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ھمانطوريکه در ھر چھاراھی رفت و آمد و جنبش مردم بيشتر بنظر ميخورد ،در
چھارراه ھای جغرافيائی جھان ھم در طول روزگاران گذشتۀ تاريخی بيشتر اقوام
آمده ،گذشته و توقف کرده است .ھمانطوری که در چھارراھی ھا و چھارسوق ھا
بيشتر مردم با ھم در تماس ميآيند در چھارراه ھای جغرافيائی و تاريخی جھان در
طول روزگاران گذشته اقوام مختلف بيشتر در تماس آمده و زبان و معتقدات و
مبادی تمدن و فرھنگ آنھا بھم مخلوط و حل و مزج گرديده است.
افغانستان در چوکات اقليم طبيعی ،محيطی ،جغرافيائی و تاريخی خود يک چھار
راه بزرگی است در زير بام دنيا ،در دل آسيا ،در آستانۀ آسيای مرکزی ،در خط
اتصال شرق قريب ،شرق ميانه و آسيای داخلی و جنوب شرقی ،در نيمۀ شرقی
فالت آريان ،در مجاورت شبه جزيره يا نيم قارۀ ھند و مناطق علفزار آسيای
مرکزی.
افغانستان به ساده ترين تعريف جغرافيائی تيغۀ کوھی است با قلل درشت و مرتفع
که در سنگالخ پامير با سلسله عظيم ھماليا و قره قرم سخت گره خورده و برف
ھای دايمی و مؤقتی آنرا خط چشمه ساران يا چشمه آب ساخته که از چھار طرف

به دامان آن فرو ميريزد و سرريزۀ ھمين آبھا بشکل رودخانه ھای خورد و بزرگ
به چھار گرد افق جاری ميشود.
افغانستان از نظر جغرافيا و تاريخ يک کليه ايست بشکل سنگالخ عظيم و دشت
ھای فراخ و رودخانه ھای پر آب ،با آب و ھوای متنوع و سالم که در چھار راه
شرق و غرب و شمال و جنوب آسيا اخذ موقع کرده و اقليم طبيعی آن موافق با
موازين علمی برای رھايش بشر ،چه در دوره ھای غار نشينی حجر و چه در
دوره ھای زندگانی انسانی در مصب رودخانه ھا مساعد بوده و مھاجرت ھای
اقوام و مدنيت ھای مختلف يکی بعد ديگر را ديده و سپری کرده و آنچه خود در
سرزمين خود داشته بارھا با مدنيت ھای تازه وارد مخلوط کرده و از آن قيافه ھا
و اشکال و روش ھای مرکبه و متنوع پديده آورده است.
مطابق با موازين علمی ،آيا بشر در تمام روی زمين مراتب زندگانی دوره ھای
حجر را در غارھای کوه ھا سپری نکرده؟ و بعد در دوره ھای سنگ صيقلی را
با اختراع ظروف سفالی و بسيط ،زراعت و زمين داری و اھلی ساختن حيوانات
و مبادی اوليه زندگانی و دوره مفرغ را در دلتا ھا و مصب ھا و در جوار بستر
رودخانه ھای بزرگ ادامه نداده؟ و مھاجرت در طول دره ھا و امتداد مسير
رودخانه ھا که راه ھای طبيعی محسوب ميشوند ،صورت نگرفته است؟
موافق با ھمين اساسات کلی ،تحقيقات باستان شناسی واضح ساخته است که خاک
ھای افغانستان و سرزمين ھای مجاور آن ،ايران ،جمھوری ھای آسيای مرکزی
) خاکھای ماوراالنھر،خوارزم يا ماورای جيحون يا ترانز اوکسيان (Trans-Oxian
اراضی ھند و پاکستان )شبه جزيره يا نيم قارۀ ھند و پاکستان( و دورترھا خاک
ھای چين ،ھمگی دوره ھای قديم حجر و مدنيت ھای جديد حجر )نيولی تيک( و
دوره ھای قبل التاريخ و اعصاری را که اروپائيان به اصطالح علمی )پروتو
ھستری( خوانند که آنرا دوره مقدم بر عصر تاريخی ترجمه ميتوانيم ،ھمه را ديده
و سپری کرده است .ھمانطور که سر »جان مارشال  «Sir John Marshalدر
کرانه ھای اباسين ،از مدنيت حوالی پنج ھزار سال قبل از روی »مدنيت اندوس«
يا »مدنيت سند« تقريبا ً  50سال قبل پرده برداشت» ،پومپلی« امريکائی در تپه
ھای »انو« ،در ماورای آمو ،در خاک ھای »پار دريا« ،در حوزۀ شمال اکسوس،
در موازات آن به کشفياتی مؤفق شد و »گيرشمن  «R. Ghirshmanفرانسوی
شواھد آنرا در تپه ھای »سيالک« و »جيان« در خاک ھای ايران وانمود ساخت و
باالخره »کزال  «S. Casalفرانسوی عين ھمان مدنيت را احيانا ً با کمی قدامت در
تپۀ »منديگک« در  50کيلومتری شمالغرب قندھار ،در ميانه مسير دو رودخانۀ
ارغنداب و ھيرمند در افغانستان کشف کرد.

اين مدنيت ھا در اساسات کلی شباھت ھائی بھم دارند و خاک ھای افغانستان به
شھادت آثار »منديگک« که در موزۀ کابل جمع شده است ،واسطه ارتباط ميان اين
مدنيت ھای شرق و غرب و شمال و جنوب يا مدنيت ھای وادی ھای اکسوس و
اندوس و تپه ھای ايران به حساب ميرود.
اگر در سائر نقاط جھان دورۀ »پروتو ھستری« خود را با شواھد مادی مدنی
اثبات ميکنند ،ما در اين گوشۀ شرق ،در افغانستان و ھند و ايران و ماورالنھر
آثار کھنسال ادبی ھم داريم که بطور کلی در چوکات وسيع ھمه اقوام ھند و
اروپائی از آن استفاده ميتوانند ولی خصوصی تر بيک شاخه مخصوص اين کتله
تعلق حسابی دارد که از آنھا باالتر نام برديم وتسميه »کتله آريا« در مورد ھمه
آنھا يکسان اطالق ميشود که در ميان آنھا افغانستان يا »آريانای باستان« بحيث
»جايگاه آريا« موقع و موقعيت مميزه ئی دارد.
سرودھای کھنسال آريائی که بصورت مشخص تر به صفت سرودھای »ويدی« و
»اوستائی« معروف اند و اسمای عالقه ھا و کوه ھا و رودخانه ھای آريانا در آنھا
تذکار يافته است ،نشان ميدھد که اين کتله آريا که اصل زادگاه اوليه آن ھر جا بوده
)شرح آن با تناقض افکار دانشمندان شرق و غرب موضوعی است عليحده که اينجا بدان کاری
نداريم (.در دوره ھای پروتوھستری در شمال حوزۀ اکسوس يا آمو دريا پيدا شده و
بعد از سيری در سواحل راست آمو به سواحل چپ آن در »بکتريا« )باختران(
تيت و پراگنده شده اند و قسمت ھای قديم سرود ويدی و تمام اوستای قديم يادگار
خاطره ھای زندگانی آنھا در افغانستان است.
اگر اين کتله آريا که با مھاجرت ھا در دونيم ھزار ) 2500ق.م (.به شرق و
غرب ،به ھند و ايران رسيده اند ،مدتی در خانه مشترک بين حوزۀ سردريا و
اکسوس زندگانی نميداشتند ،چطور زبان ھا ،اديان ،مذاھب ،افکار و داستان ھای
حماسی و فولکلوری و عنعنوی ايشان مشخصات مشترکی بدين حدت و شدت
ميداشت؟ آنچه در ھند و ايران و ماورالنھر از سرچشمه آريائی نشئت کرده ،مبدأ
آن در بسياری موارد ھمين سرزمين وسطی شمال يا علفزارھای حوزۀ سر دريا و
آمو دريا است که در تاريخ بنام »آريانم ويجو« ياد ميشود» .آريانم ويجو« به
شھادت اوستا »مھد اوليه« و »کوچک« اين کتله در شمال آمو ،در حوالی
»فرغانه« و »آريانا« به شھادت مؤرخان کالسيک يونانی »مھد بزرگ« آنھا بود
که در ماحول ھندوکش شانزده قطعه خاک زيبا و آباد اوستائی را تشکيل ميدھد.

موضوع اجتماع قبايل آريائی در شمال حوزۀ اکسوس يکی از اساسات کلی
تاريخی است که مبدأ شباھت ھای زبانھای خانوادۀ السنه ھندی و ايرانی و ھند و
آريائی را به ما ميفھماند که بقايای  20تا  30لھجه ھنوز در خاک ھای افغانستان
باقی است و مبدأ الھام تمام داستان ھا و اسطوره ھای فولکلوری و نيمه تاريخی
دوره ھای شاھان ھندی و آريائی بيشتر ھمين کانون مشترک بوده است.
بشھادت متن سرودھای »ويدی« و ادبيات بعدی تا »مھاباراته« می بينيم که قبايل
آريائی از حوزۀ اکسوس از شمال ھندوکش به جنوب آن منتشر شده و از جنوب
ھندوکش در امتداد مسير رودخانه ھای کابل )کوبھا( ،کرم )کرومو( ،گومل
)گوماتی( و سوات )سواستو( به کناره ھای سند يا »سندھو« رسيده و از آنجا به
عالقه پنجاب يا )سپته سندھو( يا »ھپته ھندو« يعنی )ھفت دريا( داخل گرديده و
سپس بطرف قلب ھند پراگنده شده و اقوام محلی را بطرف جنوب شبه جزيره
رانده اند.
دانشمندان ھندی که متون سانسکريت ويدی و سانسکريت کالسيک را از »ويد«
تا »مھاباراته« از نظر گذرانيده اند ،خود بھتر ميدانند که »مسکن قديمه« يا
»باشگاه اندرا« يا »خانه شمالی« يا مھد قبايل »بھاراته« کجا بود!
ھمه ميدانيم که نام بلخ به تلفظ آريائی ويدی »بليھکه  «Balhikaبود که در زبان
سانسکريت ويدی ،در »اترويد« ذکر شده .تا جائی که منابع آريائی ھندی ،بويژه
»مھابھاراته« شھادت ميدھند ،عده ئی کثيری از قبايل آريائی مھاجر که از شمال
ھندوکش به جنوب آن سلسله کوه فرود آمده و بعد از راه ھای مسير رودخانه ھای
آريانای شرقی و جنوب شرقی به وادی سند ،پنجاب و ماورای آن پراگنده شده اند،
در ذيل صفت »بھاراته« می آمدند.
در روشنی تحقيقات برخی از دانشمندان اروپائی صريح تر ميتوان گفت که
»بھارت« اصالً به دسته ئی از قبايل آريائی اطالق ميشد که در »بلخ« و
»باختران« می زيستند و در اثر مھاجرت ھا به تدريج تا نقاط دور دست ھند
پراگنده گرديده اند .از ميان دانشمندان غربی »لوئی دو له واله پوسن Louis de La
 «Vallers Poussonفرانسوی کسی است که با استناد متون »مھاباراته« معتقد
است که عده ئی از قبايل و عشاير آريائی به نام ھای »ماال  «Malaيا
»ماالوا  «Malavasکه با جزئی تحريف آنھا را بصورت »مادرا  «Madraيا
»مادراوا  «Madravasيا »مادراکا  «Madrakaھم شناخته اند ،ھمه بنام يا بصفت
مشترک »بھيکه« ياد شده اند» .بھيکه« يا »بلھيکه« ھمان نام »بلخ« است که
موجوديت آنرا در »اترويد« ياد کرديم و »بھل« و »بخل« صورت ھای تحريف

شده و تازه تر ھمين نام است که در ادب پھلوی ساسانی با منقلب شدن جايگاه
حروف کلمۀ »بلخ« از آن بميان آمده است.
از مھابھاراته بصورت غير مستقيم مطالب ديگری ھم بدست می آيد که ارتباط و
انتساب عده ئی از قبايل آريائی مھاجر ھندی را به بلخ و باختران ظاھر ميسازد.
من باب مثال گفته شده است که »بھادرا  «Bahadraجدۀ اسطوره ئی قبيلۀ »مادرا«
که پيشتر ياد شد ،زن کسی بود به نام »ويوشيست اسوه  «Vyushitacevaکه
شباھت تام به نام »ويشت اسپه« يکی از پادشاھان داستانی بلخ ميرساند .اگر عين
پادشاه بلخ نباشد بيکی از رجال بلخی و باخترانی تعلق ميگيرد .قراريکه بر
ھمگان معلوم است ،انتساب کلمۀ »اسوه« و »اسپه« يعنی »اسپ« بصورت پسوند
در نامگذاری ھای رجال بلخ بسيار معمول و مروج بود.
»پانی نی  «Paniniيکی از دانشمندان بزرگ قرن چھارم ق.م .که در ريزشگاه
رودخانه کابل به رود سند در اتک ميزيست و اولين صرف و نحو زبان »بھشه
 «Bahshaرا نوشت و آنرا »سمه کريته« يا »سم کرده شده« که سپس به
»سانسکريت« معروف شد و نظريات او در دوھزار و چھار صد سال قبل صائب
است ،برخی قبايل آريائی مثل »کشودراکا« و »ماالوا« را که از آن پيشتر ذکر
نموديم در ذيل قبايل »بھيکه« ميآورد و دانشمند فرانسوی )لوئی دو له واله
پوسن  (Louis de La Vallers Poussonکه نظرياتش را در فوق ذکر کرديم ،بر
ھمين منبع استناد ميکند .در ذيل ھمين قبايل ،عشايری مانند »يودھيا «Yaudheya
و »ارجونايانا  «Arjunayanaکه از بستگان »ماالوا« بودند ،قرار ميگيرند.
بنأبران به شھادت »مھابھاراته« و تذکرات »پانی نی« و استناد دانشمندان غربی
گفته ميتوانيم که در ميان قبايل و عشاير مھاجر آريائی ھندی عده ئی به نام و
نشانی معروف اند که به صفت کتلۀ »بھاراته« از »بلھيکه« يا بلخ برخاسته و با
سير مھاجرت از کوه ھا و رودخانه ھای آريانا گذشته و باالخره به سرزمين ھند
رسيده اند.
چون برای احتراز از غوامض پيچيده در تحليل مطالب اين مقاله از نزديک به
دورتر باال رفته ايم ،اينک يادی از پدر مؤرخان »ھرودوت« ميکنيم که او ھم در
قرن چھارم ق.م .تقريبا ً معاصر »پانی-نی« ميزيست .ھرودوت در خاک ھای
آريانا در ميان اقوام يادی از پنج قوم بنام ھای »داديکی ،«Dadik
»پکتويس » ،«Paktuisگندھاری » ،«Gandhariاپاريتی  «Aparittiو
»ستاگيدی  «Sattaguidiميکند .از عصر ھرودوت تا عصر مھاجرت ھای اقوام
آريائی ھمان فاصله است که از عصر ھرودوت تا زمان ماست .تعيين ھويت اين
پنج دسته اقوام و محل سکونت رھايش آنھا موضوعی است که مطالعه عميق و

دقيق ميخواھد .اصل مسلم اين است که ايشان ھمه در خاک ھای افغانستان
امروزی زيست دارند.
در سرود ريگ ويد و ساير سرود ھای ويدی از بسيار قبايل نام برده شده که
مطالعه عمومی آن خارج اين مقاله کوچک است .برای تائيد مطالب فوق مربوط
به مھاجرت قبايل »بھاراته« آريائی از بلخ به جنوب ھندوکش و از آنجا به ھند ،به
جنگھای »ده قبيله« و »قبايل پنجگانه« اشاره ميتوانيم .در واقعات جنگ ھای »ده
قبيله« که محتمالً بين »سند« و »راوی« صورت گرفته است ،عشاير »بھاراته«
و غير بھاراته شامل بودند و در اثر شکست قبايل »غير بھاراته« مجدداً برخی از
قبايل به خاک ھای آريانا رجعت کرده اند.
دسته قبايل پنجگانه که اصطالحی است و در زبان سانسکريت »پنکه جانا Panka
 «janaياد ميشود ،قبايلی مانند »دريوھو » ،«Druhusيادو ،«Yadus
»تورواشا » ،«Turvashasانو  «Anusو »پورو  «Pauruدر آن شامل بودند] .قابل
توجه است که اين پنج قبيله جدا از پنج قومی باال که ھرودوت تذکر داده ميباشد -اينھا در ھند و
آنھا در آريانا زندگی ميکردند و ھر دو دسته اقوام آريائی اند .ب.ف.ک [.پروفيسور »اليناس
چندرا داس  «Elinas Chandra Dasاستاد تاريخ قديم ھند در دانشگاه کلکته معتقد

است که بايد کتلۀ معروف »بھاراته« ھم در ھمين جمله شامل باشد .مھمترين قبيله
پنجگانه »پورو« است که اوالدۀ او يعنی »پوراوا« با کتلۀ »بھاراته« نزديکی و
قرابت داشت .ايشان يعنی ھمه قبايل پنجگانه ھمان راھی را که قبايل »بھاراته«
در سير مھاجرت تعقيب کرده اند ،دنبال نموده اند و از بلخ و باختران برخاسته و
آخراالمر به خاک ھای پھناور ھند رسيده و پراگنده گرديده اند .پروفيسور داس
مسکن قبيلۀ »پواد« را در درۀ عليای اندوس )سند( در حواشی »گندھارا« )منطقۀ
پشاور تا کابل( قرار ميدھد.
تا اينجا ھر چه گفتيم تکيه گاه ما و استناد ما سرود ويدی و منابع سانسکريت ھندی
و يونانی بود .به تائيد ھمين مطالب متوجه اوستای قديم بلخی ميشويم که خاطره
ھای دور افتاده آن از منابع تازه تر پھلوی ساسانی بدست رسيده است و با اينکه
اوستای قديم در دست نيست ،از روی متون اوستای ساسانی و ساير کتب پھلوی
مطالب مھمی استخراج ميتوانيم که جايگاه بلخ و ساير واليات افغانستان امروزی
را که اکثراً قطعات شانزده گانه آريا نشين در آن شامل است ،بصورت بسيار
واضح روشن و تعيين ميتوان کرد .اينجا از شرح آن صرف نظر ميکنيم و عالقه
مندان ميتوانند به فرگاد اول »ونديداد« يکی از اجزای اوستا به »يشت ھا«
مراجعه کنند .مطالعه اوستا از نظر تاريخ و جغرافيه و اقوام و قبايل آريائی،
تشکيالت اجتماعی و فرھنگی و ادبی و مذھبی به مراتب از متون ويدی در تاريخ

ما مدخليت دارد و مقايسه متون »ويدی« و »اوستائی« و تطبيق محتويات
جغرافيائی و تاريخی و حماسی آن با ھمدگر مبادی اساسی و کلی تاريخ ما و
کشور ما را با تعلقات آن با کشورھای مجاور در شمال و شرق و غرب روشن
ميسازد.
تشابه زياد زبان »اوستا« و زبان »ودا« )ويد( بحدی است که اين دو زبان را
لھجه ھای يک زبان قديمتر بايد شمرد .شدت تشابه زبان ھا حکم ميکند که
گويندگان »ودا« و »اوستا« روزی در يک خانه و ديار زيسته باشند .اين خانه و
ديار ھمان حوزۀ اکسوس يا حوزۀ وسيع آمو دريا ست که از فرغانه تا خوارزم
منبسط بود و از آنجا مھاجران آريائی به سائر قطعات دو طرفه مسير رودخانه
مذکور به حرکت آمده و به »بلخ بامی«) ،بخل باميک() ،بلخ گزين() ،بلخ
الحسنا() ،باختران() ،بخديم سريرام( ،يا )بلھيکه( رسيدند و از آنجا به تدريج به
چھارگرد ھندوکش پراگنده و مستقر شدند تا راھی به سواحل چپ اندوس )سند(
باز کردند .از ھمان مھد مشترک که »آريانم ويجو« باشد دسته ھای قبايل آريائی
علفزارھای خوارزم را پيموده تا کرانه ھای »خزر« بطرف غرب پيش رفتند و به
خاک ھای ايران امروزی فرود آمدند.
اينجا به شھادت متون آريائی متوقف شده نظری به مقتضيات باستان شناسی می
اندازيم و از روشنی ھائی که در ين سال ھای اخير از شمال کشور بدين مسايل و
امثال آن افتاده کسب معلومات ميکنيم .با تحقيقات حفاری در غار »قره کمر Qara
 ،«Kamarدر حوالی ايبک ،در دل ھندوکش آشکارا شده است که در حوالی بين ده
و سی و پنج ھزار سال ق.م .غار نشينان شکاری در مراتب اولی مدنيت قديم حجر
در وسط سرزمين افغانستان امروز ميزيستند.
با کشفيات ديگر در تپۀ »منديگک« در پنجاه کيلومتری شمال و غرب قندھار
آخرين مراحل مدنيت سنگ صيقلی را با آغاز و جريان دورۀ مفرغ )برونز( در
حوالی سه ھزار سال ق.م .يا پنجھزار سال قبل از امروز در وادی بين ھيرمند و
ارغنداب مشاھده ميکنيم .ميان آغاز دورۀ قديم حجر و دورۀ اخير سنگ صيقلی در
کشور ما به احتمال قريب  20يا  30ھزار سال گذشته است .در حوالی آغاز ثلث
سوم اين دوره يعنی در حدود ده ھزار سال ق.م .موجی از عناصر ھند و اروپائی
در حوزۀ عليای سر دريا و آمو دريا پيدا شده که به تدريج مرکز ثقل آنھا از نواحی
سردتر به حوزۀ آمو منتقل شده است .اين ھا چندين ھزار سال در ين نواحی بود و
باش داشته باالخره با حيوانات اھلی مخصوصا ً اسپ که عالمه فارقه اين نواحی
ميباشد ،شاخه ھائی بطرف بحيرۀ خزر رفتند و شاخه ھائی بلخ و باختران را
جوالنگاه خويش قرار دادند .اين ھا اجداد ھمان مردمانی ھستند که بعدتر در

حوالی دونيم ھزار سال ق.م .با سير تدريجی بيجا شدن ھای ايشان را در کوه ھا و
حوزه ھای رودخانه ھای آريانا مشاھده ميکنيم.
ھمانطور که کشفيات »موھنجوديرو« و تپه ھای »انو« و »منديگک« و تپه ھای
»سيالک« و »جيان« در افغانستان و ماورالنھر و ھند و ايران ميتواند زندگانی
قبل از آريائی را نشان بدھد ،ادبيات سانسکريت و اوستائی جايگاه و حرکات و
امواج قبايل سفيد پوست آريائی را بما معرفی ميکنند.
افغانستان در ميان ھند و ايران و آسيای مرکزی سرزمين وسطی است که احفاد
آرياھای قديم را ھنوز در دل کوه ھای آن ،در البالی دره ھای ھندوکش مشاھده
ميتوانيم .اين مردمان فرھنگ و مدنيت و لھجه ھای قديم خود را حتی المقدور
دست نخورده حفظ کرده و باشندگان ھندوکش مرکزی و شرقی و قبايلی ھای
باشنده سفيد کوه نمونه ھای بارز آن است.
از طلوع دورۀ تاريخی که در ين گوشۀ شرق در فالت آريان با »ھخامنشی« و در
شبھه جزيره ھند با ظھور »بودا« شروع شده ،رفت و آمد و جنبش ھای اقوام به
رنگ ھای ديگر آغاز ميگردد که يا جنبه لشکرکشی و يا تبليغات مذھبی دارد.
لشکرکشی ھای »سيروس« و »داريوش« و انبساط دامنه فتوحات ھخامنشی رسم
الخط آرامی و اصول دفترداری و روش معماری سامی و فارس را در آريانا و
ھند منتشر ساخت و فتوحات اسکندر ارتباط دائمی ميان شرق و غرب را باز کرد.
چندين اسکندريه در آريانا بنأ شد و تعداد معتنابھی از يونانی ھا که مردان نظامی،
علمی ،فلسفی و ھنری بودند در ين شھرھا ماندند و مسکون شدند و کم کم با
مردمان محلی مخلوط و مزج گرديدند .عده ئی از اھالی ھمين اسکندريه ھا راه
سند و ماورای سند را تکرار بر روی يونانيان باز کردند .در ذيل سپاه اسکندر
عده ئی زيادی از باشندگان آريانا ،از اھالی باختران ،پاروپاميزاد ،کاپيسا ،لمپکانا
و گندھارا و دره ھای ھندوکش و سفيد کوه به ھند رفتند .مقابله »سلوکوس
نيکاتور« سر سلسله دودمان يونانی شامی و »چندرا گوپتا« موريا سر سلسله
اولين دودمان سلطنتی تاريخی ھند در کرانه ھای رود سند عنصر يونانی و ھندی
را با ھم در تماس آورد و غلبه موريا ھا بر »يوناھا« يعنی يونانی ھا زمينه را
طوری فراھم کرد که دو نسل بعد »آشوکا« با مبلغان بودائی خود راه آئين و
فرھنگ بودائی و مدنيت ھندی را تا حوزۀ ارغنداب باز کرد و گسترش داد.
در دورۀ پادشاھان »يونانو باختری« ميان آريانا و ھند تماس مداوم تر پيدا شد و
چون ايشان کم و بيش بر خاک ھای ھندی ھم آمريت داشتند ،رفت و آمد ميان دو
طرفه رود سند زياد شد .بسياری يونانی ھا و مردمان محلی از اينطرف و بسيار

ھندی ھا از آنطرف به اين طرف رفت و آمد ميکردند .با آمدن اسکندر به شرق
اوضاع سياسی دگرگون شد ولی راه تماس ھای بشری و فکری از کرانه ھای
بحرالروم تا قلب ھندوستان باز شد .تماس افکار دوره ھخامنشی و يونانی در
آريانا مدنيت نوين »ايرانو  -يونانی« و تماس فلسفه بودائی و افکار يونانی در
آريانا مدنيت تازه »يونانو ھندی« را خلق کرد و قيادت »کوشانی ھا« که اصالً
کتلۀ باديه نشينی در آسيای مرکزی بودند ،عندالوصول اينطرف آمو دريا در
باختران يک دفعه با مدنيت و دين و فرھنگ و زبان و رسم الخط و زندگانی
اجتماعی و درباری معمول آنوقت آريانا مواجه شده و خوشبختانه ھمۀ اين چيزھا
را کماکان استقبال نمودند .تحت قيادت کوشانی ھا در يک فضای بی تعصب
مبادی مدنيت ھائی که باال وصف نموديم در زمينه ھای مذھبی ،فکری ،ھنری،
ادبی و عمرانی بھم درآميخت .تمدن و فرھنگ و ھنر ساسانی که جلوه نوين تمدن
و فرھنگ ھخامنشی و اشکانی محسوب شده ميتواند ،بر افغانستان آن روز
گسترش يافت و دامنه آن با رنگ محلی تا ظھور و نشر اسالم دوام کرد.
در ھمين دوره ھاست که سرزمين آريانا يا افغانستان امروزی بحيث چھار راه
بزرگ آسيا محل التقای مدنيت ھای مختلف گرديد و اقوام مختلف بيشتر در تماس
آمده و زبان ،معتقدات ،مبادی تمدن و فرھنگ آنھا بھم خلط ،حل و مزج شده است.
از قرن  6ق.م .تا قرن  7م 13 ،.قرن تاريخ افغانستان پيش از اسالم يک دوره
عظيمی است که باستان شناسی را با تمام شعبه ھای آن از  40سال باينطرف در
کشور ما سخت بخود مشغول ساخته و در ھر مرحله از مراحل حفريات جرقه
نوی ميدرخشد و مبحث تازه ئی باز ميکند که مطالعه آن برای خود افغانستان و
برای خاک ھای مجاور ،به ويژه برای ھند و ايران فوق العاده دلچسپ و مفيد
است.
چون جنبش اقوام و افکار با خطوط راه ھا و طرق مراودات بيشتر ارتباط دارد،
نگارش چند سطری در ين موارد خالی از دلچسپی نخواھد بود .در آريانا از
عصر ھخامنشی به بعد راه ھای کاروان روی موجود بود که از طريق خشکه
خاک ھای غرب آسيا را به ھندوستان و چين وصل ميکرد .الحان در افغانستان
يک حلقه راه ھائی داريم که از شمال و جنوب کشور ميگذرد و بطور مثال از
ھرات به ھر دو راه به کابل آمده ميتوانيم )البته راه مستقيم مرکزی ھم است که از
وسط افغانستان از اليه ھای دره ھا ميگذرد .(.اين دو راه شمالی و جنوبی آنکه از
بلخ و بغالن ميگذشت و آنکه از قندھار و غزنی عبور ميکرد ،ھر دو بسيار مھم
بود .ھر دو راه کاروان رو در مراودات بشری و رفت و آمد کاروان ھا و انتقال
فرھنگ و مدنيت و بسط تجارت و بازرگانی بين افغانستان و ھمسايگانش و بين

شرق و غررب آسيا نقش مھمی بازی کرده است .راه معروف ابريشم که بين چين
و سواحل بحرالروم در طول آسيا امتداد داشت ،روی ھمين شاخه شمالی تطبيق
ميشود» .از بلخ تا تاکزيال« اثر معروف موسيو »فوشه  «H. Foucherاھميت راه
شمالی را معرفی ميکند و پروفيسور »بمباچی  «A. Bombaciايتالوی در مقابل آن
ارزش تاريخی راه جنوبی را روی صحنه ميکشاند.
روح مطلب اين است که راه شمال و جنوب ھر دو از روزگاران باستان تا امروز
نقش مھمی در انتشار فرھنگ و اديان و افکار بازی کرده و شھرھای بزرگ و
معابد معروف ما بيشتر در کرانه ھای ھمين دو راه بزرگ شمالی و جنوبی بوده
که از نظر افغانستان اگر نگاه کنيم ،دامنه ھای آن به چين و ھند و ايران و
ماورالنھر ميرفت و از آن جاھا به نقاط دورتر ممتد ميشد .به ھمين علت افغانستان
در دوران ھای ممتد تاريخی چون التقای مدنيت ھای مختلف گرديد و اقوام مختلف
در اينجا بيشتر در تماس آمده و زبان ھا و معتقدات و مبادی تمدن و فرھنگ آنھا
بھم مخلوط و حل و مزج شد که در باال بصورت اجمال از امتزاج باالثر فکری و
فرھنگی ھخامنشی و باختری و يونانی و ھندی در آريانا در  5قرن قبل از عھد
مسيح ياد کرديم .در سبک معماری و روش ھيکل تراشی و اصول شھر سازی
مظاھر ادبی و مذھبی اين دوره دور افتاده مثال ھای برجسته ميتوان يافت که جلوه
ھای مختلف اين تمدن چندين پھلو را در کشور ما نمايان ميکند .يکی از آن مثال
ھا متن فرمان سنگی آشوکا است که تازه در ين دو سه سال اخير در مجاورت
خرابه ھای شھر کھنه قندھار کنار راه کاروان رو قديمی پيدا شده است که آنرا به
صفت »راه جنوبی« ياد کرديم .اين کتيبه به دو زبان و دو رسم الخط نوشته شده
است .رسم الخط و زبان آرامی و رسم الخط و زبان يونانی .رسم الخط و زبان
آرامی متعلق به »آرام ھا« يکی از اقوام سامی آسيای غربی است که ھخامنشی ھا
برای مکاتبه و دفترداری اتخاذ کردند و با ايشان به کشور ما فرا رسيد و زبان و
رسم الخط يونانی از بقايای بسط تمدن يونانی است .متن فرمان شامل اخالقيات
است که بنام آشوکا پادشای بزرگ موريا مسجل شده است.
بدين طريق می بينيم که در يکی از نقاط آبادان قديم افغانستان که محتمالً پيش از
ظھور اسکندر و آشوکا در دوره ھخامنشی )قرن  6و  5ق.م (.ھم مسکون بوده و
اسکندر در اينجا »اسکندريه اراکوزی« را بنا کرد و آشوکا آئين بودائی را وارد
کرد ،يونانی ھا و مردمان محلی پھلو به پھلو ميزيستند و به زبان ھای آرامی و
يونانی و فلسفه ھندی و مبادی آئين بودائی آشنائی داشتند و پيش از آغاز عھد
مسيح دارای فرھنگ متنوعی شده بودند که در لوحه سنگی مشاھده ميکنيم.

در حاليکه جريان فکری و مدنی اين سه سرچشمه بھم مخلوط شده ميرفت يک
قوت آميزش بزرگ و نيرومندی از ناحيۀ باديه نشينان آسيای مرکزی به صفت
»قدرت کوشانی« در آريانا ظھور ميکند که تمام اساسات مدنی  ،دينی ،فرھنگی و
ادبی آريانا را به آغوش باز ميپذيرد و با نيروی ديناميزم خود نه فقط از نظر
رياست و جھانداری بلکه از نظر فرھنگ و کلتور به مفھوم عام افق جديد و وسيع
با نظم و انسجام بميان می آرد .کوشانی ھا اول در شمال و بعد در جنوب در ھمۀ
آريانا از حوالی شروع عھد مسيح به بعد تا سه قرن جای يونانيان باختری را
ميگيرند و برخی از ايشان مانند پادشاھان يونانی باختری ھنرمندان اين سرزمين
را تا قلب ھندوستان ميرسانند مخصوصا ً راه ديار چين مبلغان بودائی و تجار و
زوار در ھمين دوره گشاده ميشود و تاثير مدرسه ھنری »ايرانو يونانی« و
»يونانو بودائی« و »کوشانی« و »کوشانو ساسانی« تا چين و حتی شرق اقصی
سرايت ميکند .اين نيروی ديناميزم با روح تازه و آماده قبول ھرگونه فکر و تمدن
ھمه چيزھائی را که در آريانا در اثر آميزش مدنيت ھا در طی  5قرن جمع شده و
با فکار و روش ھای محلی مخلوط شده بود بدون تعصب و سخت گيری با آزادی
و مدارا و حسن نيت ميپذيرد .ديناميزم کوشانی دورۀ مساعدی بميان آورد که در
طی آن ھمه چيز رو به انکشاف گذاشت و از حوزۀ آمو دريا تا حوزۀ گنگا ،از بلخ
تا ماتورا راه و روش يک تمدن جديدی را گسترانيد که مظاھر آن در عالم ادب و
ھنر و معماری و ھيکل تراشی وغيره در دو کشور افغانستان و ھند نمايان است.
از نظر جنبش اقوام ميبينيم که مردمانی بظاھر خشن و باديه نشين از آسيای
مرکزی می خيزند و در اين سرزمين مسکون و مستقر ميشوند و از افغانستان به
ھندوستان ھم سر ميکشند .ايشان را با ھمان لباس ھای خود شان بصورت افراد
عادی و بصورت شھزاده و شاه و امپراطور در سنگ تراشی ھای بغالن و بگرام
و ھده و تاکزيال و مات و ماتورا مشاھده ميکنيم و اينک حفريات سرخ کوتل که از
ھشت سال باين طرف در شمال ھندوکش در »بغالنگو« قديم ،در بغالن فعلی ،از
طرف ھيئت باستان شناسی فرانسوی ادامه دارد ،باب جديدی گشوده است .موسيو
»شلوم برژه  «D. Schlumbergerفرضيه ھا و نظريه ھای تازه ئی به ميدان افگنده
است که بسياری از نظريه ھای گذشته را در اصل تاريخ و در تاريخ ھنر و
فرھنگ اصالح و تعديل ميکند که تفصيل آن خارج اين نوشته مختصر ميباشد.
در عصر کوشانی در طی سه قرن اول عھد مسيح رفت و آمد و تعلقات بشری بين
شرق و غرب توسعه زياد يافته و راه ابريشم با شاخۀ جنوبی آن که از بلخ و
تاکزيال بطرف ھند ميگذشت سواحل بحرالروم را با چين وصل ميکرد .امنيت در
امتداد اين شاھراه آسيائی مستقر شد .از پيکن تا اسکندريه مصر و از اسکندريه
مصر و از تاير  Tyrتا ماتورا  Mathuraراه مراودات به روی بازرگانان و

مبلغان و ھنرمندان باز شد .مسکوکات کوشانی ھا وفور طال ،نقره ،نکل و اشکال
روی مسکوکات وفور ارباب انواع باختری ،ايرانی ،ھندی ،يونانی و آزادی
اديان ،عقايد و تنوع رسم الخط ھا و زبانھا را به تمام معنی کلمه نشان ميدھد.
امپراطوری کوشانی و راه ھای افغانستان واسطه ارتباط بين امپراطوری ھای
چين و رومن و فارس و خاک ھای ھند بشمار ميرفت و ميان دورترين نقاط شرق
اقصی و دنيای بحرالرومی و ھند و جنوب غرب آسيا تعلقات و مبادله از ھر
رھگذر ميسر و فراھم گرديد .اشيأی عتيقی که از بگرام به موزۀ کابل جمع شده
است آثار چينی ،رومی ،يونانی ،يونانی مصری ،ھندی ،ھمه را پھلو به پھلوی ھم
نشان ميدھد و بيک نگاه ھويدا ميشود که افغانستان عصر کوشانی در مبادله افکار
و عقايد و نظريات چه نقش مھم بين شرق و غرب دنيای قديم بازی کرده است.
در عالم ھنر و آرت و نقاشی ،ھنر کوشانی مفھوم تازه ئی بخود گرفته و تحقيقات
باستان شناسی در سرخ کوتل ،در بغالن قديم ،که حتما ً يکی از مراکز مھم
کوشانی ھا بود طوريکه موسيو »شلوم برژه« مدير ھيئت باستان شناسی فرانسوی
در افغانستان نتايج آنرا تحليل و تجزيه کرده و در کنگرۀ مستشرقان در مسکو و
در مجلۀ سيريا نشر کرده ،گفته است که نظريه دانشمندان مربوط به مبدأ و سير
تطور ھنر مدرسه معروف گريکوبودائی را تعديل ميکند.
در حدود يک و نيم قرن است که ھمه جا و مخصوصا ً در افغانستان و ھند تعريف
مدرسه ھنری گريکوبودائی را شنيده ايم .علما را معموالً عقيده برين بود که اين
مدرسه از امتزاج افکار بودائی ھندی و قواعد ھيکل تراشی يونانی در ساحۀ
تالقی اين جريان فکری يعنی در افغانستان مقارن عھد مسيح بميان آمد .با کشفيات
جديد سرخ کوتل چنين می بينيم که اين مدرسه شاخه دينی يا شاخه بودائی مدنيت
بزرگتری بود که موسيو »شلوم برژه« آنرا به صفت »مدرسه کوشانی« مسجل
ساخته است و جلوه ھای غير بودائی ھم داشت که از آن ميان يکی جلوۀ »تمثالی«
است که در ھند در مات و ماتورا از مدت ھا مظاھر آن نمايان گرديده است ولی
تا حال کس به تعيين اصل ريشه و مبدأ آن موفق نشده بود و حاال ميتوان گفت که
اين مدرسه شاخۀ ديگر غير روحانی مکتب کوشانی است که در شمال ھندوکش
استعمال شده است.
برای زبان باختری که از نظر زبان شناسی شاخه ديگری از خانواده آريائی
محسوب ميشود ،بدون تعصب و با کمال واقع بينی با حق اختراع يک حرف
جديد ،الفبای مروجه يونانی را پذيرفتند و اين اولين لھجه بودائی است که به رسم
الخط يونانی نوشته شده است .با در نظر گرفتن اين آميزش و تحول در عالم ادب

ميتوان فھميد که مدرسه ھنری کوشانی چطور در باختران از ترکيب عناصر
مختلف ايرانی باخترانی شده و يونانی بميان آمد.
از نظر تماس اقوام و تماس مدنيت ھا افغانستان عصر کوشانی در طی سه قرن
اول عھد مسيحی جايگاه مھمی در ين گوشۀ شرق دارد .آئين بودائی بدست مبلغان
کوشانی دارای مدرسه فلسفی جديدی شد و به ماورای صحرای »گوبی« در چين
انتشار يافت و با انبساط آئين پديده ھای ھنری با اصول و روش مدرسه کوشانی
تا نقاط دور دستی در پھنای شرق آسيا منبسط شد .با گشوده شدن راه ھای بزرگ
چين و ھند و ايران متصرفات آسيائی امپراطوری روم ھمه با ھم در تماس آمد و
مردم و افکار و عقايد گوناگون به پيمانه زياد آميزش يافت .از آغاز قرن سوم
مسيحی به بعد با ضعف کوشانی ھا قدرت ساسانی ھا ھمه جا در آريانا و در
حاشيۀ نيم قارۀ ھند محسوس است .تمدن ساسانی با دوام چھار قرنه خود مبالغ
ھنگفتی بر مدنيت ھای باستانی می افزايد و جالی ديگری به تظاھر ھنر و ادب و
فرھنگ ميدھد.
در حاليکه اين جال رنگ گرفته ميرفت و در تمام زمينه ھای فکری و ادبی و
ھنری و معماری درخشش جالب نظری داشت ،باز يک قوۀ ديناميکی ديگر از
آسيای مرکزی به نام »يفتل« و به صفت »يفتلی« پايان ميگردد که مرکز ثقل خود
را در بدخشان قرار ميدھد .اين قوت ديناميزم از نظر مقابله ھای بشری ساسانيان
را عقب زد و به صفت »زاولی« يا »زابلی« در ھند پيش رفت و با »گوپتا ھا«
مقابل شد و بعد از غلبه عقب نشست .باز با اين رفت و آمد ھا و جنبش ھا تماس
ھای نوين بشری و عقايد و افکار در افغانستان بعمل می آيد و از افغانستان بطرف
ھند و ايران منتشر ميگردد .قبايلی از يفتلی ھا بنام »زاولی« در حدود غزنه
مستقر ميشوند و آميزش ھای نوينی بين ساکنان قديم و مردمان تازه وارد بميان
می آيد .در ين ميان از ترکان غربی ،از کوشانی ھای خورد ،از برھمن ھا ،از
ھندو ھا وغيره حرف ھائی در تاريخ ما آمده که ھمه آن داللت بر آميزش بی
اندازه اقوام ميکند و صبغه مدنی و فرھنگی و ادبی ھم با آنھا کم و بيش تغيير می
پذيرد که مطالعه ھمين تغييرات از نظر مبادله افکار تاريخ کشور ما را دلچسپ
ساخته است.
پيشتر گفتيم که کوشانی ھا مردمان باديه نشين بودند .اينھا از خود و با خود کدام
مدرسه ھنری نياورده اند بلکه با استقرار در »باختران« ،ھمان باخترانی که در
طی  5قرن قبل از عھد مسيح تمدان آريائی يا ايرانی و يونانی را بھم آميخته بود
از مبادی ھنری »ايرانو يونانی« مکتب ھنری جديدی بميان آوردند که تازه ھويت
آنرا در روشنی ھيکل تراشی ھای معبد سرخ کوتل احساس ميکنيم .از ھمين

مبادی »ايرانو يونانی« در خود ايران )فارس( »مکتب اشکانی« بميان آمده است
که شخصيت آنرا ھم به اين تازگی ھا دانشمند فرانسوی» ،شلوم برژه« تبارز داده
است و باز ھم اگر در مبدأ آفرينش ھنری باالتر برويم ،ميبينيم که مکاتب
»کوشانی« و »اشکانی« جلوه ھای ھنر يونانی است که در مقابل مکتب
»مسيحی« يا »گريکو رومن« که آنرا مکتب بحرالرومی )مديترانه ئی( ھم
ميخوانند ،بحيث مکتب يونانی غير بحرالرومی قرار ميگيرد.
حال در روشنی اين تعريفات فھميده ميشود که چرا ميان ھيکل تراشی ھای مات و
ماتورا در ھند و ھيکل تراشی ھای بغالن در افغانستان اينقدر شباھت شديد موجود
است.
مجسمه بزرگی که با نام کنيشکا از »مات« پيدا شده ھيکل تراشی ديگر ويما
کدفيزس پادشاه ديگر کوشانی را نشان ميدھد .نظير اين مجسمه ھا و صحنه ھا در
سرخ کوتل بغالن ھيکل ھائی بدست آمده است .اين مجسمه ھا در ھند و افغانستان
با آئين بودائی کدام ارتباطی ندارد بلکه مظاھر آميخته مدرسه کوشانی با آئين
بودائی که »ھنر گندھاری« ممثل اعلی آنست ھم در »ماتورا« و ھم در سرخ
کوتل جداگانه مکشوف گرديده است .پس اين نتيجه مسلم ميگردد که از حوزۀ آمو
دريا تا حوزۀ گنگا در پھنای خاک ھای امپراطوری کوشانی مکتب ھنری کوشانی
با شاخه ھای خود يکسان انبساط داشت.
با دربرگرفتن مراتب فوق مدرسه کوشانی را مدرسه »يونانو باختران« ھم
ميتوان خواند .سرخ کوتل در بغالن قديم چه در عالم ادب و رسم الخط و زبان و
چه در عالم معماری و ھيکل تراشی مثال ھای بارز و برجسته پيش روی ما
ميگذارد .قبل برين من باب مثال از آميزش فرھنگ ايرانی و يونانی و ھندی در
يکی از شھرھای کھن افغانستان روی شاخه جنوبی راه کاروان رو قديم )قندھار
کھنه( ياد کرديم .اينک بحيث مثال ديگر از آميزش ھمين مدنيت ھا در شھر کھن
ديگر مملکت خود کنار شاخه شمالی راه کاروان رو ديگر ياد آوری مينمائيم.
پيشتر »کتيبه آشوکا« را مثال آورديم و اينک »کتيبه کنيشکا« را مثال می آوريم.
اين مثال منحصر به کتيبه کنيشکا ھم نيست بلکه مجموعه سنگ نبشته ھا آنرا
مبين ميکند .اينجا »زبان باختری« که يک شاخه جديد السنه خانوادۀ آريائی است
با رسم الخط يونانی بنام کنيشکا مسجل گرديده است .قدرت کوشانی ،زبان باختری
و رسم الخط يونانی که ھر دو قرن ھا پيش از ظھور ايشان در خود افغانستان
موجود بود ،بدون تعصب بھم مخلوط شدند و اين خود بھترين مثالی است که در
عالم ھنر شکل مکتب کوشانی را با مواد و عناصر محلی باخترانی ثابت ميسازد.

از آغاز قرن سوم مسيحی به بعد با ضعف کوشانی قدرت ساسانی ھا ھمه جا در
آريانا و در حاشيه نيم قاره ھند محسوس ميشود .تمدن ساسانی با دوام چھار قرنه
خود مبالغ ھنگفتی بر مدنيت ھای باستانی ما می افزايد و جالی ديگر بر مظاھر
ھنر و ادب و فرھنگ ميدھد.
در حاليکه اين جال رنگ گرفته و در تمام زمينه ھای فکری و ھنری و معماری
درخشش جالب نظری داشت ،باز يک قوۀ ديناميزم ديگر از شمال از آسيای
مرکزی بنام »يفتل« و به صفت »يفتلی« يا »ھفتالی« نمايان شد که مرکز ثقل خود
را در بدخشان برقرار ساخت .اين قوت ديناميزم از نظر مقابله ھای بشری
ساسانيان را عقب زد و به صفت »زاولی« يا »زابلی« در خاک ھند مقابل شد و
عقب نشست باز با اين رفت و آمد و جنبش ھا تماس ھای نوين بشری در
افغانستان و از افغانستان بطرف ھند و ايران محسوس ميگردد .قبايلی از يفتلی ھا
بنام »زاولی« در حدود غزنه مستقر ميشوند و آميزش ھای نوينی بين ساکنان قديم
و مردمان تازه وارد بميان می آيد .در ين ميان از ترکان غربی و از کوشانی ھای
خورد و از برھمن ھا و ھندو ھا وغيره حرف ھائی در تاريخ ما آمده که مه آن
داللت بر آنيزش بی اندازه اقوام است که صبغه مدنی و فرھنگی و ادبی ھم با آن
متغيير ميشود و ھمين تغيير و تفاوت مطالۀ اوضاع را بی نھايت دلچسپ ميسازد.
در پايان ھمين دوره و در آغاز عھد نوينی که عبارت از ظھور دين اسالم در
حجاز است مردی از ديار چين که زائری بود بودائی دانا و دانشمند بنام »ھيوان
تسنگ« در سال  623م .در ربع اول قرن ھفت ميالدی به افغانستان ميرسد و از
کشور ما به ھند ميرود و برميگردد و به چين مراجعت ميکند .امارات مختلف
معابد مختلف طريق ھای بودائی ،شيوائی ،آفتاب پرستی ،ھندوئی ،زبانھا ،رسم
الخط ھا و خالصه مظاھر بھم آميخته باقيات قرن ھای گذشته را در قندوز ،بلخ،
باميان ،ايبک ،کاپيسا ،لمپاکا ،گندھارا ،غزنه و گرديز ميبيند .در معابد و ديرھا
اقامت ميکند و با علمای طريقه ھای مختلف بودائی مباحثه مينمايد و از شاھان تا
مردمان عوام با ھمه در تماس می آيد و مجموعه ئی از اندوخته ھای فکری و
مذھبی و ھنری را چه در ھند و چه از افغانستان جمع ميکند و به ديار خود بر
ميگردد .آنچه او در نيمۀ اول قرن ھفتم مسيحی در کشور ھای ما ديده و نوشته
آميخته ايست که در آن چھره افغانستان و ھند و چين و آسيای مرکزی را با ارزش
ھای فرھنگی و ھنری آن ميتوان ديد//.

