عالقمندان ارجمند و گرامی!
اين اثر عالمه کھزاد که ترجمۀ تاريخی از يک کتاب انگليسی ميباشد
به عالقمندان تاريخ باستانی کشور ما تقديم ميگردد .خواندن اين اثر
شايد آنقدر برای عموم قابل درک و استفاده نباشد ولی بھر حال يکی
از آثار گران بھا ميباشد که برای تاريخ آريانا و ھمچنان حضور يونانی
ھا و فرھنگ يونانی در سرزمين باستانی آريانا و کشورھای مجاور آن
از اھميت ويژه ئی برخوردار است .ھمين موضوع باعث شده بود که
استاد کھزاد آنرا در سال  1312ترجمه نمايد.
بھر حال اين اثر تا حال به نشر نرسيده بود و اينک بنياد فرھنگی
کھزاد خوشنود است که آنرا بعد از  75سال در دسترس عالقمندان
تاريخ افغانستان قرار ميدھد .خوشبختی ديگر اينست که اين اثر در طی
 75سال حفظ شده و از بين نرفته است.
اميد است اين اثر تاريخی نيز مانند آثار ديگری که اين بنياد مکرر در
دسترس عالقمندان قرار ميدھد ،در ذخيره دانش تاريخ خوانندگان
بيافزايد و بعضی تاريکی ھا را روشن نمايد گرچه حدس و گمان زيادی
در اين اثر ديده ميشود و غير از آن چاره ئی ھم نيست و اال در تاريکی
محض قرار خوھيم داشت.
خوانندۀ محترم بايد متوجه باشد که اين کتاب در سال  1844نوشته
شده است و از آن زمان تا حال بسيار موضوعات مجھول و مبھم اين
کتاب به اثر تحقيقات باستان شناسی روشنتر شده است تا باعث اشباه
شان نشود.
داکـتـر فـريـار کـھـزاد
بـنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی

بنيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

يونانی ھا در آريانا
نتايج تاريخی کشفيات جديد در افغانستان

نويسنده
اچ .تی .پرنسپ H. T. Prinsep, Esq.
1844

مترجم
احـمـد عـلـی کـھـزاد
1933
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اين اولين اثری است که از انگليسی در سال 1312
ترجمه کردم .در ين وقت در دارالتحرير شاھی
مترجم بودم .مسودۀ اين ترجمه را با خود گرفته
در روما اصالح و پاک نويس نمودم.
احـمـد عـلـی کـھـزاد

3

مـرام متـرجـم:
اصل اين کتاب چون در سال  1844تقريبا َ ) (90سال قبل شايع شده
است ،با قدامتی که دارد امروز بجز در کتابخانه ھا ،در بازار و کتاب
فروشی ھا کمياب است .من چندی قبل يک نسخۀ آنرا نزد اعضای
حفريات فرانسه ديده و بعد از مطالعه چون معلوم شد که به قسم مواد در
تاريخ قديم »آريانا« مخصوصاَ برای دوره ھای يونانی ،پارت ھا،
پھلواھا و اسکائی ھا بدرد ميخورد ،به ترجمه آن پرداختم .چون اصل
اثر انگليسی و اين اولين مرتبه است که اثر مستقلی را از اين زبان
ترجمه ميکنم ،خواھشمندم اگر بعضی بی ربطی ھا در عبارات باشد از
آن اغماض فرمائيد.
احـمـد علـی کـھـزاد
چھار شنبه  28قوس  1312تمام شد.
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم

يونانی ھا در آريانا
معموالَ حين مطالعات تاريخ باستانی مناطق آسيای مرکزی ھر شخص به اسمای
»آريا » ،«Ariaآريانا  «Arianaو »بکتريا  «Bactriaبرميخورد ليکن اشخاص
بسيار کم بصورت دقيق از مقاماتی که به اين اسمأ ياد ميشدند و بالخص از وقايع
تاريخی آنھا باخبر اند (1).مولفين قديم يونان و رومن بعضی يادداشت ھای مبھم و
پريشان راجع به سالطينی که اين اراضی را تسخير و در آن سلطنت نموده اند،
داده اند .ولی آنھم اتفاقی و فقط در مواقعی که سالطين مذکور با ممالک مغرب
زمين تصادف نموده اند و اال بصورت مستقيم ابداَ در گزارشات خويش از آنھا و
سلطنت ھای ايشان حرفی بميان نياورده اند .پس اگر ما خواسته باشيم نسبت به
خانواده ھائيکه در مدت ھزار سال بعد از فتوحات و استقرار اسکندر پسر فيليپ،
جلوس و سقوط نموده اند ،فتوحات نموده و يا مغلوب شده اند ،نظريه صحيح و
مناسبی بدست آريم و يا اقالَ معلومات ثابتی نسبت به نژادھا و خانواده ھائيکه در
ين مدت مديد آمده و رفته اند ،بدست آريم ممکن نخواھد بود و کوششات ما بھدر
خواھد رفت.
حقيقت مسلم است که تا  200سال بعد از فتوحات اسکندر سالطين بکتريا و آريانا
يا افغانستان ھمه اسما ً و نژاداً يونانی بودند) (2و زبان يونانی در ضرب مسکوکات
و تحرير اسناد رسمی ايشان استعمال ميشد .اما بی عالقگی و اشکال مراودات بين
مغرب زمين و اين مستعمره ھای شرقی بحدی بود که رشته رابطه متينی بين آنھا
وجود نداشت .اگر چه زبان مشترکی بين آنھا معمول و با مللی از يک منبع
منشعب شده بودند که در تفوق و ذکأ و مدنيت خويش در آن عصر ممتاز و بر
ھمگان فخر ميکردند مگر بر خالف توقع اراضی مسکونه آنھا چنان مجھول ماند
که عده اشخاصی که از چگونگی حقايق آن اطالع دارند ،خيلی محدود است.
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در تمام دوره ئيکه يونانی ھا به بسط نفوذ خويش در ين نواحی مشغول بودند،
واضح است که تمام آسيای غربی و مرکزی صحنه مجادله و کشمکش ھای دايمی
بوده است .واقعۀ بزرگی که در ين وقت در عالم بوقوع پيوسته است از مغرب
نشئت نموده و اھميت آن تا اندازه ئی ما را از تذکار منازعات روئسا و مستعمره
ھای متجزی شرقی که ھر يک برای بسط اقتدار خود ميکوشيدند ،بی نياز
ميسازد .اما معلوماتی که برای ما از اجراآت و ارسال قشون سالطين غربی و
حتی از لشکر کشی ھای خود اسکندر رسيده است ،خيلی محدود و ناقص است و
علت بروز وقايع مذکور ابداً مفھوم شدنی نيست .کسانيکه آثار و مطبوعات قرن
 19را زير و رو کرده ميخواھند نسبت به کارنامه ھا و علل اقدامات شخص
بزرگ اسکندر معلومات صحيح بدست آرند ،اوالً از ين متعجب ميشوند که فقط
نسبت بيک واقعۀ تاريخی محلی چقدر اختالف نظر موجود است و ثانيا ً اين مسئله
بر تحير شان افزوده است که قدما چقدر نسبت به وقايع آريا و بکتريا و حتی نسبت
به وقايع لشکر کشی »اسکندر » ،«Alexanderسيلوکوس  «Seleucusو
»انتيوکوس  «Antiochusبيعالقه بودند.
بلی حقيقتتا ً خيلی جای شگفت و تعجب است که ھيچ تفصيالت و معلومات صحيح
نسبت به تصميمات و کارنامه ھای اين سالطين نامدار و مخصوصا ً فاتح اول
الذکر که فوق العاده در راه انبساط سلطه و مدنيت يونانی صرف مساعی نموده
است ،در دست نداريم حال آنکه »تيوسيديدس  «Thucidydesتاريخ صحيحی
نوشته و خود اسکندر چقدر تکاليف را بر خود گوارا نمود تا اذھان علمای يونانی
را پرورش داده برای شھرت نام و نشان خود ادبيات را ترقی دھد .در عالم تاريخ
اگر شخصی از چيزھای بی حقيقتی که به او نسبت شده و يا اينکه اعمال و صفات
اخالقی او کماحقه معرفی نشده است اعتراضی داشته باشد ،اسکندر است .تنھا
عدالت و انصافی که در قضاوت شخصيت اسکندر ملحوظ داشته اند ،عنوان
»کبير« است که به او داده اند و تا ابد به اسم او ملحق خواھد بود .اراجيف و
الطائالت بی معنی که نسبت به او منتشر شده است از طرف حزبی بوده که سلطه
و اقتدار اسکندر دست ايشان را از حاکميت و سلطنت کوتاه نموده بود و اال حقيقت
طور ديگر بوده و نوع بشر بايست حين قضاوت شخصی که علو مقامش در ميان
يونانی ھا بيشتر از شھرت »ژول سزار« در ميان رومن ھا بود و حتی »سزار«
ھم بمراتب شھرت مقام او حسرت ميخورد ،انصاف نمايند.
ما در اينجا طوريکه »پلوتارک  «Plutarchو بعضی ھائی ديگر نسبت به اخالق و
رويۀ آوان صباوت اسکندر از وضع کودکانه ،خشونت و شدت طبع ،ھوس و
مستی و تمايل او به افتخارات مصنوعی تذکراتی داده اند ،بحث نداريم بلکه
تصميمات بزرگ اين فاتح معروف و کاميابی ھای او را با تبدالتی که در ساختمان
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و اوضاع اجتماعی عالم و صورت حيات ساکنين جھان وارد نموده است ،تقدير
ميکنيم.
در تشريح تاريخ مستعمراتی که اسکندر در شرق تشکيل نمود ،اولين اشکاالتی که
يادداشت ھای ناقص برپا ميکند ،اين است که فاتح معروف يونان چطور و بچه
معنی و اساس اين مستعمرات را تجويز نمود ،تعداد آنھا چند و موقعيت آنھا
چطور بود ،چه ترتيباتی برای اداره داخلی آنھا وضع نموده بود و علی الخصوص
آنچه که درک آن از ھمه مھمتر است ،اين است که آيا سلوک و رفتار يونانی ھا با
ساکنين بومی ممالک مفتوحه چطور و به چه منوال بوده است.
طوريکه پروفيسور »لئسن  «Lassenبه کمال صحت مالحظه نموده است ،چون
»بکتريا« و »آريا«) (3به دو طرفۀ ھندوکش بين رود »اکسوس« و »اندوس« واقع
و راه ھای عليای فتوحات آسيائی از آن ميگذرد ،طبعا َ ميدان محاربۀ ھر قوم و
ملتی واقع شده است که برای تسخير شرق کمر بسته اند .اگر يک سلسلۀ تاريخ
الينقطع و مکمل اين سرزمين پرشور بدست ميبود  ،بمالحظه ميرسيد که چه
واقعات بارز در آن پديد آمده و چه انقالبات بزرگی در اثر محاربات و فتوحات و
اختالط اقوام و نژاد ھای مختلف در زبان ،مذھب ،ديانت ،مدنيت و طرز حکومت
آن توليد گرديده است که در سطح کره زمين ممالک ديگر نظير آنرا کمتر ديده
اند .برای احيای اين تاريخ و فی الجمله برای روشن کردن عصر يونانی که سلطه
و زبان آنھا تسھيالت و ذرايع زرنگی برای وقايه حوادث تاريخی فراھم کرده بود،
علمای عصر جديد داخل حدسيات شده آھسته آھسته پرده ھای تاريک مبھمات را
از ھم دريدند و در نتيجه پاره حقايقی را که بصورت پراگنده بفواصل بعيده افتاده
بود ،جمع نموده از روی مسکوکات ،رسم الخط و عادات نتايجی استنباط کردند که
بر شالودۀ آن اساس کاخ تاريخ باستان اين مملکت کھن گذاشته شود.
کمی متجاوز از يک قرن قبل ) 1738م» (.بی ير  «Bayerرساله ئی در زبان
التينی راجع به مستعمرۀ يونانی »بکتريا« نوشته و ضمننا َ تذکار نموده است که
نويسندگان دورۀ قديم عموما ً از نگارش وقايع اين مملکت غفلت نموده اند .وی در
رسالۀ خويش فقط از شش نفر شاھان يونانی نژادی اسم ميبرد که در اين مناطق
سلطنت کرده اند .اما تاريخ جلوس و وفات و حتی مقامات و اماکن حکمرانی چند
نفر آنھا ھنوز غيرمحقق و مجھول مانده است .پس اين نقايص تاريخی را تنھا تا
درجه ئی مسکوکات  ،اشيای عتيقه و نوشته ھائی رفع کرده ميتواند که از توپ ھا
و تپه ھا بدست ميآيد و باين وسيله اميد ميرود افق تاريخی ازمنه گذشته اين مناطق
از اندازۀ که »بی ير  «Bayerواصل شده بود ،وسيعتر گردد.
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ناگفته نماند که باز اين پيشرفت ما در زمينه اکتشافات تاريخی و توسيع افق آن
محدود به فھرست طويل اسمای سالطينی خواھد بود که قبالً از آن ھا نام و نشانی
بميان نبود و مسکوکات ايشان را به دنيا معرفی نموده است .خير ،عالج اين
نقايص ھم تا درجه ئی امکان پذير است زيرا مسکوکات ،حتی مسکوکات
ھمجنس و مسکوکاتی که متعلق بيک خانواده سلطنتی ھم باشد ،از روی ساختمان
خواص ضرب ،شکل عالمه ،عنوان و نوشته ھايش فرق ميشود و در نتيجه از ين
راه ارتباط سالطين با يکديگر يا با خانواده ھای سلطنتی معروف مغرب زمين
ھويدا خواھد شد .عالوه برين تعداد مسکوکات و مقامی که از آنجا کشف ميشوند
ھر کدام بجای خود معلوماتی است که از آن نسبت به طول سلطنت و مقر آن
داليلی ميتوان استنباط کرد .خالصه مسکوکات موثق ترين حقايقی است که ذريعه
آن ميشود احتياجات تاريخی را رفع و در قسمت ھائيکه تاريخ بيخبر افتاده زمينه
جديدی تشکيل نمود .عالوه بر مسکوکات بعضی نوشته ھا ھم بدست افتاده ليکن
چون رسم الخط آنھا بزبان جديد »آريائی  (4)«Arianميباشد ،قرائت و تشريح آن
در آتی بعمل خواھد آمد.
در نگارش اين کتاب منظور نظر ما تشريح جزئيات تاريخ کشفيات مسکوکات
بکتريان ]باختر[ نيست زيرا پروفيسور »ولسن  «Wilsonاين منظور را به رويه
بھتری در کتابی که خودش تصنيف و از طرف »کمپنی ھند شرقی« شايع شده
است ،برآورده و بدان وسيله اسباب معرفی شخص منوری چون مستر »مسن
 (5)«Massonو کشفيات او در افغانستان گرديده است .در اين مورد فقط اينقدر
تذکر ميدھم که در دوره ده سال اخير) (6ترقی کشفيات محدود به تذکار اتفاقی
بعضی سکه ھای بی ترتيبی بود که روی آنھا اسمای يونانی نقش و دست بدست
راھی بطرف مرکز اروپا پيدا کرده بودند و علما محض بجھت اينکه آنھا از
بکتريان يا نواحی مجاور آن پيدا شده و بکدام خانواده سلطنتی معروف ديگر
نسبت نميشد ،بنام »مسکوکات بلخی« حدس ميزدند .اما بعد از اينکه ھيئت سر
»الکسندر برنس  «Sir Alexander Burnesدر سال  1832-1831عازم کابل و
بخارا گرديد ،در اثر تفحصات اين صاحب منصب و کسانيکه با او در ين ھيئت و
ھيئت آينده ھمراه بودند و باالخص در اثر تحريک و ھدايات و تحقيقات ديگرانی
که نسبت به خود »برنس« موقعيت خوبتری برای اجرای نظريات خود داشتند،
روشنی جديدی باين شعبه عتيقه شناسی تابيد .ما در اينجا بصورت اختصاص از
ميان صاحب منصبان اروپائی که در خدمت »رنجيت سنگ« ،راجای پنجاب و
پشاور منصوب بودند ،جنرال »ونچورا » ،«Venturaاالرد  «Allardو »کورت
 «Courtرا متذکر ميشويم که با زرنگی و اشتياق تمام به چنين تفحصات تن در
)(7
داده اند .جنرال »ونچورا« در ماه اپريل و می  1830راشک »مانی قلعه Many
 «Kyalaرا شگافته و از آن بعضی مسکوکات و اشيای عتيقه عجيبی بدست آورد.
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سپس به تعقيب او جنرال »کورت« در مجاورت مقام فوق چندين راشک ديگر را
باز نمود .اين صاحب منصبان در ازای زحمات خويش به پاداش خوبی رسيده
فوراَ نتايج واصله را شايع و بدين وسيله به ترقی و انبساط دامنه اکتشافات کمک
بزرگی نمودند .بعد از آن داکتر »ھونيگ برگر  «Hoenigbergerکه منصوب
بھمين اداره حفريات بود در  1832از راه کابل ،بلخ و بخارا طريق
»اورنبورگ ) «Orenburgشھری در سرحد روسيه و قزاقستان در کنار رودخانه اورال( را پيش
گرفت .وی کولکسيون مسکوکات و اشيای عتيقه را که در امتداد راه کابل  -بخارا
و از حوالی پنجاب تشکيل داده بود ،اول در جرمنی و بعد در پاريس طرف نمايش
عمومی قرار داد .بدين منوال »ھونيگ برگر« برای اولين بار توجه اروپائيان را
نسبت به کثرت آثار عتيق و اھميت مقامات و ساحات تاريخی افغانستان کشانيد و
کولکسيون ھائی را که در معرض نمايش قرار داده بود ،کنجکاوی و حدسيات
علمای اروپائی را برانگيخت.
عالوه بر ھمه در زمينه تفحصات مستقيم و کشفيات کامل محلی که در مناطق
مختلف افغانستان بعمل آمده است ،کشفيات مستر مسن خيلی مھم است .وی سياح
خصوصی ئی بود که مدت مديدی در کابل اقامت نموده و در اثر رفاقت با نواب
جبار خان و برادرش امير دوست محمد خان طور دلخواه کشفيات نموده است.
مسن در اثر مساعدت و حمايت اين برادران توانست مدت چند سالی بقايا و آثار
خانواده ھای يونانی را که در عصر ماضی در درۀ کابل سلطنت نموده اند،
جستجو کند .وی اماکن فرضی چندين شھرھای مختلف را معاينه نموده خرابه ھا
و مقامات عتيق و پايتخت ھای سلطنت ھای مضمحل و از بين رفته را تدقيق
نمود .برعالوه يک تعداد زياد راشک ھا و تپه ھای »درونته« و »جالل آباد«
وغيره نقاط اين ناحيه را گشوده از ميان آنھا ھر گونه اشيای عتيقه و مقدسه
بدست آورده است .بدين قرار مسن در مدت  6تا  8سال اقامت خويش در
افغانستان به کولکسيون و اجتماع آثار عتيق دوره سالطين يونانی و »سيتی
 «Scythianمصروف گرديد (8).آنچه آثاری بدست آورده بود به موزۀ ھند فرستاد
چنانچه فعالَ آثار مذکور در آنجا موجود و طرف استفاده مدققين و دانشمندان قرار
گرفته است.
تجسساتی را که در باال شرح داديم ،قبل از اينکه قشون انگليس وارد کابل شود
اجرا شده و نتايج آن بمعرض اشاعه گذاشته شده بود .آمدن قشون انگليس به کابل
مخصوصا َ خدمات زيادی در توسعه معلومات جغرافيائی ساحات باستانی نموده و
در سائر شعب علوم محض اندکی به توسعه کشف مسکوکات کمک کرد .حينی که
قشون مذکور وارد مملکت شد ،بساط حفاری و ثمره ھای آن قبالَ برداشته شده بود
و مشغوليت ھای جنگ و سياست آنقدر حواس و رفاه خاطر برای آنھا باقی
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نگذاشته بود که بصورت دقيق دامنه تجسس و پالش را توسعه داده و چيزھائيکه
از نظر دانشمندان و باستان شناسان ايشان فرار کرده بود ،جمع نمايند.
عالوه بر عدم فراغت و وقت ،علت وقفه ناگھانی پيشرفت اکتشافات حين ورود
قشون بريتانيا به افغانستان چيز ديگر ھم بود .در  1838ھنگاميکه قشون مذکور
بطرف افغانستان رھسپار بود ،شخص منوری در ھند در اطراف کشفيات واصله
تدقيقات و در ھر شاخه کشفيات قوای استداللی فوق العاده بخرچ داده ،مقايسات و
مطالعات عميقی در آن موارد مينمود و بدين وسيله بعد از غور و مطالعه
مکتشفات قدمی در توسعه دامنه تاريخی جلو ميگذاشت و در نتيجه کاشفين را در
راه تعقيب مشاغل اکتشافات شان سرگرم و جرئت افزائی مينمود ،در اثر عاللت
ناگھانی وفات نمود .نشريه انجمن آسيائی که از طرف مستر »جيمز پرنسپ
 «James Prinsipفقيد مزبور در شھر کلکته تأسيس و اداره ميشد ،از سنۀ که فوقا َ
متذکر شديم به بعد طبعا َ تغيير رويه و مسلک نموده بعد از وفات مؤسس خود از
تشويق تعميل تجسسات در مناطق مذکور باز ماند.
در ھمين سال ) (1838اروپا موسيو »ژاکت  ،«Jaquetيکنفر دانشمند عاليمقام
پاريسی ،باستان شناس مقتدری را از دست داد که در شعب حفاری و تدقيقات
باستان شناسی شرق با کشفيات »جيمس برنسپ« در ھند رقابت و بعضی اوقات
از او سبقت ميجست .معذالک تمام کسانی که در ين شعب حايز مطالعات مکفی
ميباشند ،از بين نرفته اند و از نتيجه زحماتی که پروفيسور »لئسن« و »ولسن« بر
خود گوارا نموده اند ،انتظار زياد ميرود .اين دو نفر که با »جيمس برنسپ« رفيق
بودند و از نتايج مطالعات او بھره برده اند ،ميتوانند حتما َ در توسعه افق تاريخی
پيشرفت ھای قابل قدری نمايند.
چون فعالَ اوراق و اسناد مختلفی که از طرف پروفيسور »ولسن  «Wilsonدر
مجله انجمن آسيائی مبنی بر نمايش اکتشافات و تجسسات مستر »مسن «Masson
شايع شده بود ،در دست داريم و از طرف ديگر نتايج عمليات پروفيسور
»لئسن  «Lassenو تاريخ »ھندوسيت  «Hindu-Sythھم ترجمه و در جورنال
ھندی شايع شده است ،در تدوين نتايج اکتشافات کمک خوبی بما کرده ميتواند و
البته ترقی موضوع کشفيات منوط به دقت آتی و محتاج به يک سلسله اجتھادات و
تفحصات ديگر ميباشد .در اينجا ما به اساس اسنادی که در دست داريم ،سعی
ميکنيم تا از اجتماع نتايج آن خالصۀ عمومی برای دانشمندان باستان شناس و
عالقه مندان ترتيب نمائيم.
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پروفيسور »ولسن« در کتابی که راجع به اکتشافات »مسن«) (9نوشته است ،يک
باب را وقف اجتماع ياد داشت ھائی نموده است که نويسندگان قديم راجع به
»آريا« و »آريانا« نوشته اند و بدين رويه در ين کتاب که نتيجه مساعی و
تفحصات زياد ميباشد ،تمام آرزوھای شايقين بلکه بيشتر از آن را تھيه نموده
است .وی بکمال صحت مينويسد که برای اينکه وقايع عصر يونانی فھميده شود
حتمی و الزمی است که خط حرکت و نقاط توقف اسکندر در ين مملکت
]افغانستان[ تعقيب شود .معذالک باز ما اين مسئله را نفھميديم که چرا پروفيسور
در حاليکه اسکندر را از مناطق جنوب »ايمايوس  «Jmausيا ھندوکش عبور داده
بشھر اسکندريه بگرام نزديک کابل توقف ميدھد ،در کتابش) (10عمليات دو موسم
او را در بکتريا که بطرف شمال اين سلسله کوه واقع است فراموش ميکند و آنگاه
سوقيات اسکندر را بطرف رود اندوس تعقيب ميکند طوريکه گوئی اين سوقيات
او بطرف بلخ بميان ھم نيامده باشد حال آنکه حقيقت مسلم است که قوای يونانی در
بکتريا با منتھای متانت استقرار يافته بود و اگر بدواً اين منطقه مغلوب و محکوم
نميشد ،سوقيات پنجاب غير ممکن و يا اقالً پرخطر ميبود .اگر »بسوس ھا« و
»سيت ھا« منطقۀ بکتريا بدواً محکوم نميگرديدند ،خطر آن ميرفت که روی خط
مراوده »مديا  «Mediaو يونان حمله کنند و در نتيجه راه حمله پنجاب را مغشوش
و خطرناک سازند.
حاال ما ھم در ين مورد بصورت مختصر خط حرکت اسکندر را ترسيم مينمائيم
اما طوريکه سوقيات شمالی او ھم ناگفته نماند .در ميان اراضی ئی که يونانی ھا
بدست آورده بودند خاک بين ھندوکش و سردريا يا »اگزارتس« ثروتمندترين و
مھمترين استمالکات آنھا شمره ميشود زيرا قرار عقيده »جوستن  «Justinاين
اراضی حايز ھزار شھر پر جمعيتی بود که برای مقابله آن در ميدان جنگ 15
ھزار نفر الزم بود .حقيقتا ً زمانيکه اسکندر به تھاجم ھند رھسپار ميشد ،قشونی به
اين تعداد تحت اداره »اميان تاس  «Amyantasبرای محافظه بکتريا و امداد اتباع
يونانی خويش باقی گذاشت .مسلم است که برای پاسخ دادن مظاھرات دائمی قبايل
سرحدات شمال و برای دفاع حمالت ارتجاعی آنھا چنين قشونی الزم بود .وقتيکه
بکتريا در اثر اعالن مخالفت از اطاعت شاھان يونانی شامی گردن ميکشد،
»آريا« و »آريانا« يا افغانستان يکجا در ين جنبش و نھضت قومی سھيم شده
متعاقبا ً اعالن حريت ميکنند .تاريخ اين دو منطقه افغانستان چنان با يکديگر
مخلوط است که نميتوان بسھولت گزارشات و کارنامه ھای سالطين آنھا را در دو
دوره انفصال و وحدت از ھم مجزی نمود .ناگفته نماند که در اتحاد و نھضت ھای
ملی تنھا بکتريا )بلخ( با آريا )ھرات( کامالَ متحد و ھم دست نبود بلکه »پارتيا
] «Parthiaصورت درست تلفظ آن پارثيا ميباشد[ ھم در آن شامل است و به عقيده
ما جلوس و سقوط خانواده »ارساسيد ) «Arsacidesاشکانی( از مسايل تاريخی ھر
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سه اين مناطق شمرده ميشود زيرا نه تنھا استقرار اين خانواده با شورش و نھضت
آريا و بکتريا ھم عصر و رابطه بين اين ھر سه عالقه ھميشه برقرار بود بلکه
اکثر سالطين پارتی اقتدار و نفوذ خويش را بھر سه اين مناطق بسط داده بود
چانچه در ميان مسکوکات و اشيای عتيق که تازه کشف شده و شالوده اساسی
تاريخی جديدی است که اين رساله در احيای آن صرف مقدرت ميکند ،اسمای
شاھان پارتی )اشکانی( و شاھنشاھان ايشان موجود است.
خط السير اسکندر:
مبدأ کشورگشائی اسکندر و اساس گزارشات
حينی که »آرين «Arryan
استعمار جوئی او را در اين مناطق تشريح ميدھد ،مينويسد»:اسکندر کبير بعد از
فرار و مرگ »داريوش  «Dariusبرای تکميل تسخيرات »ھيرکانيا  «Hyrcaniaو
»ماردی  «Mardiبه غدير کسپين مراجعت نمود چنانچه تاريخ اين واقعه به ماه
جون يا جوالی سال  330ق.م .مصادف است .اتباع يونانی که اينجا جاگزين
گرديد مبدأ و مدار قوای معين سلطنتی شد که  80سال بعد »ارساسس «Arsaces
بنام »پارتيا« اساس آنرا گذاشت .در ماه آگست يا سپتامبر ھمان سال اسکندر
بطرف »آريا  «Ariaحرکت نموده قشون و حاکم بومی نژادی در مقام »سويزا«
پايتخت آن واال تعين و منصوب نمود« .پروفيسور ولسن روی نقشه بطرف قسمت
صحرائی کوھستانات غرب ھرات مقامی موسوم به »زوزان  «Zuzanيافته و آنرا
»سوزی  «Susiaقديمی فرض ميکند که »آرين« از آن تذکر داده است.
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داکتر »تيروال  «Thirwallدر کتاب تاريخ اش محال »سوزيا« را »توس «Toos
تعين کرده که داخل خاک پارتيا ميباشد .بعقيده ما شھر »سوزيا« قديم عبارت از
شھر »سبزوار« يا »سبزار« حاليه است که بطرف جنوب ھرات در منطقه
زرخيزی واقع ميباشد زيرا نسبت به دو مقام اول الذکر موقعيت »سبزوار« برای
پايتخت مناسبتر و احتماالت حتما ً در آن بيشتر داللت ميکند .قشونی که در اين
مقام از طرف يونانی ھا برای تامين حاکميت ايشان گذاشته شده بود ،تاب نياورده
بمجرديکه اسکندر کوه ھا را عبور و به تعقيب »بسوس  «Bessusشتافت زبون و
مضمحل گرديد .چانچه اسکندر بسرعت عنان خويش را گردانيده شھر مذکور را
دو باره فتح و شھر »ارتاچاونا  «Artachaonaرا) (12که بطرف تپه زارھای شرقی
»سوزيا« پناھگاھی بود ،محاصره نمود .آنگاه عمليات سوق الجيشی خويش را
بطرف جنوب به »پونتوس  «Pantusتا درياچه داخلی که رود ھيرمند بدان منتھی
ميشود ،ادامه داد .چون شھر سبزوار روی خط مستقيم چنين خط حرکت واقع
است ،حايز مزيت ديگری ميشود که آنرا برای احراز مقام پايتختی عالقه آريا
ممتاز ميسازد .حاال ديگر موقع آن است که اسکندر عمالَ تمام اراضی جنوب
»پاراپوميزوس ) «Parapamisusھندوکش( را فتح نموده حکمرانان خود را در
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»سيستان« و »اراکوزيا « که عبارت از قندھار و يا قرار عقيده پروفيسور
»ولسن« و داليل خوبتری »جلگه ارغنداب« باشد ،تعين و برقرار نمود .اسکندر
در يک شھر جديداالحداث که برای مراقبت و کنترول ساکنين آريا آباد شده بود ھم
عده اتباع خويش را متمرکز ساخت و تمام قراين موثقه باين نظريه موافق است که
اين شھر عبارت از »ھرات« مشھور است.
اسکندر از ين نقطه در آخر ماه اکتوبر حرکت نموده از ميان منطقه ئی که ساکنين
ھندی)12ب( در آن بود و باش داشت ،بطرف درۀ کابل روان شد و در مجاورت
اراکوزيا قشون او فوق العاده بعلت عدم خوراکه ،برف و سرما تکاليف کشيد.
عقيده ما در اينجا چنين است که خط حرکت اسکندر در ين قسمت راه عليا يا راه
کوھستانی ھرات بوده و اين خط از ميان پشته ھای سلسله کوه »پاراپوميزوس« به
ناحيه ئی واصل ميشد که قرار تمام قراين نژاد ھندی در آن مسکون بود .از طرف
ديگر در صورتيکه اين خط حرکت اسکندر تصديق شود ،به حقيقت ديگری که
»آرين« بما ميدھد ،نيز واصل ميشويم و آن اين است که اسکندر بمجرديکه از
بکتريا برگشته جبال ھندوکش را عبور نمود اولين اقدامش تغيير حاکمی بود که در
»پاروپاميزوس« مقرر نموده بود .اين مسئله ثابت ميکند که قبالَ اسکندر از اينجا
گذشته و اين ناحيه کوھستانی را مغلوب و رعيت خود ساخته بود .عالوه برين
چون موسم ،موسم آخر سال يعنی ماه اکتوبر بود وقت برای حرکت کافی و مساعد
نبود و اگر اسکندر از راه قندھار عازم شده و در حوالی آن وال به برف تصادف
نموده باشد از روی تجارب حزن انگيزی که داريم حتما َ گفته ميتوانيم که راه و
کوتل ھای غزنی کامالَ مسدود بود.
قشون اسکندر زمستان سال  330 – 329ق.م) .قبل از ميالد( را در شھر اسکندريه
قفقاز) (13گذرانيد .محل اين شھر را در جلگه بگرام ،نزديک چاريکار تقريبا َ به
 40يا  50ميلی شمال کابل تعين کرده اند .از ين جاست که نسبت به ساير محالت
به تعداد فوق العاده زياد مسکوکات سالطين »گريک و بکتريان Greco-
) «Bactrianيونان و باختری( و جانشينان سيتی آنھا يافت شده است و احتمال زياد
ميرود که اين مقام پايتخت عالقه رود »کوفن  «Kophenيا کابل بوده باشد.
در اوائل سال  329ق.م .اسکندر ھندوکش را عبور نموده و »دراپساکوس
 «Drapsacusيا »اندراب« را فتح نمود .سپس بطرف جلگه اکسوس نزول نموده
در نواحی بين رودخانه و کوھستانات دسته قشونی تعين و برقرار نمود .در ين
وقت »بسوس« به طرق شمال فرار نموده از مقام »نوتاکا  «Nautakaيا »کارشی
 «Karshiرود اکسوس را عبور نمود» .پتولمی  «Ptolmyاو را تعقيب نموده و در
نتيجه او را اسير نمود .بعد اسکندر بطرف »مارکندا  «Markandaيا »سمرقند«
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حرکت نموده »سيتی ھا« را مقابل خويش بطرف رود »سر دريا« يا »ايگزارت
 «Jaxartesپيش نمود تا باالخره از رودخانه مذکور عبور و در کوھستانات جنگ
بزرگی را در مقام »خوجند  «Khojandفتح نمود .اسکندر مدتی در جلگه رود
»ايگزارت« و نواحی قريب آن توقف نموده برای انسداد تھاجمات و شورش سيتی
ھا عده نفری برای دفاع کوتل ھا و دره ھائی که رودخانه مذکور از آن عبور
ميکند ،تعيين نمود .اثنائی که اسکندر به استحکانات اراضی مفتوحه و سائر
امورات اداری مشغوليت تام داشت» ،اسپيتامنس  «Spitameneseاز مقام »قزل«
دشت قم به »مارکندا  «Markandaبه دستۀ قشون پيش قراول يونانی حمله نمود و
قشون يونانی را منکوب و پريشان ساخت .در ين فرصت اسکندر عنان گردانيده
»کوروپوليس  «Kuropolisرا که قرار فرضی »کش  «Keshقديم و »شھر سبز«
امروزی باشد ،تصرف شده تمام درۀ »زرافشان«» ،پولی تی ميتوس
 «Polytimetusو جلگۀ رودخانه سمرقند را چور و يغما نمود .چون سال 329
ق.م .به آخر رسيده بود ،اسکندر بعد از ختم اين فتوحات قشونش را زمستان در
»آرياسپ  «Ariaspيا »زارياسپ  «Zariaspتوقف داد .اين محل را از چندين لحاظ
به مقام »ھزار اسپ« ميتوان نسبت داد .اوالَ به لحاظ موقعيت مناسب حربی که در
عين زمانيکه بر عليه تھاجمات »اسپيتامنس  «Spitameneseسد خوبی ميباشد،
چون کنار دشت واقع گرديده با رود اکسوس آذوقه به خوبی در آنجا تھيه ميشود.
ثانيا َ چون اين محل نزديک سرحدات خوارزم بود ،اسکندر بسھولت ميتوانست با
خوارزمی ھا ارتباط و عاليق پيدا کند.
در بھار سال  328ق.م .اسکندر برای مغلوب ساختن تمام اراضی واقع بين
اکسوس و ايگزارت در پنج محاذ جنگ را شروع نمود .در اوائل محاربه
»اسپيتامنس« شکست خورده مقتول شد .آنگاه به »آرياسپ« که آنرا ميتوان يقيننا َ
»ھزار اسپ« تعين نمود ،حمله نموده ابتدا چندان پيشرفتی ننموده حمالت يونانی
ھا عقيم ماند .اما باالخره شھر موصوف ھم مغلوب گرديد .بقيه فصل به انحصار
قلعه ھای جنگی متعدد قسمت عليای »سوگديانا  «Soghdianaو ماورالنھر و
استقرار نفری و قشون برای حفاظت امنيت و تابعيت داری آنجاھا صرف گرديد.
زمستان  328-327ق.م .را در »نوتاکا  «Naukataيا »کارشی  «Karshiگذرانيده
در بھار سال  327ق.م .اسکندر مجدداَ ھندوکش را عبور و از شھر اسکندريه
قفقاز سوقيات عسکری و تسخير اراضی بين اين سلسله کوه و جبال سفيد کوه را
که عبارت از کوھستان فعلی و درۀ کابل تا اندوس ]رودخانه سند[ باشد ،شروع
نمود .اينجا سوقيات اسکندر به دو محاذ منقسم گرديد .خودش با دسته قشونی
بطرف شمال رود کوفن يا رود کابل )از راه نجراب و تگاب و لغمان()» ،(14ھفسيسشن
 «Hephsestianيکی از قوماندان ھای او با »تاگزيلس  «Taxilesپادشاه ھند که به
استقبال او حاضر شده بود ،راه جنوب را تعقيب نمود .دستۀ اخير الذکر اول به
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»اتک« رسيده مشغول بستن پلی از کشتی ھا روی اندوس شد تا عندالزوم قشون
اسکندر از آن عبور و رھسپار پنجاب گردد .پروفيسور »لئسن« و »ولسن«
موشگافانه محل عبور اسکندر را از اندوس معلومات و تدقيقات نموده ،راپور
آرين را در ين زمينه قبولدار شده اند .چنانچه وضعيت جغرافيائی محل مذکور
طوريکه برای ما معلوم است سراسر به تشريحات راپور فوق الذکر مطابقت
ميکند .برای تکميل مرام حاليه ما کافی است که مختصراً متذکر شويم که تمام اين
نواحی مانند بکتريا در ماه اپريل و می  327ق.م .مغلوب و مفتوح گرديد .در ماه
جوالی  327ق.م» .پوروس  (15)«Porusدر سواحل رود »جھلم« پس پا شده و ماه
ھای آينده به استعمار و فتح پنجاب و ساختمان سفاين برای مراجعت از راه اندوس
صرف گرديد.
قسمت بزرگ سال  326ق.م .صرف تھاجمات دره ھای تحتانی اين رودخانه و
استيالی نژادھای مختلف سواحل آن گرديد .در اختتام موسم بارانی تقريبا َ در
حوالی سپتامبر يا اکتوبر سال  326ق.م .اسکندر بنای مراجعت را گذاشته عمله و
قشونی را که با او مراجعت ميکرد به سه دسته تقسيم نمود.
يک دسته را با لوازم سنگين بار تحت مراقبت »کراتروس  «Craterusاز راه
اراکوزيا و سيستان فرستاد .يک دستۀ ديگر به سرکردگی خودش راه سواحل بحر
را از بين بلوچستان و »مکران  «Makranتا »کارمانيا ) «Karmaniaکرمان(
تعقيب نمود و دستۀ سومی تحت رياست »نراکوس  «Nerachusاز راه بحری
غيرمعلوم خليچ فارس اعزام شد .ھر سه اين دسته ھا در حوالی آخر سال 325
ق.م .در مقام »سوزا  «Suzaبھم مالقی شدند و چون اسکندر صحراھای خشک و
بی آب و علف جنوبی ايران را عبور نموده بود ،از ھمه بيشتر تکليف و اذيت ديده
بود.
نتايج لشکرکشی اسکندر:
نتايج اين ھمه عمليات کشورگشائی محض اين نبود که قشون فاتح سطح وسيع آسيا
را پامال منظور حربی خود نموده مانند تيمور ،چنگيز و آتيال رفتار نموده اراضی
ئی که از آن عبور ميکردند چور و يغما و پشت سر خود يک رسته خساره توليد
کنند ،بلکه تمام اراضی وسيعی که از سواحل مديترانه تا کنار اندوس و از
ايگزارت و کسپين تا بحر ھند انبساط داشت چون يکی بعد ديگری بالفاصله
مسخر ميشد ،قشون يونانی در تمام نقاط آن منتشر گرديده به مدت قصيری اين
اراضی وسيع امپراطوری يونانی واحدی تشکيل و به تمام معنی امپراطوريت در
شرق عرض وجود نمود .ما در ھيچ جا نشنيده ايم که ساکنين بومی بعد از ينکه
يک بار قوای يونانی بر آنھا مسلط گرديده بغاوت نموده و سر از جاده اطاعت
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يونانی ھا کشيده باشند و يا قشونی را که در نقاط مختلف از طرف يونانی ھا
برقرار شده بود ،مغلوب نموده باشند به استثنای پنجاب که تقريبا ً  30سال بعد از
وفات اسکندر شورش نموده خود را از تحت تسلط يونانی ھا بيرون نمودند .در
تمام نقاط امپراطوری قشون يونانی منقسم و تمام ترتيبات قوای اداری بر اصول
»ھلنيزم« وضع شده بود .ھمين عامل احفاد يونانی را در راه وقايه حاکميت شان
در ين نواحی تا مدت مديدی کمک نمود.
وفات اسکندر:
اسکندر در بھار سال  323ق.م .يعنی در سال دوم مراجعتش به شھر بابل پايتخت
شاھان آثوری و شاھان قديم فارس وفات نموده بعد از مرگش فرزندی در خانه اش
تولد شد که يگانه پسر او ميباشد .اسکندر زمانی که ميخواست در مرکز
امپراطوری وسيع اش پايتخت جديدی طرح کند ،در اراضی باطالقی بين النھرين
به مالريا دچار و در نتيجه پدرود حيات گفت .آيا اگر دامنه حيات اين شخص از
اندازه اوسط و معمولی عمر انسان طويلتر ميشد و يا يکنفر جانشين ماھری برای
تکميل ترتيبات با عظمتی که شروع نموده بود ،ميداشت تا اساس موضوعه او را
تحکيم  ،تحفظ و ھلنيزم را در ين مستعمره بزرگ تقويت ميداد ،اين امپراطوری
عظيم الشأن چه ميشد و سر با عظمت آن بکجا ميکشيد .ليکن امپراطوری اسکندر
ده سال عمر نموده و از ھم پاشيد .اما فراموش نبايد کرد که مدت ده سال اگر چه
عصر کوتاھی بود مگر اتباع يونانی عمرانات و مؤسسات زيادی بميان آورده
صنعت ،عمارات و زبان آنھا در روحيات مردم ريشه دوانيده آنقدر ھلنيزم در
مرکز آسيا انبساط يافته بود که اقالً مدت تقريبا ً  500سال بعد از وفات فاتح کبير
اثرات آن ديده ميشد .حاال که سخن بدينجا رسيد اينک متذکر ميشويم که مرام
مخصوصه اين رساله مختصر اين است که حتی المقدور اجراآت »ھلنيزم« و
مقاومت ھای آنرا با »بربريزم« در ين مناطق تشخيص و بالخره اضمحالل
اسفناک آنرا تشريح نمائيم.
انقراض امپراطوری اسکندر:
طوريکه پيشتر متذکر شديم چون بعد از وفات اسکندر اقارب و در عين زمان
جانشين ديگری به استثنای برادرش »اريدوس  «Aridaeusو فرزندی که بعد از
وفات او از خانم اش »روشانه  «Roshaunaيا »روگزانا  «Roxaunaتولد شده بود
که بعد از مرگ پدرش به ندرت اسکندر خوانده ميشد ،در ميان نبود ،نتيجه اين شد
که تمام مارشال ھا و اشخاص بانفوذ ھر يک مستقل گرديده ھر يک از اطاعت
ھمقطاران و يا کدام مرجعی که در رأس چنين اشخاص قرار ميگرفت سر کشيدند.

16

اصول حکومتی که اسکندر وضع نموده بود سيستم سوقيات حربی و يا بزبان
ديگر عبارت از حاکميت حربی بود .حقيقتا ً حکمران نظامی ھر ناحيه حاکم ملکی
آن ناحيه ھم بوده و تحت مراقبت او سائر مصادر امور محلی اجراآت مينمودند.
زمانيکه اسکندر حيات بود قوای اجرائيه مطلقه بوده و مميزانه اجراآت ميکرد و
حکمرانان را طوری عمالً تحت مراقبت گرفته بود که ھيچ کدام جرئت نداشت که
بکدام آواز شکايت آميزی گوش ندھد و يا از اعمال مشکوک کسی اطالعی نگيرد.
اما بعد از مرگ او قوای مراقبت و کنترول که در امتياز نام برجسته و باعظمت
اين شخص فاتح قايم بود فوراً از بين رفت .در ين وقت اصول کنترول حاکميت
قوای اجرائيه ،و سزای حکام بدانديش وجود نداشته حکمرانان عساکر رقيب
مجاور را بر عليه يکديگر تحريک ميکردند چنانچه بدين رويه »ايومنئس
 «Eumenesحکمران »کاپادوسيا  «Cappadociaرا در سال  322ق.م .بر عليه
»کراترس  «Craterusتحريک نموده اول الذکر بواسطه بطالت شکست خورد.
مقدونوی ھا چون »کراترس« را دوست داشتند »ايومنئس« را بواسطه پيشرفتش
تبعيد نمودند و در سال  320ق.م» .انتی گونوس  «Antigonusرت ھم بھمين
اساس بمقابل او برانگيختند .کار »ايومنئس« در وقت مراجعت بدتر شده از آسيای
صغير در سال ) 318 – 317ق.م (.تبعيد گرديد .اما حسد و بخلی که نسبت به
انتی گونوس در دل داشت او را به ھيجان آورد ،برآن وادارش نمود که دوباره در
مقابل اين رئيس بجنگد چنانچه دامنه مبارزه آنھا بين »مديا« و »پارتيا« سر کشيده
و ايومنئس مدت دو سال باوجود بدخواھی مقدونوی ھا به زرنگی و حسن کاميابی
مقابله نمود .در جنگ سومی ) 315ق.م (.اگرچه فتحی ھم اوالً نصيب او شد
قشون خودش او را دستگير و به دشمنش تسليم نمودند و در نتيجه انتی گونوس
امپراطور آسيا شده آشکارا عنوان امپراطور را بر خود نھاد .بعد از اضمحالل
دشمن ،اولين اقدام اين بود تا »ارگی راسپيدس  «Argyraspidesو »سلورشيلدس
 «Silvershieldsطرفداران »امئرتی  «Emeretiرا به اراکوزيا فرستاد تا بواسطه
اشکاالت راه وغيره تلف شوند و گويند که اين سزا در اثر خيانتی بود که ايشان به
شاه خود »ايومنئس« نموده بود» .سيلوکوس  314) «Seleucusق.م (.حکمران
بابل کمی بعد از جاده اطاعت »انتی گونوس« سر کشيده بطرف مصر نزد
»پتولمی  «Ptolumyفرار نموده و او را به مقابل »انتی گونوس« تحريک نمود.
در نتيجه ھر دوی ايشان از مصر به سيريا و فنيسيا حمله کردند ) 312ق.م (.و تا
درجۀ پيشرفت نمودند .آنگاه سيلوکوس با  1000نفر به بابل که ساکنين آن به او
بسته بود ،حمله نموده شھر را متصرف شد .سپس نفوذ او در »مديا« و »پرسيا
) «Persiaفارس( سرايت نموده و چون خود انتی گونوس مشغول جنگ »پتولمی«
بود ،حکمرانان او را از نقاط فوق الذکر اخراج نمود .انتيگونوس چند نفر صاحب
منصب کوچکی را بر عليه او فرستاده در نتيجه مغلوب شدند .در سال  305ق.م.
سيلوکوس فتح ديگری در مقابل »نيکاتور  «Nicaturيکی از کرنيل ھای نظامی
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نموده متعاقبا ً يکی پی ديگر تمام »مديا » ،«Mediaھيرکانيا » ،«Hyrcaniaپارتيا
» ،«Partiaبکتريا  «Bactriaو »آريا  «Ariaو تمام اراضی ديگر را تا سواحل
رود اندوس جزء قلمرو خود نمود .در سال  303ق.م .برای محاربه با
»چندراگوپتا  «Chundragooptaيا »ساندراکوتوس  «Sandaracottusرود اندوس
را عبور نمود .چندراگوپتا در حين حلول اين مجادله و گير ودار عساکر يونانی،
يونانی ھا را از پنجاب اخراج نموده و از شاھان بومی ھندی خواست شاھی برای
اين مملکت تعيين کند ،زيرا انتی گونوس باز بنای تجاوزات را گذاشته بود.
سيلوکوس از محاربه با چندراگوپتا صرف نظر نموده فوراً با او صلح و تمام
عالقه پنجاب را تا اندوس) (15به او داد .در ازآ  500فيل از او دريافت نمود .چون
انتی گونوس در ين جنگ از سه طرف محاصره شده يعنی از طرف »تھراس
» ،«Thraceليسی ماکوس  «Lysimachusو از جانب مصر »پتولمی « با
»سيلوکوس« ھمدست شده بودند در مقام »فريجيا  «Phrygiaشکست خورده و در
سال  301ق.م .بدست سيلوکوس بقتل رسيد.
از ين تاريخ به بعد دامنه امپراطوری سيلوکوس وسعت گرفته آھسته آھسته سائر
رقبای يونانی خود را از پا درآورد چنانچه در سال  280ق.م» .پتولمی سيرانوس
 «Ptolemy Ceranusرا در جنگ بزرگ »غزه  «Gazaشکست داده بقتل رسانيد و
سپس در جنگ ديگر بر »ليسی ماکوس  «Lysimachusھم غالب آمده و اين شاه
ھم بقتل رسيد و تمام آسيای ميانه از اندوس تا ايگزارت تحت تسلط سلطان شامی
درآمد .پسر سيلوکوس» ،انتی کوس سوتر  «Antiochus Soterاز  280تا 261
ق.م .بالتشويش بالی اراضی مفتوحه پدرش سلطنت نمود و باالخره آنرا به پسرش
»انتی کوس تئوز  «Antiochus Theusواگذاشت .چون پادشاه اخير الذکر دچار
مشکالت جنگ با »پتولمی فيالدلفوس  «Ptolemy Philadelphusو جانشين او
»اوئرجيتس  «Euergetesگرديد به اداره حصص شرقی امپراطوری خويش
رسيده نتوانست چنانچه بکتريا تحت قيادت »تئدوتوس  «Theodotusيا قرار تذکر
»بئير » «Bayerديددوتوس  «Diodotusدر سال  256يا  255ق.م .اعالن استقالل
نمود .پارتيا) (16در حوالی  250ق.م .به تعقيب تمثال حريت خواھانه بکتريا بر
عليه امپراطور شامی بنای بغاوت را گذاشت .علت آن اين بود که »اگاتوکلس
 «Agathochesحاکم محلی بر »تری ديتس  «Tiridatesيکی از نجبای جوان
تعرض نموده بود .چون برادرش اين شخص »ارساسس  «Arsacesاز صورت
قضيه اطالع يافت بغضب شده در اثر سارشی حاکم را بقتل رسانيد و بدين منوال
آتش بغاوت در پارتيا افروخته شد» .ارساسس« ابتدا خيال سلطنت نداشته محض
برای تامين حيات خويش زمام امور حکومت را متصرف شد .آنگاه آھسته آھسته
به تحکيم قوای خويش مداومت داد تا اينکه در سال  241ق.م .بدرجۀ اقتدار کرد
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که »ھيرکانيا  «Hyrcaniaرا به حکومت اصلی پارتيا خويش که عبارت از عالقه
خراسان يعنی منطقه بين ھرات و کسپين باشد مربوط نمود.
وطن بومی »ارساسس« محققا ً معلوم نيست .بعضی ھا او را يکنفر »داھی
 «Dahianيعنی يکنفر از بوميان »سغد  «Soghdحساب ميکنند و بعضی ھای
ديگر از اھل بکتريانش )باختری( ميخوانند» .موسی خورنی Moses of
 «Choreneمؤرخ ارمنی که در قرن  5مسيحی ميزيست ھنگاميکه خانواده
ارساسيد تازه از پارتيا و ارمنيا پس پا ميشدند اظھار ميدارد که »ارساسس اول«
اصالً بلخی بود .مؤرخ مذکور عالوه برين ميگويد»:از زمانيکه بزرگترين پسر
ارساسس» ،ميتريداتس  «Mithridatesبلخ را به پارتيا ملحق نمود و آنرا پايتخت
اين مملکت قرار داد ،خانواده »ارساسيد« )اشکانی(» ،پاله ونس  «Palhavensesيا
»پھلوين  «Pahlaveeanناميده ميشد«» .استرابو  «Straboميگويد که ارساس
شخصی از اھل بکتريا بود و چون حزب مخالف »تئودوتوس  «Theodotusبه
شھر بومی او تسلط و نفوذ يافت به پارتيا فرار کرد و چنانچه اين قضيه با تواريخ
ارمنی ھا ھم مخالف نميباشد .در ذيل در پاورقی صفحه ھذا عين ترجمه کلمات
التينی موسی خورنی را مينگاريم زيرا جمالت يادداشت او خيلی عجيب و شامل
نکته ايست که در ديگر جاھا نسبت به بلخ ديده نشده .حتی به اسمی که اين شھر
افغانستان را ياد ميکند ھم در ديگر تذکره ھا به مالحطه نرسيده است .عالوه برين
از ين مضمون معلوم ميشود که طوريکه بعضی ھا فرض ميکردند بلخ و آرياسپ
اطالق به يک شھر نميشود.
بھر جھت وطن بومی و نژادی »ارساسس  «Arsacesھر چه بوده باشد ،قراريکه
بمالحظه رسيده در مسکوکات و مکاتيب عامه و مراسالت او تنھا زبان يونانی
استعمال شده و در ھيچ يک از مسکوکات او که در پارتيا ضرب زده شده و
عالمه ضرب آن مملکت را دارد زبان و حروف الفبای کدام زبان ديگر يافت
نشده .بھر صورت ناگفته نماند که اخيراً بعضی مسکوکاتی بمالحظه رسيده است
که روی آنھا اسامی شاھان پارتی و نوشته ھائی به دو زبان مرقوم است چنانچه
از ين نوع سکه جديداً در افغانستان بنام خود ارساس يکی کشف شده است.
قراريکه از ين مسکوکات معلوم ميشود شاھان پارتی عنوان شھنشاه را برای خود
اتخاذ نموده بودند اما ھنوز اين مسئله مشکوک است که آيا اين مسکوکات از
شھنشاھان پارتی است يا از »استراپيس ھا  ،«Strapisيعنی حکمرانانی که استقالل
خود را اعالن کرده و اين عنوان عالی را اتخاذ نموده اند .اگر بعضی از ين
مسکوکات را خود شاھان حقيقی پارتيا ضرب زده باشند ،ضرب ھای محلی بوده
که برای رواج استفاده محلی آريانا ضرب زده شده اند.
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مسکوکات خاندان ارساسيد )اشکانی(:
مسکوکات شاھان خانواده ارساسيد که مخصوص و رائج در خود پارتيا بود در
يکطرف بدون کدام نوشته حايز نقش سر پادشاه و بطرف ديگر تصوير نشسته
منقوش است که تير را در خانه کمان آماده گرفته است و چھار طرف آن قسمی
)(17
بزبان يونانی نوشته است که در روی سکه مربعی تشکيل ميدھد.
در اين نوشته ھا چيز ديگری جز نام خانوداه ارساس به عنوان »باسی له يوس
) «ΒΑΣΙΛΞΣشاه( يا »باسی له يوس باسی له اون« ΒΑΣΙΛΞΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
)شاھنشاه( ،صفات مختلف ΜΕΓΑΣ, ∆ΙΑΙΟΣ ,ΕΠΙΦΑΝΗΣ, ΕΞΕΠΓΕΤΗΣ,
 ΦΙΛΛΗΝΟΣ, ΘΕΟΠΑΤΗΡوغيره معلوم نميشود .تمام مسکوکات شاھان
خانواده ارساسيد صاف يونانی و عموما ً بحالت و سليقه اولی باقی مانده .فقط از
مسکوکات اين خانواده يک سکه که در افغانستان کشف شده به دو زبان نوشته
دارد و حايز اسم ارساسس ميباشد .اين سکه طوريکه اتيا ً نشان ميدھيم از ساير
جھات با مسکوکات معروف تيپ ارساسيد فرق دارد .طبقه بندی و تشخيص
مسکوکات شاھان معروف خانواده ارساسيد پارتيا سھل نيست زيرا به ترتيبی که
قبالً متذکر شديم اسم ارساسس در تمام آنھا مشترک است و زبان تاريخ از تذکار
اين موضوع قاصر است که آيا اين صفات و عناوين مخصوصی را که ما روی
مسکوکات می بينيم اصالً مربوط به کدام دسته اين خانواده بوده است .تنھا يک
چيز تا اندازه ئی در ميان آنھا فرق ميگذارد و آن عظمت و جبروت و يا تحقير
صفاتی است که شاھان ھر يک برای خود اتخاذ کرده اند چنانچه عنوان »شاه
 «Basileusو صفات عادل و مشھور شاھانی را که بعد ھا به سلطنت رسيده اند ،با
شاھان اوليه اين خانواده که صفات محقری را دارا بوده اند ،از ھم تميز ميکنند.
عنوان شاھنشاه کبير عنوانی بود که »ميتری داتس دوم  «Mithridates IIاتخاذ
نموده بود و اين عنوان را قرار معمول وقتی اتخاذ ميکردند که تمام آريانا
)افغانستان( را تا سرحدات ھند متصرف ميشدند چنانچه در مسکوکات سالطين
»سيتی« آريانا که در يک عصری مالک تمام اين اراضی بودند ،اين عنوان يافت
ميشود .لذا اگر مبدآ ظھور اين عنوان را ھندی بدانيم مرتکب اشتباه نخواھد شده
باشيم.
در موزه ھند  India Houseيک کلکسيون کامل مسکوکات سالطين ارساسيد
موجود است .اين مسکوکات را سر »ويلکاک  «Sir H. Willcockکه حال نماينده
کمپنی ھند شرقی ميباشد به موزۀ مذکور اعطا نموده است و گمان نميرود که موزه
ديگری بدين کثرت از ين مسکوکات داشته باشد.
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از روی تحقيقاتی که نسبت باين مسکوکات بعمل آمده معلوم ميشود که مسکوکات
اوائل عصر سلطنت اين خاندان در روی راسته خود نقش سر شخص جوانی را با
کسک آھنی بدون کدام نوشته نشان ميدھد و در روی چپه آن شخصی که فوقا ً
متذکر شديم با کمان خود نشسته و بدور او اين نوشته مختصر ثبت است:
 .ΑΡΣΚΟΞΒΑΣΙΛΕΩΣاين سکه را بالترديد ميتوان به ارساس اول اختصاص
داد .سپس روی سکه ديگر ھمين سر با کاله کسک فوالدی در روی راسته و در
ΑΡΣΑΚΟΥ
روی چپه آن شکل نشسته و اين مضمون
 ΒΑΣΙΛΕΩΣΜΕΓΑΩΟΥنقش است .اين سکه را نيز ميتوان بھمين پادشاه يعنی
ارساس اول اختصاص داد ليکن اينقدر ملتفت بايد بود که سکه دومی را از آن
عصر سلطنت او بايد حساب کرد که ارساس اول» ،سيلوکوس« را شکست داده
اسير نمود و صفت  ΜΕΓΑΩΟΥرا به عنوان شاھی خود افزود .در سکه ديگر
در طرف چپه عين ھمين مضمون در طرف راسته سری موجود است که با فيته
بسته شده و طوريکه سالطين اين خانواده عادت داشتند موھايش روی شانه ھا
افتاده است .در طرف راستۀ يک سکه ديگر ھمين قسم سری با فيته بسته و طذف
چپه آن شبيھه به سکه اخير الذکر ميباشد ليکن اين مضمون را ھم دارد
 .ΑΡΣΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣيک سکه پنجمی که نقش راسته و
چپه آن تقريبا ً شبيھه به سکه فوق است اين مضمون را
ΑΠΣΑΚΟΥ
 ΦΙΛΟΠΑΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΩΟΥحائز است که کلمه  Philopaterآنرا
علمای سکوک شناس عالمه اجتماع و اشتراک پسر با پدر حين حيات شاھی
ميدانند ليکن تاريخ در ين مورد خاموش است و معلوم نميشود که آيا کدام يک از
شاھان اوليه ارساسيد را در ين مورد حساب کرد .از ھمين قبيل مسکوکات يک
سکه ششمی ديگر قرار آتی حايز يکنوع مضمون ديگر ميباشدΑΡΣΑΚΟΥ :
.ΘΕΟΠΡΟΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
اگر ما اين شش نوع مسکوکات مختلف را به شاھان متقدم »ميتريداتس دوم
) (18)«Mithridates IIمھرداد دوم( اختصاص دھيم مشاراليه اولين شنھشاه اين
خانواده خواھد بود و چون زمان سلطنت او يکی از بزرگترين دوره اقتدار و
افتخار خانواده ارساسيد را نشان ميدھد ،بشھادت مسکوکات نظريه تاريخ را
تصديق و تحکيم ميکند .مسکوکاتی را که قبالً متذکر شديم ويالنت Vaillant
مسکوک شناس فرانسوی ھم تذکر نموده و ميانت  Mionnetدر کتاب بزرگش در
ين موضوع نگارشی نمود .اما انتخابات و نظريه که مسکوک شناس فرانسه در
موضوع مسکوکات شاھان اين خانواده ابراز نموده صحيح است.
ويسکوتی  Viscoutiو چند نفر مسکوک شناس ديگر خارجی ھم خود را وقف
مطالعات اين موضوع نموده اند ليکن تا حال معلومات تازه و اساسی که قابل تذکر
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باشد بدست کسی نيامده .پروفيسور ولسن ھم در نظر داشت در کتاب »آريانای
باستان  «Ariana Antiquaخود عدۀ مسکوکات ارساسيدی را که بدانھا اشاره شد
بيافزايد و بدين نوع کتابش را تکميل کند مگر چون مانند مسکوکات شاھان
ساسانی کتالک مخصوصی برای شاھان ارساسيد ھم الزم بود ،از ين نظريه
صرف نظر نمود.
ما موضوع بحث مسکوکات خانواده ارساسيد را قطع کرده نميتوانيم تا اينکه از دو
سکۀ شاھان اين خانواده که سالطين تاريخی خيلی عجيب ميباشند ،سحن نرانيم.
يکی از ين مسکوکات در روی راستۀ خود حايز سر معمولی فيته دار و حلقه ھای
پرمو ميباشد و نوشته ئی در ين طرف خود ندارد اما بطرف چپه آن شکل نيم تنه
عاليشأن رومن و اين مضمونΘΕΡΜΟΥΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣ ΘΕΑΣΟΥΡΑΝΙΑΣ :
موجود است .اين سکه در حقيقت سکه فرھاتس ميباشد که کنيزی »انسيال
 «Ancillaنام را که »ترموزا  «Thermusaمعرف شد و »انتونی  «Anthonyبه او
معرفی نموده بود عروسی نموده و به درجۀ تحت نفوذ اين ملکه درآمد که ھر
چھار پسر ديگرش را قسم يرغمل نزد »اگوستوس  «Agustusفرستاد تا بعد از
پسرش »فرھاتس  «Farhatisراھی برای جانشينی آنھا باز نموده باشد.
سکۀ عجيب ديگر سکۀ »ونونس  «Vanonusاست و از آن سه دانه موجود است.
پروفيسور ولسن يک رسم آنرا در لوحه  15کتاب آريانای باستان Ariana Antiqua
خويش برای مقايسه با سکۀ ونونس که از افغانستان يافت شده است ،داده است.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ
در يک طرف آن نقش سر »ونونس« با مضمون ساده
ΟΝΩΝΗCموجود است که بر طبق سليقه رومن ھا عنوان شاه قبل از اسم او تذکار
يافته است .در طرف چپه آن رب النوع فتح با مضمون ذيل
 ΒΑΣΙΛΕΥCΟΝΩΝΗC ΝΕΙΚΗCAC APTABANONنقش است .از روی اين
مضمون او را ميتوان پسر فرھاتس تعين کرد که از روم  Romeبر عليه
»ارتابانوس  «Artabanusتحريک شده بود و ابتدا ھم در مقابله کامياب برآمد اما
کمی بعد ضعيف شده تبعيد شد .چون ديگر مسکوکاتی از ين شاه ديده نشده انچه
که »تاسيتوس  «Tacitusنسبت به کوتاھی مدت سلطنت او بيان ميکند ثابت ميشود.

شاھان خاندان ارساسيد )کاشانی(
قراريکه وعده داده بوديم مختصراً در آتی ذکری از شاھان خانواده ارساسيد نموده
يادداشت ھائی که مولفين يونانی و رومن نسبت به ھرکدام آنھا داده بودند حتی
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المقدور بھر موقع متذکر ميشويم .باين ترتيب صفحات آتی ما عبارت از يک رشته
تاريخچه مسلسل است که تا حد امکان نسبت به شاھان اين خانواده که سلطنت شان
به ثبوت رسيده بحث ميراند .ناگفته نماند که چون سالطين پارتی بيشتر با شاھان
اروپا و حصص غربی آسيا مراودت و تصادم داشتند ،مولفين کالسيک يونان و
رومن نسبت به بکتريا و آريا در خصوص پارتيا بيشتر يادداشت و تذکر داده اند.
ارساسس اول  250 –254 Arsaces Iق.م:.
اين شخص اصالً بلخی و مسقط الرأس اش بکتريا بوده و بر عليه »انتيوکوش
تئوز  «Antiochus Theusمحالفت نموده »اگاتوکلس  «Agathaclesنايب الحکومه
پارتيا را بقتل رسانيد .در سال  241ق.م» .ھيرکانيا  «Hyrcaniaرا متصرف شده
و بر عليه تھاجمات احتمالی مشترک سيريا و بکتريا آمادگی نمود ليکن چون
»تئودوتوس  «Theodotusبکتريا وفات نمود اتحاد متينی با »تئودوتوس « دوم
نموده و بدين قرار منتظر سيريا شد در  236ق.م .چون »سيلوکوس کولونيکوس
 «Seleucus Kollinicusبا مصر صلح نمود برای اولين دفعه دستۀ قشون محدودی
در مقابل پارتيا فرستاد .در سال  230ق.م .بار دوم قشون فرستاده ابتدا »ارساسس
«را به خوارزم عقب نشاند اما بعد شکست خورده محبوس ارساسس شد .در اثر
اين فتح و ظفرمندی ارساسس عنوان »شاه بزرگ  «Megas Basilicusرا اتخاذ
نمود .قراريکه ميگويند ارساسس در مقابله از طرف »آرياراتس کاپادوسيائی
 «Ariarathes of Cappadociaکشته شده است ليکن تاريخ و موقع و چگونگی قتل
او معلوم نيست) (19و قراريکه بعضی ھای ديگر ميگويند در نتيجه افتادن از اسپ
وفات نموده است.
ارساسس دوم  Arsaces IIمقارن  220ق.م:(20) .
اين پادشاه پسر ارساسس اول است .مشاراليه به انبساط دامنه امپراطوری پارتی
صرف مجاھدت نموده زمانيکه »انتيوکوس ماگنوس  «Antiochus Magnusبا
مصر مصروف جنگ بود ،مديا را به امپراطوری خود افزود .کمی بعد
»انتيوکوس ماگنوس« دست »ارساسس« را از پارتيا کوتا و فقط »ھيرکانيا« را
برای او باقی گذاشت در سنه  210ق.م» .انتيوکوس«» ،سيرنجيس «Syringes
يک شھر »ھيرکانيا« را تسخير نمود اما »ارساسس« از »سيتی ھا« استعانت
خواسته با  100000نفر مجدداً سرگرم جدال شد تا اينکه در سال  208ق.م.
انتيوکوس با او صلح نموده به چشم داشت اينکه او را در جنگ بکتريا و آريا
کمک کنند .پارتيا و ھيرکانيا را به او مسترد نمود» .پولی بيوس «Polybius
پادشاه مقابل انتيوکوس را ارتبانوس  Artabanusمينامند اما سائر قرائن موثق او
را ارساسس دوم پسر ثانی خانوادۀ ارساسيد تعين ميکنند .تاريخ وفات او محققا ً
معلوم نيست.
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ارساسس پرياپاتيوس Arsaces Priapatinusيا فرياداتيوس Phriadatius
 196ق.م:.
ارساسس پرياپاتيوس يا فرياداتيوس پسر شاه اخيرالذکر ميبشاد .وقايع سلطنت اين
پادشاه برای ما معلوم نيست فقط اينقدر ميدانيم که سال اخير پانزدھمين سلطنت او
خيلی آرام و شھرت خوبی داشت .از ين پادشاه سه پسر باقی مانده که ھر سه
بسلطنت رسيده اند اسمای شان عبارت است از »فرھاتس ،«Phrhates
»ميتريداتس  «Mithriadatesو »ارتبانوس  «Artabanusو شرح سلطنت ايشان
قرار ذيل است.
ارساسس فرھاتس اول  181 Arsaces Phrahates Iق.م:.
اگرچه در زمان سلطنت خود ماردی را منکوب و مغلوب ساخت ليکن دوره
سلطنتش کوتاه و حايز شھرت و جاللی نبود.
ارساسس ميتريداتس اول  177 Arsaces Demetidates Iق.م:.
تارخ جلوس او غيرمعلوم است .بعضی ھا  180ق.م .و ديگری در حوالی 165
ق.م .مينويسند .موسی خورنی  Moses of Chorenحينيکه از ين پادشاه سخن
ميراند مينويسد که به برادرش ارمينيا را تفويض نمود تا در آنجا حکومت کند.
سپس برادرش بلخ را مطيع و مرکز حکومتش را در آنجا برقرار نمود .زمانی
تمام مديا و ايران ھم مطيع فرمان او گرديده و بابل را مسخر نمود .در سنه 140
ق.م» .ديمتريوس نيکاتور  «Demetrius Nicatorبا يک عده يونانی ھائی که تازه
»متريداتس  «Mithridatesآنھا را مقھور و منکوب نموده بود ملحق شده بر پارتيا
حمله و تا حدی کامياب ھم شدند اما در جنگ دومی قرار عقيده جوستن در اثر
خيانت محبوس گرديد .اگر چه پادشاه با او رفتار خوب نموده و يک دختر شاه
پارتيا را ھم به ازدواجش داد ،اما تا زمانيکه ده سال بعد از شکست »دمتريوس«،
»ميتريداتس« قشونی به ھند فرستاد و در محاربات کاميابی خوبی حاصل کرد.
مشاراليه قبل از حمله ھند يک حصه بزرگ امپراطوری »ايوکراتيدس «
امپراطور معاصرش بعضی حصص غربی بکتريا ،آريا﷼ يسيتان و اراکوزيا را
تصرف نمود اما سيتی ھا سغديان را قابض گرديدند.
ارساسس فرھاتس دوم  139 Arsaces Phrhates IIق.م:.
ارساسس فرھاتس دوم پسر »ميتريداتس« ميباشد و کمی بعد از ارسال قشون به
ھند جانشين پدرش گرديد .اما بطور صحيح تاريخ جلوس او در ھيچ جا ذکر نشده.
در سال  131ق.م» .انيوکوس سيدتس  «Antiochus Sidetesاوالً بعلت اينکه به
»ديمتريوس  «Demetriusمساعدت نموده بود و گذشته از اين چون شاھان يونانو-
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بودائی که از پارتيا متنفر بودند با او دوستی و مساعدت داشتند ،در جنگ پارتيا
بدواً بسيار پيشرفت ھا نمود ليکن در  130ق.م .در جنگ بزرگی شکست خورده
و بقتل رسيد .چون فرھاتس در ين جنگ از سيتی ھا کمک خواست ،ايشان وارد
بگتريا شده مخالفين فرھاتس را بسزا رسانيدند  .خود شاه ھم در جنگ کشته شد.
در اثر اين مالحظات اگر باور نمائيم که در زمان سلطنت او سيتی ھا کامالً
بکتريا را متصرف شده بودند درست است.
ارساسس ارتبانوس  126 Arsaces Artabunsق.م: .
اين شخص که عموی فرھاتس و کوچکترين پسر »پرياپاتيوس  «Priapatiusبر
تخت جلوس نمود اما یو ھم در جنگ سيتی ھای تخارستان زخم برداشته و در اثر
آن وفات نمود.
ارساسس ميتريداتس دوم  115 Arsaces Mithridates IIق.م: .
پسر ارتبانس که بعنوان »ارتبانس کبير «Artabanes The Greatھم ياد ميشود بر
تخت جلوس نمود .وی مفاد خود را در آن ديد که با سيتی ھا بعضی ترتيبات
تصفيه کارانه وضع کند .چنانچه در اثر کمک آنھا خود را شاه حصص غربی
بکتريا ،آريا و چند وقت بعد سلطان تمام حصص جنوبی آريانا تا رود اندوس
ساخت .معذالک چنين فرض ميشود که سيتی ھا در زمان سلطنت »آزس «Azes
و چانشين او دست تسلط در بلخ و کابل پيدا کرده سپس پنجاب را تسخير نموده
باشد .تخارھا  ،Tachariيوچی ھا  Yeutchiو ھن ھای  Hunsسفيد تحت زمام
شاھان آسيائی در »سغديان  ،«Soghdianaمملکت کوھستانی شمال اکسوس مقيم
بودند .در عصر اين پادشاه مکتوبی به روما  Romeفرستاده شده و سفيری از
طرف ميتريداتس به ديکتاتور »سيال  «Syllaفرستاده شد .ميتريداتس در حوالی
 85ق.م .وفات نموده اما تاريخ وفاتش غير محقق است.
 85ق.م:.
اين عصر ،عصر نزاع و جنگ ھای داخلی ميباشد و اگر شاھان پارتی نژادی که
مسکوکات آنھا در افغانستان پيدا شده است و تيپ صاف يونانی دارند ،خانواده
سلطنتی جداگانه باشند ،احتمال قوی ميرود که در ين عصر استقالل خود را اعالن
نموده باشند.
مناسکريس  Mnaskiresو فرھاتس:Phrahates
اين دو شخص را دشمنان تخت و تاج پارتيا مينويسند اما معلومات مفصل تری
نسبت به ايشان در دست نيست .در طی اين اغتشاشات سيتی ھا بر قوای خود
افزوده و در سال  77ق.م .شاھی از ايشان بر تخت پارتيا جلوس نمود.
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سناتريوکس  Sanatroikesيا ارساسس سيناترو 77 Arsaces Sinatraux
ق.م:.
طوريکه در مسکوکاتش نقش است شاھی به چنين اسم از قبيله سيتی ھا بر تخت
سلطنت جلوس نمود.گويند وی مکتوبی روی پارچه به ميتراديتس پونتوس نوشته
است اما صحت آن در شک است و چنين حدس مرود که خود رومن ھا آنرا
ساخته باشند .در زمان سلطنت اين پادشاه واقعل قابل ذکری رخ نداده است.
ارساسس فرھاتس سوم  67 Arsaces Phrahates IIIق.م:.
اين پادشاه پسر »سيناترو« ميباشد .بعد از پدر خويش چون به تخت سلطنت صعود
نمود فوراً داخل عقد معاھده با پومپی  Pompyشده و در طی جنگ روم واخل
معاھده با »تيگرانس  ،« Tigranesارمينيا ) Armeniaارمنستان( گرديد .وی مدت
ده سال بکمال آرامی سلطنت نمود تا اينکه در سال  56ق.م .دو پسرش
اورودس  Orodesو ميتريداتس اتحاديه مخفی بر عليه او ترتيب داده و او را بقتل
رسانيدند .سپس اين دو برادر در باب مسئله سلطنت شروع به مجادله نموده در
نتيجه اوردوس غالب شده و ميتريداتس نزد گابينوس  Gabinusنايب پومپی پناه
برده از او استمداد نمود ليکن چون گابينوس به مصر احضار شد ،ميترداتس به
تنھائی مصروف خلع برادر خود گرديد اما در نتيجه اسير و محکوم به مرگ شد.
ارساسس اورودس  55 Arsaces Orodesق.م:.
ھنگاميکه »کرازيوس  «Crasiusکشته شد ،ارساسس اورودس مشغول سلطنت و
حکمفرمائی بود .اين پادشاه با »ونتيديوس  «Ventidiusنايب »انتونی «Anthony
ھم مخالف بود و پسرش »پاکورس  «Pakoresکه در عين زمان وارث شاه تعين
شده بود در مقابله اين جنرال پس پا شده و در  39ق.م .از دست او کشته شد.
اورودس از ضياع فرزندش خيلی متاثر شده پسر ديگرش فرھاتس را وارث
خويش تعين نمود .اين پسر آخر او را بازی داده باعث قتلش شد.
ارساسس فرھاتس  37 Arsaces Phrahatesق.م:.
اگر چه حزبی مخالف ارساسس فرھاتس برخواسته بمناسبت جرم پدرکشی
ميخواستند حقوق سلطنت اين شھزاده را سلب کنند ليکن مشاراليه بکمک سيتی ھا
بر تخت سلطنت جلوس نمود .در ين فرصت انتونی  Anthonyبر پارتيا ھجوم
نموده  300ميل انطرف سرحدات ارمنيا )رود خانه کر  (Kurپيشرفت نمود و
»پراسپا  «Prasapaرا محاصره نمود و چون در محاصره ناکام برآمد حين
مراجعت خسارات زياد وارد کرد .بعد از مرگ انتونی يک برادر و رقيب
فرھاتس موسوم به »تيريداتس  «Tiridatesبنزد »اگوستس سزار« پناه برد و از او
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استمداد نمود» .اگوستس« از موقع استفاده نموده چھار پسر شاه را تربيه و به قسم
يرغمل در روما درخواست نمود اما پسر پنجم فرھاتس با کمک »ترموزا
 «Thermusaملکه ايتاليا برخالف پدر خويش اتحاديه مخفی نمود در سال  4م .او
را زھر خورانيد اما موفق به اشغال تاج سلطنت نگرديد.
ارساسس اورودس دوم  4 Arsaces Orodes IIم:.
بعد از مرگ »فرھاتس« اغتشاش و تشنج در مملکت حکفرما گرديد» .اورودس«
که در ين وقت پسر جوانی بود به مقام سلطنت ترفيع نموده و جنگ ھای داخلی را
با برادرش که بجرم پدرکشی اقدام نموده بود تقريبا ً تا ده سال دوام نمود.
»اورودس« در نتيجه بی رحمی و ظلم در حوالی  14م .بقتل رسيده و يکی از
پسران »فرھاتس« از روما برای اشغال تخت سلطنت احضار شد.
ارساسس ونونس اول  14 Arsaces Vonones Iم:.
در اثر درخواست يک حزب پايتخت پارتيا »تبريوس سزار ،«Tibrius Caesar
»ارساسس ونونس اول« را به پارتيا فرستاد و چون اين شھزاده در محاربه بر
»ارتبانس« ظفر يافت و در »سلوسيا« به مقام سلطنت ترفيع يافت ليکن بعلت
عادات غير آسيائی که در او مشاھده ميشد در ميان مردم شھرت و مقام خود را از
دست داد .لذا »ارتبانس« از موقع استفاده نموده دوباره مراجعت نمود و او را
مجبور ساخت تا از مملکت خارج شود چنانچه ترک سلطنت گفته و در ارمينيا
گناره گيری اختيار نمود اما از آنجا نيز او را خارج نمودند و در سيريا مرد.
ارساسس ارتبانوس مديا  18 Arsacess Artabanusم:.
قرار بيانات »تاسيتوس  «Tacitusاين شھزاده تنھا از طرف مادر اوالده ارساسس
بوده و در ميان سيتی ھا پرورش و تربيت شده بود و بکمک ھمين قوم به مقام
سلطنت رسيد .اگرچه ظلم و بيرحمی مردم را از او متنفر ساخته بود معذالک
بھمين رويه مداومت نمود .در سال  35م .يک پسز ديگر فرھاتس را که بھمين
اسم ياد ميشد فرستاد در نتيجه »ارتبانوس« مجدداً از »سلوسيا« تبعيد شده مدتی
در منتھای کشقت در صحراھای ھيرکانيا بسر برد .آنگاه دوباره مراجعت نموده
دشمن خود را اخراج کرد .قرار عقيده »ژوزفوس  «Josephusبعد از مرگ او
ھفت اوالد از او باقی ماند که قرار ذيل اند:
داريوس  ،Dariusباردانس  ،Bardanesگوتارزس  ،Gotarzesاورودس ،Orodes
ولوجزس  ،Vologesesپاکورس Pakoresو تيريداتس  .Tiridatesقرار عقيده ھمين
مولف از ميان اين پسران باردانس را جانشين خود تعين نمود ليکن قرار گفته
»تاسيتوس  «Tacitusبرادرش »گوتورزس« او را کشته و تخت و تاج سلطنت را
متصرف شد.
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ارساسس باردنس  41 Arsaces Bardanesم:.
اين پادشاه با روم متحد بود .قرار عقيده »ژوزفوس  «Josephusبرادرانش مقام
سلطنت را به تسليم کردند اما سائر مولفين ميگويند که بعد از جنگ داخلی بر آنھا
غالب آمده مقام سلطنت را اخراز نمود) .(21بھر جھت سلطنت او باشکوه اما کوتاه
بود .قرار روايت »تاسيتوس« دامنه متصرفات خويش را تا رود سند ،سزحدات
مملکت »داھی  «Dahaeکه عبارت از مناطق جنوب اندوس از طرف شمال شرق
تا »سغديان  «Soghdianaبود ،آنوقت در تصرف بومی ھای سيتی يعنی يوچی ھا
که داھی ھا را مغلوب نموده بودند ،انبساط داشت.
ارساسس گوتارزس  47 Arsaces Gotarzesم:.
برادر ديگر شاه قبل الذکر به سلطنت رسيد .وی قرار تذکار تاسيتوس خودش را
پرستنده »ھرکولس  «Herculesاعالن کرده و سيتی ھا به او کمک نمودند.
»کلوديوس  «Claudiusامپراتور »مھرداتس  «Mihardatesپسر
»ونونس «Vanonesشاه مرحوم را با تمام قوای خود کمک و تحريک به اشغال
تخت »پارتيا« نمود اما وی در حمله ئی که برای تصرف تخت پارتيا نمود ناکام
برآمد و »گوتارزس« کمی بعد بمرگ طبيعی مرد.
ارساسس ونونس دوم  49 Arsaces Vanonesم:.
عصر سلطنت اين شاه ھم کوتاه و خالی از شوکت و جالل بود .مسکوکات
 ΟΝΩΝΟΥکه از افغانستان پيدا شده است و در آنھا به زبان و حروف آريائی و
يونانی عنوان شھنشاه تحرير است ،قرار فرضيات علما از ھمين پادشاه ميباشد.
اما معلومات از مجاری سلطنت و شخصيت او که عامل تصديق اين فرضيات
شود چيزی در دست نيست .سلطنت و حيات ھر دو را در دو جنگ با
»ولوجيزس  «Vologesesپدرود گفت.
ارساسس ولوجيزس  52 Arsaces Vologesesم:.
پسر گوتارزس ،اين پادشاه برای تصرف ارمينيا با روم داخل جنگ شده قشونش
پيشرفت نمود و برادرش را در آنجا مقرر نمود .وی در ھيرکانيا با سيتی ھا
مشغول جدال بود .قراريکه پروفيسور »لئسن« فرض ميکند وی کابل و قندھار را
از تصرف شاھان خانواده »کدفيزس  «Kadaphisesکه از آن جمله يکی
»اھاگاسوس  «Ahagasusباشد و مسکوکاتش در درۀ کابل يافت ميشود ،نجات
بخشيده است» .ولوجيزس  «Vologesesپادشاھی است که او را »وسپاسی
 «Vespasianھم خطاب نموده اند و عنوان شھنشاھی ھم اتخاذ نموده است .سلطنت
او با حشمت و شکوه و تا اندازه ئی طويل بوده است.
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ارساسس ارتبانوس سtttوم  85 Arsaces Artabanus IIIم: .
پسر »ولوجيزس  «Vologesesبر تخت سلطنت صعود نمود اما بدبختانه از او و
سلطنت اش معلومات زيادی در دست نيست.
ارساسس پاکورس  99 Arsaces Pakoresم: .
اين سلطنت ھم اگر چه طويل بود اما حوادث قابل مالحظه ئی در آن نگذشته است.
»پاکورس« خود را دوست روم و متحد با »دسيبالوس  «Decebalusشاه
»دسی  «Deciاعالن نمود .مسکوکاتی که از پاکورس بدست آمده و نوشته بزبان
آريائی ھم دارد ممکن است از ھمين پادشاه باشد .از اينجا معلوم ميشود که در
مشرق دامنه استمالک او وسيع بوده اما احتماالت قوی بر آن داللت ميکند که اين
سکه از يکی از نايب الحکومه ھائی باشد که بعدھا مقام پادشاھی را احراز کرده
است.
ارساسس مکرينوس ) Arsaces Macrinusخسرو ايران(  115م:.
بعد از پاکورس برادرش خسرو که معاصر »تراجان  «Trajanميباشد به تخت
سلطنت رسيد» .خسرو  «Macrinusنايب امپراطور تراجان را در بين النھرين
شکست داد .آنگاه تراجان قشون زيادی اعزام نموده برای رودخانه فرات سفاين
ساخت و تمام وادی اين رودخانه و دجله را تا بحر تسخير و در شھر »سلوسيا« و
»دجله  «Tigrisپادشاه ديگری که مولفين رومن او را
»پارتناسپاتيس  «Parthanaspatisمينامند ،برقرار نمود .بعد از مرگ »تراجان«
خسرو مجدداً بين النھرين را متصرف شده و »ادريان  «Adrianبا او صلح نموده
تمام اراضی شرق فرات را به او واگذار نمود .اين سلطنت ھم طويل بوده است.
ارساسس ولوجزس دوم  160 Arsaces Vologeses IIم:.
پسر بزرگ خسرو جانشين پدر گرديد .وی با »الم  «Alamصلح و اتحاد نموده
عساکر رومن را که در ارمينيا مقيم بودند ،پراگنده و پريشان نمود اما
»پريسکوس  «Priscusو »کازيموس  «Cassimusجنرال ھای رومن تالفی اين
حادثه را نموده با فارس بجنگ درآمدند و در زمان »وروس ،«Verus
»انتيونوس  «Antionusبابل و سيلوسيا را مسخر نمود و باالخره »انتيونوس« بعد
از مرگ »وروس« با فارس صلح نمود.
ارساسس ولوجزس سوم  195 Arsaces Vologeses IIIم:.
پسر »سيناترو  «Sinatrauxبرادر شاه اخير الذکر بر تخت شاھی نشست .اين
پادشاه ھنگاميکه بر بين النھرين ھجوم نمود »استيسيفن  «Ctisiphonرا تصرف
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نموده با »سروروس  «Serverusمخالف بود .سپس با »ارتبانوس «Artabanus
داخل جنگ داخلی شده و در طی آن بمرگ طبيعی مرد.
ارساسس ارتبانوس  215 Arsaces Artabausم:.
تنھا پادشاھی است که با روم داخل جنگ شده و »کاراکاال  «Caracalaبمقصد
ازدواج دختر او بنا داشت او را محبوس ساخته و در آنجا بقتل برساند چنانچه در
ين راه بسيار از نجبای پارتی بقتل رسيد .اما خود »ارتبانوس« نجات يافت و
بمقصد انتقام با دشمن خويش جنگ را شروع و قتل و غارت زياد نمود .چون
خسرو  Macrinusبر عليه او برخواسته بود يک روز کامل جنگ شديد و خون
ريزی بين طرفين جريان داشت .حينيکه فردا »ارتبانوس« برای شروع مجادله
تدارکات ميديد ،خبر مرگ دشمن اش »کاراکاال« به او رسيد .آنگاه از خسرو
امتيازی گرفته و بجنگ خاتمه داد.
در اين وقت حادثه مھمی بميان ميايد که عبارت از تغيير خانواده سلطنتی است که
صورت وقوع آن قرار آتی است:
»اردشير بابکان  «Ardeshur Babakanيا »ارتاکزرسس  «Artacsercesيکی از
صاحب منصبان قابل مالحظه قشون پارتی است که به جسارت و شجاعت
معروف وقت بود .چون از طرف »ارتبانوس« بی اعتنائی و تحقيری نسبت به او
شده بود ،بنای شورش را نھاده در نتيجه »ارتبانوس« را مقتول و مملکت او را
متصرف گرديد .با قتل اين شاه سلسله خانواده شاھی »ارساسيد« )کاشانی( به آخر
رسيده و خانواده »اردشير« که در تاريخ به اسم خانواده »ساسانی« ياد ميشود ،در
سال  235م .شروع به حکمرانی نمود .چون آخرين فتح وی بر عليه قوای شاه
فوق الذکر در بلخ رخ داده بود ،قرار روايات فارسی ھا در ين شھر تاج سلطنت
بر سر نھاد).(22
بدين منوال دست تسلط و با آن انبساط تصرفات شاھان »يونانو -پارتی Greco-
 «Parthianبعد از تقريبا ً  500سال سلطنت مسلسل از آسيای مرکزی کوتاه و ختم
گرديد .در زمان »سيزار «Caesarsپايتخت شھر »سيلوسيا  «Seleuciaکنار

رودخانه دجله بود و علت انتقال پايتخت از عالقه اصلی آن که عبارت از
»طوس« در »خراسان« باشد ،امر اجباری و خطر ازدياد قوا و تجاوزات
»سيتی« ھا بوده است» .سيتی« ھا به تدريج در اثر مھاجرت ھای متوالی به
آريانا ،به قوای خويش افزوده اقتدار پادشاھان اين خانواده پارتی را از اياالت
شرقی خاتمه دادند .اصول حکومت پارتی ھا کامالً آسيائی يعنی عبارت از يکعده
ستراپ ھا يا سالطينی بود که ھر کدام در ايالت خود نسبت به تمام مال و جان
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رعايا اقتدار مطلقه داشتند و سر و مال ملت از آنھا شمرده ميشد .چون انسان اين
موضوع را در نظر بگيرد از اعالن استقالل پارتی ھا و عناوين با عظمت و
تکبری که در آريانا اختيار و آنرا در مسکوکات خود ضرب زده اند ،تعجب
نخواھد کرد.
منظور نظر و علت اساسی احتياج ما بشرح مختصر »پارتی ھا« در دوره انتقال
انھا از »ھلنيزم« به رويه صاف آسيائی و شرح چگونگی حيات اجتماعی آنھا اين
بود که تا اگر بصورت دائمی از وضعيت و روابط آنھا با ممالک ھمجوار نتايجی
استنباط و اخذ نشود ،دريافت شرايط وجود »بکتريا«» ،آريا« و »کابلستان« يعنی
اراضی رودخانه »کوفن  «Kopheneو حقايق تاريخی آن غير ممکن خواھد بود.
اينک در طی سطور آتی آنچه را که مدققين مغرب زمين در اثر تجسسات خويش
از نويسندگان قديم و کشفيات جديد راجع به اين مناطق استخراج نموده اند ،متذکر
شده ضمننا ً طور تبصره ياد دھانی ميکنيم که در ميان نويسندگان معاصر )قرن
 (19آنکه بيشتر در ين موضوع صرف مساعی نموده ،سنوات تاريخی را
بصورت عمومی تعين کرده و از روی عالئم تاريخی اسامی شاھانی را که مرتبا ً
خانواده وار روشن و آشکار است طبقه بندی نموده ،پروفيسور »لئسن «Lassen
)جرمنی( است) .(23سائرين عموما ً اين موضوع را تماما ً از روی مسکوکات شرح
و بسط داده اند و نسبت به وقايع احتمالی تاريخی که اسمأ به مضروبه مسکوکات
توأم بوده از خود مسکوکات بيشتر صحبت کرده اند ،چنانچه پروفيسور
»ولسن  «Wilsonاين رويه را ترجيح داده است .بالشبھه در اصول پروفيسور
»لئسن  «Lassenيک چيز خيلی ملی و جرمنی مشاھده ميشود که خودش را
متھورانه در اقيانوس بی پايان حدسيات غوطه داده ،رشتۀ معلومات خويش را
بزرگ و گسستگی ھای آنرا بھم پيوند نموده است .در نتيجه بدون اينکه برای يک
اساس تاريخی مادتا ً مواد موثقی موجود باشد ،شالوده تاريخی برای خانواده ھای
سلطنتی ،ملل و نژاد شاھان مختلف اين سرزمين گذاشته است .نگارشات اين
پروفيسور آلمانی از حمالت انتقادی مبری است زيرا وی برای تائيد استنباط ھا و
تشخيص سنوات اعصار سالطين مختلفی که در تاريخ بمناسبت تاريکی و عدم
معلومات از آنھا اسمی نرفته از نظريات »ميانت » ،«Mionnetويسکوتی
 «Viscoutiو »روشت  «P. Rochetteاقامه دليل و باز از روی ساختمان
مسکوکات سالطين و تشابھات عالئم مسکوکاتی و نشانی ھائی که بين مسکوکات
سالطين يک مملکت و مملکت ديگر موجود است ،قضاوت ھا نموده است.
بھر صورت ما معترفيم که در اينجا بسا مطالب را از روی حدسيات پروفيسور
»لئسن« اقتباس نموده ايم .باقی اگرچه گمان ميکنم پالن ترتيبات اصولی را که وی
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اتخاذ کرده ،خوانندگان عزيز طرفدار نخواھند بود معذالک بشرح قسمت ھای
عمده اين طبقه بندی اقدام کرده و اختالفات مھمی را که در ين موضوع بين
معتقدات او و پروفيسور »ولسن« موجود است ،ادأ خواھيم نمود .آنگاه ضمننا ً
معلوماتی را که متعاقبا ً بعد از تحرير کتب پروفيسورھای موصوف در ضمن
کشفيات جديد نسبت به يک خانواده شاھی »سيتی« بدست آمده به رويه نظريات
شخصی خويش عالوه خواھيم کرد.
پروفيسور »لئسن« شاھانی را که اسامی شان را مولفين قديم تذکر داده اند ،بقسم
حوادث موثق با کيفياتی ذکر و ايشانرا يا به عالقه ھای مخصوص مربوط ميکند و
يا با تاريخ ھای معين و حوادث معروف ملتصق ميسازد .آنگاه شاھان جديدی را
که مسکوکات آنھا تازه مکشوف شده به اصوالت قبل الذکر يا اصلی يا اتخاذی از
کدام باستان شناس پيشينه و يا قرار قواعد استداللی بقسمی ترتيب ميدھد که قابل
قبول باشد.
اول:
يک يا دو سکه که تا حال از »تئودوتوس  «Theodotusکشف شده و مسکوکات
»ايوتيدموس  «Euthydmusو » دمتيريوس  ،«Demetriusشاھان اوليه بکتريا و
آريانا ميباشند ،به مسکوکات خانواده »سيلوسيد« يا شاھان »يونانو -شامی Greco-
 «Syrianشباھت دارد .صورت ساختمان و کار اين مسکوکات اعلی و در طرف
راستۀ آن نقش سر قشنگ و در طرف چپه آن بعضی عالئم ميتولوژی يا اساطير
يونانی و عنوانی که عموما ً فقط بزبان يونانی منحصر ميباشد ،منقوش است .اين
است خواص مسکوکات قديم اوليه که با بعضی تشابھات مسکوکات ديگری که
ممکن با نام ھای جديد يونانی و عناوين ساده يافت شوند فقط متعلق بھمين خانواده
و ھمين عصر خواھد بود .مسکوکات مکشوفه »ھليوکلس ،«Heliocles
»انتيماکوس » ،«Antimachusاگاتوکلس  «Agathochlesو »ايوکراتيدس
 «Eucratidesبکمال خوبی به تعريفات فوق مطابقت دارد ،اما نوشته ھای اين
مسکوکات تماما ً به دو زبان ميباشد .حال آنکه مسکوکات شاھان اولی تا حال ھر
چه يافت شده است ،منحصر بزبان يونانی بوده است .بنا بران اين شاھان يا بعضی
از آنھا که عبارت از دو نفر اخيرالذکر باشند در اياالتی که زبان اھالی فقط يونانی
بوده مسکوکات متقدمين خود را قبول و رائج کرده اند و احتمال قوی ميرود که در
بعضی حصص مملکت خود ،آنجائی که زبان جديد زبان مادری شمرده ميشد آنرا
نيز در مسکوکات داخل کرده باشند .سلطنت آنھا ھم بايد از سلطنت شاھانی که
فقط مسکوکات آنھا به دو زبان تحرير دارد ،مقدمتر باشد ،اال شاه اخير الذکر که
دست تسلط بر چندين مملکت داشت .ما زبان جديد را آريائی ،باختری يا کابلی
ناميده ميتواتيم ليکن اسم اول الذکر را که عبارت از »آريائی  «Arianاست و بر
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خالف دوی ديگر تمام افغانستان را در بر ميگيرد ،ترجيح ميدھيم .تمام سالطينی
که اين زبان را برای ضرب مسکوکات خويش اتخاذ کرده اند ،آنرا در طرف چپه
سکه استعمال نموده اند و طرف راسته را برای زبان اصلی يونانی و نقش سر و
مجسمه تخصيص داده اند» .ايوکراتيدس  «Eucratedisيکی از شاھان معروف
معاصر »ميتريداتس اول ) «Mithridates Iمھرداد اول( پارتيا ميباشد و سائرينی
که فوقا ً اسامی شان ذکر رفت جديدتر اند.
دوم:
يک نوع مسکوکات ديگری موجود است که فقط حايز نوشته يونانی بوده کار و
صورت ساخت آن پست تر است و اسامی بربر ھم دارد .بعضی از ين مسکوکات
عناوين صاف يونانی از قبيل  ΣΩΤΗΡ, ΜΕΓΑΕ, ∆ΙΚΑΙΟΣوغيره و بعضی
ھای ديگر عناوين و اسم بربری ھر دو را دارد .پروفيسور »لئسن« تمام اين
مسکوکات را به خانواده ھای سلطنتی »سيتی« نسبت ميدھد زيرا ھويدا است که
سيتی ھا در قرن دوم ق.م .از مناطق »سغديانه « و »بکتريا« گذشته و در نتيجه
در آنھا توقف و به تشکيل سلطنت و حکمفرمائی پرداخته اند .وی اقسام مختلف
اين قبيل مسکوکات را به خانواده ھا و ادوار مختلف سلطنت ھای سيتی اختصاص
داده ضمننا ً در آن موضوع داخل حدسيات ھم شده و از منابع چينی ،منگولی و
مولفين کالسيک برای تقويت کالم خويش ذرايعی بدست آورده است.
سوم :
يک عده فوق العاده زياد مسکوکات جديديکه به دو زبان در آنھا تحرير است ،از
حيث صورت ضرب و شکل ساختمان خود اعلی ميباشند .اغلب اين مسکوکات در
يکطرف سر يونانی با نوشته ساده و در طرف ديگر بعضی اشکال رب النوع
اساطير يونانی از قبيل »ژوپيتر» ،«Jupiterمينرنا » ،«Minernaھرکلس Hercules
«» ،ديوسکوری  «Dioscuriوغيره نقش دارد .بعضی ھا در طرف راسته شخص
اسپ سوار و رب النوع فتح بالدار يا شکل فيل و يا اشتر بلخی دارد .بعضی ھای
ديگر اشکال فوق الذکر را در طرف چپه خود نشان ميدھد و باالخره يکدسته ديگر
در ھر دو طرف حايز اشکال فوق الذکر ميباشند .اما اسامی شاھان بزبان صاف
يونانی تحرير است و نوشته ھای اين مسکوکات عموما ً ساده ميباشد .برعالوه چيز
مھمی که در اين مسکوکات بنظر رسيده اين است که در طرف چپه آنھا در اثر
تجزيه کلمات اسم ھا ،رسم الخط جديد ديگری مکشوف گرديد .اين اسامی را
ميتوان کليد کشف و قرائت الفبای رسم الخط مذکور اتخاذ کرد .بعد از ينکه قرائت
رسم الخط اين زبان بدست آمد ،ثابت شد که اين زبان »سانسکريت« يا بھترتر
تعريف نمائيم زبان »پراکريت  «Pracritيعنی مادر زبان سانسکريت ميباشد که
مانند السنه »سميتی« از راست به چپ تحرير ميشد .اين مسکوکات که در ضرب
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آنھا دو رسم الخط و دو زبان مختلف بکار رفته مانند مسکوکاتی که در آنھا زبان
صاف يونانی استعمال شده متعلق به چندين خانواده سالطين ميباشند .در بعضی
سکه ھا اسم و عناوين يونانی صاف ميباشد که کلمات زبان آريائی آن کامالً با
يونانی مطابقت ميکند .از بعضی ديگر اسامی شاھان پارتی و عناوين يونانی و
نوشته ھای آريائی بصورت کامل با يونانی آن مطابقت نميکند .در يکعده ديگر باز
نام ھا بربری اما عناوين يونانی است که با صحت تمام به زبان آريائی ترجمه شده
است .اما دستۀ مسکوکات چھارمی که در دست داريم طوری است که اسامی آن
بربری و عناوين آن بحروف خوانای يونانی ميباشند ،اما بر عالوه نوشته آريائی
دارد که با يونانی آن مطابقت نميکند و تا حال خوانده ھم نشده اند .حقيقتتا ً
مسکوکاتی بدين اختالفات طبعا ً متعلق به نژاد و خانواده ھای مختلفی است که در
ترتيبات و طبقه بندی سالطين آن بصارت عميقی الزم است.
چھارم:
باز يکعده مسکوکات مسی داريم که شکل و صورت ساخت آن ھم بد نميباشد .در
يکطرف آنھا نوشته و نامھای يونانی و در طرف ديگر اسم شاھان بدون کدام
عنوان و صفت در حروف سانسکريت قديم تحرير است که کامالً با حروف نوشته
جات »آشوکا« که در سنگ ھای »جرنار  » ،«Girnarکتک  «Cuttackو در
منارھای سنگی دھلی ،بيھتاری  ، Bhitariاله آباد نقش است مطابقت دارد .قرار
معلوم شاھانی که باين رسم الخط سکه ضرب زده اند دو نفر اند يکی »اگاتوکلس
 «Agathoclesو ديگری »پنتاليون  .«Pantaleonاول الذکر تنھا به زبان يونانی ھم
سکه زده است.
پروفيسور »لئسن« داليل مقرون به صحت آورده ميگويد چون زبان صاف يونانی
را خانواده ھای شاھی »سيتی« در مسکوکات خويش استعمال نموده اند و اولين
دفعه رسم الخط زبان »آريائی« را يونانی ھا طرف استعمال قرار داده اند نه
»سيتی ھا« .معلوم ميشود که اصل و مبدأ زبان جديد »سيتی« نبوده است .گذشته
از ين چون اين زبان در مناطق مخصوص مسکوکات سالطين »گريکو سيتی«
معمول نبود و در مناطق بکتريا و سوگديانا که شاھان يونانی معروف آن
»تئودوتوس« و »ايوتيدموس« وغيره ميباشد مانند »سيتی« فقط بزبان يونانی
سکه زده ميشد و عالوه برين چون اين زبان تا ھر جائی که تا امروز تجزيه و
خوانده شده با وجوديکه از راست به چپ تحرير ميشود ،سانسکريت ثابت شده
است .پروفيسور »لئسن« رواج آنرا در دره کابل و »پاروپاميزوس« اختصاص
ميدھد) .(24زيرا قرار معلوم ساکنين اين مناطق قبل از کشور گشائی اسکندر ھندی
بوده اند .مسکوکاتی را که تحرير آن ھا بحروف رسم الخط سانسکريت عصر
»آشوکا« است به مناطق قريب سواحل رود »اندوس« و بيک عصری اختصاص
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ميدھد که ھنوز زبان آريائی در آنجا معمول و مروج نشده .قراريکه قبالً اشاره
نموديم مسکوکاتی که به دو زبان تحرير دارد حايز اھميت مخصوصی ميباشند
زيرا اگر به تجزيه و خواندن حروف آن کامالً موفق شويم ،کليد قرائت زبان جديد
بدست ما خواھد آمد که بعالوه قرائت و تشخيص مسکوکات ،اسرار کتيبه ھای
روی سنگ و اشيای عتيقه با حقايق تاريخی موثق و چگونگی احواالت خانواده
ھای سلطنتی که آنرا معمول ساخته اند آشکار و بدين وسيله باب جديدی در تاريخ
و ادبيات قبل از اسالم کشور کوھستانی افزوده خواھد شد.
مستر »جيمز پرنسپ« مؤسس ژورنال انجمن آسيائی کلکته که قبالً از روی زبان
شاھان قديم ھند صورت مراودات و معاھدات آنھا را با »سکوس ھا« و
»انتيوکوس« خوانده است ،برای قرائت زبان جديد لياقت و موقعيت مساعدی
داشت .وی نام ھائی را که روی اين قبيل مسکوکات تحرير بود کليد کشف الفبای
زبان »آريائی« قرار داده و دامنه معلومات خود را بيشتر در ميان عناوين و
صفات ملحقه اسامی سالطين وسعت داده است .اگرچه طوريکه قبالً اشاره نموديم
مستر »جيمز پرنسپ« مذکور در ين راه چندين رقيب اروپائی ھم داشت ليکن
ناگفته نماند که اگر وی در اين راه از علمای مذکور سبقت نه جسته ،عقب ھم
نمانده است.
ھرچند در ين رشته اختصاصی يعنی قرائت زبان »آريائی« پيشرفت ھائی ھم
بعمل آمده باشد باز ھم بعقيده ما ھنوز اکتشافات به حد رضايت بخشی نرسيده و تا
اينکه نوشته ھای »آريائی« روی سنگ ھا و اشيای باستانی توپ ھا و لوايح
عمرانات مذھبی خوانده نشود ،نميتوان گفت که اکتشافات بحد کمال رسيده زيرا
برای روشن کردن حقايق تاريخی باستانی »آريانا« يا مملکت افغانستان امروزی
با اقامه اسناد چشم انتظار ما فقط بسته به اين چيزھا است .اميد ميرود که در اثر
قرائت نوشته جات اسناد معتمد تاريخی برای تصديق حدسيات که تا حال تنھا
رھنمای ما در عالم ظلمت ميباشد ،بدست آيد .برای بدست آوردن حقايق حوادث
عصر باستان اين نواحی بی لزوم ادبيات ھند قديم را تفحص نموده اند .کتب
سانسکريت نسبت به کتب کالسيک اروپا در اين راه قاصرتر است .معذالک
حقايق ناياب قديم اين ناحيه را تا درجه ئی مؤرخين چينی روشن نموده اند ولی
آنھم مشکوک است .پروفيسور »لئسن« برای تفصيالت رساله »تفوق سيتی ھا«
خويش از ين منبع استفاده نموده اما اين يک نور ضعيفی است که ناگزير ما ھم در
نقاط تاريک بکار برده ايم .حاال که مختصراً در فوق چند دسته مسکوکات شاھان
اين مملکت را گوشزد نموديم ،ميتوان طبقه بندی تاريخی سالطين اين سرزمين را
قراريکه پروفيسور »لئسن« و »ولسن« مرتب نموده اند ،متذکر شد:
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تئودوتوس اول  Theodotus Iيا ديودوتوس اول  256 Diodotus Iق.م:.
در مسکوکات او نوشته ساده  ∆ΙΟ∆ΟΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣيافت ميشود .بعقيده
مؤرخين يونانی و التين استقالل خويش را در ھمين وقت يا کمی پيشتر از زمانی
که »ارساسس «Arsacesدر »پارتيا« شورش نمود ،اعالن نموده است .اگر به
سخن استرابو که ميگويد علت فرار ارساسس از بلخ به پارتيا اين بود که مخالفت
ھای رقيبانه »تئودوتوس« در آنجا نفوذ نموده بود ،اعتبار شود ،حرکت استقالل
خواھانه بکتريا چند سال پيشتر بوقوع پيوسته است .سلطنت »تئودوتوس« تا بعد
از اينکه ارساسس ،ھيرکانيا را تسخير نمود ،دوام داشت زيرا شاه اخير الذکر از
اتحاد شاه بکتريا با شاه سيريا بخوف بود و چون »تئودوتوس« وفات نمود از
ترس رھائی يافته با پسر و جانشينان او که بھمين اسم ياد شده اند ،داخل اتحاد
متينی گرديد.
تئودوتوس دوم  250 Theodotus IIق.م:.
از اخالق ،اعمال و حوادث سلطنت اين پادشاه معلوماتی در دست نداريم و از چند
سکه ئی که تا حال کشف ھم شده بين پدر و پسر تميز کرده نميتوانيم .انبساط دامنه
خاک مملکت او ھم غيرمعلوم است .واضح است که سائر اتباع يونانی بقيه آسيا
ھم به تمثال بکتريا و آريا برای استقالل خويش دست و پا زده اند .ليکن آيا آريا،
اراکوزيا و پاروپاميزوس معۀ کوفن يا درۀ کابل خود را تحت قيادت
»تئودوتوس  «Theodotusقرار داده اند يا برای خود شاه ديگری انتخاب نموده اند.
در ين مورد ھيچ معلوماتی در ميان نيست .چون در ين فرصت اسم ھيچ يک
پادشاه طاغی و انقالبی در تمام اين سرزمين ذکر نرفته و از طرف ديگر ھويدا
است که »ارساسس« فقط شاه پارتيا و ھيرکانيا بود ،ميتوان نتيجه استنباط کرده
بگوئيم که »تئودوتوس« به تمام مملکت شرق پارتيا سلطنت داشت.
ايوتيدموس  220 Euthydemusق.م:.
سکه اين پادشاه فقط در طرف چپه  ΒΑΣΙΛΕΩΕ ΕΥΘΥΗΜΟΣو ھيکل
»ھرکلس  «Herculesرا ايستاده يا نشسته نشان ميدھد .فقط در طرف چپه يک
سکه ديگر او اسپ وحشی بکتريا با نوشته فوق نقش است .استقرار اين پادشاه
مصادف به عصر قشون کشی انتيوکوس کبير يعنی  212ق.م .ميباشد.
»انتيوکوس« شاه شامی» ،ايوتيدموس« را در جنگ »ارساسس« کمک ننمود و
بعد از اينکه صلح بين اين دو حريف بميان آمد ،شاه بلخی در مقابل قشون و قوای
متحد شامی و پارتی تالقی شده و پس پا گرديد .جنگ نزديک »مرو« حاليه که
محل فرضی شھر »انتيوکا  «Antiochiaقديم ميباشد ،بوقوع پيوست و در نتيجه
»ايوتيدموس« به »آرياسپ  «Ariaspeفرار نمود .موقعيت »آرياسپ« يا
»ھزارسپ  «Hazaraspآنطرف صحرا بصورت يقين چنين متقاضی بود که شاه
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بلخی بعد از شکست خود به آنجا فرار کند .زيرا آنجا بين »ايوتيدموس« و فاتحين
صحرا حايل بود و ساکنين »سوغديانه« و »سيتی ھا« قوت الظھر بشمار ميرفتند.
مينويسند که »ايوتيدموس« از »ھزارسپ« پيغامی به »انتيوکوس« فرستاده و به
او حالی نمود که مقصد از لشکرکشی او طغيان و بريدن عالقه از سيريا نبوده
بلکه ميخواست خانوادۀ را که مقصر اين عمل بود )يعنی خانواده ديودوت( توبيخ
و سرزنش نمايد .از طرف ديگر چون »انتيوکوس« و »ايوتيدموس« ھر دو نژاداً
يونانی بودند ،مفاد »انتيوکوس« در ين مضمر بود که عوض ضعيف ساختن يک
شاه يونانی نژاد آنرا قوی و طرفدار خود سازد و بدين منوال به تقويت او بکوشد
تا اينکه يونانی ھا بيش از پيش در مقابل »سيتی ھائی« که »ارساسس« بکمک
خود دعوت نموده بود ،مقابله بتوانند .بدين قرار »انتيوکوس« اتحادی با شاه بلخی
قايم نموده دامنه تصرفات يونانی را بر تمام اراضی که »سيلوکوس اول Sylochus
 «Iدر دست داشت ،تا »اندوس« انبساط داد .قرار معلوم پسر »ايوتيدموس«،
»دميتريوس« که جوان وجيھی بود ،نظريات اتفاق خواھی و يکجھتی يونانی ھا
را قراريکه فوقا ً شرح داديم به »انتيوکوس« پيش نمود .چون صورت نظريات
اساسی او بمفاد يونانی ھا ختم ميشد ،کالمش در انتيوکوس اثر نموده بصورت
فوری طرف نوازش او قرار گرفت و برای پدر خويش وعده مساعدت بدست
آورد .آنگاه قشون شامی را از بکتريا و راه ھای کوھستانات شمال به دره کابل
رھنمونی نمود .در سال  206ق.م .اندوس را عبور نموده در آنجا انتيوکس با
»سوفاگاسينوس ) «Sophagasenusآشوکا( صلح نمود .چنانچه احکام اين پادشاه
را در احجار و ستونھای سنگی نقاط مختلف ھند به حروفی که کامالً به رسم الخط
نوشته ھای مسکوکات »اگاتوکلس  (25)«Agathoclesشباھت دارد ،نقش مييابيم .در
سال  205ق.م» .انتيوکوس« از راه »اراکوزيا« و »کرامانيا «Kramania
)کرمان( يعنی ھمان راھی مراجعت نمود که حين بازگشت اسکندر» ،کراتروس
 ،«Craterusيکی از جنرال ھای او تعقيب نموده بود .قرار معلوم وی در راه از
طرف اھالی ھيچ اشکال و مقاومتی نديد بلکه برعکس طبعا ً اتباع يونانی اين
ً
رضائيت تمام عمليات کشورگشائی قشون و پادشاه ھم نژاد خود شانرا به
مناطق با
حسن نظر تلقی نموده و از عبور آنھا اخذ قوا و مساعدت نمودند.
پروفيسور »لئسن« بدون دليل از روی احتماالت فرض ميکند که »انتيوکوس«
بکتريا را در تصرف »ايوتيدموس« واگذاشت و سپس کابل و ھرات يا »آريا« را
به تصرفات او عالوه نمود و »دمتريوس« را که به او دختر خود را به ازدواج
داده بود ،حکمران »اراکوزيا« و »سيستان ) «Drangianaدرانجيانا( مقرر نمود.
بعد از آن پروفيسور موصوف فرض ميکند که ھنگاميکه »انتيوکوس« در
اضطراب و کشاکش جنگ رومن ھا گرفتار شد » ،دمتريوس« حين حيات پدر
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خويش عنوان شاھی را اتخاذ نمود و در اثر کشورگشائی دامنه تصرفات خويش
را تا »سند » ،«Sindhکچ  «Cutchو »گجرات  «Gozratانبساط داد و از ين جھت
تذکره ھای تاريخی او را »فاتح ھند« ياد نموده اند  .بھمين علت »بئروچ Baroach
« و »سورت  «Suratدر ھمين عصر در تصرفات يونانی درآمده است.
دمتريوس  190 Demetriusق.م:.
روی مسکوکات اين پادشاه اين مضمون »دمتريوس بازيليوس ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
) «ΒΑΣΙΛΕΩΣدمتريوس پادشاه( ثبت است و چپه و راسته آن با مسکوکات
پدرش »ايوتيدموس« اختالفات زياد دارد .سری که در مسکوکات اين شاه نقش
است بعضی اوقات با فيته بسته است و بعضی اوقات کاله عجيبی دارد که شکل
سر فيل در آن نصب است .در يک سکه ديگر عوض سر پادشاه ،سر فيل در
طرف راستۀ سکه نقش است .در طرف چپه مسکوکات اين شاه
»ھرکلس » ،«Herculesاپولو  «Apolloو »مينوروا  «Minerveبصورت ايستاده
مشاھده ميشوند .در يک سکه »مرکيور  «Mercurھم بمالحظه رسيده است.
تاريخ وفات »ايوتيدموس« معلوم نيست .پروفيسور »لئسن« تاريخ وفات او و
جلوس پسرش »دمتريوس« را در سال  190ق.م .نسبت ميکند» .جوستن «Justin
و سائر مؤرخين غربی مينويسند که »دمتريوس« بعد از وفات پدرش برای
تصرف بکتريا با »ايوکراتيدس  «Eucratidmusداخل مجادله ميشود و اخير الذکر
با چند صد نفر تابعين اش محاصره ميشود ،اما باالخره محصورين »دمتريوس«
را پس پا و متصرفات او را معه ھند قبض ميکنند .اين بود آنچه ما از ين پادشاه و
ايوتيدموس معلومات داريم .معلوم ميشود که جلوس شاه اخير الذکر معاصر
سلطنت »ميتريداتس اول ) «Mithridatesمھرداد اول( شاه پارتيا بوده است .سنه
شروع سلطنت او را فوقا ً در طی تشريح تاريخچه شاھان »ارساسيد« به سال 177
ق.م .نسبت داديم .معذالک در باب يادداشت »جوستن« که قرار ذيل ترجمه آنرا
ميدھيم ،مباحث زياد است.
"تقريبا ً در ھمان عصری که »ميتريداتس« در »پارتيا« حکمفرمائی داشت،
»ايوکراتيدس« در »بلخ  «Bactraسلطنت مينمود و ھر دو اشخاص بزرگی بودند.
اما »پارت ھا« خوش قسمت تر بودند و زمامداران ايشان آنھا را به مدارج بلند
سوق داد .برعکس چون بلخی ھا را محاربات متعدد با »سغدی ھا«» ،
 «Arachatorو ھندی ھا خسته نموده بود ،سلطنت و آزادی ھر دو را از دست داده
و پارتی ھا ايشان را کامالً مضمحل نمودند.
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معذالک »ايوکراتيدس« چندين جنگ بزرگی نمود و چون در نتيجه خسته شده
بود» ،دمتريوس« او را محاصره نمود اما با سه صد تن خود را از محاصره
نجات داده  60ھزار عسکر دشمن را مغلوب ساحت و بعد از  5ماه ھند را مطيع
خود ساخت.
حين مراجعت از ھند در راه از دست پسرش که او را در آخر مملکت داری
شريک ننموده بود ،ھالک گرديد .فرزندش جنايت پدرکشی خود را مخفی نداشته
ھويدا ميگفت که او را نه به عنوان پدر بلکه بعنوان دشمن ھالک نموده است و
حکم داد که عراده باالی نعش او گذرانيده و جسدش را دفن نکنند".
ايوکراتيدس  178 Eucratidesق.م:.
با وجود حقيقت مسلم فوق که جلوس »ايوکراتيدس« و »متريداتس« را ھمعصر
نشان ميدھد به تاريخ دقيق دو حادثه فوق اختالف عقايد زياد است» .باير
 181«Bayerق.م .ميگويد و پروفيسور »ولسن  «Wilsonھم اين نظريه را قبول
کرده است و »ويسکوتی  165 «Viscoutiق.م .مينويسد .پروفيسور »لئسن Lassen
« وسط اين ھر دو  175ق.م.يعنی سالی را ميگويد که نزديک به تاريخی ميشود
که ما برای پادشاه پارتی تعين نموده ايم .از طرف ديگر اين ھم معلوم نيست که
قديمتر از ين دو پادشاه کدام است .پروفيسور »لئسن« ده سال برای جنگ ھای او
با »دمتريوس« اجازه داده و در نتيجۀ آن »ايوکراتيدس« مضمحل گرديده است.
سپس پروفيسور کوصوف فرض ميکند که در حوالی  165ق.م .بر دشمن خود
غالب آمده و قشون عليحده به ھند فرستاده و در وقت مراجعت از آنجا از دست
پسرش بقتل رسيد .بيانات »جوستن« نسبت به دست يافتن »ايوکراتيدس« بر ھند و
محاربه او با »دمتريوس« ما را به جائی ميکشاند که بگوئيم وی ابتدا در طی
عمليات مجادله با دمتريوس محاصره شده بود اما خود را از محاصره نجات داده
عالقه کابل و پاروپاميزوس را متصرف شد .چون خانواده دمتريوس در پنجاب
سلطنت مينمود بصورت دقيق معلوم نيست که اراضی سواحل قريب دو طرفه
رود اندوس متعلق به کی بود.
مسکوکات »ايوکراتيدس  «Eucratidesکه در بکتريا و سائر نقاط افغانستان کشف
شده است ،خيلی متعدد و شکل و عالمه اختصاصی سکه آن مختلف است .تعداد
سکه دليل بر طول سلطنت و اختالف عالمه سلطنت پر آشوب و حادثه او را ثابت
ميکند .در مسکوکات او عيننا ً مانند مسکوکات »دمتريوس  «Demetriusو
»ايوتدموس  «Euthydmusدر يکطرف يک سر فيته بسته و در طرف چپه سکه
نوشته يونانی با ھيکل يک »اپولو  «Apolloنقش ميباشد .در ين مسکوکات شاه
»ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΚΡΑΤΙ∆ΟΣايوکرتيد پادشاه« ضرب زدع شده است .در
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بعضی مسکوکات ديگر يک سر با کاله کسک فوالدی بطرف راسته بدون کدام
نوشته و در طرف چپه آن »ديوسکوری  «Dioscuriبا اين نوشته يونانی نقش
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΚΡΑΤΙ∆ΟΣاست .در بعضی مسکوکات ديگر
باز ھمان سر با کاله کسک و دور آنرا نوشته يونانی احاطه کرده و نوشته
»آريانا« بدور »ديوسکوری  «Dioscuriطرف چپه را اشغال کرده است .اين
لیق¨¨¨ب مسکوکات عموما ً مربع شکل ميباشد و نوشته آريائی آن عبارت از
) Meharajasa Mahatasa Eukratidasaايوکراتيدس شاه بزرگ( ميباشد .عالوه
برين يک سکه مخصوص و عجيبی از ين شاه بدست آمده) (26که در طرف راستۀ
اين سکه يک  tetradrachumeبا ھيکل »ايوکراتيدس« بوضعيت نشسته و کلمات
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΕΓΑΣ ΕΥΚΡΑΤ∆ΗΣو در طرف چپه آن دو سر مرد و زن با
کلمات  ΗΛΙΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙΛΗΟ∆ΙΚΗΣنقش است .پروفيسور »ولسن« اين
سکه را بواسطه وجود شکل شاه و ملکه توأم با سکه »ھليوکلس «Heliocles
تصور ميکند .اما اگر به ساختمان طبيعی بيشتر دقت شود کلمه » «ΥΙΟΣفھميده
ميشود و طرف چپه سکه اسامی پدر و مادر شاه را ميدھد .ھيچ کدام از سرھائی
که فوقا ً متذکر شديم نه عالمه شاھی يعنی نه فيته دور خود و نه کدام عنوان و
صفتی بخود ملحق دارد.
حاال که مسکوکات مختلف و عجيب ايوتيدس قرار فوق از نظر گذشت نتيجه ذيل
را از آن استنباط ميکنيم :اوالً طوريکه پروفيسور »ولسن  «Wilsonفرض ميکند
»ايوکراتيدس  «Eucratidesبعد از »ايوتيدموس  «Euthydmusدر بکتريا سلطنت
نموده زيرا مسکوکات شاه اخير الذکر تنھا بزبان صاف يونانی بدون صفت »شاه
کبير« ميباشد و نوشته »آريانا« ھرگز در ھيچ سکه بدون صفت باعظمت و جالل
يافت نشده است .دوم اينکه عنوان »شاه کبير« احتماالض بعد از تصرف مناطق
جنوب ھندوکش و ايالت کابل اتخاذ ميشد و »ايوکراتيدس« اولين شاه يونانی است
که به دو زبان يونانی و آريائی سکه زده است .پروفيسور »لئسن  «Lassenفرض
درستی ميکند که »اگاتوکلس  «Agathoclesمعاصر او بوده و با او يکجا حين
مرگ »ايوتيدموس« قد علم نموده خود را حکمران کابل و کوھستانات عالقه رود
»اندوس  «Indusو آنطرف ھندوکش تا رود »اکسوس  «Oxusاعالن نموده است.
در ين صورت اوليت و تقدم در ضرب مسکوکات به دو زبان ثانوی مسکوکات
»اگاتوکلس« سانسکريتی بوده مانند مسکوکات »ايوکراتيدس« از ين مالحظه
بصورت احتمال معلوم ميشود که »اگاتوکلس« از طرف »انتيوکوس Antiochus
« حکمران کابل بوده و بعد از ينکه »آشوکا  «Ashukaعالقه اندوس و حصه جات
رود »کوفن  «Kophinرا به »انتيوکوس« واگذار شد مشاراليه مناطق شمال
ھندوکش را قراريکه اصالً ھم تحت حکمرانی »ايوتيدموس« بود به او واگذار شده
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و در قسمت جنوب ھندوکش »اگاتوکلس« را نايب الحکومه مقرر نموده باشد .بھر
جھت اين ھم يک حدس است.
از آن حصۀ يادداشت »جوستن« که از جنگ ھای متعاقب »ايوکراتيدس« ذکر
ميکند چنين حدس استنباط ميشود که باالخره بر »اگاتوکلس« غالب آمده باشد .از
طرف ديگر وفور مسکوکات ايوکراتيدس که به دو زبان ضرب زده شده و
اکتشاف آن در نقاط مختلف با ندرت مسکوکات که محض بزبان يونانی به ضرب
رسيده و فقط با اسم حايز صفت »شاه« ميباشد يکجا شده حدس فوق الذکر ما را
مبنی بر اينکه »ايوکراتيدس« تقريبا ً از اوائل سلطنت خود بر کابل و
پاروپاميزوس حکمفرمائی نموده تقويت ميکند .از ين ھم گذشته دو دليل موثق فوق
الذکر برين ھم داللت ميکند که بعد از محاربه که قرار گفته جوستن  5ماه دشمن
را محاصره نموده بود دمتريوس مضمحل گرديده به ھند فرار نمود و ايوکراتيدس
آريا و بکتريا و کابل يعنی تمام خاک افغانستان امروزی را تحت قيادت خود
درآورد .سپس ھند را برای اولين دفعه يا دفعه ثانی تسخير نموده دوباره آنرا بر
متصرفات »آريانا«ی خويش افزود و بدين قرار به تنھائی پادشاه تمام اراضی که
از »پارتيا« تا »اندوس« معۀ پنجاب و سند باشد گرديد .اما اين قسمت سلطنت او
طول زياد نکشيد زيرا از قرائن موثق معلوم ميشود که حين مراجعت از ھند از
دست پسرش مقتول ميشود معذالک ھيچ يک از مولفين نه اسم و نه وقايع پسر او
را که به کمک آن تاريخی مشخص شود ذکر کرده اند .جوستن اظھار ميکند که
پسر در امر سلطنت با پدر خويش شريک بود اما تا حال ھيچ سکه برای ما به اين
مطلب اشاره ننموده تا حقيقت چنين اشتراک را تقويت مينموديم زيرا اگر سکه را
که در آن دو سر نقش است شاھد اين مدعا بگيريم اين مسئله الينحل ميماند که سر
طرف چپه نه فيته نه عالئم و نه عنوان شاھی دارد.
ھليوکلس  155 Helioclesق.م:.
ΗΛΙΟΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΕ ∆ΙΚΑΙΟΣ

اين پسر پدرکش را بعضی فرض ميکنند که اسم پدر خود »ايوکراتيدس« را حايز
بود اما پروفيسور »لئسن« قرار نظريه »ميونت  «Mionnetچنين خيال دارد که
در ميان شاھان مجھولی که تا حال اسم و نشانش کشف شده »ھليوکلس« پسر او
باشد .پروفيسور »ولسن« ھم اين را قبول نموده و تاريخ جلوس تشددکارانه او را
به  147ق.م .نسبت ميدھد .اتخاذ عنوان »ديکايوس  «∆ΙΚΑΙΟΣناقص نيست و
اگر تفسير سکه که دو سر نقش دارد راست باشد ،عادت يونانی و آسيائی است که
بعد از پدر اسم او را اتخاذ مينمودند .مسکوکات مکشوفه »ھليوکلس« تنھا به زبان
صاف يونانی و به دو زبان يونانی و آريائی ھم ضرب زده شده است .زمان
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سلطنتش اگر چه کوتاه بود ولی مانند عصر پدرش دامنه تصرفاتش به بکتريا و
پاروپاميزوس که در آنجا زبان آريائی زبان مادری شمرده ميشد ،انبساط داشت.
انتيوکوس  150 Antiochusق.م:.
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΘΕΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

شکل طرف چپه سکه ھای يونانی ساده و قرار فرضی »نيپتون  «Neptuneرا
نمايش ميدھد .اما اين خيلی مشکوک به نظر می آيد .اگر چنين حساب کنيم که
»ايوکراتيدس« از  175ق.م .گرفته  25سال سلطنت کرده باشد )پروفيسور لئسن
تاريخ جلوس او را داده است( وفات او در سال  150ق.م .واقع شده است.
معذالک پروفيسور زمان سلطنت او را محض  5سال حساب ميکند و به اين اساس
به  160ق.م .ختم ميشود .داکتر »ولسن« به تعقيب »بيئر  «Bayerسلطنت او را
از  181تا  147ق.م .دوام ميدھد و »روشت  «P. Rochetteاين سلطنت را به
 155ق.م .اختتام ميدھد و چون حد وسطی تمام نظريه ھای فوق ميباشد ما ھم آنرا
قبول نموده ايم .ميدانيم که »دمتريوس نيکاتور  «Demetrius Nicatorشامی در
سال  140ق.م .قشونی بر عليه پارتيا فرستاده و در ين جنگ مستعمرات يونانی
بکتريا ھم که جديداً تحت تصرف پارتيا رفته بودند و پارتيا را به نگاه دوستی
نميديدند با او کمک نمودند .نظريه فرضی پروفيسور »لئسن« تاريخ وفات
»ايوکراتيدس« را  160ق.م .تعين ميکند و  20سال ديگر را برای يک عده
شاھانی که بعد از ايوکراتيدس در بکتريا سلطنت نموده اند وقف ميکند .ولی بئير
و پروفيسور ولسن بحد اکثر  17سال برای چنين شاھان تعين مينمايند که بعد از
ايوکراتيدس تا زمانی سلطنت نموده اند که »ميتريداتس« پارتيا را محکوک ننموده
بود و چون مسکوکات اين قبيل سالطين حائز عالئم مسکوکات صاف يونانی و
عناوين يونانی ميباشد ،معلوم ميشود که سالطين مذکور جانشينان ايوکراتيدس در
بکتريا ميباشد .اين شاھان عبارت اند از »ھليوکلس ،«Heliocles
»انتی ماکوس  «Antimachusو »اگاتوکلس  «Agathoclesزيرا مسکوکات شان به
شرايطی که متذکر شديم مطابقت ميکند و نوشته مسکوکات دو شاه اول الذکر در
دو زبان ميباشد) .(27يعنی با زبان يونانی زبان رومن ھم ميباشد .در مسکوکات شاه
اخير زبان يونانی و عالمه ھای قديم سانسکريت بکار رفته است.
اگاتوکلس  190 Agathoclesق.م:.
ΒΑΣΙΛΩΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΣ
Agathoklayaja

پروفيسور »لئسن« اين پادشاه را طوريکه ما قبالً متذکر شديم پادشاه کابلستان تا
سواحل اندوس تصور ميکند و اراضی ماورای ھندوکش را ھم تا اکسوس در
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تصرف داشت .پروفيسور موصوف او را مخالف ايوکراتيدس فرض ميکند که
باالخره او را مغلوب ميسازدو پانتليون که با يونانی و اساطير سانسکريت سکه
ميزد و تا حال ھيچ سکه با عالمت صاف يونانی و سکه در دو زبان يونانی و
آريائی پيدا نشده است قرار فرض پروفيسور »لئسن« بعد از اگاتوکلس در اراضی
قريب اندوس به استثنای کابل سلطنت نموده است .کابل را به اين جھت مستثنا
نموديم که بعد از غلبه ايوکراتيدس بر اگاتوکلس جزء متصرفات او شده بود .اگر
اين فرض قبول شود در فاصله بين ايوکراتيدس و فتح متريداتس در بکتريا فقط
»ھليوکلس  «Helioclesو »انتی ماکوس  «Antimachusبه سلطنت رسيده اند و
اين ھر دو ممکن است در ين اراضی و عالقه پاروپاميزوس در ين مدت سلطنت
نموده باشند .اما بھيچ صورت فرض کرده نميتوانيم که کدام يک بيشتر سلطنت
کرده است .بنابرين به ھيچ دليل نميتوان برای »انتی ماکوس« در »درانجيانا«
سلطنت عليحده تفحص کرد زيرا وی در دو زبان سکه زده است .اگر او را
جانشين فوری »دمتريوس« طوريکه مدت خيلی قصيری ھم در ين ناحيه سلطنت
نموده باشد ،فرض کنيم باز با مسئله ضرب مسکوکات در دو زبان مغايرت ميکند
زيرا از »دمتريوس« ھيچ سکه بدست نداريم که در دو زبان ضرب زده شده باشد.
ممکن اين واقعه پيش شده باشد که چون حکم جانشينی در چنين حصه بکتريا قبالً
از طرف خود »ايوکراتيدس  «Eucratidesبه »متريداتس  «Mithridatesپارتيا داده
شده بود بدواً »ھليوکلس« و بعد از آن انتی ماکوس« سلطنت نموده باشند.
»نيکاتور  «Nikatorو »نيکئفورس  «Nikephorusو سائر شاھان ممکن با شاھان
پارتی در آريا و پاروپاميزوس بجنگ و کشمکش بودند تا اينکه در  140ق.م.
مطيع شدند معذالک اگاتوکلس نيم قرن قبل از اينھا در ناحيه ديگری که عبارت از
کابل باشد ،بوده است .اگر اين فرض ما راست باشد که وی را
»انتيوکوس  «Antiochusبعد از معائده با »آشوکا« ده سال قبل تر از آنچه که
پروفيسور »لئسن« ميگويد حکمران کابل تعين و برقرار نموده باشد احراز
استقالل و ھم فتوحات او دو عالئق ماورأ ھندوکش تعين خواھد بود و اگر منظور
نظر اين باشد که صافی يونانی مسکوکات نقره ئی اين پادشاه چنين متقاضی باشد
که در مناطق ماورای ھندوکش رفته باشد تنھا تاريخ اوليه برای اين مطلب کافی
است زيرا فرض اولی او را معاصر »دمتريوس« قرار ميدھد.
پانتالئون  195 Pantaleonق.م:.
ΒΑΣΙΛΕΩΕ ΠΑΝΤΑΛΕΟΝΤΟΣ
Pantalawanta Sans

»پانتالئون« قرار نظريه فرضی ما ممکن حکمران ديگری بوده باشد که از طرف
»انتيوکوس« به اراضی که زبان رسمی کشور »آشوکا« در آن معمول بوذ تعين
شده است .ممکن وی را »اگاتوکلس« و محتمالً »ايوکراتيدس« ھم مغلوب نموده
باشد .پانتالئون معاصر اگاتوکلس بوده نه جانشين او .اين دو پادشاه ھر دو عنوان
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ساده »شاه « را بدون کدام صفت و افزايش ديگری به اسم خود استعمال نموده اند
و شکل مکمل حروف يونانی مسکوکات انھا حقيقت مسلمی برای مسکوکات
شناسان است .در مسکوکات که حايز نوشته سانسکريت ميباشد محض نام خود را
بدون کدام عنوان ضرب زده اند.
فعالً آن دسته شاھان بکتريا – کابل – آريا را که مسکوکات آنھا فقط به زبان
يونانی يا يونانی و سانسکريت ضرب زده شده گذاشته از يک عده شاھانی صحبت
ميکنيم که مسکوکات آنھا در طرف چپه حايز عالمه يونانی و نوشته آريائی در
طرف راسته عموما ً االھه ھای ميتولوژی يونانی را حايز اند .قبالً بمشاھده رسيد
که ايوکراتيدس در ميان اين قبيل پادشاھان اولين کسی است که در ضزب
مسکوکات خويش دو زبان را استعمال نموده است .علت اين امر را ما چنين
فرض ميکنيم که شاه بعد از فتح عالقه پاروپاميزوس به استعمال دو زبان در
ضرب مسکوکات اقدام نموده و از ين تاريخ عنوان »شاه کبير« را اختيار نموده
است .بعد از وفات او چنين فرض ميشود که مملکت وسيع اش پاره پاره و به
ممالک مستقلی منقسم شده باشد و تعداد شاھان ،شاھان کبير و شھنشاھان که در
اثر کشفيات اخير ظاھر شده است با ھجوم سيتی ھا و تقسيماتی که مستلزم تھاجم
آنھا ميباشد مطابقت دارد .پروفيسور »لئسن« عالوه بر سلطنت بکتريا وجود سه
سلطنت ديگر را فرض نموده است :يکی سلطنت شرقی تحت اداره »مناندر
» ،«Manaderاپولودوتس  «Apollodatusکه شامل پنجاب دره اندوس و کابل
بوده و »اراکوزيا« يا قندھار را نيز يک وقتی به تصرفات خود عالوه نموده اند
ديگری سلطنت عربی در ھرات و سيستان و سوم سلطنت مرکزی پاروپاميزوس
معذالک ما چنين عقيده داريم که اين حصۀ اخير الذکر مربوط به سلطنت بکتريا
بوده زيرا مسکوکات »ھليوکلس  «Helioclesو »انتيوماکوس  «Antimachusاگر
بعضی بزبان صاف يونانی بوده به دو زبان ھم خوب زده شده اند .و تقسيمات
افغانستان به نھج فوق الذکر به عصری شبيھه است که انحالل امپراتوری احمد
شاه بعد از وفاتش روی کار آورده است و بدين جھت امکان دارد که در عصر
يونانی ھم يکدفعه چنين شکلی را بخود گرفته باشد.
برای طبقه بندی اين شاھان که تازه اسمای ايشان کشف شده و تميز عالقه ھای
نفوذ ايشان مواد مھم و زمينه حدسيات محدود است زيرا دوره سلطنت ايشان تمام
شاھان تقريبا ً يک عنوان را حاسز بودند چنانچه بطور مثال متذکر ميشويم که يک
عده زياد شاھان صفت »سوتور  ΣΩΤΗΡمنجی« را با عنوان سده »بازيليوس
) «ΒΑΣΙΛΕΥΣشاه( اتخاذ نموده .در ضرب مسکوکات خود حروف زبان آريائی
و يونانی ھر دو را استعمال مينمودند و عالمه ضرب و يا نشانه ديگری که باعث
تميز آنھا از يکديگر گردد در مسکوکات شاه مشاھده نميشود .بدين علت اگر آنھا
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را از يک خانواده بشماريم حق داريم با وجوديکه حدسيات قضاوت درستی
قضاوت درستی در ين مورد نميتواند و نه ارأ عمومی اين مسئله را قبولدار شده
ميتواند .عنوان »سوتور ΣΩΤΗΡمنجی« در زبان آريائی ھم کلمه دارد اما يکی
از حروف آن تا حال بصورت رضائيت بخش خوانده نشده .کلمه که در زبان
آريائی بر طبق عقيده عموم برای پادشاه وضع شده »ماھاراجاسا «Maharajasaa
)عالمات سانسکريت( ميباشد اما برای »سوتر  ΣΩΤΗΡمنجی« دو کلمه بدست آمده )عالمات
سانسکريت( .مستر »جيمز پرنسپ« اين کلمه را »نان داتاسا  «Nandatasaميخواند و
پروفيسور »ولسن« بصورت مترددانه »تاداراسا  «Tadarasaقرئت ميکند و
پروفيسور »لئسن« آنرا »تادارا «Tadaraيا »تاداراسا  «Tadarasataميخواند زيرا
وی مطلع شده که مستر »جيمز پرنسپ« » «Pحرف اخير را بجای » «Sيافته
است لذا » «Oصورت قرائت خود را تغيير داده است .ما يک صورت اخيری را
قبول ميکنيم و آن صورت قرائت کپتان »کننگھم  «Cunninghamانجنير بنگال
است که آواز مابعد حرف اولی را طوری يافته که » «Kدر کلمه
»ايوکراتيدس  «Eucratidesاستعمال شده و آنرا »تراداتاسا  «Taradatasaخواند
است .اين صورت قرائت بيشتر بصورت مستقيم بکلمه سانسکريت »تران «Tran
يعنی »حمايت« شبيھه است.
شاھان سوتور يا  9منجی قرار ذيل اند:
 -1مناندر  155 Mananderق.م.
 ΜΕΝΑΝ∆ΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣمناندر شاه منجی

 -2اپولودوتوس  135Apollodotusق.م.
 ΑΠΟΛΛΟ∆ΟΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΩΤΗΡΟΣاپولودوتوس شاه
منجی .اين شاه در بعضی مسکوکات به اين اسم ΚΑΙΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ
ھم ياد شده است.
 -3ديومدس Diomedes
∆ΙΟΜΗ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΠΟΣ
 -4زوی لوس Zoilus
 ΖΩΙΛΟΡ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣزوی لوس شاه منجی
 -5ھی پوس تراتوس Hippostratus
 ΙΠΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣھی پوس تراتوس شاه منجی
 -6استراتن Staton
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 ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣاستراتونس شاه منجی
 -7ديونی زيوس Dionysius
 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΕ ΣΩΤΗΡΟΣديون زيوس شاه منجی
 -8نی سياس Nicias
 ΝΙΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣنی سيوس شاه منجی
 -9ھرمايوس Hermaeus
 ΕΡΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΩΤΗΡΟΣھرمايوس شاه منجی

سکه ھرمايوس به اين اسم ھم ديده شده است.
اسامی شاھان فوق الذکر را از نمره  3الی اخير کپتان »کننگھم « کشف نموده
است.
چون شاھان فوق الذکر ھمه حايز يک عنوان اند و عالميه اختصاصيه در
مسکوکات ايشان مالحظه نميشود مراعات ترتيب سلطنت ايشان آسان نيست
معذالک مسکوکات »ھرمايوس« نسبت به مسکوکات ديگران نا کامل تر و
حروف يونانی بعضی مسکوکات او شکل حقيقی خود را نسبتا ً از دست داده است
و چون وی آخرين پادشاه يونانی آريانا است احتمال دارد که فاتحين بربر ھم تا
يکزمان بنام او سکه زده باشند تا اينکه »آزس« از ميان خود ايشان عنوان ھندی
»شاه شاھان« را اتخاذ و به اسم خود سکه زده است.
پروفيسور »لئسن« فرض ميکند که »پادشاھان منجی« تماما ً در پنجاب ،کابل و
در قسمت ھای اندوس سفلی جانشين »مناندر  «Mananderبودند .ما فھرست
پادشاھان اين طبقه را که برای پروفيسور »لئسن« و »ولسن« تماما ً معلوم اند 5
اسم ديگری را نيز عالوه ميکنيم که کپتان »کننگھم  «Cunninghamانجنير بنگال
کشف و در ژورنال انجمن آسيائی کلکته شايع شده اند .پروفيسور »لئسن« فرض
ميکند که ھرمايوس آخرين پادشاه اين سلسله را »آزسس «Azes bدر حوالی 120
ق.م .مغلوب ساخته و اين ايجاب ميکند که »مناندر  (28)«Mananderدر  155ق.م.
چانشين »ايوکراتيدس« شده باشد و بدين منوال  35سال برای سلطنت سلسله اين
خانواده باقی ميماند .مسکوکات تمام اين سالطين به استثنای دو شاه اوليه و
ھرمايوس خيلی کمياب ميباشد .بنابرين ھيچ دليلی در بين نيست که به طول دوره
سلطنت آنھا داللت کند و در اينجا چنين الزم می افتد که برای تشکيل سلطنت ھای
خصوصی مملکت تقسيم شده باشد و قطعاتی که سھم »مناندر« و »اپولودوتس«
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بود بقدر کفايت وسيع بود زيرا ئر ين عصر فتور چندين عالقه ممالک ديگر در
تصرف ايشان افتاده است.
ازدياد عده شاھان »سوتر« يا »منجی« مخالف نظريه فرضی پروفيسور »لئسن«
مبنی بر اينکه تمام ايشان حکمرانان يک عالقه ميداند نيست و پيشرفت
»ميتريداتس دوم« تا اندوس مخالف اين امر نيست که سائر شاھان يونانی آنطرف
اين عالقه را گرفته و در آنجا استقالل خود را محافظه نموده اند.
حاال مميخواھيم يک سلسله سالطين ديگر يونانی را متذکر شويم که عنوان و
صفت آنھا غير عنوان و صفت شاھان يونانی فوق الذکر است .در ين سلسله سه
شاه دارای صفت »نيکافورس  «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣو دو حايز
»انيکتوس  «ΑΝΙΚΗΤΟΣو يکی صاحب صفت »نيکاتورس «ΝΙΚΑΤΟΡΟΣ
ميباشد .شاھان مذکور در مسکوکات خويش زبان يونانی و آريائی ھر دو را
استعمال نموده اند و اسمای ايشان قرار ذيل است:
 -1انتی ماکوس Antimachus
يونانی :انتی ماکوس شاه نيکافورس ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
آريائیAntimakhusa Maharajasa Iyadharasa :

ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ

 -2آرکه ليوس Archlius
يونانیΑΡΧΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ ΝΙΚΦΟΡΟΣ :
آريائیArchehasa Maharajasa Dhamikasa Iyadharasa :
 -3انتيال سيدس Antialcides
يونانیΑΝΤΙΑΛΚΙ∆ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ :
آريائیAntialikidasa Maharajasa Iyadharasa :
 -4ليسياس Lycias
يونانیΑΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΙΚΗΤΟΣ :
آريائیLiacikasa Maharajasa Apatihatarasa :
 -5فيلوکزينوس Philoxenus
يونانیΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΙΚΗΤΟΣ :
آريائیPiliskinasa Maharajasa Apatihatarasa:
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يکنفر شاھی که حايز صفت »نيکاتوس« ميباشد شخص ذيل است:
اميان تاس Amyantas
يونانیΑΜΥΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΝΙΚΑΤΟΡΟΣ :
آريائیMmitasa Maharajasa Iyadharsa :

اراضی تحت فرمان اين سالطين منطقه آريا يعنی ھرات و اراضی جنوب بکتريا
بود که قراريکه ميدانيم در حوالی  145ق.م» .متريداتس« آنرا فتح نموده و سيتی
ھا در يک موقع در آن تھاجمات نموده اند .عالوه بر ين اراضی سيستان يا
»درانجيانا  «Dranjianaھم در حيطه تصرف آنھا بوده است.
پروفيسور »لئسن« منطقه حکمفذمائی »انتيال سيدس« را در حوالی  160ق.م.
»پاراپاميزوس« و »اراکوزيا« ميدناد .تاريخ  160ق.م .تاريخ وفات
»ايوکراتيدس« ميباشد و قرار فرض »ليسياس (29)« Lyciasجانشين »انتيال
،«Antimachus
»انتيماکوس
حکمرانی
است.
گرديده
سيدس«
»فيلوکزينوس» ،«Philoxenusآرکه ليوس  «Archeliusيا »آرکبيوس «Archbius
و »امين تاس  «Amyantasرا ھمين پروفيسور به عصر بين  165و  145ق.م،.
يعنی از تاريخ وفات »دمتريوس«تا زمان فتح اين مملکت بدست »متريداتس« در
ھرات و درانجيانا تخصيص ميدھد .در اختصاص اراضی به اين شاھان ملتفت
بايد بود که آن حصص را به ايشان تخصيص داده ايم که ھمجوار »سيتی ھا« و
»پارتھا« بوده زيرا شاھان مذکور دايما ً با اين دو گروه دست و گريبان و در
مجادله بودند .قراری که فرض ميکنند شاھان فوق الذکر يونانی در جنگ ھای
»سيتی« و »پارتی« بصورت موقتی بعضی پيشرفت ھا می نمودند چنانچه بر
طبق آن بعضی عناوين و صفات پر افتخار فتح و غلبه را احراز نموده اند .اين
شاھان را محض به عنوان »بازيليوس ) «ΒΑΣΙΛΕΩΣشاه( و صفات واضح خود
شان ياد کرده اند .چون در ميان ايشان کسی عناوين »ميگا بازيليوس ΜΕΓΑ
) «ΒΑΣΙΛΕΩΣشاه بزرگ( و »بازيليوس بازليون «ΒΑΣΙΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
)شاه شاھان يا شاھنشاه( را نداشته ،گفته ميتوانيم که مملکت ايشان چندان وسعت
نداشته است.
عالوه بر سلسله شاھانی که فوقا ً متذکر شديم يک دسته شاھان ديگر يونانی نيز
معلوم است که عناوين ايشان کلمات صلح خواھی و داللت بر عدم ترکتازی و
صفات امنيت خواھی ايشان ميکند .آنھا در جنگ شھرت و پيشرفتی نداشتند .اين
شاھان چند نفر اند و در ميان آنھا يک ملکه ھم بشمار می آيد.
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ھيليودس  155 Heliodesق.م:.
ΗΛΙΟΚΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ∆ΙΚ∆ΙΚΑΙΟΣ

بعضی اوقات نوشته مسکوکات اين شاه فقط به زبان يونانی بوده و در بعضی
سکه ھای ديگر زبان آريائی ھم استعمال شده است .نوشته آريائی نوع مسکوکات
Maharajasa Dhamikasa Helioklyasa
قرار ذيل است:
کپتان »کننگھم« سکه يکنفر شاه ديگر را بدست آورده که او را نيز ميتوان در
زمره اين سلسله شاھانی که فعالً مصروف تذکرات آنھا ھستيم حساب کرد.
تلفوس :Telephus
نوشته آريائی سکهTelephusa Mahajarasa Sukarmasa:
نوشته يونانی سکهΤΗΛΕΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΡΓΕΤΟΣ :
اگاتوکليا  140 Agathocleiaق.م:.
نوشته يونانی سکه اوΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΣΣΑΣ ΘΕΟΤΡΟΜΟΣ :
نوشته آريائی سکه اوMaharajasa Midratasa Mikasakyayasa :
»ھليوکلس« پدرکش فرضی ،جانشين »ايوکراتيدس« شخصی است که قبالً نسبت
به او تذکر داده ايم .نسبت به سلطنت و وقايع تاريخی دو شاه ديگر ھيچ معلوماتی
در دست نداريم .پروفيسور »لئسن« ملکه را بعد از »اپولودوتس« و »ديوميدس
 «Diomedesبين »شاھان ناجی« )شاھان سوتر( ھند قرار ميدھد اما اين نظريه را
از روی حدس اظھار ميکند .وجود نوشته زبان آريائی در مسکوکات انھا دليل بر
اين است که ايشان به اراضی جنوب »پاراپاميزوس« سلطنت کرده اند و يک نوع
سکه شاه اول الذکر که فقط بزبان يونانی بضرب رسيده چنين ادأ ميکند که وی در
بکتريا ھم دست تصرف داشته .آنچه را که ما جرئت کرده به شاھان فوق الذکر
نسبت ميدھيم قرار آتی است:
فھرست مختصر اسمائی که فوقا ً متذکر شديم از يکعده شاھان يونانی نمايندگی
ميکند که مسکوکات آنھا تازه کشف شده و ما نميتوانيم که بکمال تحقيق برای آنھا
تاريخ و مملکتی مرتب و تخصيص دھيم و بصورت مطلق موضوع مادی تاريخی
برای آنھا تھيه نمائيم .از ميان تمام شاھانی که بعد از »ايوکراتيدس«» ،مناندر« و
»اپولودوتس« بسلطنت رسيده اند ،اسم دو نفر آنھا ھمه جا در کتب مولفين
کالسيک تذکر رفته اما اين تذکار ھميشه اتفاقی بوده و ھيچگاھی پايتخت ،مملکت
مدت و عصر سلطنت و کوائفی که در طی آن بسلطنت رسيده اند ،معلوم نميشود.
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آنچه که در ين موضوع بطور تحقيق ميتوان اظھار کرد ،اين است که ايشان ھمه
در قرن دوم ق.م .در بعضی حصص آريانا و پنجاب سلطنت نموده اند .در ضميمه
ملحقه اصل کتاب ھذا نمونه مسکوکات تمام اين شاھان به استثنای »نيسياس Nicias
« و »دانياتيسيوس ) «Dionyasiusکپتان کننگھم ھنوز آنھا را شايع نکرده است(
داده شده و برای مالحظه نمونه مسکوکات و سبک نگارش آنھا شايقين بدان
رجوع ميتوانند .سبک تحرير و ساخت مسکوکات و عالئم و نشانه ھای آنھا کامالً
يونانی و ھيچ چيز جز اشکال حروف اسم ھا و عناوين نوشته آريائی قابل عطف
توجه مخصوص نميباشد .طوريکه قبالً ھم متذکر شديم علمای اروپا و ھند مدت
چند سال متحير بودند که اين نوشته ھا را اصالً شامی ،زند يا پھلوی ،چه حساب
کنند؟ تا باالخره معلوم شد که سانسکريت است .آنگاه در اثر مطالعات مقام و
معنی ھر حرف طوريکه در آن شک و شبه نباشد معلوم و تا جائيکه نوشته جات
اين مسکوکات دامنه داشت ،ھمه کشف و معلوم گرديد .در نتيجه استنباط ميشود
که در طی مرور سال ھا الفبای زبان آريائی تغيير نموده و اشکال حروف الفبای
عصر اول نسبت به حروف مسکوکات قرون اخيره فرق دارد .بعضی مسکوکاتی
ھم ديده شده که بدون کدام اختالف حايز يکنوع صفات و عناوين ميباشند .نوشته
ھائی که در طی حفريات از استوپه ھا کشف شده تماما ً به حروف عصر اخير
ايست که جنبه سادگی آنھا کمتر است .قبل از اتمام صورت مطالعات اين
مسکوکات بايد بمالحظه رسانيم که علمای مسکوکات شناسی از روی عالئيم
مسکوکات بعضی حقايقی نسبت به محل ضرب آن استخراج نموده اند .مثالً شکل
فيل و سر فيل در مسکوکات »دمتريوس« » ،مناندر« و »اپولودوتس« و ھکذا در
مسکوکات »ليسيا  «Lyciaو »ھليوکلس «Helioclesعالئمی است که فرمانروائی
ايشان را در خاک ھند ادأ ميکند .ھمين طور گاوميش کوھان دار سکه
»فليوزسينوس «Philoscenusو »ديومدس  «Diomedesو ديگر ھا حکمرانی
ايشان را در ھند نشان ميدھد و شکل اسپ وحشی و شتر دو کوھانه مخصوص به
بکتريا نسبت داده شده است .از اين گذشته چون صورت ضرب مسکوکات بکتريا
و آريانا به نمونه مسکوکات پادشاھان شامی بضرب رسيده که از
»تيودوتوس  «Theodotusمقدم بودند ،در اثر مقايسه عالمه و نشان آنھا با
مسکوکات خانواده سلوسيد بعضی اوقات دليلی ميشود نسبت به اينکه تعين تاريخ
سلطنت ھا ھم پيدا شود .مثالً شکل »جوپيتر  «Jupiterدر سکه ھرمايوس روی
کرسی نشسته ،اولين دفعه روی سکه »الکساندر زبيانا  «Alexander Zebianaکه
در  123وفات نموده بمشاھده رسيده است .ھمچنين در اثر مقايسه عناوين
» «Theusمسکوکات »انتيماکوس  «Antimachusبعضی از ين قبيل مطالب به
دست ميآيد.
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در لوايح ضميمه اصل کتاب ھذا تمام انواع مسکوکات بعضی شاھان مانند
»ايوکراتيدس« و »مناندر« که مسکوکات آنھا مختلف الشکل و تعداد آنھا ھم زياد
ميباشد ،نداده ايم .معذالک در لوايح ضميمه مذکور بقدر کافی مسکوکات ھر يک
از شاھان با سبک اختصاصی آنھا نشان داده شده و کسانی که شايق معلومات
مکملتری باشند ميتوانند به کتاب پروفيسور »ولسن« و به مجله آسيائی کلکته
مراجعه کنند.
در ميان شاھانی که فوقا ً متذکر شديم »ھرمايوس« بالشبھه آخرين ھمه ميباشد .از
مسکوکات اين پادشاه چھار نوع مختلف سکه بدست آمده و اختالف بين اين
مسکوکات آنقدر زياد است که بعضی ھا ميگويند »ھرمايوس  «Hermaeusنام دو
و حتی سه پادشاه گذشته است .اقسام مسکوکات قرار ذيل است:
اول :سکه ئی که »ھرمايوس« و ملکه اش »کليوپ  «Kalliopeرا نمايش ميدھد
قسمی که سر شاه و ملکه در روی راستۀ سکه منقوش ميباشد .اين سکه از نقطه
نظر ساختمان و عالمه با سائر مسکوکات شاھان يونانی نژاد مطابقت ميکند.
دوم :به ساحت سکه فوق الذکر شکل ديگر »ھرمايوس« بدست آمده که تنھا
صورت خودش را نشان ميدھد .از ين نوع سکه نقره ئی و مسی ھر دو کشف شده
و نوشته ھای آنھا به دو زبان يونانی و آريائی مرقوم است .حروف نوشته ھای آن
حتما ً به الفبای عصر شاھان »نجات دھنده« )سوتر( مطابقت دارد.
ناگفته نماند که بلعموم مسکوکات »ھرمايوس« از نقطه نظر ساحت و ضرب پست
و از مس ميباشد و اين قبيل مسکوکات او دو دسته ديگر متمايزی تشکيل ميدھند
که با دو دسته فوق الذکر چھار نوع مسکوکات باال را تکميل ميکنند .روی يکی از
ين دو دسته در روی چپه خود شکل »جوپيتر  «(30)Jupiterرا بصورت نشسته
نمايش ميدھد و ديگری شکل »ھرکولس  «Herculesرا بوضعيت ايستاده ادأ
ميکند .در روی راستۀ اين دو دسته مسکوکات سر شاه طوری منقوش است که
موھايش به فيته بسته ميباشد و اسم شاه در تۀ نوشته بطور ذيل مشاھده ميشود:
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΩΤΗΡΟΣ ΕΡΜΑΙΟΣ

ھرمايوس شاه منجی
دو دستۀ مسکوکاتی که صورت ھرمايوس در آنھا نقش است غالبا ً در آخر کلمه
»ستورس  ΣΩΤΗΡΟΣناجی« يا صورت خراب آن  ΣΤΗΡΟΣدو حرف »«ΣΥ
موجود است که معنی آن معما و ھر کس را متحير ميسازد .اگر چه شکل مجزی
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اسم که در ته موجود ميباشد از طرف چپ شروع ميشود بعضی ھا چنين فرض
ميکنند که دو حرف مذکور ھم جز اسم ميباشند .باين اساس اگر دو حرف مذکور
جز اسم شاه حساب شود» ،سو-ھرمايوس  «Su-Hermaeusنام پادشاه ديگری غير
از ھرمايوس بميان ميآيد .ما چنين ميگوئيم که » «ΣΥصورت خالصه کدام چيزی
ميباشد اما سر عجيبتر مسکوکاتی که روی چپه آنھا شکل »ھرکولس« ميباشد اين
است که در نوشته آريائی چپه سکه که بدور شکل »ھرکولس« ثبت است نه اسم
»ھرمايوس« ،نه کلمه »مھاراجاسا« )شاه( برای تعين مقام شاھی او و نه کلمه
معموله برای ابراز »سوتر = منجی« مرقوم ميباشد .حروف بھمان شکل ساده با
اين » «+يا » «++عالمه که يا حروف يا اختصار کدام عالمه يا محض نشانه
ايست که خواندن نوشته از کجا شروع و بکجا ختم ميشود .ھنوز اين مسئله قطعی
حل و فيصله نشده است .سائر حروف ھمه خوانده ميشوند اما نه به آن صورت
تحقيقی که عناوين ساده متقدمين ھرمايوس خوانده ميشوند .بھر جھت حروف سکه
مذکور چنين خوانده ميشوند:
Dhama ++, rata, Kujulakasa, Sohashakha, Kadaphasa

اين مضمون کلمه به کلمه در مسکوکاتی که شکل »ھرمايوس« دارند پيدا ميشوند.
در طرف راستۀ اين سکه سری شبيھه به سر »ھرمايوس« با اسمی به حروف
يونانی ثبت است  . ΧΟΡΣΟΚΟΖΟΥΛΟ ΚΑ∆ΦΙΖΟΣاين نوشته در سائر
مسکوکاتی که حايز اسامی عجيبی ميباشند نيز يافت ميشود.
حاال که اسم »کدفيزس  «ΚΑ∆ΦΙΖΟΣبميان آمد ،بھتر آنست تا ارتباط دين
بربرھا را با ھرمايوس طرف بحث قرار دھيم زيرا ما عقيده نداريم که
 Kadphizesيا  Kadphisesجانشين فوری او باشد .منتھا چيزيکه ما فعالً استنباط
کرده ميتوانيم اين است که مسکوکات ھرمايوس تا مدت مديدی بعد از سلطنت او
معمول و رواج بود و نه فقط »کدفيزس« آنرا در عھد حکمفرمائی خود اتخاذ
نموده بود بلکه بعضی پادشاھان ديگر پارتی از قبيل »اُندوفارس «Undopherres
يا »گندوفارس  «Gandopharesنيز آنرا اختيار و در عھد سلطنت خود رائج نموده
بود زيرا اين شاه طرف راستۀ سکه خود را مانند سکه ھرمايوس ضرب زده و
عنوان تغيير شکل يافته »سوتر  ΣΤΗΡΟΣمنجی« را که از مسکوکات ھرکولی
ھرمايوس تقليد شده قبل از عنوان جاه طلبانه »شاه شاھان« اتخاذ نموده است.
اين مسئله ھويدا است که در زمان قديم سکه ضرب زدن خاصه شاھان نبوده بلکه
امتياز سکه زدن و مخصوصا ً ضرب مسکوکات مسی به شھرھائی که آزاد بودند
يا امتياز بلدی داشتند ،ھم داده ميشد .ممکن بعضی از ين قبيل مسکوکات پست،
مسکوکات »ھرمايوس« باشد که تنزل نموده رفته تا اسباب خوشنودی يکنفر فاتح
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ديگر را فراھم نموده باشد .تا اينکه خود فاتح به سلطنت رسيده و اسم خود را ابتدا
به زبان اصلی سکه بطرف چپه و باالخره بھر دو طرف سکه نقش نموده است.
حاال ميرويم به شرح حال سالطين »سيتی« که متعاقب سالطين يونانی سلطنت
نموده اند و اشکال مسکوکات يونانی را اتخاذ نموده اند .بعبارت ديگر مسکوکات
ايشان از حيث شکل ،موضوع تحرير و زبان شبيھه مسکوکات يونانی ميباشد و
فقط اسم و عنوان خود را با عالئم و نشان مختلفی که غير از عالئم مسکوکات
يونانی است ،نقش کرده اند.
موئس  135 Mauesق.م:.
نوشته يونانیΜΑΘΕΣ ΒΑΣΙΛΕΩΕΜΣ ΟΣ :
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΑΟΣ ΜΑΥΟΣبازيليوس بازيلئون مھالؤس
ميئوس )شاھنشاه کبير ميئوس(
نوشته آريائی ) Rajati – rajasa Mahatasa Maasaراجاتی – راجاسا مھاتاسا ما

آسا(
قيافه بعضی مسکوکات اين پادشاه نسبت به مسکوکات شاھان يونانی جانشينان
»ايوکراتيدس« اختالف دارد .ما چنين نظريه داريم که اين پادشاه ابتدا به قيافه و
نوشته ضرب ميزد که کامالً شبيھه به قيافه دستۀ مسکوکات »دميتريوس« ميباشد.
سپس مسکوکات او در دو زبان با قيافه »استرابون  «Strabonو »اپولودوتوس
 «Apollodotusبميان آمده است و باالخره به عصری که به شکوه و ابھت بربری
مواجھه ميشود ،خودش را »شھنشاه کبير« ناميده است و سکه رايج نموده است که
کامالً به سکه »ازس  «Azesسلطان سيتی شباھت دارد.
اين کيفيت ما را مجبور ميکند که نسبت به »ازس« او را مدم تر قرار دھيم اما
ملتفت بوده بقدری او را پيش تر قرار دھيم که از متحدين خودش را سھيم ساخته و
بعد از آن با آزس منطقه سلطنت را تقسيم نموده باشد و پس از مدت قليل حياتش
بالخره سلطنت را به اقتدار بزرگ شريک خويش کامالً تفويض نموده باشد .پاره
ئی حدسيات ما در مورد وی قرار آتی است:
اول :اسم »موئس  «Mauesنه يونانی ،نه پارتی و نه ھندی است .بنابران احتمال
زياد ميرود که وی »سيتی« و رئيس قبيله ئی بوده باشد که بين  150و  140ق.م.
به بکتريا تھاجم نموده اند.
دوم :سبک و صورت مسکوکات يونانی او چنين تقاضا ميکند که وی در اول وھله
بايستی از طرف يونانی ھا به کدام جائی مقرر شده باشد و يا ال اقل بکمک يونانی
به جائی رسيده باشد .سبک تحرير و اشکال حروف يونانی چنين متقاضی است که
چنين مقرری يا برقراری در يک تاريخ نزديکی صورت گرفته باشد .امکان
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ميرود که وی با قبيله خود در ازای پول به شاھان مختلف يونانی يا شھرھای
آزادی مستخدم بوده و علت ضرب مسکوکات او در يک وقت تنھا به زبان يونانی
و وقت ديگر به يونانی و آريائی اين بوده تا اين دو زبان يکی بعد ديگری درعالقه
حکمفرمائی او رواج پيدا نموده است .اينکه ميگوئيم آتيا ً با »ازس  «Azesپادشاه
در امر مملکت داری شريک شده از روی مطابقت مسکوکات او با اين پادشاه به
ثبوت ميرسد و از ين گذشته اين مسئله را امر فوق العاده ديگری تقويت ميکند و
آن اين است که داکتر »سورنی  «Surnezيک سکه دارد که روی آن اسم »موزس
 «Mausesثبت است و صورت سکه کامالً با قيافه »ازس  «Azesپادشاه سکه 14
لوحه  7ضميمه اصل کتاب ھذا مطابقت ميکند .اين اختصاص مھمی ميباشد .در
طرف راستۀ آن پادشاه با يک آله شامی مانند سه دندان و يک آله جنگی تاتارھا
نشسته ،طوری نمايش يافته که پايش را روی يکنفر دشمن ساجد نھاده است.
بطرف چپه شخصی در وسط در خط ميوه دار با شاخه که عالمه فراوانی ميباشد
منقوش است .ضرب چنين سکه در يک عصر از طرف دو پادشاھی که ھر دوی
ايشان حايز يک عنوان بوده اند حتما ً چنين متقاضی است که بقسم يادگار فتح
مشترکی ضرب زده باشند .امکان ميرود که اين فتح از جمله فتوحاتی باشد که در
طی آن »فرھاتس  «Phrahatesو »آرتوھانس  ،«Artohanesپادشاھان پارتی بقتل
رسيده اند .البته چون به شرح حال »ازس« پادشاه برسيم در اين موضوع گشاده
تر سخن خواھيم گفت.
ناگفته نماند که مسکوکات »موئس  «Mauesپادشاه بسيار کمياب است» .جميز
برنسپ« دو نوع مختلف آنرا پيدا نموده و نوع سوم آن معه شکل اسپ وحشی
بلخی پسان به او رسيده و در شماره  1لوحه  7اصل کتاب ھذا بطبع رسيده است.
پروفيسور »ولسن«  7نوع مختلف مسکوکات اين پادشاه را نوته داده است و بعد
از آن از ين نوع يکعده ديگری را کپتان »کننگھم« )سکه  12لوحه  (6کشف
نموده است .پس بصورت محقق  9رقم مختلف مسکوکات »موئس« معلوم است
حال آنکه از »ازس« از سی رقم ھم بيشتر کشف شده است و بيش از  25نوع آن
عالئم مختلف دارد.
ازس  130ق.م:.
ازس بالشبه بزرگترين شاھان »سيتی« است که مسکوکات او عموما ً به دو زبان
بضرب رسيده و حروف يونانی و آريائی دو طرف سکه او بکمال وضاحت و
صراحت خوانده ميشود .عناوين اين پادشاه در تمام مسکوکات متحدالشکل و يک
چيز ميباشد .مضمون نوشته مسکوکات او در زبان يونانی» ΒΑΣΙΛΕΩΣ
 = ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΖΟΣبازيلوس بازيلون مالئوس ازوس =
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شھنشاه بزرگ آزس« و در زبان آريائی » Maharajasa Raja Rajasa Mahatasa
) «Ayasaپادشاه ،پادشاه پادشاھان ازس کبير(.

مسکوکات اين پادشاه مختلف و قراريکه مشاھده ميشود ھيکل ھای نيم تنه با
سرھای قشنگ يونانی در آنھا از بين رفته و در عوض يکطرف سکه را سواری
گرفته مسلح به نيزه و دستش پيش برآمده و در طرف ديگر حيوانی نر يا ماده ديده
ميشود که ميتوان آنرا به ميتولوژی کالسيک نسبت داد .بعضی اوقات بطرف چپه
سکه او حيواناتی از قبيل گاوميش کوھان دار ،شير ،پلنگ ،اسپ ،فيل يا اشتر
بلخی منقوش است و گاھی در ھر دو طرف سکه حيوانات معلوم ميشود.
پروفيسور »لئسن« اين انواع مختلف مسکوکات را دليل وسعت و اختالف اياالت
مربوطه حکمفرمائی »ازس« ميداند.
پروفيسور »ولسن« و »لئسن« ھر دو در بعضی مسکوکات رب النوع يونانی و
ھندی ھر دو را خاطر نشان نموده اند .اما ما باين سکه موافقت نداريم .مثالً در
طرف راستۀ سکه که بين »ازس  «Azesو »موئس  «Mauesمشترک ميباشد يک
چيزی معلوم ميشود که عبارت از پادشاه با يک شامی سه دندان باشد] .؟[ پادشاه
نشسته و پای خويش را گردن يکنفر دشمنی نھاده که به پاھايش افتاده است .اين
صحنه از خود نوشته يونانی ھم دارد .چون شکل نشسته آله سه دندانه در دست
دارد ،پروفيسور »لئسن« آنرا تصوير »نپتون «Neptuneتصور نموده است که
پايش را باالی شناوری نھاده باشد .حال آنکه پروفيسور »ولسن« ھيکلی را که آله
سه دندانه در دست دارد »شيوا «Sivaتصور ميناميد .در لوحه ئی که اين سکه
ترسيم شده وی ھيکل تحت پای را دارای شاخ »کرنا« ھم نشان ميدھد و اين
»کرنا« در دو رقم مختلف سکه مذکور ديده شده است .بدين قرار دشمن زير پا
»اسور  «Assorيا شيطان را در حالی که مطيع گرديده نشان ميدھد.
اما در مسکوکات ديگر اين اشکال و جيوانات ھر آنچه که اصالً موضوع نمايش
آنھا باشد .ھمه برين متفق اند که بين قيافه ھای عالئم »ازس« پادشاه و عالئم
صاف ميتولوژی يونانی مسکوکات شاھان سابق اختالف است و باين اساس
مسکوکات اول الذکر اگر قرار فرض ما يک مذھب جديد را نمايش ندھد يک
خانواده سلطنتی و يک قوم جديدی را ادأ ميکند.
پس آيا اين »شاھنشاه کبير« »ازس« که مسکوکات او اينقدر متعدد است ،کيست؟
و در کجا حيات و سلطنت نموده است؟
پروفيسور »ولسن« او را يکنفر ھندی پيرو ديانت بودائی تصور ميکند که اسم
خودش را از کلمه سانسکريت » = Ajayaمغلوب ناپذير« استخراج نموده است.
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پروفيسور موصوف تاريخ او را در سال  5ق.م .تشخيص و او را جانشين
»ازيليزس  «Azilisesکه ده سال پيشتر قرار ميگيرد ،شناخته است .پروفيسور
»لئسن«» ،ازس« را از قبيله »ساس ھا ) «Sacianسيتی( ميداند که در عصر
ميتری داتس دوم« )مھرداد دوم( درۀ کابل را تسخير نموده و بالخره سلطنت
»مناندر« و »ھرمايوس« را در حوالی  120ق.م .مضمحل نموده است .مشاراليه
»ازيليزس  «Azilizesرا جانشين »ازس  «Azesتصور نموده او را با ديگر
شاھان اين خانواده چنين فرض ميکند که در يک حصۀ پنجاب تا زمانی سلطنت
نموده اند که پادشاه کبير ھند » «Vikramakityaايشان را مضمحل و شکست داده
است .قرار معلوم اين پادشاه ھندی در حوالی  56ق.م .دامنه امپراطوری اش را
از »اوجين  «Oojeinتا کابل انبساط داده است .پروفيسور »لئسن« اين نظريه
فرضی را با نگارشات مولفين چينی تقويت ميدھد زيرا وی در تواريخ اين ملت
)(31
چنين مشاھده نموده که »يوچی« ھا يا »ھن« ھای سفيد که آنرا »تخار« ھا
تعبير مينمايد ،قبيله »سيو« تاتار را وی »ساس  «Sacseفرض ميکند ،در حوالی
 150ق.م .از درۀ »ئی بی  «Ibiکشيده اند .بعد از اشغال »تاھيا  «Tahiaيا
)(32
»سوگديانا  «Sogdianaقرار تذکر چينائی ھا خويش را در »کيپن «Kipen
مستقر نموده اند و اين نام را پروفيسور مذکور به درۀ »کوفن« يا کابلستان نسبت
ميدھد .اگر چه اين نظريه فرضی حدس جرئت ناکی است که پروفيسور »لئسن«
زده اما ما آنرا حدس خوبی تعبير ميکنيم زيرا تاريخ آن اولين تھاجم »سيتی« ھا
را بر درۀ کابل مستند به اسناد مولفين کالسيک تاتار نشان ميدھد .معذالک اسم
»سو« با اقسام مختلف آن » «Soi» ،«Seو »آنسو  «Anszuقراريکه بنظر دقيق
معلوم ميشود از کلمه » «Azesيا » «Azauاشتقاق شده و نسبت به کلمه »«Sacse
»استرابو« و »جوستن« به اسم » «Asiiو » «Asizniشباھت دارد«Pasians» .
ھرگز دوباره تذکر نرفته اما اسم » «Asianiبصورت عمومی استعمال و ھمچنين
با » «Asiiقبيله که بر يونانی ھا در بکتريا غالب آمده اند تذکر رفته است.
حاال ما خيال ميکنيم که از ين جمله اين معنی استخراج ميشود .معروف و
مشھورترين قبايل »يوچی« »ازی  «Asiiيا »ازيانی  «Asianiبود که بکتريا را از
يونانی ھا گرفتند .بعد از آنھا »تخاری« و »ساکاراولی  «Sakarauliوغيره بحساب
می آمدند .اين قبايل »ازی  «Asiiيا »ازيانی  «Asianiقرار تصور ما عبارت از
»سيتی« ھای »ازس  «Azesپادشاه ميباشند.
از »ازی  «Asiiو »ازيانی  «Asianiتا زمانيکه مخرب قوای يونانی در بکتريا
ظھور و سالطين تخاری از آنھا نشئت ننموده بود نه از طرف »ھرودوت« اسم
برده شده و نه در تاريخ به عنوان قبيله يا ملتی تذکر رفته اما »ساس  «Sacseو
»جت  «Jetseھا و سائر قبايل را مولفين معاصر مابعد ھرودوت اسم برده اند .پس
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اگر »سيتی« ھا را تحت قيادت »ازس« »زيانی« تعبير نمائيم که خانواده سلطنتی
يونانی را در »سوگديانا« و شمال بکتريا در عصر بين  140و  130ق.م .يا در
حوالی  135ق.م .مغلوب نموده باشند ،بايد انقطاعی در فتوحات پادشاھان پارتی
که بکتريا را تا بلخ استيال نموده بودند تا زمان شکست و وفات
»فرھاتس  «Phrahatesو »ارتبانوس  «Artabanusيعنی  130ق.م .قبولدار شويم و
بعد از آن »ميتريداتس دوم  « Mithriadates IIبا متھاجمين عھد و پيمان نموده
است .بنا براين تاريخی که پروفيسور »لئسن« تعين نموده ) 126ق.م (.به زمانی
قريب خواھد شد که استقرار آخری خانواده »سيتی« را در تسخيرات درۀ کابل
نشان ميدھد و سلسلۀ فتوحاتی که به چنين تسخير منتج ميشود علت عناوين
باشکوھی را »ازس« اتخاذ نموده ،ميفھماند .ما ھيچ يک سکه در مسکوکات
»ازس« بدست نداريک که در آن شاه عنوان محقرتری از »شاه کبير« و »شاه
شاھان« اتخاذ و بدون نوشته آريائی ضرب زده باشد .بنابران اين مسکوکات که
بصورت عمومی حشمت و جالل سلطانی را ادأ ميکنند بعد از اخراج پارت ھا از
بکتريا و آخرين اضمحالل قوای يونانی در آريانا ظھور نموده است .اما ما ميل
نداريم که در ين ميان نتيجۀ مخالف عقيده خود که عبارت از اشتراک
»موئس  «Mauesدر امر سلطنت با »ازس  «Azesباشد و اول الذکر را ھم در فتح
بکتريا سھيم سازد ،اتخاذ نمائيم.
پس اگر »ازی  «Asiiو »ازيانی  «Asianiبه »سيتی« ھا يا »سو  «Szuتعبير
شوند که تحت اطاعت »ازس  «Azesپادشاه بودند واضح است که سلطان عالوه
به »تخار« ھا و »ساس« ھا بسيار قبايل ديگر را نيز مانند فاتحين اخير تاتار بھم
متحد نموده است چنانچه عنوان »شاھنشاه« خودش مويد اين نظريه است .بنابرين
طوريکه پروفيسور »لئسن« فرض ميکند ،امکان ندارد که »ساس« ھا در قلمرو
چنين سلطنتی امالک مخصوصی داشته باشند .استقرار آنھا ابتدا در درۀ کابل و
بعد از آن در نتيجه تشنج ھای جديد در سيستان يا سجستان  Sajistanفرضی است
که ممکن صحت نداشته باشد.
اين مسئله و مسئلۀ سلطنت عمومی »ازس« پادشاه و بر طبق نظريه مؤرخان
چينائی فتح کابل يا درۀ کوفن بدست او در  126ق.م .چير عليحده و مستقل
ميباشد .خوب حاال ببينيم مولفين تاتار چطور وجود چنين سلطنتی را تائيد ميکنند.
تاريخ اجداد تاتارھا ذت که ابول غازی خان نوشته تنھا کتاب تاريخ غرب است که
نسبت به اين قبايل باديه نشين روايات مختلفی را دارا است .قرار نگارش اين
کتاب شاھی موسوم به »اوغوز خان  «Oghus Khanمدت مديدی کاميابانه با ساور
قبايل مقابله نموده و باالخره بقدر کافی انقدر صاحب اقتدار شد که بر »اعتبارک
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خان  «Iitabarak Khanکاشغر و ختن حمله نمود .ابتدا در جنگ احوالش خراب
بود سپس مجدداً محاربه را شروع و در نتيجه شاھان مذکور را شکست داده
مقتول ساخت .آنگاه بطرف » «Saram» ،«Talsahو » «Tashkundروانه شده اين
جاھا را متصرف و پسرش را برای تصرف ترکستان و اندجان به »ايگزارت«
روانه نمود .مشاراليه در مدت  6ماه اين جاھا را فتح نموده و بعد از تسخير بلخ
در عين زمستان کوه ھای »چار ) «Charچاريکار ؟( را عبور و از شذت سرما و
برف رنج بسيار کشيد .عاقبت زمستان را در اينجا توقف نموده در بھار قشون
خويش را تجديد و بر عليه کابل ،غزنی ،و کشمير که در ين وقت Jagma
)ھرمايوس ؟( نامی در آنھا حکمفرمائی داشت ،عازم گرديد .پادشاه کابل زمين
يک سال در کوه پناه برده باالخره پس پا و کشته شد .آنگاه »اوغوز خان« از راه
بدخشان به سمرقند مراجعت نموده و قشونی بجانب غرب بر عليه خراسان وغيره
نقاط فرستاد.
اين سلسله فتوحاتی را که فوقا ً متذکر شديم کامالً به فتوخاتی مطابقت دارد که
مغلوب ساختن قوای يونانی در بکتريای شرقی و کابل زمين اقتضا ميکند و در
عين زمان به اين مسئله ھم کامالً موافقت دارد که »ميتری داتس دوم« بکتريای
غربی را که عبارت از مرو و ھرات و سيستان باشد از حمالت فاتح نو مصئون و
در تصرف داشت .تاريخ مدعی است که در اثر مرگ شاه ميتری داتس دوم و عدم
رضائيت جانشين او به پادشاھی اقتدار فاتح و حکمران جديد بکتريای شرقی و
کابل زمين در »پارتيا« نيز سرايت نمود .اين نظريه اخير با وقايع تشنج پارتی ھا
و تمايل و جرئت سيتی ھا بعد از مرگ ميتری داتس دوم به خاک پارتيا نيز
مطابق است .بھر حال روايات تاتارھا از روی سنه و تاريخ خيلی از عصر
»ازس« پادشاه ذور افتاده زيرا ايشان دوره حيات يا سلطنت اغوز خان را  116و
عصر او را به چھار سال ھزار سال قبل از چنگيز نسبت ميدھند حال آنکه 12
صد سال فاصله بين ايشان کافی است .برای تقويت قرائن و فرضياتی که بايد
اغوز خان »ازس« شاھنشاه باشد عالوه بر شباھت اسم تصادف فتوحات ھم عالوه
ميشود .چنانچه » «Asiiيا » «Attasiiرا که قرار فرض ما قبايل باديه نشينی باشند
که ازس مجتمع و ذريعه آنھا فتوخاتی نموده است» ،استرابو« قبيله » «Augasiو
»پتوليمی« » «Auzasiiذکر نموده است .اين مؤرخين ايشان را در درۀ کاشغر
بعضی بصورت دقيق در جائی قرار ميدھند که قرار نگارش عبدالغازی خان
»اوغوز خان« »اعتبارک« را قبل از دخولش به بکتريا شکست داده است .بخيال
ما تاتارھا قرار روايت عبدالغازی خان و اسامی که »استرابو« و »پتولمی« تذکر
داده اند اساس و زمينه مفيدی برای تشخيص ازس پادشاه که در بکتريا و کابل
جانشين يونانی ھا شده است فراھم ميکند بر عالوه معلوماتی که چينائی ھا در
موضوع تھاجمات » «Szusو » «Yautchميدھند در يراه بدرد ميخورد زيرا
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حقيقتا ً نظريات چينائی ھا نه متناقض بلکه مويد نظريات ماست علی الخصوص
در صورتيکه ما اسم » «Szusرا بصورت خراب در زبان چينی مشتق از کامه
» «Azesمسکوکات خود بدان شباھت تام دارد بدانيم .حاال که اين وقايع را در
رشته تاريخ »ازس« جا داديم از جانشينان آن صحبت ميکنيم:
ازيليزس  115ق.م: .
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΖΙΛΕΟΣ ΑΖΙΛΙΣΕΣ
Maharajasa Raja Rajasa Mahatasa Auoleslisa

شاه شاھان بزرگ ايوليس ھيسا
مسکوکات »ازيليزس« با ھمان عنوان که »ازس« داشت و ھمان طوری که در
ضرب آن در زبان يونانی و آريائی استعمال شده ما ھمان عالئمی را که
مخصوص مسکوکات ازس بود با يکعده اسامی سالطين تا بجائی دوام نموده که
اسامی مذکور چندان بخوبی خوانده نميشود .اين مسکوکات دنباله خانواده سلطنتی
مملکتی را نشان ميدھد که زبان آريائی و يونانی در آن مروج بود.
در يکی از مسکوکاتی که پروفيسور »ولسن« نوته نموده است اسم »ازس«
بطرف داشته زبان يونانی و اسم »ازيليزس« بطرف چپه بزبان آريائی نقش است
و اين مسئله را چنين حل ميکنيم که »ازيليزس« جانشين مستقيم »ازس« بوده.
فرض پروفيسور »لئسن« مبنی بر اينکه حانواده »ازس« در پنجاب و کابل تا
زمانی سلطنت نموده که امپراطور ھند در وسط قرن اول ق.م .آنھا را مضمحل
نموده درست معلوم ميشود .جانشينان »ازس« قراريکه تعداد محدود مسکوکات
شان داللت ميکند مانند موسس خانواده سلطنتی نه صاحب اقتدار و نفوذ زياد بودند
و نه سلطنت شان طول زياد نموده است.
قبالً بصورت مختصر از شاھان خانواده ارساسيد صحبت نموديم و اينک در طی
سطور آتی بمالحظه خواھد رسيد که بعد از مرگ »ميتری داتس دوم« دوره
فترت جنگ ھای داخلی شروع شده و مسئله سلطنت و وجود قوای ثابت مرکزی
مشکوک و اين وضعيت در تمام حصه اول قرن اول قبل از مسيح دوام ميکند.
طوريکه ميدانيم سيتی ھا در ين عصر ھرج و مرج و بنای تاخت و تاز را به
بکتريا نھاده و قراريکه قبالً بمالخظه رسانيديم داليل زيادی موجب ميشود که
ايشان در زمان سلطنت »ازس  «Azesو »ازيليزس  «Azilisesکابل و پنجاب و
ممکن »اراکوزيا« و »پاروپاميزوس« را متصرف شده باشند .عالوه برين اين را
نيز ميدانيم که سلطنت پارتی بکمک سيتی ھا صورت استقرار بخود گرفته و در
نتيجه بقدر کفايت آنقدر حايز روح و فعاليتی شد که دونيم قرن ديگر ھم در
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»تيگريس  «Tigrisپايتخت غربی خود وقايه خيات کند بنابرين فرض اين مسئله
امکان ندارد که در زمان فترت اين ھرج و مرج حکمرانان پارتی در ھمه جا
قواھھای خويش را محافظه توانسته باشند و يا کامالض برای راه دادن سيتی ھا
عقب نشسته باشند بلکه طبعا ً فرضی که در ين مورد معنی ميدھد اين است که در
مقابل ھجوم خروشان سيتی ھا بعضی اظھار تابعيت نموده و بعضی نقاط ديگر که
قوای »ميتريداتس« در آنجاھا متمرکز بود استقالل خويش را محافظه نموده اند .به
شھنشاه کبير »ازس« بسياری اسما ً يا معننا ً تسليم شده اند و »ازيليزس« ھم
شھنشاھی بود که بصورت عمومی نفوذش بر ھمه جا خکمفرمائی داشت .اما بعد
از او می بينيم که شاھان پارتی با مسکوکاتی ظاھر ميشوند که سبک و استيل آن
به مسکوکات »ازس« و »ازيليزس« شباھت تام دارد .بنابران ما مجبوريم ايشان
را جانشينان اين سالطين »سيتی« تصور نموده و عصر حکمرانی آنھا را از 90
تا  60ق.م .تعين نمائيم» .ونونس  «Vonanesکه در رسم الخط آريائی سکه اش
به »باالھرا  «Balaharaملقب ميباشد چنين معلوم ميشود که قريب ترين جانشين
»ازيليزس« باشد .بعد از او » «Spaliriausيا » «Spalyruisکه قرار نوشته آريائی
سکه اش برادر يا پسر »باالھارا« ميباشد .اين سه پادشاه پارتی بايست در درۀ
کابل و پنچاب سلطنت نموده باشند زيرا مسکوکات آنھا بکثرت در اين جاھا پيدا
شده است .ما فرض ميتوانيم که ايشان کابل را از آريا )ھرات( و اراکوزيا که به
اختمالالت قوی در جمله حاکم نشينی ھای پارتی بودند جدا و فتح نموده باشند اما
سبک مسکوکات آنھا ما را مانع ميشود که تاريخ ما بغدتری به آنھا بدھيم.
پروفيسور »لئسن« از روی بعضی ذخائر تاريخی ھند مينويسد که
»ويکراماديا  «Vikramadiyaپھلوان افسانه ئی اين مملکت کابل را در اواسط قرن
اول م .فتح نموده است .تاريخ سلطنت اين پادشاه از روی عھد
»سومبرت  «Sumbretکه ھنوز در ھند رائج است و  56سال از عھد مسيحی
پيشتر ميباشد ميدانيم .اما ھنوز ھيچ سکه با نمونه و نوشته ھندی کشف نشده که
استدالالً بيک پادشاه »اوجين  «Oojeinنسبت شود ولی وضعيت و موقعيت بين
الثنين ھند در امورات کابل و پنجاب واضح است.
پروفيسور »ولسن« حقيقتا ً قراريکه قبالً بمالحظه رسانديم »ازس« را ھندی
تصور ميکند زيرا تصوير نيم تنه چپه سکه »سوتر ميگا  «Soter Megasکبير را
گ.شواره پوش و با لباس »کشاتريا  «Kshatryaيافته است و بر عالوه ھيکل
مذکور بطريقه ھندی نشسته است» .کدفيزس  «Kadphisesنيز از مسکوکات اصل
خويش ھيکل »شيوا« و گاو »ناندی  «Nandiرا روی ھم با نام »ھرمايوس« و
قيافه »ھرکولس« ضرب زده است .پروفيسور مذکور اين پادشاه را نيز ھندی يا
از جمله شاھان »ھندوسيت« قلمداد ميکند» .جيمز پرنسپ« در يکی از راپور
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ھای خويش چنين اظھار عقيده نموده که »گندوفارس  «Gandopharesمستلزم
است رابطۀ با »گنداريوپا  «Gandharupaپدر »ويکراماديا  «Vikramadyaداشته
فارس » (ΦΑΡΟΣپولوم  «Pollumکه »روای پوست خر«
و نام خود را از کلمه ) ِ
معنی دارد اشتقاق نموده باشد تا به افسانه ھای رزمی فاتح ملحق و خويش او
اکثر درست ھم ميباشد معذالک
شناخته شود .اگر چه تمام اين نظريات با معنی و
ً
در اطراف »ويکراماديا« و وقايع عصر او کمی تعمق الزم است .چون »سوتر
مگاس« عدۀ زياد مسکوکات خويش را محض با نوشته زبان يونانی ضرب زده
از اينجا دليلی بدست ميآيد که کامالً نظريه را که او را ھندی قلمداد ميکند بی
اساس ميسازد چنانچه مستر »جيمز پرنسپ« و پروفيسور »لئسن« ھر دو در ين
موضوع يک اضھار عقيده نموده ميگويد که »سوتر مگاس« شاه شاھان
مخصوصا ً زبان يونانی را در چپه سکۀ خويش ضرب زده و ھرگز لسان آريائی
را استعمال ننموده معذالک ايشان سکه  23لوحه  7اصل کتاب ھذا را که عالمت
اختصاصی سکه مونوگرام سوتر ميگاس )( را دارد به »ازس« نسبت ميدھد.
جيمز پرنسپ برين عقيده است که اسم او را در نوشته آريائی کشف نموده است.
از ين نوع سکه سه نمودنه اعلی در کلکسيون »مسن« در موزه ھند موجود
است.پروفيسوران مذکور ھنوز در اطراف صورت قرائت »اياسا  «Ayasaکه در
روی چپه سکه تحت صورت ايستاده نقش است تحقيق ننموده اند.
پروفيسور »ولسن« از ين نوع سکه دو عدد حکاکی شده دارد که آنھا را به
»سوتر ميگاس« نسبت ميدھد و بدون اينکه کدام اسمی در طرف راستۀ اين
مسکوکات خوانده شود نوشته آن عبارت از »نجات دھنده کبير شاه شاھان«
ميباشد .کشف چنين سکه »سوتر ميگاس« که از نقطه نظر شکل و ساخت به
مسکوکات »ازس« شباھت تام دارد و در چپه آن نوشته آريائی موجود است بسا
نظريات ما را نسبت به شھنشاھيت و انساط دامنه حکمفرمائی »ازس« متزلزل
ميسازد زيرا قرار شھادت سکه اخير که »ازس« در درۀ کابل سلطنت مينمود
چنين مستلزم می افتد که »سوتر ميگاس« در »سوگديانا« و »بکتريا«
حکمفرمائی داشته باشد .نوشته يونانی سکه او حتما ً از نوشته اعصار »ازس Azes
«» ،ازيليزس » ،«Azilisesاوونس » ،«Ovonesاسپاليريزس  «Spalirisesو
»اسپاليريوس  «Spalyriusعقب تر است .اما نسبت به سبک تحرير زمان
»اوندافارس » ،«Undapharesابگاسوس  «Abgasusو »اباليازيوس «Abalyasius
صاف تر ميباشد و از اينجا به ثبوت ميرسد که بايد نوشته عصر شاھان پارتی
باشد .بھمين جھت ما مايليم که به او تاريخ بين البين بدھيم يعنی او را معاصر
»ويکراماديتيا« و مقدمتر از »کدفيزس  «Kadphisesو »کدفيس  «Kadphesو
»کورانوس  «Koranosشناخته و مقر سلطنت او را بکتريا ،سوگديانا و
پاروپاميزوس تعيين نمائيم .اين تاريخی که ما برای »سوتر ميگاس« شاه شاھات
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معين نموده ايم در تاريخی که پروفيسور »ولسن« به او ميدھد فرق دارد و عوض
ماقبل ،مابعد »وانونس  «Vanonesجايش ميدھند .پروفيسور موصوف ھمان
ترتيبی را که ما برای »ازس«» ،ازيليزس«» ،اسپاليريوس« و »اسپاليريزيوس«
گرفته ايم ،ھم مراعات نموده و »وانونس« را از فھرست کشيده است.
قرار تقسيمات ما جای ايشان قرار آتی است:
ونونس  100 Vanonesق.م:.
نوشته يونانی سکه ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΝΩΝΟΣ :
نوشته آريائی سکهMaharajasa Dhamikasa Balaharasa :
چنين معلوم ميشود که نسبت اين سکه به »ونونس  «Vanonesنام که در سلسه

فھرست شاھان خانواده »ارساسيد« تذکر رفته کامالً غير ممکن است .صاحب اين
سکه حکمرانی بوده که بعد ھا استقالل خويش را حاصل و قلمروی خارج از
متصرفات »ازيليزس« تشکيل نموده است .اما احتمال ميرود که در عصر او
ھنوز ھم مسکوکات ازيليزس در ين قلمرو نيز مروج بوده باشد.

اسپاليری زيوس  85ق.م:.
نوشته يونانی سکهΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΣΠΑΛΙΡΙΣΟΣ:
نوشته آريائی سکهMaharajasa Mahatakasa Palirishasa :
ً
در فھرست شاھان خانواده ارساسيد ھيچ پادشاھی وجود ندارد که اسمش کامال به
»اسپاليری زيوس« مشابھت داشته باشد .بنا برين بال اشکال ميتوان او را يکی از
شاھان پارتی حساب کرد .بعضی اوقات اسم او را »اپاليريوس  «Ipaliriausھم
خوانده اند.
اسپالی پيوس  75 Spalypiusق.م:.
نوشته يونانی سکه اوΣΠΑΛΣΠΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣ Α∆ΕΛΦΟΣΤΟΣ :
ΒΑΣΙΛΕΩΣ
نوشته آريائی سکه اوbalahara Putasa Dhamikasa Spalapharmasa :

از ين شخص مسکوکات بسيار موجود است اما در ھيجکدام خودش پادشاه تعين
ننموده تا مدت مديدی از روی نوشته يونانی او را »ادل فورتوس« و پادشاه
خوانده بودند اما اخيراً نوشته آريائی سکه ثابت نمود که اين شخص محض ستراپ
و پسر »ونونس« بوده و ممکن برادر »اسپاليريزوس« ھم بوده باشد.
 70ق.م:.
پادشاه کبير بی نام )سوتر – نجات دھنده( )( پادشاھی است که ھر وقتيکه در
سمت راستۀ سکه او مجسمه نيم تنه است در قسمت چپ او بزبان يونانی که تغيير
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بخود گرفته اين مضمون تحرير ميباشد) CΩΤΗΡ ΜΕΓΑC ΒΑCΙΛΕΣC
 =ΒΑCΙΛΕΩΝسوتر ميگاس شاه شاھان« .قراريکه قبالً بمشاھده رسيد بعضی از

ين نوع سکه با نوشته آريائی ھم موجود است که »جيمز پرنسپ« و پروفيسور
»لئسن« به »ازس« نسبت داده اند .بھر حال ما سکه مخصوص مونوگرامی يافته
ايم که در آن شکل »شامی سه دندانی« منقوش است که ھنوز معنی آن کشف
نشده .عين ھمين سکه مونوگرام با شکل سه دندان  Ѱدر مسکوکات
»کدفيزس  «Kadphisesو »کانرکی  «Kanerkisھم دوام نموده اما در آن
مسکوکات »ھرمايوس« که ھيکل »ھرکول« دارد ديده شده است .پس ما »سوتر
مگاس« را معاصر »ويکراماديتيا« تصور ميکنيم نه عين خود او و نه از
خويشاوندان او .بنابرين ھندی بودن او درست نيست.
عالوه برآنچه ذکر رفت يک دسته ديگر مسکوکات »سيتی« بدست است که فاقد
نوشته آريائی بوده و از بسی جھات از مسکوکات خانواده سلطنتی »ازس«
اختالف دارد .اين مسکوکات حائز اسمأ »کودس «Kodesو »ھيرکودس Hyrkodes
« و يکعده اسمای ديگری است که ھنوز خوانده نشده است .نه اصل اين
مسکوکات يونانی و نه به مسکوکات يونانی شباھت دارد اما نوشته آن در حروف
کم وبيش خراب يونانی تحرير است .پروفيسور »لئسن« »ازس« را پادشاه قبيله
»سو« يا »ساکا« دره کابل و پنجاب تصديق نموده چنين فرض مينمايد که در عين
زمان به اسم »ازيائی« بر قبايل تخاری که عبارت از »يوچی ھا« باشد در
بکتريای عليا و سوگديانا در آخر قرن دوم ق.م .سلطنت نموده باشد .در ين عصر
بکتريای غربی را به تصرف »ميتريداتس« قرار ميدھد.
پروفيسور مذکور اين مسکوکات و ديگر مسکوکات شبيه آنرا که اسمی از آنھا
استخراج نشده و نوشتل آريائی ندارد به ھمين »سيتی« ھای اين عصر نسبت
ميدھد .از طرف ديگر پروفيسور »ولسن« »کودس« را در جمله شاھان ھندو
پارت حساب ميکنند .بنابرين خيالم که استعمال زبان يونانی بطور کلی در نوشته
مسکوکات و عيبی که در حروف آن مالحظه ميشود چنين متقاضی است که محل
ضرب مسکوکات در بکتريا و سوگديانا شمال ايمايوس و سالسل »پاروپاميزوس«
بوده باشد و نظريه فرضی که آنھا به ھند نسبت ميدھد تکذيب گردد .اما متاسفانه
ھيچ يک زمينه معلومات در دست نيست که آيا اين مسکوکات مخصوص بکدام
طايفه »سيتی« و بکدام عصر متعلق بوده است .تغيير شکل نسبتی حروف يونانی
ما را به اين حدس رھنمونی ميکند که اين سيتی ھای يونانی نما عوض اينکه متقدم
از ازس باشند متعاقب او بسلطنت رسيده اند و بدين قرار سلطنت قبايل بکتريا و
سوگديانا معاصر جانشينان مستقيم او در درۀ کابل و پنجاب بوده است .در سمت
چپه سکه نجات دھنده کبير ھمان سوارکاری موجود است که ما در مسکوکات
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»ازس« معاينه نموديم .اسپ عريان يا اسپ وحشی بلخی يا تنھا سر اسپ عالمه
مشترکی است که در مسکوکات اين شاھان مجھول »گريک و سيت« و شاھان
قديم تری موجود ميباشد.
عنوان »شاه شاھان« که »سوتر مگاس «ΣΩΤΗΡΜΕΓΑCاختيار نموده و پايان
تر تا زمان »کدفيزس« پادشاه مروج بود با اينکه انبساط متصرفات را نشان ميدھد
به عصر نسبتا ً تازه تری داللت ميکند .لھذا سالطين بی نام يا »کودس «Kodes
اگرچه مانند حکمران امروزه خلم و قندوز و بلخ روئسای محلی بودند اما عصر
حکمفرمائی آنھا از سال  56ق.م .يعنی تاريخی که »ويکراماديتا Vikramachitya
« پنجاب کابل را تسخير و بالخره در مقابله با سيتی ھا کشته ميشود مقدمتر بود.
ھند از اجرأات شاه بزرگ خويش جز پاره افسانه و اساطير ندارد اما پروفيسور
»لئسن« در يک حصه »پريلوس  «Perilusحقيقت فتوحات و سلطنت عمومی او
را کشف نموده تصديق ميکند زيرا پروفيسور مالحظه نموده که شھر
»اوزين  «Ozeneکه عبارت »اوجين  «Oojeinباشد اقامتگاه شاه قديمی تذکر رفته
و اين شاه قديم قرار نظريه پروفيسور غير از »ويکراماديتا« ديگری بوده نميتواند
زيرا تمام ساير شاھان ھند که دامنه اقتدار شان بصورت عمومی وسعت داشت
پايتخت ايشان در »پالی بورتا  «Poliborthaدر »بيھار  «Beharيا در
»کانوج  «Kanoujو »ھيوستاناپورا  «Hustanapooraکنار رودبار گنگا و جمنا
بوده است .جای بسيار تاسف است که از ين پادشاه سکه يا نوشته ئی در دست
نيست و چون »آشوکا  «Ashokaامپراطوری که يک و نيم قرن قبل از او حيات
داشت کتيبه ھائی در منارھای سنگی و احجار يافت ميشود اين تاسف ما شديدتر
ميشود .احتمال ميرود که در اثر تحقيقات حفاری در آتی از ين پادشاه ھم کتيبه يا
سکه بدست آمده چگونگی شخصيت و عصر زمامداری اين پادشاه ھم از زاويه
تاريکی بدر آيد.
فعالً به تعقيب خانواده ھای سلطنتی »آريائی« و »کابلی« يعنی افغانستان امروزی
سر رشته را فقط از ين فاتح ھندی ميتوان شروع کرد .کشفيات مسکوکات جديده
ادأ ميکنند که بعد از ين عصر مقام اساطير و ھيکل ھای ارباب انواع يونانی را
در روی مسکوکات افسانه ھا و اشکال رب نوع ھندی ميکرد و اين تغير در
مسکوکات آن شاھانی که قرار فرض فوراً بعد از »ويکراماديتيا« بسلطنت رسيده
اند بيشتر مالحظه ميشود و ما ھم از آنھا قرار آتی صحبت مينمائيم:
تسلط »ويکراماديتيا« در درۀ کابل مدت مديدی دوام ننمود زيرا سيل خروشان
سيتی از ماورای شمال ھندوکش سرکشيده به حيات فاتح ھندی خاتمه داد .بعد از
مرگش امپراطوری ھندی او ھم پارچه پارچه شده و يک قرن ديگر ميگذرد تا
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اينکه »چندراونا  «Chandraoenaسلطنت ھندوستان و وحدت اداره آنرا استقرار
بخشيد .چون اقوام »سيتی« و »پارت« در ين وقت در مناطق جنوب ھندوکش
يعنی کابلستان فعلی را فرا گرفته بودند ،بعد از مرگ »ويکراماديتيا« و تشتت
امپراطوری او اراضی متفرقه ماورای رودبار سند صحنه تاخت و تاز آنھا گرديد.
پروفيسور »لئسن« قيام »کدفيزس« را در ين عصر قيد ميکند و پروفيسور
»ولسن« اين قيام را به نيم قرن بعد تر نسبت مينمايد و چون اما از ين خانواده
»کادافس  «Kadaphesيا »کدفيزس  «Kadphisesاقالً سه پادشاه را ميشناسيم ،مدت
سلطنت ايشان در درۀ کابل ھر دو عصر فوق الذکر را در بر ميگيرد.
کدفيزس حقيقتا ً پادشاھی خواھد بود که اسمش در سمت چپه در نوشتۀ آريائی سکه
نمونه ھر کول )ھرمايوس( يافت شده و باز سکه ديگری بمالحظه رسيده که سمت
چپه اش بر طبق سمت چپه سکۀ که ذکر رفت و سمت راستۀ آن با شکل سری اين
نوشته يونانی را که حروف آن تغيير نموده ،دارد.
ΚΟΡΣΟΧΟ ΚΟΖΟΣΛΟ ΚΑ∆ΦΙΖΟΣ

از ين سکه معلوم ميشود که اين شخص ملک و رئيس قبيله بوده که در ين عصر
ھنوز عنوان شاھی اتخاذ ننموده بود زيرا کلمه »بازيلوس = ΒΑΣΙΛΕΩΣ
پادشاه« در سمت راست سکه و نه مرادف آن »ماھاراجاسا  «Maharajasaدر
نوشتۀ آريائی سمت چپه ديده ميشود .عالوه برين آثار ثابت کدام مذھب معين ھم
ديده نميشود زيرا پرستش »ھرکول« را سيتی ھای وحشی از يونانيان محض
بعنوان احترام قوای عناصر طبيعی عاريت نموده بودند» .تاسيتوس «Tacitus
بمالحظه که »گاتارزس  «Gatarzesپارتی اين سنخ پرستش را از »سيتی« ھا
گرفت .بنابران اين مذھب بين سيتی و پارتی مشترک بود .در عالقه که
»کدفيزس« برای اولين دفعه ظھور و قيام نمود )اين عالقه قرار فرض ما منطقه
کوھستانی ميباشد( و در اين اثنا کابل و دره آن تابع سلطان ھندی بود چنين به نظر
می آيد که رئيس مذکور عنوان »سيتی« و مذھب پرستش »ھرکول« داشت .آنگاه
بعد از ينکه به حکمرانان ھندی يعنی کسانيکه بعد از »ويکراماديتيا« در درۀ کابل
و پنجاب سلطنت نموده و يا عبارت از احفاد او بودند غلبه يافت ،چنين معلوم
ميشود که مذھب ھندو را قبولدار شده باشد زيرا حينی که قوای »سيتی« بکمال
متانت استقرار مييابد می بينيم که عناوين »سيتی« از بين رفته و مسکوکات
خويش را به تقليد عناوين يونانی شاھان متقدم خيلی جاه طلبانه ضرب زده اند مثل
شاھنشاه بزرگ ΒΑΣΙΛΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩ ΜΕΓΑΣ
شاھنشاه بزرگ منجی ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΣΩΤΗΡ ΜΕΓΑΣ
بعد از اتخاذ اين عناوين باشکوه و جالل کدفيزس پادشاه اولين کسی است که سکه
طال ضرب زده و در ين سکه طال و در سائر مسکوکات نقره ئی و مسی او که
حايز يک نمونه و تيپ ميباشند شيوا  Sivaبصورت نر و ماده و عموما ً معه گاو

65

دوکوھانه »ناندی  «Nandiبصورت متحدالشکل عوض ارباب النواع اساطير
يونانی روی مسکوکات ظھور نموده است .در ين عصر مذھب برھمنی ھنود
مذھب رسمی ساکنين مملکت شاھنشاه کبير »کدفيزس« گرديده و در نتيجه اين
مذھب در تمام قلمرو سلطنت معمول و برقرار گرديد .در زمان »اگوستوس
سزار  «Augustus Csearمکتوبی بزبان يونانی از جانب »پوروس  «Porusپادشاه
عالقه اندوس به روما واصل و ذريعه آن شاه اندوس از امپراطور رومن استمداد
نموده بود .ما برين عقيده ايم که اين پادشاه ھندی که از امپراطور رومن طلب
امداد نموده است محتمالً راجای ھندوئی بوده که قوای کدفيزس دستش را از
عالقه جات دوطرفه سواحل اندوس کوتاه و بعد از نيم قرن قبايل ھمنژاد کدفيزس
شاه فاتح کمال اقتدار حاصل نموده اند .تغييرات و خرابی زياد اوليه حروف يونانی
مسکوکات کدفيزس به نظريه استحصال تدريجی قوای شاه مذکور مطابقت دارد و
صورت خرابی حروف در طول تمام مدتی که ھنوز به اقتدار شاھی نرسيده بود
دوام نموده و اين دوره معاصر زمان »اگوستوس سزار« ميباشد که با شروع عھد
مسيحی خاتمه ميپزيرد.
تفحصات پروفيسور »لئسن« در تواريخ چينی ھا تا درجه قيام خانواده »کدفيزس«
را روشن ميکند .وی چنين دريافته است که »خيانچی اوھی «Khiantchi-ouhiيا
»کينتسوی کس  «Kinysui-Kisنام يکنفر »يوچی «Yuchiيا  ،Yeutchiھن سفيد
)که نژاد او را ھمان نژاد  Getseتصور نموده است( »سوز  «Szusيا »آزس«
ھای قبيله »سيتی« را در حوالی  40ق.م .تابع و محکوم نمود .سپس در سن 84
سالگی وفات نموده پسرش »ونکاس چنگ« فتوحات او را ادامه داده درۀ اندوس و
پنجاب را در حوالی  20ق.م .فتح نمود .عصر و کوايف اين فتوحات کامالً با آنچه
که ما سوانح »کدفيزس« پادشاه فرض ميکنيم مطابقت دارد .اما اسم ھا بکلی تغيير
شکل نموده و به ندرت تميز و شناخته ميشوند .حاال که سخن به اينجا رسيد،
ميخواھم قراريکه فوقا ً تذکر داديم مسکوکاتی را که در دست داريم و حيات سه
پادشاه اين خانواده را ترسيم ميکند مقابل نگاه قارئين منبسط و در اطراف آن
شرحی بنگاريم:
کدفيزس  50 Korsoka Kazaulo Kadphisesق.م:.
نوشته آريائی Dhama Hrata Kujulakasa Sabashakha ? Kadphasa
اين نوشته از روی تدقيقات در چندين سکه که دو نمونه کامل و درست آن در
لوحه  6تحت شماره  7و در لوحه  9تحت شماره  9لوايح ضميمه اصل کتاب ھذا
چاپ شده بدست آمده است .قرائت نوشته آريائی بصورت کامل منتج به فيصله
قطعی شده و تشريحات رضائيت بخشی ھم در آن مورد بدست نيست.
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اسم »کوجاال کدفيزس« و حقيقت آن قرار معلوم ثابت است و اينجا مالحظه
شايانی که بعمل آمده اين است که در ھيچ يک مسکوکات که ھيکل ھرکول دارد
ھيچ يک مونوگرام يا عالمۀ وجود ندارد که سکه را به کدام پادشاه معروف يا
فرضی »سيتی« منصوب سازد و فقط با »ھرمايوس« تنھا ارتباط نازنی داشته و
با سائر شاھان اين نام و نژاد ربطی ندارد.
زاتس کدافس خورانس  20 ΖΑΘΟΣ ΚΑ∆ΑΦΕΣ ΧΟΡΑΝΟΣق.م:.
Zathos Kadaphes Khoranuas

اگر چه از مسکوکات اين پادشاه به تعداد زياد کشف شده اما ھمه از يکجا معيوب
ميباشند و بذين جھت مضمون نو شته آريائی آن ھنوز بطور يقين خوانده نشده
مانند »کدفيزس« يا »کدفس« .اول اين پادشاه نيز در سمت راستۀ مسکوکات
خويش تنھا سر يا ھيکل نيم تنه ئی را با نوشته يونانی نقش نموده و با وجوديکه
عنوان »بازيلوس  = ΒΑΣΙΛΕΥΣپادشاه« ندارد دورادور سر خود فيته بسته است
که مقام شاھی را ادأ ميکند .در سمت چپه سکه شکل ھيکل نشسته معلوم ميشود که
بازو را بلند نموده و البسه گشاد مواج ھندی در بر دارد .اما حقيقت اين امر که يا
ھيکل مذکور مربوط به اساطير يونانی و يا ھندی است معلوم نميشود .پروفيسور
»لئسن« چنين خيال دارد که »زاس  «ΖΑΘΟΣو »خورانس  «ΧΟΡΑΝΟΣبايد
عناوين باشند .بھر جھت عنوان يا اسم ھرچه باشد اين پادشاه را بکمال وضاحت
از شاه متقدمش »کورسو کوجولس ھرمايوس «Korso Kajaules Hermaius
ھرکول تيپ تميز ميدھد .عالوه برين مسکوکات »زاتس  «Zathasدارای آن
مونوگرامی است که کامالً با مونوگرام مسکوکات »ازس« شباھت دارد) .سکه
 22لوحه  7و سکه  8لوحه  (8و از ين چنين معلوم ميسشود که حکومت
»کدفيزس« تحت سلطنت »زاتس  «Zathasمنبسط تر شده و بعضی عالقه ھای
جديد مملکت ازس را فراگرفته است .واضح است که ھنوز پرستش شيوا مذھب
رسمی خانواده سلطنتی نگرديده است.
ويما کدفيزس  5 Vohemo Kadphisesق.م:.
ΒΑΣΙΛΕΩΝ CΩΤΗΡ ΜΕΓΑΣ ΟοΗΜΟΚΑ∆ΦΙCHC
و بعضی اوقات بمناسبت خرابی حروف  OoNMOو  OoKMOھم خوانده ميشود.

مضمون نوشته فوق تماما ً در مسکوکات مسی خوانده ميشود .در سمت راسته سکه
پادشاه به لباس تاتاری و عبا و چکمه و کاله ايستاده دست راستش پايان جانب
زمين به چند قرس نانی که رويھم گذاشته شده اشاره ميکند و يک سه دندان )(Ψ
عليحده يک طرف و چماتی ) (Clubبطرف ديگر معلوم ميشود بطرف چپه سکه
بالشبه »شيوا« و گاو »ناندی« معلوم ميشوند.
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در يک سکه نقره »کدفيزس« باز ھمين نوشته فوق معلوم ميشود اما کلمه
»سوتر« وجود ندارد .سکه طالئی اين پادشاه با ھمين نوع سمت چپه که ذکر رفت
يا با تنھا »شيوا« بدون »ناندی« حايز مجسمه نيم تنه پادشاه است که کاله تاتاری
بسر دارد و يا پادشاه را باالی تخت سلطنت نشان ميدھد و يا در کالسکه نشسته و
دو اسپ آنرا ميکشد .مضمون نوشته يونانی آن فقط »بازيلوس اوموکدفيزس«
است .کلمه »اوھمو« که قبل از اسم قرار گرفته به مضمون فوق چنين معنی
ميدھد» :شھريار بزرگ ،شاھنشاھی که تمام روی زمين را گرفته) ،ويما( يا
)واھيما( کدفيزس نجات دھنده«.
پروفيسور »لئسن« اين صورت قرائت مضمون مذکور را پذيرفته و چنين اصالح
کرده ميگويد که »واھيما « ھميشه به » «OoHMOکلمه يونانی ،مطابقت ميکند.
پروفيسور »ولسن« مضمون آريائی نوشته فوق را چنين ميخواند:
Maharajasa Rajadhi Rajasa Sabatraphati Vahamaha

اما وی در اين سنخ صورت قرائت خويش مطمئن نيست و اساس آنرا تنھا سکه
واحد نقره ئی اين پادشاه ميداند و به ترجمه آن جرئت ننموده است.
تنھا چيز محققی که ما از ين صورت ھای قرائت پروفيسوران مذکور استنباط
ميتوانيم اين است که ھر جائيکه کلمه يونانی »بازيلوس  «ΒΑΣΙΛΩΣدر سمت
راستۀ سکه وجود دارد ،کلمه »مھاراجا  «Maharajaدر مضمون آريائی سمت چپه
سکه ھم نقش ميباشد و در تمام مسکوکات آنھائيکه عنوان »بازيلوس« ΒΑΣΙΛΩΣ
دارند ،خواه سکه طال ،نقره و يا مسی ھر چه باشد اين عالمه )( مونوگرام مشاھده
ميشود .اين عالمه با منوگرام مسکوکات شاھان بی نام »سوتر منگاس« مطابقت
دارد تنھا فرقی که است اين است که اينجا عوض سه دندانه ،چھار دندانه ميباشد و
در اغلب آنھا عالمه مونوگرام ديگر ) ( معلوم ميشود که از سکه شماره ) (2لوحه
) (5اصل کتاب ھذا که ھنوز تحقيقی ھم در اطراف آن نشده عاريت شده است .اين
سکه اخير بطرف راسته حايز يک سوارکار و بطرف چپه ھيکل ھرکول را نشان
ميدھد و دو ھيکل ديگر که يکی آن بالدار ميباشد بر سر او تاج ميگذارد .مضمون
نوشته آريائی سمت چپه تمام مسکوکات کدفيزس اين دسته مواظبت کارانه ھم
مقايسه شده اند که حايز چندين حروف جديدی ميباشند که بصورت مختلف خوانده
و تشريح شده اند .مستر »جيمز پرنسپ« مضمون نوشته آريائی را روی ھم رفته
چنين ميخواند.
Maharajasa Rajadhi Rajasa Sabatracha ihach
Maharajasa dhi Makadphishasa Vaudata

با آنھم وی در بعضی مسکوکات ديگر قبل از اسم ،مضمون ذيل را يافته است:
Sabalasa Saviratasa Mahaichhitasa
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در مسکوکات طالئی کلمه »واداھی ما« را که عنوان پادشاھی اتخاذ شده مالحظه
نموده است .تا اينکه سکه طال با مربوطات نقره ئی و مسی خويش ظھور نموده
است .بنابران کلمات »کورسو » ،«Korsoکوزولو ،«Kozaulo
»کورانس  «Koranasو »زوتس  «Zothasاگر عناوين بودند ،عناوين کوتاه و
مختصر شاھی بودند و چون سکه طال در حوالی عھد مسيحی بروز نموده تا
اندازه اختالف در عقايد مدققين مبنی برين توليد نموده که اين سلطنت يا يک
سلطنت طويل و يا تسلسل شاھزادگانی بوده که ھمه حين حکمفرمائی خويش يک
عنوان و يک سنخ سکه را ااختيار نموده باشند و روی ھمرفته دوره حکمرانی آنھا
نيم قرن دوام نموده باشد.
پروفيسور »لئسن« و »ولسن« خانواده سلطنتی کدفيزس را چنين فرض ميکنند که
در تمام طول قرن اول مسيحی دوام نموده و آنگاه طايفه ئی از »سيتی ھا« در
زمان سلطنت »کانرکی  «Kanerkiايشان را مضمحل و مغلوب ساخته باشد .بھر
حال اگرچه داليل موثقی بدست نداريم باز گفته ميتوانيم که ھنوز شاھان يونانی-
پارتی از بين نرفته و سلطنت يک خانواده آن حقيقت دارد » .فيلوستراتوس
 «Philostratusدر رساله خويش راجع به »اپولونيوس تايرانيوس Apollonius
 «Tyraneusکه اين عالم مذھبی از دربار »باردونس  ،«Bardanesشاه پارتی،
برآمده از راه شمال از طريق بلخ به ھند مسافرت نمود .عالم مذکور اين راه را به
جھتی اتخاذ نمود که عبور آن نسبتا ً سھل تر بود و کوايف مسافرت خويش را
طوری تشريح ميدھد که گوئی مخصوصا ً برای تدقيق و معلومات برآمده بود .وی
بعد از عبور رود اندوس به »تاکزيال« با پادشاھی برميخورد موسوم به »فرھاتس
 «Phrahatesکه با او بزبان يونانی مکالمه ميکند .عالوه برين صريحا ً تذکار داده
که دامنه تصرفات او از کوتل ھای جبال درۀ کابل الی بکتريا انبساط داشت.
حاال اگرچه اين مالقات »اپولونيوس  «Appoloniusدر عصر »سيوروس Severus

« يعنی يک قرن بعد از مرگ او تحرير يافته و عبارت از يک سلسله احجافی
برای فريب علما باشد باز ھم تذکار امری بدين بزرگی که سلطنت
»فرھاتس  «Phrahatesدر پنجاب و درۀ کابل معاصر با سلطنت
»باردانس  «Bardanesقرار ميدھد ،اھميت زياد دارد .اگر در زمانی که تاريخ
مذکور نوشته شده حقيقت نميداشت ھرگز ذکرنميرفت و برعالوه در صورتيکه در
عصر »سيوروس « Severusچنين امری را عموما ً قبول و بحقيقت نسبت داده اند
ما در ين عصر حاضر به ھيچ صورت آنرا بی اساس و مھمل گفته نميتوانيم.
در مسکوکات »اندوفيرس «Undopharesو »گندوفارس «Gandopharesمالحظه
ميشود که اين پادشاھان خود را در مضمون نوشته آريائی به »فراھاتا «Phrahata
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مسمی ساخته اند و اين مسئله بصورت يقين ثابت ميکند که »فراھاتس«Phrahates
پادشاه خيالی و تصوری نبوده .از فساد و ناھنجاری حروف الفبا و مضمون
نوشته يونانی اين شاھان پارتی چنين استنباط ميشود که نسبت به خانواده سلطنتی
ايشان را به قرن اول عھد مسيحی بين خانواده سلطنتی »کدفيزس« و »کانرکی«
قرار دھيم.
به اين اساس چنين فرض ميکنيم که در دوره حکمفرمائی شاھان خانواده
»کدفيزس« خانواده شاھی يونانو -پارتی کامالً منقرض نشده بلکه در شھرھای
آزاد نفوذ و حکمرانی داشتند و منتظر موقع مساعدی بودند تا مجدداً استقالل
خويش را احراز نمايند .چنانچه در وسط قرن اول مسيحی وقت با ايشان مساعدت
نموده به مرام خويش موفق گرديدند .قراريکه مسکوکات بما ادأ ميکنند،
شاھنشاھان آتی که عناوين شاھان پارتی را اختيار نموده اند در ين عصر سلطنت
نموده اند و قراريکه معلوم ميشود دامنه متصرفات ايشان اغلب اوقات پھناور و
منبسط بوده است.
اندوپرس  40 Undoperresم:.
طوريکه بمالحظه ميرسد اين شاه کسی است که به تقليد مسکوکات نمونه
»ھرکولی« ھرمايوس پادشاه و »کورسو کدفيزس ) «Korso Kadphisesلوحه 4
شماره  11 ،10 ،9 ،8اصل کتاب مالحظه شود].آريانا انتيکوا اثر ولسن[( خود را
به عنوان »بازيلوس استروس  «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΗΡΟΣمسمی ساخته و بعد از
آن صفات مجلل تری باين قرار »بازيلوس بازيلون ميگالوس ΒΑΣΙΛΕΩΣ
 «ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣاختيار نموده .مضمون نوشته آريائی سکه او
» Maharajasa Raja Rajasa Tradatasa Mahatasa Pharahitasaپادشاه ،شاه
شاھان منجی بزرگ )فاراھی تاسا(« .از تغيير عنوان واضحا ً معلوم ميشود که اين
پادشاه مؤسس خانواده سلطنتی خويش بوده و چنين معلوم ميشود که عنوان
»منجی« را در نوشته آريائی از زمانی استعمال نموده که نوشته يونانی را نيز
اختيار نموده.
)(33

گندوفارس  55م Gandopharres .يا :Gandophares
گندوفارس نيز سلطانی است که عنوان شاھنشاھی » «Maharaja Raja Rajaو
ھمان اسم آريائی »فاراھی تاسا  «Pharahitasaرا انتخاب نموده )لوحه  8شماره 9
اصل کتاب ولسن(
اباگاسوس  70 Abagasusم:.
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اسم آريائی اين شاه »اباخافاسا« است و پروفيسور »ولسن« از روی فرض خويش
ميگويد که اين اسم مرادف »ولوجزس  «Vologesesاست .اما اين فرض اساسی
ندارد که اين مسکوکات شاھان »آريائی  -پارتی« را مسکوکات شاھان »پارتی«
بشماريم زيرا اکثر قرائن چنين داللت ميکند که مسکوکات مذکور مربوط شاھان
پارتی بوده که برای خويش سلطنت عليحده و مستقل در کابل و پاراپاميزوس
برقرار نموده بودند.
ابال گازيوس  80 Abalgasiusم:.
مضمون نوشته يونانی سکه اين شاه )لوحه  8شماره  11و  12لوايح ضميمه اصل
کتاب ولسن( آنقدر خراب است که خواندن ان مشکل است .معذالک اسم شاه
خوانده ميشود و کپتان کننگھم که اين مسکوکات را در ژورنال انجمن آسيائی
کلکته شايع نموده مضمون نوشته آريائی را چنين مينويسد:
Maharajasa tradatasa Abagasasa Andophara Khudraputrasa

)پادشاه منجی اباگازيوس فرزند کوچک اندوفارس (Undopharerres
پاکورس  Pakoresپادشاه:
پاکورس پادشاه که در مسکوکات خويش دو زبان آريائی و يونانی ضرب زده
است ،پادشاھی است که اولين سکه او را کرنيل »استسی  «Staceyاز قندھار يافته
است .ما گفته نميتوانيم که اين پادشاه از خانواده »اندوفارس« باشد زيرا شکل سر
و بصورت عمومی طرز و نمونه سکه او خيلی مختلف است .اين سکه ممکن به
»ولوجزس  «Vologesesبرادر و جانشين »گوتارزس  «Gotarzesمربوط باشد
زيرا قراريکه »جوزفوس  «Josephusمينويسد بمجرديکه اين پادشاه بر تخت
سلطنت جلوس نمود واليت »مديا  «Mediaرا )که عبارت از خراسان و آن حصه
آريانا که مربوط پارتيا بود( به برادر کوچکش »پاکورس« و »آرمينيا« را به
برادر ديگرش »تيريداتس  «Tiridatesتفويض نمود و برای ازاله چنين فرضی که
»پاکورس  «Pakoresدر درۀ کابل و يا »اندوس« سلطنت ننموده باشد دليلی در
بين نيست .قرار ظاھر چنين معلوم ميشود که عصر اقتدار شاھی او زياد طول
نکشيده زيرا نفوذ آمريت عمومی »ولوجيزس  «Vologesesبزودی سر از نو به
تمام متصرفات پارتی محسوس ميشود.
دوره سلطنت اين خانواده شاھی فرضی »آريائی – پارتی  «Ario - Prthianسلسله
تاريخ کابل زمين و پنجاب را به آخر قرن اول مسيحی مصادف ميسازد و از ين
تاريخ به بعد می بينيم که خانواده ديگر سالطين پارتی که حايز مسکوکات طال و
مسی بوده و عالمه و نمونه مسکوکات آنھا از عالمه و نمونه معمولی شاھان
متذکره فرق دارد ،عرض وجود نموده اند .شاھان اين خانواده ابتدا به »کانرکی
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 «Kanerkesموسوم و عنوان ايشان »بازيلوس بازيلون
) «ΒΑΣΙΛΕΩΝشاه شاھان( بوده و اسم شاه »کانپکور« در ضرب سکه قبل از
صفات فوق گذاشته شده است) .لوحه  7شماره  12و  14لوايح اصل کتاب
ولسن( .بعدھا مسکوکات اين شاه به عناوين ھندی  Rao Mano Raoھم بميان آمده
و تعداد و انواع مختلف مسکوکات »کانرکی  «Kanerkiبه طول دوره اقتدار
شاھان اين خانواده داللت ميکند .اختصاص و اھميت بزرگ مسکوکات او اين
است که اوالً ھيچ سکه از او به دو زبان يافت نشده و روی ھمرفته حروف يونانی
آن آنقدر فاسد شده که کامالً خوانده نميشود .ثانيا ً ھيکل ايستاده يا نيم تنه شاه تا کمر
ھميشه در سمت راسته سکه بضرب رسيده .البته شاه تاتار يا ھندی و اسم و عنوان
او بزبان يونانی به دورادور ھيکل حلقه زده است .در سمت چپه سکه او
» «Mithriaicعالمه آفتاب يا ماه با اسمأی ذيل ΝΑΝΑΙΑ, ΟΚΡο, ΜΙΟΡΟ,
 ΜΑΟ, ΑΘΡΟبا بعضی اسمأی سری ديگر سيارات پرحروف يونانی ثبت است.
ثالثا ً روی تمام مسکوکات خانواده »کانرکی« ھمان عالمه مونوگرامی )( معلوم
ميشود که شاھان خانواده »کدفيزس« بعد از اتخاذ عنوان شھنشاھی اختيار نموده
بودند و قرار ظاھر اين عالمه را از يک سکه »سوتر مگاس« بی نام اخذ کرده
اند .از ين مسئله استنباط ميشود که خانواده »کانرکی« را اگرچه ما قرار فرض
خود در اثر مداخله شاھان »آريائی – پارتی« منقطع تصور ميکرديم ،ھنوز از
بين نرفته و مانند متقدمين خانواده و نژاد خويش يعنی خانواده »کدفيزس« سلطنت
مينمودند.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ

در ميان مسکوکات خانواده »کانرکی« چند سکه بدست آمده که در طرف چپه
سکه شکل »شيوا« و گاو نقش ميباشد .سر گاو عوض اينکه در سمت چپه سکه
بطرف چپ باشد ،بطرف راست نمايش يافته .اين مسئله ادأ ميکند که مذھب
ھندوئی ھنوز کامالً در ين عصر از بين نرفته بود اما پرستش ) Mithriaicرب
النوع آفتاب يا ماه( بدرجه مقام بلندی احراز نموده بود که ما مجبوريم آنرا مذھب
رسمی شاھان خانواده »کانرکی« بشماريم.
در باب اينکه اين مذھب از کجا نشئت نموده و چطور در اينجا شيوع يافته ھنوز
معلوماتی در دست نداريم و صريحا ً چيزی گفته نميتوانيم زيرا اختالف نظر در آن
)(34
مورد زياد است.
مسکوکات »کانرکی  «Kanerkiو »اورکی  «Oerkiبقدر کفايت واضحا ً خوانده
نميشود که ما بتوانيم بطور مسلسل فھرست شاھان مختلف آن خانواده را شرح
دھيم .از روی بعضی شواھدی که حين حفريات بمالحظه رسيد بايست اقتدار اين
خانواده بيش از دو قرن دوام نموده باشد زيرا در توپ ھائی که حفر نموده ايم،
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مسکوکات »کانرکی« با مسکوکات شاه »کدفيزس« و سائر شاھان متقدم اين
خانواده مخلوط و با مسکوکات شاھان ساسانی قرن  3و  4عھد مسيحی دوام نموده
است .زبان يونانی که بالشبه تا آخرين درجه حروف الفبای آن تغيير شکل بخود
گرفته در تمام دوره سلطنت و حکمفرمائی اين خانواده معمول و مروج بوده زيرا
حروف آن روی مسکوکات شاھان اين خانواده مشاھده ميشود .مخصوصا ً در سکه
»کانرکی  «Kanerkiکه شاه فيل سوار نشان ميدھد تا جائی اين حروف ديده ميشود
که اسم و عنوان  Rao Mano Rao Kenaranaميتوان خواند) .لوحه  9شماره  3و
لوحه  12از شماره 10الی  ،15ضميمه کتاب ولسن( بعد از اين تاريخ بمالحظه
ميرسد که حروف يونانی روی مسکوکات از بين رفته و مقام آنرا سانسکريت
اشغال ميکند .ما برای ادأ اينکه چطور مخصوصا ً طرز ضرب سکه و عالمه
مسکوکات طالئی »کدفيزس« بيش از پيش فاسد و تغيير شکل بخود ميگيرد و با
تغيير محل ضرب در زمان سلطنت شاھان نژاد ھندی يعنی جانشينان سالطين
مقتدر يونانی و سيتی کامالً از بين ميرود دو لوحه را شايع ميکنيم که »جيمز
پرنسپ« تھيه نموده است.
پروفيسور »ولسن« در کتاب خويش در موضوع مسکوکات شاھان ساسانی و
ھندو و شاھان صدر اسالم که در افغانستان و ھند شمالی حکمرانی نموده اند و به
اخير کتاب خويش اين فصل را ضم نموده است ،بحث ميکند .اما بعقيده ما اين
دوره موضوع عليحده تشکيل ميدھد که ما در اينجا بدان سر و کاری نداريم.
قبل از اينکه بعد از يک سلسله مطالعاتی که در صحايف اين کتاب تذکر رفت به
استنباط نتيجه بپردازيم ،ميخواھيم مالحظات چندی در موضوع زبانی بدھيم که
روی چند سکه بمالحظه رسيده است .اين زبان را نه »بکتريان«)باختری( بلکه
قراريکه تذکر داده ايم چنين مناسب می بينيم که آنرا زبان »آريائی« بناميم زيرا
ھيچ حقيقتی در بين نيست که آنرا زبان مملکتی بدانيم که اکسوس و ايگزارت آنرا
آبيار ميکند.
اگرچه حروف يونانی خارج از »آريانا« روی مسکوکات پنجاب و درۀ کابل ھم
ضرب زده شده اما با نوشته ھای »آريائی« که در سنگ ھا و اشيای عتيقه
مکشوفه توپ ھای )راشک( ھر دو عالقه پنجاب و افغانستان پيدا شده است به
ثبوت ميرساند که زبان »آريائی« در ين عصر تنھا معمول و مروج بوده و يونانی
ھنوز شيوع نيافته بود.
اين زبان »آريائی« را ابتدا »ايوکراتيدس« شاه يونانی روی سکه خود معمول
نموده و تا زمان »ھرمايوس« دوام نمود .سپس »سيتی ھا« بعد از اينکه در اثر
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تھاجمات خويش »پاروپاميزوس« و »ايمايوس  «Imausيا »ھندوکش« را عبور
نمودند ،نيز اين زبان را قبول و در مسکوکات خود استعمال کردند .سالطين
پارتی که در آريانا سلطنت مستقلی برقرار نمودند ،ھم اين زبان را قبولدار شده
اند.
بنابرين از ين پاره مالحظات استنباط ميشود که اين زبان بايست زبان مادری
مناطق سالسل کوه ھای ھندوکش ،کابل زمين و ممکن از ھرات و قندھار ھم بوده
باشد .استعمال آن در آثار مکشوفه توپ ھای »منی قلعه  «Maniqalaپنجاب ھم
بمشاھده زسيده است.
حاال تنھا چيزی که ناگفته نگذاريم اين است که اين زبان بر خالف يونانی و
سانسکريت مانند السنه »سميتی« از راست به چپ نوشته ميشود .اما حينيکه
صنعت تحرير در مراحل ابتدائی خويش بوده و ھر حرفی شکل متمايز و عليحده
داشت ،در رسم الخط ھرگز بصورت سطر مسلسلی پيوست نبوده و اين کمی
اھميت دارد که آيا حروف از طرف راست قطار شده اند يا از طرف چپ زيرا
پوشيده نيست که زبان اوليه يونانی مانند شيار اراضی متناوبا ً از ھر دو طرف
نوشته ميشد و قبر  Tuscanپادشاه که تازه در ايتاليا کشف شده حايز نوشته زبان
يونانی است که مانند لسان »آريائی« از طرف راست به چپ تحرير شده است.
ھمين طور منگوليائی ھا حينی که الفبای شامی را اتخاذ نموده بودند ،مانند رسم
الخط چينی حروف را يکجا زير به زير مينوشتند .بنابرين چون حروف زبان
»آريائی« ھميشه مجزی از ھم بشکل اوليه يافت شده ما بعلت اينکه نسبت به
ترتيب رسم الخط و شروع سمت آن اطالع موثقی نداريم ،گفته نميتوانيم که اصل
مبدأ آن »سميتی« يا شبيھه بکدام شاخه اين سنخ لسان باشد .برعکس تا جائی که
در ين مورد معلومات بدست آمده تمام کلمات زبان »آريائی« که تا حال خوانده
شده و عبارت از صفات و عناوين ذيل مثل پادشاه ،منجی ،عادل ،معروف ،غير
قابل تسخير ،فاتح وغيره ميباشند ھمه صاف اند و به ھمان چيزھائی داللت ميکنند
که در زبان سانسکريت معنی ميدھد:
يونانی

آريائی/سانسکريت

بازيلوس
ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ميگالوس
ΜΕΓΑΛΟΣ
بازيلون
 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝبازيلوس
شاھان)شاھنشاه(
Dhamikasa
ديکايوس
∆ΙΚΑΙΟΣ
Maharajasa
Mahatasa
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فارسی
پادشاه
بزرگ

Rajjadirajasa

عادل

شاه

ΝΙΧΦΟΡΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ
ΑΝΙΚΗΤΟΣ
…………..

نيکسافورورس Jyadharasa
Tyamsa
اپيفانوس
Apatihatasa
انيکھاتوس
Putasa

فاتح – مظفر
فاتح
مغلوب نشدنی
پسر

تشابه زبان »آريائی« با »سانسکريت« امريست کامالً ثابت و ما را اميدوار
ميسازد که اگر بيشتر از ين مسکوکات کليد کشف الفبای زبان »آريائی« قرار داده
شود از شاخه ھای مختلف لسان سانسکريت و زبان ھای فارسی و پشتو که در
صفحات شمال و جنوب ھندوکش قائم مقام زبان »آريائی« قديم آريانا گرديده اند،
استمداد نمائيم و نوشته ھا و کتيبه ھای زبان »آريائی« و اشيای عتيقۀ توپ ھا
)راشک ھا( و احجار کامالً خوانده خواھد شد .لوايح برای مقايسه زبان »آريائی«
و »سانسکريت« ساخته شده و نزد پروفيسور »لئسن« ميباشد .اين لوايح برای
رھنمونی و انبساط معلومات ما در موضوع زبان »آريائی« خيلی مفيد است
چنانچه توجه »جيمز پرنسپ« را نيز بخود جلب نموده است .وی معتقد است که
قراريکه از مجرای مسکوکات معلوم ميشود ،يقيننا ً مبدأ زبان »آريائی« زبان
سانسکريت بود و در اين زمينه بقدر کافی آنقدر مواد و عوامل موجود است که
ميدان معلومات ما را در زبان »آريائی« توسعه داده و در نتيجه به کشف
مرموزات خزائن آثار عتيقه که در ين زبان مستور است ،کمک کند.
مستر »جيمز پرنسپ« موصوف ھميشه در راه کشف مرموزات قرائت زبان
»آريائی« خودش را فايق بر اشکاالت اوليه دانسته و دائما ً در کشف مجھوالت
موفق شده است .اگر مرگ وی فرصت نداد که به آمال خود مظفرانه کامياب گردد
معذالک آنچه که وی در ين راه کشف و تھيه نموده است برای کسانی که در ين
موضوع دلچسپی دارند اساس سودمندی گفته ميشود .در ميان علمای عصر از
پروفيسور »لئسن« اميد زياد ميرود که در قرائت نوشته ھای »آريائی« نايل آيد
زيرا وی نسبت به وقايع تاريخی و آثار قديم مناطق »پاروپاميزوس« اطالعات
خيلی مفصل دارد.
مالحظه ديگر ما در موضوع زبان »آريائی« اين است که قراری که معلوم ميشود
زبان مذکور زبان سانسکريت قديم عصر »آشوکا« که »اگاتوکلس «Agothocles
و »پانتاليئون  «Pantaleonقبول و مروج نموده بودند ،منسوخ نموده شد .پادشاه
اول الذکر از روی سبک صاف يونانی ساير مسکوکاتش در جمله شاھان اوليه
يونانی حساب ميشود .اگر اين دو پادشاه زبان سانسکريت را در مملکت معمول و
مروج نيافته بودند بايد آنرا به ندرت در ضرب مسکوکات خويش استعمال
مينمودند .بعد از ايشان زبان سانسکريت رو به انحطاط گذاشته و در عصر

75

»منناندر« کامالً از رواج افتاد .چنانچه اين فاتح معروف ھند ھرگز نه زبان
»آشوکا« را اختيار نمود و نه اقالً در ضرب مسکوکات خويش استعمال نموده
است .از روی اين کوايف استنباط ميتوانيم که حروف نوشته ھای مسکوکات
»اگاتوکلس« و »پانتاليئون« زبان مادری مملکت را نمايندگی نميکرد بلکه شاھان
ھندی که بعد از »چندرا گوپتا  «Chandra Goaptaاول باالی اياالتی که
»سيلوکوس« اول فتح و به سائرين گذاشته بود و تا »آشوکا« آنھا را دوباره فتح و
به »انتيوکوش کبير« سپرد ،اين حروف را داخل مملکت کوھستانی ھندوکش
نموده اند.
نوشته زبان »آريائی« تنھا مجدداً روی ظروف اشيای عتيقه و احجاری مشاھده
ميشود که از حفريات تپه ھا و توپ ھای پنجاب ،جالل آباد و کابل کشف شده اند.
اين مسئله به اثبات ميرساند که در زمان تعمير اين توپ ھا )راشک ھا( زبان
»آريائی« نه تنھا زبان مادری نقاط توپ ھای مذکور بلکه زبان مذھبی و علما ھم
بشمار ميرفت و مردم نوشته ھا ،دعا ھا و آرزو ھای مذھبی خود را روی ظروف
و اشيائی ثبت مينمودند که در مراسم تکفين و تدفين اموات آنھا استعمال ميشد .اگر
استعمال و تحرير زبان »آريائی« را در اشيأ و ظروف معابد و مقابر به علمای
برھمنی يا ) ،(Sramanasعلمای بودائی نسبت دھيم مورد قبول نمی افتد زيرا
طوريکه در مسکوکات »اگاتوکلس« و »پانتاليئون« حروف زبان ھندی را داخل
مملکت کوھستانی نموده اند ،علما ھم حتما ً بلکه با دليل قويتر زبان ھندی را در
مراسم مذھبی استعمال مينمودند و اگر به علمای »سيتی« نسبت نمائيم چنين الزم
می افتد که ايشان بايد رسم الخط و زبانی را با خود می آوردند که در مناطق
ماورای »ايگزارت« و کوه ھای » «Belout Tagرواج داشت و چون از طرف
ديگر زبان يونانی تا زمانيکه در آريانا دوام و حيات داشت معتبرترين زبان بود و
در سمت راستۀ مسکوکات استعمال ميشد ،حل مسئله را به اين نھج مشکل مينمايد
که چرا زبانی بدين اھميت و اعتبار در نوشته ھا و کتيبه ھای لوايح مقابر وغيره
ظروف معابد و اماکن مقدسه استعمال نشده و چرا زبان »آريائی« را در اينجا
بدان ترجيح داده اند .تمام اين سواالت يک سلسله مسائلی است که قرائت چند کتيبه
جواب خواھد داد.
مولف کتاب ھذا )ولسن( در آخر کتاب خود بعد از لوايح اشکال مسکوکات
صورت قرائت دو کتيبه را ميدھد که مستر »جيمز پرنسپ« مرحوم در قرائت آن
کمال کوشش و مواظبت را بخرچ داده است .اين کتيبه ھا عبارت از نوشته ئی
است که در روی کدام ظرف عتيقه بلخ ديده شده و در مجله انجمن آسيائی ماه
جوالی  1838صورت خواندن آن شايع شده است .بعالوه چون در کتابچه
يادداشت ھای مستر »جيمز پرنسپ« صورت تجزيه کلمات و کوششاتی مبنی بر
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خواندن آن يافت شده آنرا نيز در آخر کتاب خود ضم نموده است .ضم اين ملحقات
حتما ً قرار آرزوی مولف کتاب مذکور به کسانی که بطور خصوصی به زبان
»آريائی« و قرائت آن دلچسپی داشته باشند ،خيلی مفيد است و ما اين طور
اشخاص را به اصل کتاب ھذا تکليف مراجعت ميدھيم.
عالوه برين ،مولف کتاب ھذا قبل از اختتام کتاب خويش و تذکار نتيجه آن بمقصد
اينکه برای اھل ذوق تمام زمينه ھا مفيد را فراھم نموده باشد ،راپور جنرال
»کورت  «Courtرا مبنی بر کشفيات حفريات »منی قلعه« که در مجله انجمن
آسيائی کلکته شايع شده و ھکذا راپور جنرال »ونچورا  «Venturaمبنی بر
حفريات يک توپ بزرگتری که در مجاورت مقام فوق الذکر حفريات شده و روی
اشيای مکشوفه آن نيز حروف زبان »آريائی« ميباشد ،نيز ميدھد.
گزارش جنرال »کورت« مبنی بر وضعيت تاريخی و نتايج حفريات »منی قلعه«:
»منی قلعه« اسم قريه کوچکی است که کنار راه عليای اتک – الھور و کمی
بيشتر از مناصفه راه مقام اخيرالذکر و شھر »جھلم  «Jihlumواقع است .اين قريه
روی خرابه ھای شھر خيلی قديمی ئی معمور است که مبدأ آن معلوم نيست اما
وضعيت جغرافيائی خرابه ھا و مخصوصا ً کثرت مسکوکاتی که در آنجا پيدا
ميشود ،ادأ ميکند که اين شھر حتما ً پايتخت تمام اراضی بين رود »اندوس« و
»ھيدسپس  «Hydespesيعنی مرکز مملکتی بوده که نزد قدما به اسم
»تاکسيال  «Tacscilaمعروف و در تاريخ فتوحات اسکندر از آن بکثرت تذکر
رفته است.
در قريه »منی قلعه« فعلی نقطه قديمی بزرگی موجود است که شکل تپه برجسته
گنبدی بخود گرفته و از فاصله بعيدی معلوم ميشود .ارتفاع آن تقريبا ً  60فت و
احاطه آن تقريبا ً  310در  320فت ميباشد .اين بنأ اصالً از سنگ مربع و سمنت
ريگی پوشانيده است و قسمت ھای داخلی از سنگ گرانيت و يک نوع سنگ ديگر
مخلوط ميباشد .سطح داخلی بنأ حاال آنقدر ويران و پستی و بلندی بخود گرفته که
صعود به نقطه فوقانی آن خيلی آسان است ،حال آنکه در آوان اوليه و زمان آبادی
رسيدن به آنجا امکان نداشت .صورت معماری اين عمارت خيلی ساده و تنھا
تزئينات آن عبارت از يک قطار پايه ھای کوچکی قريب تھداب بوده که در حصۀ
فوقانی آن اشکال کله ھای قوچ نھاده شده بود چنانچه ھنوز ھم اين جزئيات به
ندرت معلوم ميشود .اين بنأ اصالً توپی بوده که جنرال »ونچورا« حفر نموده و
شبھه آن بکثرت در »راولپندی« )پنجاب( در ھزاره جات مناطق غربی کابل و در

77

جالل آباد ]که اکثر آنرا مستر »مسن« حفر نموده و تفصيالت اشيای عتيقه آنھا در
کتاب )آريانای باستان« مولفه پروفيسور »ولسن« شايع شده است [.در لغمان،
کابل ،باميان و درۀ خيبر يافت ميشود .در ميان خرابه ھای »منی قلعه« 15
برجستگی گنبدی شکل ديگر وجود دارد که از توپ فوق الذکر کوچک تر اند.
اين توپ ھا را جنرال »کورت« حفريات نموده و مخصوصا ً از يکی آن که به
فاصله يک تفنگرس بجانب شمال ،شمال شرق قريه حاضره واقع است ،بسيار
اشيای قديمی بدست آمده است .در ميان مسکوکاتی که از آنجا کشف شده بعضی
بالشبھه مسکوکات رومن) (35ميباشند .سنگ ھائيکه برای پوشانيدن طاقھائی بکار
رفته که در آن اشيای عتيقه بود ،حايز بعضی نوشته ھا بود .لوحه نوشته ضميمه
کتاب ھذا از روی اصل طبع شده که مستر »جيمز پرنسب« مرحوم با کمال
مواظبت تھيه نموده بود .گنبد توپ که حايز اشيای عتيقه بود آنقدر خراب شده بود
که نظريه ئی نسبت به آن نميتوان داد .ارتفاع آن ممکن  60تا  70فت بوده باشد.
جنرال »کورت« از مرکز الی نقطه فوقانی گنبد سوراخی نموده که قطر آن تقريبا ً
 20فت ميباشد .اولين چيزی که از اينجا کشف شد ،عبارت از  4سکه مسی است
که فقط به سه فت پائين تر از سطح گنبد بدست آمد .يکی از اينھا سکه »کدفيزس«
و سه ديگر آن سکه »کانرکی« ميباشند .از ين نقطه پائين تر طبقه احجاری
نمودار گرديد که عمليات حفاری و رسيدن به حصه اصل عمارت قدری مشکل
ساخت .چون عمليات حفاری ده فت ديگر دوام داده شد ،تخته سنگی پيدا شد که با
ساروج و سائر سنگ ھا خيلی محکم و ملتصق بود .شکل اين تخته سنگ متوازی
االضالع و چھار ضلع آن با چھار نقطه رؤس آن متناظراً بھم مطابقت ميکرد و
بر سر آن تخته سنگ و زمين ديگری نھاده شده بود که حايز کتيبه ئی بود .در
مرکز تخته سنگ ظرف مسی پيدا شد که به دورادور آن متناظراً ھشت دايره
وجود داشت .اگرچه يک طرف آن خيلی خراب شده بود معذالک از اشکال دوائر
احاطه آن بعضی عالئم و نشانی تشخيص ميشد که طرف مذکور را به نمونه ھای
عصر »کدفيزس« و »کانرکی« مربوط ميساخت .ظرف مواظبت کارانه در لفافه
پارچه ابريشمی سفيد محکم پيچيده شده بود اما روی خود ظرف بعضی خطوط
ناخن وغيره معلوم ميشود و ادأ ميکرد که روزی اين ظرف دست بدست گرديده
است.
در ميان ظرف مسی ،ظرف کوچک نقره ئی وجود داشت و قسمت خاليگاه را با
خميره گل و زنگار مملو نموده بودند و ھنوز نمناک بنظر ميخورد .در ين مواد
خميره مانند ريسمان با پارچه تار گره داری نھاده شده و آنقدر فرسوده شده بود که
بمجرد تماس خاک گرديد .ظرف کوچک نقره نيز آنقدر کھنه و مندرس شده بود
که از ھم پاشيده و پارچه پارچه گرديد (36).در بين ظرف نقره ظرف کوچک ديگر
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طالئی در ميان ھمان خميره خاکی رنگ وجود داشت و در امتداد آن  7سکه نقره
شاھان رومن وضع شده بود .در ميان ظرف طالئی چھار سکه کوچک طال به
نمونه »گريکو سيتی«» ،کنرکی« پادشاه و دو تکه سنگ قيمتی با مرواريد و
گوشواره ھا گذاشته شده بود .اما مرواريد تجزيه و فاسد شده بود.
کشف نوشته ما را به تجديد تحقيقات حفريات جنرال »ونچورا« در توپ بزرگ
ھمين جا رھنمونی ميکند .در سائر توپ ھائی که جنرال »کورت« در »منی
قلعه« حفريات نموده ھيچ سنگی يافت نشده که آثار کدام حروف و نوشته در آن
ديده شود.
جنرال »کورت« عمليات حفاری خويش را در توپ بزرگ بتاريخ  27اپريل
 1830بطرف جنوبی حصۀ فوقانی تپه شروع کرد .چون نتيجه ئی از آن حصه
بدست نيامد ،به قله توپ عمليات را شروع نمود .به عمق سه فتی به  6عدد سکه
مصادف شده و بعد از حفر  12فت بجائی واصل شد که عمارت از سنگ ھای
مربع بزرگی ساخته شده بود که به عمليات حفاری اشکال زيادی پيش ميکرد .از
سطح پخته کاری ده فت پايانتر سکه طالئی در ميان کلوخ ھا نمايان شد و به عمق
)(37
 20فتی يک سکه نقره و  6سکه مسی کشف گرديد.
دو روز بعد کارگران بکس آھنی يا مسی يافتند که با نوک کلنگ آنرا شکسته
بودند .در ميان آن بکس کوچک ديگری از طالی صاف )شکل  1لوحه  14کتاب
ولسن( وجود داشت که در مرکز آن يک »عين الھر  «Opalنھاده شده بود .در
ميان بکس يک عدد سکه طالئی يافت شد که وزن آن » 122نخود  «grainو
مربوط به خانوادۀ »کانرکی« بود و نوشته يونانی آن خيلی ھا متغيير بود) .شکل
 2لوحه  14کتاب ھذا( عالوه برين در ميان بکس مذکور يک انگشتر مھر طالئی
که در آن صفير يا ياقوت سفيد نشانده شده بود و حايز نوشته پھلوی بود )شکل 3
لوحه  14کتاب ھذا( و يک تکه کوچک ياقوت )لعل بدخشان( سه سکه کوچک
نقره بدون نوشته و عالمه و يک سکه نقره ساسانی )شکل  8لوحه  14کتاب ھذا(
موجود بود که از نقطه نظر نمونه و شکل مطابق سکه ئی ميباشد که »النگ
پرير  «Longperierبه » «Sarbarzپادشاه که فقط  40روز سلطنت نموده است،
نسبت ميدھد .در حاشيه آن وی و مستر »ولسن« ھر دو »بسم ﷲ« اسالمی را
خوانده اند .مستر »جيمز پرنسپ« اين سکه را به »شاپور دوم  «Sapor IIنسبت
ميدھد زيرا شکل ھالل و بال ھائی باالی تاج با کاله معلوم ميشود .معذالک
موضوع در ساعت فعلی بصورت يقين و رضائيت بخش فيصله نشده است .در
طی حفاری اين مقام دو سکه ديگر ساسانی نيز کشف شده اما نمونه و شکل آنرا
»النگ پيرير  «Longperierتصريح نموده و حايز کلمه »ديوانگاری« ميباشند.
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)شماره  11 – 10لوحه  14کتاب ولسن( .از روی يک سکه مکمل تر و خوبتر
سکه شماره  11که در نزد »سر الکسندر برنس« موجود است مضمون
»ديوانگاری  «Devanagriآنرا مستر »جيمز پرنسپ« چنين قرائت نموده است:
Svihitwera Airan cha parameswara ori vahitigam deva janita

باالخره برای تکميل تذکر اشيائی که از اينجا يافت شده بايستی وجود يک سکه
خشن نقره را متذکر شويم که نوشته ھندی آن تغيير بخود گرفته و متعلق به نمونه
مسکوکات »کانرکی« ميباشد .اين سکه تاريخ و عصری را که در اينجا گذاشته
شده به زمانه خيلی جديدی ميکشاند .جنرال »ونچورا« به اين حفريات اکتفا ننموده
تا  25می بعمليات حفر سوراخی در آن مشغول بود و چون عمق سوراخ به 45
فت رسيد به تخته سنگ بزرگی مصادف شد .چون تخته سنگ موصوف را بلند
نمودند شبيھه اولی يک ديگری پيدا شد که در مرکز آن سوراخ و در سوراخ يک
بکس مسی )شکل  12لوحه  14کتاب ولسن( با سرپوش مندرس و کھنه پيدا شد.
در ميان بکس يک پارچه لباس )شکل  ،(13يک لوله ) (dropبلوری )شکل  (14و
يک استوانه کوچک از خالی خالص منکشف گرديد .چون دامنه حفريات را
عميقتر بردند به عمق  54فتی يک سکه با بعضی اشيای ديگر که بيشتر فاسد و
خراب شده بود بدست آمد.
در روز اخير ماه می در عمق  64فتی به تخته سنگ بزرگی رسيدند و چون آنرا
برداشتند اطاقی مفتوح گرديد که با سنگ و سمنت آباد شده بود .در ين اطاق يک
بکس مسی بدست افتاد )شکل  19لوحه  15کتاب ولسن( که از يک نوع مواد مايع
خاکی رنگی مملو بود .از روی تجزيه معلوم شد که مايع مذکور عبارت از
عناصر تجزيه شده حيوانی بوده است .عالوه برين يک قطی بغلی خرادی شده ھم
بدست آمد .اين قطی بکمال خوبی محافظه شده و ھنوز آثار خرادی آن بوضاحت
معلوم ميشود .اما سر آن شکسته بود .در سرپوش قطی نوشته »آريائی« بصورت
حلقه دايره تحرير بود که )شکل  20لوحه  15کتاب ولسن( صورت عمومی آنرا
نشان ميدھد .در ميان قطی بغلی  5عدد سکه مسی »کانرکی  «Kanerkiو
»کنارانا ) «Kenaranaشکل  28و  (32و يک استوانه خالص طالئی در ميان
ھمان مواد مايع خاکی رنگ فوق الذکر وجود داشت.
استوانه از خود سرپوشی داشت که در ميان تنه آن می درآمد و در ميان آن چند
پارچه عنبر  Amberو شيشه و يک پارچه کوچک ريسمان )شکل  23لوحه 15
کتاب ولسن( يک سکه کوچک طالئی )شکل  24لوحه  15کتاب ولسن( که سی
نخود ) (grainوزن داشت و از جمله مسکوکات عصر »کانرکی کاراوس
 «Kanerki Karavasبود .يک تاوه ھموار نقره که دو سطر بزبان »آريائی« چقور
در آن کنده شده بود )شکل  26لوحه  15کتاب ولسن( يک پارچه کوچک طال
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)شکل  25کتاب ولسن( پيدا شد .اين اشيا را تماما ً جنرال »ونچورا« به مستر
»جيمز پرنسپ« نشان داده و حين تاليف کتاب ھذا تماما ً در موزۀ شخصی وی
داير بود.
جنرال »ونچورا« بعد از آن حفريات را تحت تھداب عمارت دوام داد اما از آنجا
چيزی نيافت .بنابرين اشيای عتيقه فوق الذکر قديمترين وديعه توپ مذکور ميباشد
و مسکوکاتی که در اينجا پيدا شده است ما را اجازه نميدھد که تاريخ اين وديعه را
به عصری قديمتر از زمانه سلطنت »کنارانا  «Kenaranaنسبت نمائيم .آنھم
بشرطيکه اين شاه را از آخرترين شاھان خانواده »کانرکی  «Kanerkisحساب
کنيم .معذالک در اينجا يک چيز را ملتفت بايد بود که در عين زمانيکه ھنوز
نوشته زبان يونانی روی مسکوکات وجود دارد ،نوشته ھای تمام اشيای عتيقه
مخصوصا ً بزبان »آريائی« ميباشد .اين مالحظه در مورد اشيای مکشوفه اين توپ
و در سائر توپ ھائيکه بعد ھا جنرال »کورت« حفريات نموده صحت کامل دارد.
احتمال ميرود که توپی را که جنرال »کورت  «Courtحفريات نموده قديمترين دو
توپ فوق الذکر باشد زيرا در اينجا مسکوکات رومن با مسکوکات شاھان خانواده
»کانرکی  «Kanerkiو »کدفيزس  «Kadphisesمخلوط پيدا نشده و از
»کنارانا  «Kenarnaپادشاه فيل سوار و از شاھان ساسانی چيزی بدست نيامده
است .معذالک نوشته ھای »آريائی« که از ھر دو توپ فوق الذکر کشف شده
نظير ھم اند و حروف الفبای آن از ھم فرقی ندارند .صورت نوشته ھای متذکره
در صفحات مجله انجمن آسيائی کلکته شايع شده است.
مستر »مسن« چون اشيای عتيقه مکشوفه توپ ھای »منی قلعه« را مشاھده نمود
به شوق و ھيجان افتاده طوريکه قبالً متذکر شديم يک عده زياد استوپه ھا را در
»درونته«» ،ھده« و »جالل آباد« و ساير حصص درۀ کابل گشود .تشريحات
حفريات او مفصالً در کتاب »آريانای باستان  «Ariana Antiquaمولفه پروفيسور
»ولسن« تذکر رفته است .قارئين محترم بدان مراجعت ميتوانند .معذالک دو کتيبه
که روی استوانه نقش و مستر »مسن« از يک توپ جالل آباد يافته بود ،در لوحه
 15کتاب ولسن داده شده است زيرا اين کتيبه با اشيای عتيقه »منی قلعه« يکجا به
کلکته فرستاده شده و نوشته ھای مکشوفه قلعه فوق الذکر توأم شايع شده است.
يک چيزيکه در نتيجه تفحصات اخير قسمت داخلی توپ ھای پنجاب و درۀ کابل
ظاھراً به ثبوت رسيده اين است که اين عمرانات يکنوع قبرستانی بوده که بعد از
سوزانيدن اجساد شخصيت ھای معروف خاکستر و پارچه ھای استخوان آنھا در
ميان ظروف مقدسه نھاده و در عمرانات ميگذاشتند» .آرين  «Arrianصريحا ً
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ميگويد که در ھند ابتد اين قاعده معمول نبود که برای پادشاھان مقابر با شکوه و
پرخرچی آباد کنند اما بعد از سوزانيدن جسد بودا »ساکيامونی« در بيھار تابعين
او استوپه ھای بلند و با عظمتی روی خاکستر او بنأ نھادند .در کتيبه روی تخته
سنگی که جنرال »کورت« در اطاق يکی از توپ ھا يافته است ،بال اشتباه کلمه
»مھاراجاسا  «Maharajasaساخته ميشود که روی مسکوکاتی که در دو زبان
نوشته دارند نيز بمالحظه رسيده است.
بنابران حتما ً در ين توپ بايستی بقايای جسد شاھی مدفون بوده باشد و چون
مسکوکات »کانرکی  «Kanerkiآخرين چيزی است که از اينجا کشف شده ،ميتوان
گفت که بقايای مدفون شاه مجھول متعلق به يکی از شاھان خانواده »کانرکی«
باشد .جای تعجب است که در سکه طالئی که در داخل استوانه پيدا شده کلمه
»مھاراجاسا« و نه مرادف يونانی آن »بازيلوس  «ΒΑΣΙΛΕΥΣديده شده بلکه
کلمه ديگری » «Rao mano raoدر آن يافت ميشود که قرار فرض ممکن عنوانی
بوده باشد .ھنوز معنی آن بطور دقيق مجھول است.
مسکوکات و اشيای عتيقه که در اعماق مختلف باالی اطاق يا پائين در تھداب آن
پيدا شده ممکن بقايای شبيھه بھم اعضای حکمفرمائی يک خانواده شاھی باشد که
در حين زمان آبادی و يا کمی بعد از تکميل آن وفات نموده باشند .قرار معمول
وضع سکه و خاکستر اشخاص در ظروف و نھادن آن در مقابر از عادات يونانيان
اخذ شده تا روح متوفی را با رب النوع »حق العمل  «Charanيکجا سازند .اما تا
حال ھيچ عالمه و حقيقتی در ين مورد بدست نيست که عمر آن توپ را به عادات
مھاجرين يونانی نسبت نمائيم .زيرا در ھيچ يک از توپ ھا که تا حال حفريات
شده ،چه کتيبه يونانی ،چه مسکوکات شاھان يونانی يا ديگر اشيائی عتيقه مربوط
ايشان پيدا نشده است .قرار ظاھر چنين معلوم ميشود که اصالً آبادی توپ از
مرسومات تدفين »سيتی ھا« باشد زيرا از تمام حصص دنيا ھر جائی که قشون و
مھاجرين »سيتی« و نژاد »گوتيک  «Gothicحمله برده اند ،تپه و پشته ھائی بدين
شکل و قيافه از خود باقی گذاشته اند/.
ختم ترجمه :چھارشنبه  28قوس 2 ،رمضان  1312تمام شد.
احـمـد عـلـی کـھـزاد
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يادداشت ھای نويسنده و مترجم:
 -1آريا به عالقه ئی اطالق ميشد که مرکز آن ھرات بود .آريانا اسم عمومی اراضی ئی
است که بجانب شرق ف¨¨¨¨ارس )ايران امروزی( و مديا افتاده و تا رود اندوس منبسط
بود .بکتريا عبارت از اراضی ئی است که رود اکسوس و معاونين آن آنرا آبياری
ميکنند .پارتيا و ھيرکانيا شامل حدود آريانا و مديا و فارس خارج آن ميباشد.
 -2ما در تاريخ آريانا آنھا را بنام يونانو -باختری ميناميم .اما درست تر آنست که اين
پادشاھان مخلوط يونانی و باختر )آريائی( بودند .از ھمين جھت بنام يونانو -باختری
ياد ميشوند.
 -3منظور کشور »آريانا« است که در دو طرفۀ ھندوکش از اکسوس )آمو دريا( تا اندوس
)رودخانه سند( را در بر ميگرفت.
 -4منظور از زبان آريائی  ، Arianزبان باختری ميباشد که در اوائل کشف آن در قرن
گذشته آنرا آريائی ھم ميگفتند ولی بعداً به باختری تصحيح شد .ھرجائی که در اثراين
با زبان آريائی برخورد ميشود ،منظور زبان باختری ميباشد.
 -5چارلز مسن مامور مخفی کمپنی ھند شرقی بود که در پھلوی فعاليت ھای جاسوسی
مقدار زياد از آثار باستانی افغانستان را بسرقت برده است.
 -6ناگفته نماند که اين کتاب  90سال قبل در سنه  1844به نشر رسيده لذا ده سالی که
مولف بدان اشاره ميکند عبارت از ده سال بين  1834و  1844است که از آن تاريخ تا
امروز ] [1934پوره يک قرن ميشود.
 -7چون خرابه ھای معابد بودائی در ھر منطقه که مشاھده شده معموالَ بشکل بام گنبدی
ميباشد که بزبان ھای انگليسی و فرانسه آنرا »توپ« و »استوپه« ميگويند و در
فارسی کلمه ئی برای آن نداشتيم ،اخيراَ حين معاينه خرابه ھای بودائی نجرو )نجراب(
کلمۀ »راشک« را از زبان اھالی شنيدم و خواستم در موارد الزمه ترجمه اين کتاب
بمعرض استعمال گذارم.
 -8مسن تنھا از مقام بگرام که قرار عقيده مدققين محال شھر اسکندريه قفقاز ميباشد ،ده
ھزار ] [10000مسکوکات جمع آوری نموده است.
 -9کتاب موصوف موسوم به »آريانا انتی کوا ) «Ariana Antiquaآريانای باستان( و
عبارت از مالحظات تاريخی است که در باب آثار عتيق و مسکوکات مکشوفه
افغانستان و در تعريف يکنوع عمارت مذھبی موسم به »توپ« )راشک( تحرير و در
 1841به طبع رسيده است.
 -10پروفيسور »ولسن« در يک حصه ديگر کتابش حينی که وضعيت جغرافيائی بکتريای
)باختر( قديم را شرح ميدھد به منتھای ايجاز و اختصار خط حرکت اسکندر را بطرف
»ايگزارتس  «Jaxartesبيان ميکند اما بقيه وقايع قشون اعزامی در اثر تقسيمات
موضوع از بين رفته است.
 -11آرين  Arryanمؤرخ يونانی است.
 -12مستر »الفونستن » ،«Alphonstenارتاچاونا« را شھر ھرات تصور ميکند اما بعقيده
ما از روی موقعيت ،شھر »ساخر  «Sakherپايتخت شاھان غوری بيشتر مناسبت به
محال »ارتاچاونا« دارد.
12ب -اين منطقه عبارت از سرزمين ھای بين فراه تا کابل است که در شاھنامه بنام دشت
ھندوان ذکر شده است] .ف .ک[.
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 -13پروفيسور »ولسن« طرفدار اين عقيده است که شھر قديمی ئی که خرابه ھای آن در
بگرام يافت ميشود ،شھر »نيسيا  Nisayaبوده و شھر اسکندريه در پای کوه ھای
غوربند واقع بود .معذالک برای مرکزيت موقعيت بگرام فوق الھاده مھم است زيرا
تمام کوتل ھای قندوز ،خلم شرقی و کوه بابا را تحت اثر گرفته است و نسبت به
شھری که در مدخل عليای دره فرض شود برای توقف و مرکزيت خيلی مناسب تر
است .بنابرين اکثر احتماالث برين داللت ميکند که شھر اسکندريه در اينجا ]بگرام[
معمور شده باشد] .مطالعات بعدی باالخره اسکندريه قفقاز را در جبل السراج تعيين
نمود[.
 -14موسيو »فوشه« را عقيده برين است که اسکندر از کوتل معروف خيبر عبور نموده
است.
 -15استرابو  Straboميگويد که اراکوزيا را ھم به او واگذاشت ،اما اين قضيه مشکوک
است.
 -16ويالنت  Vaillantتاريخ مرگ ارساسس و انقالب پارتيا را  256ق.م .داده است
معذالک سال  250ق.م .درست و صحيح تر به نظر ميآيد.
 -17در بعضی مسکوکات »ونونس  «Vononesاسم پادشاه بطرف راستۀ سکه منقوش و
احتمال دارد که اين رويه را از رومن ھا تقليد نموده باشد زير مشاراليه در ميان ايشان
پرورش يافته بود .يکی از ين نوع سکه را پروفيسور ولسن برای مقايسه با سکۀ که
حايز ھمين و از افغانستان کشف شده بود داده است .سمت چپه اين سکه عوض شکل
نشسته کماندار رب النوع فتح را نشان ميدھد .بعضی شاھان اخير خانواده ارساسيد ھم
در طرف چپه شکل رب النوع فتح بالداری را ضرب زده اند که تاجی را در دست
گرفته است و اين عالمۀ ايست که در مسکوکات شاھان »آريائی -پارتیArio-
) «Parthianاشکانی( يافته ايم .معذالک سمت راسته اين مسکوکات اخير الذکر
خيلی مختلف است.
 -18بعضی ھا فرض ميکنند که ميترداتس اول خودش را شھنشاه ناميده بود ليکن تاريخ
سلطنت ميتريداتس دوم بيشتر به عصری که عنوان را بکتريا اتخاذ نموده بود مطابقت
ميکند .اوراتيدس  Euoratidesکه معاصر ميتريداتس اول ميباشد خودش را شاه کبير
ناميده است.
 -19ويالنت  Vaillantفرض ميکند که ارساسس دوم اعالن استقاللش کشته شده و بجيش
برادرش تيريداتس  Tiridatesجلوس نموده باشد .اما جوستن و استرابو ھرگز از ين
واقعه ذکری نکرده اند و اگر دامنه حيات ارساسس اينقدر کوتاه ميبود اسم و شھرت او
برای احفادش باقی نميماند .از طرف ديگر جلوس برادرش تيريداتس خيلی مشکوک
است.
 -20ويالنت تاريخ جلوس »ارتابانوس  «Artabanusرا  217ق.م .تعين ميکند و باين
حساب دو سال برای ارساسس اول و  37سال برای تيريداتس  Tiridatesداده متعاقب
آن سنوات تاريخ سينسلوس Syncellusرا تعقيب ميکند.
 -21تطبيق نظر »ژوزفوس« با يادداشت ھای کوتاه و ظاھراً موثق که »تاسيتوس« نسبت
باين سالطين داده اند غير ممکن است .ژوزفوس ايشان را با »ايزاتس« که ژودائيزم
را قبول نموده بود ،ملحق ميداند و ميگويد که چون »ارتبانس« دفعه دوم از سلوسيا
خارج شد ،نزد »ايزاتس« پناه برده و بکمک او استقرار حاصل نمود .سپس ديری
نگذشته وفات نمود و تخت و تاج را برای »باردانس« که اسم او را
»اوواگوفوز  «Ovagovusمينامد ،گذاشت .اين پادشاه با »ايزاتس« اتحادی بر عليه
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روم قايم نموده بنای تھاجم بر آنرا گذاشت .اما پارتی ھا جنگ را با روم مصلحت
نديده با »باردانس« قطع روابط نمودند و برادرش »گوتارزس  «Gotarzesرا پادشاه
ساختند .وی ھم بزودی وفات نموده »ولوجزس  «Vologesesبرادر ديگرش بسلطنت
رسيده مديا را به برادرش »پاکورس  «Pakoresو ارمينيا را به برادر ديگرش
»تيريداتس  «Tiridatesداد.
 -22پس ساسانی ھا يکی از خانواده ھای آريائی بلخی بودند که بار اول در بلخ بامی تاج
پوشی نموده و پايتخت خود را به فارس انتقال دادند.
Zur geschichte der grechischen koenige in Bacterien, von Christian -23
Lassen, Bonn, 1838 (Translated into English in Calcutta, 1840).
 -24در »پاروپاميزوس« ھندی ھا مسکون بوده و ممکن الفبای خود را از »آثوری
 «Assyriaگرفته باشند و بدين قرار زبانی بوجود آورده اند که لھجه و کلمات آن
زبان قديم سانسکريت و الفبای آن »سمتيک  «Semeticميباشد .در مزار
»توسکن  «Tuscanشاھان يونانی رسم الخطی بدين منوال بمالحظه رسيده است.
 -25ترجمه اين احکام در شماره ماه مارچ ژورنال انجمن آسيائی توسط جيمز پرنسپ
ترجمه و نشر شده است .ھمچنين در »جرنار  «Girnarاسم »انتيوکوس« در حالی
ديده ميشود که قتل و شکار حيوانات را قدغن نموده است و از اينجا نفوذ و امريت او
معلوم و اندازه ميشود.
 -26شماره ماه جوالی سال  1838مجله انجمن آسيائی ،صفحه  638مالحظه شود .ھمچنين
به لوحه ضميمۀ کتاب "آريانای باستان" تاليف پروفيسور ولسن مراجعه شود.
» -27اگاتوکلس  «Agathoclesرا »لئسن« به سال  190تا  165ق.م .نسبت ميدھد.
پروفيسور »ولسن« او را به  135ق.م .نسبت ميدھد اما اين تاريخ با حروف يونانی
صاف مسکوکات اين پادشاه و سادگی طرز عنوان آن مطابقت نميکند .وی مانند
»ايوتيدموس« و »دمتريوس« صفتی اتخاذ ننموده و جانشين فرضی
»پانتالون  «Pantaleonھم جزء »بازيليوس ) «ΒΑΣΙΛΕΩΥΣش¨¨¨اه( صفت
ديگری نداشته .اين کيفيت بصورت عجيب به حدس پروفيسور »لئسن« مطابقت ميکند
زيرا معلوم ميشود که تمام جانشينان »ايوکراتيدس« با اين عناوين سکه زده اند اما
ھيچ يک از متقدمين و خود او چنين نکرده اند.
 -28ژورنال انجمن آسيائی کلکته سال  ،1842صفحه  130تا  ،137جلد  .6پروفيسور
ولسن تاريخ تخت نشينی »مناندر« را در سال  126ق.م .مينويسد و اين مسئله و اين
نظريه را چيزی از روی خواص مسکوکات و چيزی از ترتيب فتوحات او در ھند بعد
از فتوحات »متريداتس« تشکيل نموده است .اما اين نظريه با طبقه بندی »شاھان
سوتور = منجی« که مناندر قراريکه اول اين عنوان را اتخاذ نموده مؤسس آن شمرده
ميشود ،مخالف است  .ما برای اينکه بين او و »ايوکراتيدس« چنين فاصله بزرگی
بگذاريم دليلی نداريم حال آنکه اکثری او را جانشين فوری او تصور ميکنند.
 -29پروفيسور »ولسن« تاريخ تخت نشينی »ليسياس  «Lyciasرا سال  174ق.م .و از
»اميان تاس  «Amyantasو »انتيال سيدس  «Antialcidesرا  135ق.م .و از »
فيلوکزينوس  «Philoxenusرا  130ق.م .تعين نموده است» .آرکبيوس Archebius
« را بحوالی  120 – 125ق.م .پائين آورده است اما ملتفت بايد بود که مانند تاريخ
ھای پروفيسور »لئسن« تمام آنھا فرضيات ميباشد.
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 -30خدای خدايان .در اسطوره ھای رومن ھا جوپيتر حيثيت »زوس« يونانی را دارد و
بصورت » ) «Juppiter Optimus Maximus Soterجوپيتر بھترين بزرگترين
نجات دھنده( .وی را ھمچنان بنيانگذار روم ميدانند.
 -31اسم تخاری يا تگاری شبيه اسم ترک يا »يوگور« است که يوچی ھا را خارج نموده اند
و پروفيسور ولسن يوچی ھا را »جت« امروزه ميداند.
 -32پروفيسور ولسن بر طبق نظريات مسافرين چينی را در سوگديانا قرار ميدھد.
مسافرين چينائی حينی که وارد ھند ميشدند ،ميگفتند که »کيپن« بطرف شمال است.
يعنی نسبت به ھند و خصوصاً نسبت به »بالتی  «Baltiبجانب شمال واقع ميباشد .پس
به ھيچ صورت در ين مورد حکم قطعی نميتوانيم که کيپن  Kipenدر سوگديانا باشد
زيرا اخيراً بعضی از علما جلگه کوھدامن را »کيپن  «Kipenذکر شدۀ چينائی ھا
تصور نموده اند.
 -33کپتان کننگھم اسم او را »اندوفاراسا  «Undopharasaخوانده است.
 Nanaia -34؟ در ارمينيا ظھور کرده .در لوحه  5شکل  7ما بعد از ولسن قوی ترين
حقايق مسکوکات را نسبت به اسم و پرستش او داده ايم .اسم بدور مجسمه نيم تنه سمت
زاست نقش است و آنقدر خراب شده که فقط ھمينقدر خوانده ميشود که به  Oحرف
شروع و  Bisesبه ختم ميشود و از اينجا معلوم ميشود که ممکنم اصالً فارسی باشد.
 -35راجع به لوحه اين مسکوکات رومن ،عصر »سيزار  «Csesarو »«Trumvirate
سه نفر رفقای ادارۀ او به شماره ماه نوامبر  1834مجله انجمن آسيائی مراجعه شود.
 -36جنرال محتمالً اشتباه نموده و سرب يا قلع را خيال نقره کرده زيرا تجزيه و فساد نقره
در حاليکه مس تقريباً بالتغيير مانده باشد چيز عجيبی مينمايد که به ندرت اتفاق می
افتد.
 -37بدبختانه جنرال »ونچورا« تمام اين مسکوکات را بھم مخلوط نموده و بعدھا نتوانست
مسکوکاتی را به اعماق مختلف يافت شده بود از ھم تميز نمايد اما قرار ظاھر تمام اين
مسکوکات از يک عصر و از جمله مسکوکات ساسانی بوده که تاريخ آنھا به قرن 5
نسبت ميشود.

تکثير و نشر اين کتاب ممنوع است و مطابق قوانين بين المللی که
افغانستان نيز آنرا امضا نموده تعقيب قانونی صورت خواھد گرفت!
بنيـاد فــرھـنـگـی کـھـزاد
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