . معروف بودند» فنا ناپذير«بود، دسته ده ھزار نفری بود که به 

ًبود که اگر از ين ده ھزار سرباز کسی تلف ميشد فورا عوض او شخص ديگری 
اين دسته نيزه ھای بلند  اسلحه.  ميشد تا تعداد ده ھزار ھرگز ناقض نشودانتخاب

شورش و محاربه در کدام گوشه ئی از اگر . دومتری و تير و کمان بود



امپراطوری بميان می آمد تا زمانيکه شورش بزرگ نشده بود نايب الحکومه محل 
با مردمان محلی آنجا مامور اطفآ آن ميشدند و اگر واقعه طوری وخيم ميشد که 
ًحضور شاه را در رأس قشون ايجاب ميکرد، شاه شخصا با رسالۀ شاھی خود 

  .حاضر ميشد

  

 سکه پول چيزی قبل تر از زمان داريوش در آسيای صغير ايجاد و مروج اگرچه
ًشده بود و احتماc شاھان بابيلون ھم پارچه ھای فلزی نقره و ط� را به عنوان 
مسکوکات رائج نموده اند، اما در زمان داريوش سکه ھای ط�ئی عموميت پيدا 

ی را نشان ميدھد سکه داريوش فقط در يک طرف خود ع�مه دارد و شخص. کرد
  .قرار داده استکه زانو را به زمين گذاشته و تير را در خانه کمان 

  

چون خاک امپراطوری ھخامنشی وسعت زياد داشت، عدالت و دادرسی به امور و 
ًامپراطور خودش شخصا قاضی عالی . حقوق عامه يکی از مسائل مھم اداری بود

انی گناه کار. مرجع عمده بودزائيه خودش ًشمرده ميشد و مخصوصا در شعبه ج
را که نسبت به شخص شاه يا اخ�ل سلطنت و حکومت مرتکب گناھی ميشدند، 
خودش سزا ميداد و ساير دعاوی ملکی را قضاتی فيصله ميکردند که از طرف 

  .شخص امپراطور انتخاب شده بودند

  

ه از نام يک نفر قاضی را به جرم اينک» سيزامنس «کامبيز در زمان سلطنت خود 
يکی از مدعيان پول گرفته بود، بقتل رسانيده و پوست بدنش را مانند نوار بريده 

آنگاه پسر قاضی . ًچوکی ئی را پوش نمود که روی آن معموc قاضی می نشست
  .مذکور را بجای پدرش منصوب نمود تا باcی پوست پدر نشسته قضاوت کند

  

  

    و ديگر حصص کشور ما  باختر ھایخاک

  ھخامنشی ھادر دورۀ 

  

ًحاc که فوقا مبدأ نژادی ھخامنشی ھا، صورت رسيدن شانرا به سلطنت و اسامی 
شاھان ايشان را با مختصر گزارشات عھد ھر کدام شرح داديم به اين مطلب 

  . در ين عصر چطور بود و چه وضعيتی داشتميپردازيم که آيا باختر

  

امنشی بعد از محکوم مؤسس خاندان ھخ» سيروس«ًطوريکه قب� متذکر شديم 
 ھم توجه نموده با ساختن امرای حصص غربی ف�ت ايران بجانب شرق ف�ت

حصص .) م. ق539 تا 545از ( سال 6 آن تذکر رفت بعد از اشکاcتی که شرح
سر «ًشمالی ھندوکش يعنی ايالت بکتريان، سغديان و تخارستان را شماc تا کنار 

يعنی سيستان فعلی » ساکاستن«سپس به . ختًو شرقا تا پای پامير مطيع سا» دريا
ھا، اھالی آريائی آن » اسکائی«توجه نموده بعد از تلفات زياد در ريگستان آنجا 

 سغديان، ،)بکتريان(ال اياcت شمالی باختر قطعه را محکوم نمود و بدين منو
را جزء امپراطوری ھخامنشی ) سيستان و فراه(» سکاستن«تخارستان، اری و 



و تخارستان بر عليه او » سر دريا« باcخره بوميان مناطق ماورای نمود ولی
  .شاه را با يک پسرش اسير و مقتول نمودند. م. ق526بغاوت نموده در 

  

پسر و جانشين او وcيات شرقی پارتيا، آريا، بکتريا را از » کمبوجيا«يا » مبيزاک«
اگذاشت ولی از ترس و» بارديا«کرمان تا مناطق ماورای رود تارم به برادر خود 

يانه اينکه مبادا مشاراليه اع�ن سلطنت کند، قبل از قشون کشی بطرف مصر مخف
» بارديا« که شباھت زياد به نام يکنفر از موبدان» گاماتا«پس س. او را ھ�ک نمود

اع�ن سلطنت نمود اما ديری نگذشته بود که داشت در وcيات شرقی فوق الذکر
  .به شده، ھ�کش نمودندبوميان تخاری بر او مشت

  

قبل از اينکه داريوش کبير به تخت سلطنت جلوس کند از باختر به استثنای 
ًوcياتی که فوقا متذکر شديم باقی حصص مرکزی، جنوبی، شرقی، غورات، 
ھزاره جات، کابلستان، گندھارا وغيره ھنوز تحت سلطه سياسی نيآمده بودند بلکه 

دام حايز اقتدار مطلقه بودند، حکمفرمائی داشتند در ھر منطقه حکمرانانی که ھر ک
حکمران اراکوزی است که تا زمان »  Vimanaويمانا«چنانکه از آن جمله 

  .جلوس داريوش ايالت مربوطه خود را در مقابل ھخامنشی ھا محافظه نمود

  

 نمود خاطر خود را سلطنت جلوس. م. ق522 عد از اينکه داريوش کبير در سالب
ان سلطنت آرام ساخت، بجانب شرق توجه نموده ساير وcيات از طرف مدعي

باختر، غورات، ھزاره جات، اراکوزی، کابلستان، گندھارا و حتی پنجاب را نيز 
» اژه«فتح نمود و بدين منوال دامنه امپراطوری از ماورای سند تا سواحل بحيره 

در . امنشی شدًانبساط يافت و خاک افغانستان امروزی تماما جزوه امپراطوری ھخ
  :وcيات باختر به اسمای ذيل ياد شده اند »نقش رستم«و » پرسپوليس«کتيبۀ 

، )خوارزم(» خوارزمی«، )فره و چخانسور(» زرانجی«، )ھرات(» اری«
حوزۀ رودخانه (» گندھارا«، )بخارا و سمرقند(» سغديان«، )بلخ(» بکتريان«

، ) جات و زمين داورھزاره(» ستاگيديا«يا » تاتاگوش«، )کابل تا پشاور
که در آنوقت قريب  »ساس ھا«يا » ساک ھا«، )حوزه ارغنداب(» اراکوزی«

  .سير دريا بودند

  

نيز تمام وcيات » ارد شير اول«يا » ارتگزارس«بعد از وفات داريوش در زمان 
باختر خراج ده دولت ھخامنشی بودند و چيزيکه در اينجا قابل ذکر است تجديد 

بعمل آمده . م. ق481تھاجم بخاک يونان است که در بھار سال عمليات نظامی و 
در ضمن قشون اعزامی از ساکنين رشيد و دcور باختر عده زيادی شامل . است

مسلح به نيزه کوتاه و چماق بودند و ھندی ) ھراتی( و آريائی بود چنانکه بلخی
  .ھای ع�قه پنجاب و گندھاری ھا لباس پنبه ئی در بر داشتند

  

  

  

  

  



  مذھب

  

باختر حايز آئين و کتابی بود که در . م. ق330 تا 556در عصر ھخامنشی از 
رفورم زوراستر . خود کانون باختری سه صد سال پيش بميان آمده بود

که بعد از وفات او جنبه آتش پرستی بخود گرفت قبل از عصر ) زردھشت(
. واج يافته بودھخامنشی در تمام وcيات باختر معمول و در کل ف�ت ايران ھم ر

پس عصر ھخامنشی به دوره اولی شيوع ديانت زردھشتی مصادف است و قشون 
کشی ھای شاھان اين خانواده به انتشار آن در نقاط غربی امپراتوری کمک زياد 

 اھميت و صورت ،ه روی قبر داريوش نقش استاز صحنه ئی ک. نموده است
آتشی که در آتشکده ميسوزد شاه به . رسمی آئين زردھشتی بخوبی معلوم ميشود

احترام ميکند و صحنه را قرص آفتابی روشن کرده که در فضا ديده ميشود و 
به قيافه يک پير مرد آشوری بالداری روی صحنه سايه ) ھرمزد(» اھورا مزدا«

  .افگنده است

  

» Mithraميترا «برای اولين بار اسم ارباب اcنواع » ارتگزارس«در کتيبه ھای 
اول الذکر رب النوع آفتاب است که بطور . ديده ميشود»  Anahitaاناھيتا«و 

مخفی معتقدين زيادی در امپراطوری رومن داشت و دومی شايد از آثوری ھا 
  .ميباشد»  Venusونوس«گرفته شده باشد و عبارت از ستارۀ 

  

  

  

  

  

  

  

 

  فصل چھارم

  

  فتوحات اسکندر

  

  

  

  

  .ادامه دارد

  

  

  



  

  

  

  

  

  :يادداشت ھا

  

 .)ک.ف.ب (. نام آريانا در آثار کھزاد ديده نميشود1315ر سال  ھنوز د– )1(

 آرين اصط�حی است که اروپائی ھای نژادپرست بکار ميبرند و ما با – )2(
ً ض از نام آريا و آريائی و مخصوصااستاد کھزاد در عو. آن کاری نداريم

 آنھائی که . تاريخ کشور ماستءآريائی باختری استفاده ميکند که جز
 فرق آرين و آريائی را نميدانند، بھتر است اين آثار را مطالعه ھنوز ھم

. ف. ب(. نکنند زيرا در اين آثار بحث علمی ميباشد نه مناقشات سياسی
   .)ک

  . م�حظه شودCambridge History of India 322صفحه  - )3(

  کيمبريج ھستری آف انديا– )4(

الۀ فاضل در مق» پکت ھا« موضوع تحول کلمه پشتون يا پختانه از – )5(
 مجله کابل 1312محترم موcنا يعقوب حسن خان در سالنامه سال 

 .م�حظه شود

 . اگنی امروز ھم در ھندوستان معروف است– )6(

در . م. ق540متولد شده و در در () در راگا . م. ق570 زوراستر در – )7(
وفات . م. ق493رفت و در ) زرنج(» زرانگه«ايالت سيستان به شھر 

  .نمود


