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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸/۱۰/۱۴

پوهاند دکتور م ،زیار

رخشانه یا روښانۀ پشتون -ساکی (سکایی) چگونه همسر سکندر
مقدونی شد؟
از کتاب اتنو-لنگویستیک((پښتواو پښتانه د ژبپوهنې په رڼاکې ص  ))۶۰۰پوهاند دکتور م ،زیار
تک بیتی پشتو ( لنډۍ) منسوب به دوشیزۀ سهاک ،یکی از
عشیرۀکنونی((سلیما نخیل)) باری نخست زیر تصویر پشتی کتاب
از سوی نویسنده به چاپ رسیده بود:.
( یم خو سهاکه ،ستانه نه یم
ښېرې مې وکړې ،ژڼي وینې غورځوینه)
(منم سهاک  ،نه روحانی  -دعای بد کردم ،از دلهای جوانان خون
میریزند)
اگر انگیزۀازدواج سکندر مقدونی با رخشانه ،جلب پشتیبانی قبایل
ساکه یا ساکان در فتح قلمروی آریانای شمال شرقی و جنوب
شرقی و سرزمین هند بوده باشد ،همچنان انگیزۀ ازدواج سبکتگین
با بانوی زابلی ،و یاهم هدف بابر از ازدواج با بی بی مبارکۀ
یوسفزایی ،در عین خط مطیع و پشتیبان سازی افغانان ،سیر
نموده است ..به گونه ی که بابر خود انگیزۀ خویشاوندی با
یوسفزایی ها را آشکارا اعتر اف می نماید :
(( براي آنکه مردم یوسفزایی ها را از خود سازم ،به همین دلیل
دختر ملک شاه منصور را خواستگاری نمودم  .زیرا آنان بحیث
نماینده گان افغانان یوسفزایی به حضورم باریاب شده بودند.))...
(← تاریخ حافظ رحمت خانی).
تصویر باال که از روي مجسمۀ رخشانه در اتن یو نان بردا شته
شده در چاپ نخست کتاب با ( لندی) مربوط بر روی پشتی آن به
چاپ رسیده  ،ولی این بار پیو ست بازندگینامه اش آورده شده و
روي پشتی عکس دختر فیلمی که جند سال پیش روی پردۀ چاینال چهارم تلویزیون بی بی سی آمده ،جابجا شده
است..
البته در چاپ اول رخشانه بنابر یادداشتی زنده یاد پوهاند جاوید دختر یکی از بزرگان قوم پامیری بنام ''
اکسیارتس '' شناسایی گردیده بود ،ولی این بار به استناد اثرانگلیسی که برگردان پشتوی آن را از ترجمۀ اردوی
بانو انجم سلطان شهباز،آقای قادر خاطر دراختیار مؤلف گذا شته ،روشن گردید که رخشانه دختر اکسیارتس یا
وخیارتس ( )Oxyartesیکي از سردار ان .و به روایتی والی والیت سغدیانا مربوط دولت باختر(باکتریا) بوده
است.
پوهاند حسن کاکړ ،سابق استاد پوهنتون کابل می نویسد که ((آمو)) با نام یکی ازاقوام سه گانۀ ساکه ((هومه ورگه <
امو ورگه)) ارتباط داشته و پدر رخشانه یکي از اراکین اداري منطقه یی یا والی قلمرو باختر بود .
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استاد مورگنستیرن  ) Georg(Morgenstierneخاورشناس
شهیر نارویژی بنابر دال یل آریانشناسی تاریخی و دوست شینواری
بر بنیان منابع باستانشناسی روسی درزمینه ،اسالف پشتونان،
کوشانیان و یفتلیان ،به عبارۀ دیگر ،نیاکان پا میر یان به شمول
آسیتیان قفقاز  ،در برگیرندۀ جمهوری خودمختار اسیتی فدراسیون
روسیه و به حیث والیتی از جمهوریت گورجستان،و نیز(داهیان)
داهستان (دا غستان) جمهوری خود مختار دیگر روسی در ماورای
قفقاز ازباز مانده گان شا خۀ (هومه ورگۀ ساکی) بودند .بنابر
تحلیل فونیتیک -اتمولوجیک آریا نشناس یادشده زبان پشتو همراه
با دو زبان پامیری (یید غه و منجی) گروه واحدی را ساخته که
در اوایل دورۀ میانگین سال ( ۱۹۰پیش تر سایی) با گوینده گان
شان یکجا از شمال شرق یعنی (پامیر و با ختر) از راه باال مرغاب
(بادغیس) به (زرنگیای) اوستا و (درنگیای) پارسی باستان کوچیده،
و آنرا به نام تباری شان ساکستان (سیستان) مسما ساختند.تا در (سال
( ۷۰پیش ترسایی) مرکز امپرا تو ری مستقل و بار دوم در ائتالفی
باپارتانب ه نام ((سیت وپارت)) را قرار دادند( .ص-۲۶۷
۲۷۶کتاب)
پس از فروپاشی امپراتوری مربوط ،به دست دودمان موریای هند
به سرکرده گی (آشوکا) گروه واحدی زبانی ساکی نیز دستخوش
تجز یه شد.در حالی که پښتو زبانان در جنوب باقی مانده ،از
سیستان تا غور ،وادی هلمند وارغنداب و به تعقیبش ،غوړه مرغه
(اراکوزیا)یا (ارغستان) امروز) و کسی غر (کوه سلیمان) به تشکیل حکومت های ملک الطوایفی پی یکدیگر
پرداختند ،نزدیکترین خویشا وندان شان ،یعنی گوینده گان دو زبان دیگر به زادگاه اصلی خویش در پامیر بر گشتند.
درخور یاد آوریست که منجی برخالف خواهر بزرگش یدغه (یدغو) که از اوایل دورۀ نوین آریانی همراه باگوینده
گانش به درۀ چترال کوچیده ،هممانند بیشترینه زبانهای پامیری به حیث زبان گفتاری باشندگان درۀ منجان پا برجا
مانده است.
ادعاي تاجیکان در مورد انتساب (رخشانه):
نویسندۀ کتاب (دکتور زیار) خاطر نشان میکند که در همآیش ((اوستا و فرهنگ باستان)) در یونیورستی همبورگ
سال ۱۹۹۸همین که دررابطه به مقالۀ تاریخی-تحلیلی اش  ،تصویر رخشانه را به روي پروجکتور قرار داده و او را
به ساللۀ سکایی آریاناي شمال شرق منسوب ساخت ،تاجیکستانیان نسبت به ایرانیان بیشتر احساساتی و برآفروخته شده
سغد مربوط تاجیکستان بوده است!.
ابراز داشتند که گویا رخشانه از اهالی والیت ُ
دکتور زیاردر پاسخ آنان دال یل آواشناختی زیر را ارایه داشت:
تقابل همخوانهای بندشی آغازی ( g-d-bگ -د-ب) زبانهای آريانی جنوب غربی و ( γغ ل و) شمالشرقی اين
خط مرزی شناسايی کرده اند..به گونۀ مثال در برابر واژه های (گاو -ده -برف) پارسی ،سمنانی ،لوری،
بختیاری،سیوندی ، ...پشتو واژه های (غوا-لس -واوره) و زبانهای پامیری با کمی دیگرگونی آوایی مانند (غژ-ذوس-
وفره) قرار دارد ←.به ص  ۵۵کتاب سری بزنید.
بنابرآن شما فارسی زبانان به شمول افغانان ((دری زبان )) به حوزۀ جنوب –غرب آریانزمین مرتبط هستید ،که
تعدادی وسیع شما یکبار در یورش سکندر مقدو ني تا انهدام دولت پارس به سرکرده گی داریوش سوم و بار دوم در
اوایل اسالم در رویارویی بااعراب و شکست و فرار یزدگرد سوم شاه ساسانی به طرف (شمال شرق)  ،به بیان
دیگر به سوي فرا رود (ماو راؤ النهر) آواره شده اید! »
تاجیکستانیان و ایرانیان با استناد از فردوسي با افسانه های ادبی و اسطوره های تخیلی اش حتا نویسنده هاو مورخین
دست اول یونان را به شکل تمسخرآمیز به چا لش کشانده و از داریوش شکست خورده چی یک قهرمان بزرگی
تراشیده بود ند؛ و دومین شاعر حماسه سرا ،نظامی به نوبۀ خویش از زبان دارا گوید ...( :مه جنبان مرا تا نجنبند
زمین) و باز این خیلبافی ناب می باشد که گویا ،سکندر مقدونی بعد از کشتن دارا با دخترش ازدواج کرده بود ! .
در حالی که واقعيت تاريخی چنين يک ماجرأ را يکسره رد نموده وپوهاند حسن کاکړ( )۷۳-۳۶بر بنياد تاريخ
هرودت آن را بدین گونه مورد روشني قرار میدهد:
(( در یک درگیری کوتاه  ،خانواده سلطنتی داریوش بدست سکندر افتاد که با تمام حرمت  ،در حفظ و سالمت
وعزت باحرم او برخورد نمود ،داریوش با سکندر از در دیپلوماسی پیش آمد  ،حتا در پیشنهاد سومی از او خواست
تا با دخترش ازدواج نماید و درمقابل جهیزش سرزمین هاي امپراتوری را از فرات تا غرب قبول کند  ،ولی سکندر
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چون سایر غالبین این پیشنهاد وي را رد کرد و در ۳۳۱پيش از میالد لشکر وسیع اش را در گاگه ميله Gaga
 Melaدرهم شکست و سپس شهر هاي بزرگ سوسا ( )Susaو ( پرسيپو ليس ) Persi Polisرا تصرف نمود
( ،خودش) به سوي شرق گريخت،جايی که بيسوس (  ) Bessusوالی باکتریا ،در حومهء دامغان به زندگی اش
خاتمه بخشیده و خود اعالم پادشاهی نمود))
به هر روی ،روکسانه ((  )) Roxsanaبا رسم الخط های جداگانه از خاور تا باختر در زبان هاکماکان به حيث
اسم عام مؤنث ،و (الکساندر،سکندر) با شناسۀ اسم مذ کر ،تا امروز متداول ميباشد.معادل فارسی و اردوی آن
(رخشانه)  ،و درپشتو شکل((روښانه)) با عين معنای ((روشن)) اختيار نموده که با ) (raoxshnaاوېستا
همسويي دارد .در بیشترینه از زبان های اروپایی وارینت اصلی (روکسانه) بوده و در زبان روسی و شاید در دیگر
زبان های سالوی به شکل ((اوکسانه)) تغییر یا فته است ،به گونۀ مثال نام گویندۀ برنامۀ تلویزیون روسی ( )rtبه
زبان انگلیسی (  )Oxanaميباشد.
واژۀ ((روشانی )) نام یکی از زبان های پامیری که با زبان شغنی ویژه گی های مشتر کی دارد ،عین معنا را
میرساند .تاريخ پژوهان يونانی شکل اصل بومی ساکی (  )Roxanaرا به اصطالح تخنيکی آوانگاری (
ترانسلېترېشن transletration)-ضبط کرده اند .آنها دراين ارتباط برخالف روميان و سپس انگليسان سعی و
دقت نهايی را به خرچ داده  ،طوری که دراين ارتباط سنگ نبشتۀ سدۀ دوم ترسا يی (جيلم پنجاب) کلمۀ پښتوی
ميانه (چشتنه) به معنای (امير) ،منسوب به گورنر ساکی يامقلوب آن کاسی (کاسمير يعنی مير کاس (کشمير)،
کاشغر ،کسی غر (کوه سليمان) بوده که در واژۀ پشتوی نو ين شکل (څښتن)) را به خود گرفته که معنای آن
(مالک) و به گونۀ مجازی به معنای (شوهر) می باشد.
گيرشوويچ ( )۳اسم امپراتورزنی در رأس اتحادیۀ تاریخی اقوام سه گانۀ سکایی در باختر زمين (باکتريانا) را
مطابق تلفظ ساکی کهن با عين (  ) transletrationيا برگردان حرف به حرف نامواژۀ يونانی ( Zaranaia
ارايه کرده که برابر کنونی آن (زرينه) ميباشد؛ همان امپراتور زنی که (سترېنگيوس ) Stryangaiosيکیاز
(مقام های عالیرتبۀ ((مادها)) گرویدۀ اش شده و با پاسخ رد دست به خود ُکشی زده بود.
چند سال پیش کانال چهار تلویزیونی بی بی سی فیلمی را به نمایش گذاشته بود که براي جلب توجه بیشتر بیننده
گان ،با افزایش این صحنه که گویا رخشانه می خوا ست در انتقام گیري از در بندکشیدن کشورش (باکتریانا) سکندر
را در بستر خواب به قتل برساند !
در این جا توجه شما خوانندگان گرانی را به فشرده یی از برگردان داستان فیلم به کوشش قادر خاطر جلب می نمایم
:
سغد :
تسخیر قلعه ُ
این قلعه بر فراز کوه پایه ها بنا شده بود و باشنده گان آن چنان مغرور بودند که گویاهیچ نیروی جهان نمیتواند قلعه
را بدست آورد  ،سکندر ازاین امر آگاهي قبلی داشت که سردار قبیله با اعضای خانواده و افرادش در آن به سر می
برند و این قلعه بر بلندای کوهی شامخ اعمار گردیده که دسترسی بآن کار سهلی نیست .حینی که سکندر با
رزمجویان آزموه اش به قلعه رسید ،دریافت که مردم با آذو قه الزم و آب و دانه پیش از پیش سنگربندی نموده
بودند و درآن موسم زمستان پر برف ،کمبود آب نیز محسوس نمی کردند .سکندر از همه نخست به آنها پیام داد :
(( اگر شما فرود آمده ،خود را تسلیم کنید  ،صحیح و سالم می مانید و نیزاز غرا مات جنگي معاف میشوید ! )) .
باختریان پیشنهاد سکندر را رد نموده ،در مقابل بر سکندر صدا زده و او را به مقابله فراخواندند :
ای ساالر مقدونی  ،تو در این جا توانمندی باالشدن را نداری ،دوباره به عقب برگرد و یا چنان سربازانی را بیآور که
چون پرنده ها بال داشته باشند تا به این جا بتوانند برسند!
این تهدید و تمسخر براي سکندر خوشآیند نبوده و در پی تسخیر قلعه شد  ،مشاوران نظامی و سربازانش هم در
زمینه همنوا گردیدند.
سربازان پرنده :
سکندر سه صد تن چنان سربازانی را از لشکریانش برگزیدند که هم جنگی دالور و هم کوهنوردان آزموده بودند ،به
آنا ن رهنمایي نمود که در باالشدن بر فراز کوه  ،کنارهمان صخرۀ صاف و لغزنده را بگیرند و هنگام رسیدن به قلعه
 ،بیرق هاي دست داشته شان را به اهتزاز درآورند .آنها نیز تا پیش از صبحدم و در یک تو فان برفی با استفاده از
ریسمان و میخ ها عزم تسخیر قلعه کردند که از جمله سیصد سرباز سی تن آنان پایین افتاده جان سپردند و متباقي خود
را در طلوع آفتاب بر قُلۀ کوه رساندند .
سکندر از پایین بر باختریان صدا زد که  :سربازان بالدارم را دیدید که چگونه باال شدند ،باختریان ،همینکه به عقب
نگریستند و چشم شان بر سربازان مقدونی افتاد ،حیرت زده و دست وپاچه شده ،خود را در برابر عمل انجام یافته،
غریو و فر یاد ((امان امان )) سر دادند  ،زیرا آنها صرف از راه سهل و دروازه بزرگ پاسد اری میکردند و از
صخره هاي دشوار گذاری بی اعتنا بودند .سردار هم مردمش را در قلعه گرد هم آورد و برایشان گفتند که اکنون بجز
سالمی تسلیمی چارۀ دیگر ندارند!
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ازدواج سکندر با دختر سردار باختری :
سکندر با رسیدن به قلعه از دروازۀ بزرگ آن گذشته و بر برج هاي باختریان بیرق هاي خودش را مشاهده میکرد که
در اهتزاز اندو دشمنانش به هر سو افتاده اند  ،در دم دروازۀ بزرگ ایستاد و به تماشای مردم مشغول شد که با دست
باال پیهم از قلعه بیرون می آیند و با احترام از برابرش می گذرند ،در همین موقع دوشیزه یی زیبارو توجه اش را
جلب کرد که با ادای یک احترام چون تیری از برابرش رد شد  ،امپراتور مقدونی بر اوصدا نموده پرسید ،او دختر
نامت چیست ؟
او پاگرفت و به عقب نگریست و با لکنت و دلهره گی پاسخ داد  ،روکسانه !
سکندر پیش رفت  ،دستش را گرفت و بوسید ،او بدون واکنشی دوباره دور خورد و راهش را به سوی پایان در پیش
گرفت ولی موهای دراز و افتاده بر پشت و شانه اش قلب و ذهن امپراتور را به گروگان گرفته ،و مصمم شد تا با
رخشانه پیمان وصلت ببندد .
سغد تسخیر آخرین سرزمین او بود و در همین جا با رخشانه به صورت رسمی ازدواج نمود  .این حادثه
قلعه ُ
نزدیک به سال(  ۳۲۵پيش ترسايی) به سن هژده سالگي رخشانه اتفاق افتاد .
رخشانه پس از ازدواج به دو اصل (مذهب و شوهرش) عشق میورزید و در سفر هند با سکندر همراه بود  .با این
وصلت اکثر یونانیان بلند پایه رضایت خاطر نداشتند  ،ولي هدف و مرام او جلب یاری وهمکاری باختریان برای
اشغال بقیه مناطق قلمرو شاهنشاهی انان از کوه های قفقاز در شمال تا بحیرۀ هند در جنوب و نیز در تسخیر هند
بوده و دراین کار پیروز هم شد.
به هر روی  ،زن و شوهر یکدیگر را نهایت دوست داشتند ،رخشانه با آن که یونا نی نبود ،باز هم خود را از خو و
خصلت سکندر و فرهنگ عام یونانی اگاه سا خته بود.
بعد از درگذشت سکندر(  ۳۲۳ق م ) آن شوکت و ابهت حاکمیت بزرگ با انبوهی از مشکالت سیاسي روبرو شد ،
چنانچه ازاین رهگذر رخشانه و کودکش ( سکندر چهارم ) پسر پس مرگی سکندر مقدوني دچار نابسامانی ها شدند .با
وجودی که مادر سکندر (اولمپیاس) عروس و نواسه اش را دوست داشته و خاطر شان را نگه میداشت  ،ولی همین
که او به سال  ۳۱۶ق م در تالش تصاحب سلطنت شد  ،برای مساعد ساختن زمینه به سال  ۳۱۰پیش ترسایی
رخشانه و پسرش را از برابرش بردا شت .
ناگفته نماندکه فردوسی در شهنامه اش از دختر رخشانه نیز یادآور گردیده ولی در منابع یونانی ذکری ازآن به عمل
نیامده است.
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