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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۱۴/۱۰/۲۰۱۸                                                                             ، زیارپوهاند دکتور م

( چگونه همسر سکندر ی)سکای یساک -پشتون ۀانښرخشانه یا رو

 شد؟ یمقدون
 اری، زپوهاند دکتور م ((۶۰۰ص  لنگویستیک))پښتواو پښتانه د ژبپوهنې په رڼاکې-از کتاب اتنو

 

، یکی از سهاکدوشیزۀ   منسوب به( ډۍ) لن پشتو یتک بیت
 پشتی کتاب زیر تصویرباری نخست  (( لینخ مای))سلعشیرۀکنونی

 :.بودنویسنده به چاپ  رسیده   از سوی
 میم خو سهاکه، ستانه نه ی )

  (وینهغورځ ېوین يڼژ ،ړېوک ېم ېرښې
جوانان خون از  دلهای کردم ، ی بددعا - یروحاننه م سهاک ، )من

 (میریزند
 

قبایل  یپشتیبان  جلب، با رخشانه یمقدون سکندر ازدواجانگیزۀ اگر
و جنوب  یشرق مالش یآریانا یقلمرو در فتح ساکان  ساکه یا
 سبکتگینانگیزۀ ازدواج همچنان  ،باشدهند بوده سرزمین و شرقی 

ۀ مبارک یب یببا ازدواج از  بابرهدف  یاهم  و ،یزابل یبانوبا 
سیر ، افغانان سازی بان یو پشتمطیع خط عین در  ،ییاوسفزی

با  یشاوندیخو ۀزیانگ خود بابربه گونه ی که . نموده است.
 د :ینما یم اف آشکارا اعترها را ی یاوسفزی

 به همین دلیل،ها را از خود سازم  یایوسفزیآنکه مردم  يبرا ))
ث یبحیرا آنان ز. م ی نموددختر ملک شاه منصور را خواستگار

 ...((.اب شده بودندیبه حضورم بار یایوسفزی انافغانگان  نده ینما
 .(یحافظ رحمت خانتاریخ  ←)

 شته بردا یو ناندر اتن رخشانه مجسمۀ   ياز رو که باال یرتصو
ه بن آبر روی پشتی  مربوط ( دیلنبا ) کتاب  نخستدر چاپ شده 

 ست بازندگینامه اش آورده شده و پیو ین بارای ، ول هدیچاپ رس
جابجا شده  آمده،  بی سی  بی تلویزیونارم هچاینال چ روی پردۀ   جند سال پیش فیلمی که  دختر ی عکس پشت يرو

  است..
'' بنام  یریاز بزرگان قوم پام یکیدختر د یاد پوهاند جاویزنده یادداشتی  بنابر  نهخشاراپ اول چالبته  در  

از ترجمۀ اردوی  را ی آنپشتو گردانبر کهاثرانگلیسی اد ناست هب بار نیاولی  ،بودشناسایی گردیده  '' ارتس یاکس
 اکسیارتس یا دختر رخشانهروشن گردید که  ،هشت گذامؤلف دراختیار قادر خاطر  آقای،بانو انجم سلطان شهباز

بوده   )باکتریا(باختروالیت سغدیانا مربوط دولت والی  و به روایتی .ان از سردار يکی( Oxyartes) ارتسیوخ
 .است
 )هومه ورگه >)اکه سسه گانۀ  اقوام یکی ازبا نام  ((آمو))نویسد که ی م سابق استاد پوهنتون کابلړ، حسن کاک پوهاند

 باختر بود . قلمرووالی  ا ی ییه منطق ين اداریاز اراک يکی پدر رخشانه شته و تباط داار (امو ورگه(
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خاورشناس Morgenstierne( Georg )استاد مورگنستیرن 
 یردوست شینوا وتاریخی  یآریانشناس ل ی بر دالبناشهیر نارویژی 

، نپشتونا اسالف ،بر بنیان  منابع باستانشناسی روسی درزمینه
به شمول  نیا میر نیاکان  پا ،عبارۀ دیگربه ، نو یفتلیا نکوشانیا

فدراسیون  اسیتی ، در برگیرندۀ جمهوری خودمختار قفقاز  انسیتیآ
 (نو نیز)داهیاوالیتی از  جمهوریت گورجستان،به حیث  روسیه و 

در ماورای  یمختار دیگر روس جمهوری خود غستان( داهستان )دا
ند. بنابر  بود (یکاس ۀهومه ورگ)خۀ  شا گان  هباز ماندقفقاز  از

همراه   پشتوزبان نشناس یادشده  آریااتمولوجیک  -تیکیتحلیل  فون
ساخته که  واحدی  راگروه   (جیمن و یید غه) ن پامیری زبابا دو 

گان  هگویند سایی( با  پیش تر۱۹۰سال ) اوایل دورۀ میانگین در 
از راه باال مرغاب  (ختر باو  پامیر) ییعن شان یکجا از شمال شرق

کوچیده، ن پارسی باستا (درنگیای) اوستا و (زرنگیای))بادغیس( به 
سال ) درتا .مسما ساختند )سیستان( ساکستانو آنرا به نام تباری شان 

 ی مستقل و بار دوم در ائتالف ری تو امپرامرکز رسایی( پیش ت ۷۰)
 -۲۶۷ص) .قرار دادندرا  ه نام ))سیت وپارت(( بنباپارتا
 (کتاب۲۷۶

به دست دودمان موریای هند  ،مربوط پس از فروپاشی امپراتوری 
ی نیز دستخوش اکگروه واحدی زبانی سآشوکا( )گی ه به سرکرد

زبانان در جنوب باقی مانده، از  که پښتوی یه شد.در حال تجز
غوړه مرغه به تعقیبش، ب  و هلمند وارغندا یسیستان تا غور، واد

 پی یکدیگر یایفوملک الط های  حکومتبه تشکیل  و کسی غر )کوه سلیمان( (امروز (ارغستان)یا (وزیااراک)
 گشتند. زادگاه اصلی خویش در پامیر بر به  دیگر زباندو گان ه گویندیعنی ،شان  وندان پرداختند، نزدیکترین خویشا

ه برخالف خواهر بزرگش یدغه )یدغو( که از اوایل دورۀ نوین آریانی  همراه باگویند  یمنجدرخور یاد آوریست که 
برجا ا پ منجان درۀ باشندگان یزبان گفتار  به حیث هممانند بیشترینه زبانهای پامیریگانش  به درۀ چترال  کوچیده، 

 مانده است.
 :در مورد انتساب )رخشانه( ان تاجیک يادعا

در یونیورستی همبورگ  ))اوستا و فرهنگ باستان((  شیآدر همخاطر نشان میکند که نویسندۀ کتاب )دکتور زیار( 
 و او راه قرار دادجکتور وپر ير رخشانه را به روی، تصو اش یلیتحل-یخیتار ۀدررابطه به مقال  که نیهم ۱۹۹۸سال

 شده فروختهآو بری شتر احساساتیب نایرانینسبت به ا یانانستکی، تاجمنسوب ساختشمال شرق  يانایآر ییاکس به ساللۀ
 .!بوده است یکستان جامربوط ت ُسغداز اهالی والیت  رخشانه گویا داشتند که برازا

 :داشت ارایه زیر را پاسخ آنان دال یل آواشناختی در دکتور  زیار
غ ل و(  شمالشرقی اين γ(  زبانهای آريانی جنوب غربی و )  ب-د-گ  g-d-bتقابل  همخوانهای  بندشی آغازی )

لوری، پارسی، سمنانی،  برف( -ده -خط مرزی شناسايی کرده اند..به گونۀ مثال در برابر واژه های )گاو
-ذوس-پامیری با کمی دیگرگونی آوایی مانند )غژ واوره( و زبانهای -لس-پشتو واژه های )غوا، سیوندی... بختیاری،

 سری بزنید. کتاب ۵۵ص به  ←وفره(  قرار دارد.
 که ،دیمرتبط هستغرب  آریانزمین –جنوب ۀ به حوز ((زبان  ی))در انافغانشمول ه ب نزبانا یشما فارس بنابرآن

در   و بار دوم سوم وشیدارگی ه دولت پارس  به سرکرد تا انهدام  ين سکندر مقدوورش یدر  کباری شماع یوسی تعداد
ه بیان ب، ( شرق)شمال  طرفبه   یزدگرد سوم شاه ساسانیشکست و فرار   و اعراب رویارویی  بادر اسالم  اوایل

  « !دیآواره شده اراؤ النهر(  رود )ماو فرا يبه سوگر ید
ن یسنده هاو مورخیحتا نواش  یلیتخ یو اسطوره ها یادب یافسانه ها با يفردوس با استناد از نو ایرانیا نایستانکیتاج

 یگبزر قهرمان یک یشکست خورده چ وشیو از دار لش کشانده ز به چایآمتمسخرشکل ونان را به یدست اول 
نجنبند ه جنبان مرا تا م: )... از زبان دارا گوید به نوبۀ خویش نظامی و دومین شاعر حماسه سرا، ند؛ ه بوددیتراش

 . با دخترش ازدواج کرده بود !کشتن دارا بعد از  یدونمقسکندر  ،که گویا ناب می باشد باز این خیلبافی و  زمین(
يخ رتار بنياد ب ( ۷۳-۳۶)ړکاکحسن هاند وپرأ را يکسره رد نموده وجکه واقعيت تاريخی  چنين يک ما یحالدر 

 د:دهیقرار م يروشنبدین گونه  مورد را  آن هرودت
 و سالمت  تمام حرمت ، در حفظ  وش  بدست سکندر افتاد که بایدار یخانواده سلطنت ، کوتاه یریک درگیدر )) 

از او خواست  یشنهاد سومیش آمد ، حتا در پیپ یپلوماسیوش با سکندر از در دی، داربرخورد نموداو حرم با  عزتو
سکندر  ید ، ولرا از فرات تا غرب قبول کن یامپراتور يها نیسرزمش زیجهمقابل د و دریمانتا با دخترش ازدواج 
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 Gagaميله ر گاگه  د را ع اشیالد لشکر وسیاز م شيپ  ۳۳۱ردکرد و  را رد   يونهاد شیپ نین ایغالب ریچون سا
Mela بزرگ يشهر ها درهم شکست و سپس ( سوساSusa) ( پرسيپو ليس  وPersi Polis)   را تصرف نمود

اش  یبه زندگدامغان  ءدر حومهکتریا ،اب یوال(   Bessusبيسوس )که  يیجا،ختيرشرق گ يبه سو( خودش، )
 ((ی نمودهادشپاو خود اعالم  هدیخاتمه بخش
 ثيحه کماکان بها در زبان باخترتا  خاور جداگانه از یرسم الخط هابا  (( Roxsana )) روکسانه ،یبه هر رو
آن  یاردو و یسمعادل فاراول ميباشد.دتا امروز مت، کر اسم مذشناسۀ  ا ب )الکساندر،سکندر(و ، نثؤم اسم عام

 ستاېاو  (raoxshna)که با اختيار نموده ))روشن(( ینابا عين مع( (انهښ)رودرپشتو  شکل) و ،)رخشانه( 
و در زبان روسی و شاید در دیگر بوده )روکسانه( های اروپایی وارینت اصلی  از زبان ینه ربیشتدر . دارد  ييهمسو

به  (rt) یسرو گویندۀ برنامۀ تلویزیوننام ،به گونۀ مثال فته  است  تغییر یا  ))اوکسانه((به شکل ای سالوی ه بانز
 ميباشد. (Oxana)  زبان انگلیسی

را ی دارد، عین معنا ک مشتر هایی گه ی ویژشغنزبان های پامیری که  با  انبنام  یکی از ز ((  ی))روشان واژۀ
) اصطالح   تخنيکی آوانگاری  به  ( را Roxana ) یساکبومی  اصل شکل ی ونانيخ پژوهان يتار میرساند.

و  یسع نسايو سپس انگل نايبرخالف رومارتباط  ن ي. آنها دراکرده اند ضبط (transletration-شنېترېترانسل
ۀ پښتوی کلمپنجاب(  لم يج) يی ۀ سدۀ دوم ترسابشتن ارتباط سنگ ايندر کهی طور،  را به خرچ داده نهايی  دقت

 ،)کشمير( يعنی مير  کاس کاسمير) ساکی يامقلوب آن کاسی گورنر منسوب بهی )امير( ،ابه معن )چشتنه( ميانه
 ای آنمعنرا به خود گرفته که ( (تنڅښ)شکل ن ي نو یپشتو ۀکه در واژ بودهکاشغر، کسی غر )کوه سليمان( 

 باشد.ی م شوهر()به معنای  یمجازبه گونۀ ( و )مالک
 را )باکتريانا(  نيدر باختر زم  در رأس  اتحادیۀ تاریخی اقوام سه گانۀ سکایی زنی امپراتور اسم( ۳) گيرشوويچ

   Zaranaia) یونانينامواژۀ   يا برگردان  حرف به حرف(  transletration ) نيعبا  کهن  یتلفظ ساکمطابق 
از یکي   (Stryangaios نگيوسې)ستر همان امپراتور زنی که  باشد؛ يم)زرينه( ی  آن کنونکه برابر ارايه کرده 

  .زده بود یبه خودُکش دست با پاسخ رد و  گرویدۀ  اش شده ها((ماد)) ۀرتبیعال های )مقام
 ننده یشتر بیجلب توجه ب يش گذاشته بود که برایرا به نما یلمیفی س یب یب  یونیزیکانال چهار تلو شیچند سال پ 

سکندر  (انایباکتردر بندکشیدن  کشورش ) از يریگ انتقام ست در خوا یانه ما رخشین صحنه که گویش ایاافز، با گان
  قتل برساند ! ه را در بستر خواب ب

م ینمای جلب مبه کوشش قادر خاطر  فیلم داستاناز برگردان   فشرده یی بهرا گرانی  گان خوانند شما  توجهجا در این 
: 

 ر قلعه ُسغد :یتسخ
تواند قلعه یجهان نم یروینچ یهگویامغرور بودند که  چنان  آن گان ه ها بنا شده بود و باشندهیکوه پا بر فرازن قلعه یا

ی سر مه خانواده و افرادش در آن ب یله با اعضایسردار قبداشت که  یقبل يگاهآ این امرزا را بدست آورد ، سکندر
با سکندر  که ی حین .ستین یار سهلبآن ک یکه دسترس ده یشامخ اعمار گرد یکوه ین قلعه بر بلنداید و انبر

نموده  یسنگربند ش یپز ا شیپ دانه  وو آب  الزمقه  مردم با آذو دریافت که ،دیقلعه رس به  اش  آزموهرزمجویان 
 ام داد : یپ آنها بهاز همه نخست  . سکندر کردندی ز محسوس نمیبرف ،کمبود آب ن زمستان پر موسمدرآن و  بودند

 . ((د ! یشویمعاف م يمات جنگ از غرانیز و د یمانی و سالم م صحیح د ،یم کنیخود را تسل ،مدهفرود آ)) اگر شما 
 : ندفراخواندو او را به مقابله  هدز، در مقابل بر سکندر صدا هدنموشنهاد سکندر را رد یان پیباختر

آور که یرا ب یا چنان سربازانی، دوباره به عقب برگرد و یباالشدن را ندار یجا توانمند نیتو در ا،  یمقدونساالر  یا
 !دنرسببتوانند جا  نیا ل داشته باشند تا بهچون پرنده ها با

در  هم و سربازانش  یر قلعه شد ، مشاوران نظامیتسخ پی در  و هند نبودیسکندر خوشآ يد و تمسخر براین تهدیا
 .گردیدندا همنوزمینه 

  سربازان پرنده :
به  ،بودند آزموده ان کوهنورددالور و هم ی جنگکه هم  دندیبرگزش نایرا از لشکر یانسرباز تن چنان سکندر سه صد

 قلعهبه دن یرس رند و هنگامیرا بگ و لغزندهصاف  ۀهمان صخرکنارباالشدن بر فراز کوه ، در د که نمو یيرهنمان آنا 
با استفاده از  یفان برف ک تویو در  از صبحدم شیتا پز یآنها ن  .را به اهتزاز درآورند دست داشته شان يها رقیب، 
 دخو ين افتاده جان سپردند و متباقییپا نتن آنا یصد سرباز سیقلعه کردند که از جمله س ریتسخها عزم  خیسمان و میر
 دند .انکوه رس ۀطلوع آفتاب بر قُل در را

نکه به عقب یهم ن،اید که چگونه باال شدند، باختریدیسربازان بالدارم را د ان صدا زد که :ین  بر باخترییسکندر از پا
 ،افتهیدر برابر عمل انجام  ه شده، خود راپاچو رت زده و دستیافتاد، ح یدونستند و چشم شان بر سربازان مقینگر
کردند و از یم یار راه سهل و دروازه بزرگ پاسدرا آنها صرف از ی، ز سر دادند))امان امان (( اد ی و و فریغر

شان گفتند که اکنون بجز یدر قلعه گرد هم آورد و برارا اعتنا بودند. سردار هم مردمش ی ب یاردشوار گذ يصخره ها
   !دیگر ندارند ۀ چار یمیتسل یسالم
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 4تر 4 له :شمیرهد پاڼو 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 : یباختر رداازدواج سکندر با دختر سر
 کرد کهیمشاهده ما ر خودش يها رقیان بیباختر يها برجو بر  هبزرگ آن گذشت ۀاز درواز دن به قلعهیسکندر با رس

دست با   مردم مشغول شد کهی ستاد و به تماشایبزرگ ا ۀدرواز دم  هر سو افتاده اند ، در به و دشمنانشانددر اهتزاز 
اش را رو توجه بایز ییزه یدوشن موقع یهم ، دردرنگذی مند و با احترام از برابرش یآی رون میاز قلعه بم هیپ باال

دختر  او د،یپرسده نموصدا بر او  یمقدون، امپراتور  رد شداز برابرش  یریک احترام چون تی یکه با ادا جلب کرد
 ست ؟ینامت چ

 پاسخ داد ، روکسانه ! یگه با لکنت و دلهر ست ویاو پاگرفت و به عقب نگر
به  سوی پایان در پیش دوباره دور خورد و راهش را  یبدون واکنشاو ، دیش رفت ، دستش را گرفت و بوسیسکندر پ 

د تا با مصمم شو ، هگروگان گرفت را به قلب و ذهن امپراتور اش و افتاده بر پشت و شانه دراز یموها یول گرفت
 مان وصلت ببندد .یپرخشانه 

ن حادثه یازدواج نمود . ابه صورت  رسمی  رخشانه جا با  نین او بود و در همین سرزمیر آخریقلعه ُسغد تسخ
 اتفاق افتاد . رخشانه  يبه سن هژده سالگ (پيش ترسايی ۳۲۵ )الک به سینزد

ن یبود . با ا همراهبا سکندر د و در سفر هند یورزیعشق م (شوهرش)مذهب و  اصلپس از ازدواج به دو  خشانهر
 رایب یانباختری همکارجلب  یاری وهدف  و مرام او  ي، ول ت خاطر نداشتندیرضاه یبلند پا انیونانیوصلت اکثر 

نیز در تسخیر هند  و تا بحیرۀ هند در جنوبدر شمال  از کوه های قفقاز  انان  اشغال بقیه مناطق قلمرو شاهنشاهی
 روز هم شد.یکار پ ن یادرو بوده 

و  باز هم خود را از خو ،نبود ین ونایکه  انه با آنشت دوست داشتند، رخیگر را نهایکدی، زن و شوهر  یبه هر رو 
  خته بود. اگاه ساعام یونانی  فرهنگ و سکندر  خصلت

،  شدروبرو  ياسیس از مشکالت یت بزرگ با انبوهیحاکم شوکت و ابهت آن (ق م  ۳۲۳ )بعد از درگذشت سکندر
ها شدند. با  ینابساماندچار   يسکندر مقدون ی) سکندر چهارم ( پسر پس مرگن رهگذر رخشانه و کودکش یچنانچه ازا

 نیهم یداشت ، ولیم را نگه و خاطر شان هو نواسه اش را دوست داشتعروس  )اولمپیاس( مادر سکندر  کهی وجود
پیش ترسایی   ۳۱۰به سال نه یمساعد ساختن زم  یشد ، برا سلطنتتصاحب  م در تالش  ق ۳۱۶که  او به سال 

 شت . ابرد برابرشرخشانه و پسرش را از 
ولی در منابع یونانی ذکری ازآن به عمل   گردیده ادآوریز یاز دختر رخشانه ن اش شهنامه ی درفردوسکه فته نماندگنا 

 نیامده است.
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