خپلواکی

استقالل
www.esteqlaal.net

چهارشنبه  07جوالی 2021

پوهاند عبدالحی حبیبی

یونانیان باخترى

یكى از وقایع مهمى كه در تاریخ كشور ما اهمیت فراوان داشته و مولد اثر هاى گوناگون در فكر
و زندگانى و آرت و صنعت و ادب و سیاست گردیده است ،ظهور یونانیان و آمدن اسكندر باین
سرزمین است كه مجارى تفكر و هنر و حیات مردم را دو نیم هزار سال قبل ازین در افغانستان
تغییر داده است.
اسكندر در زمان حیات خود هنگامیكه باختر را گرفت آرته بازیوس پارسى را حكمران این سرزمین
مقرر داشت .وى بعد از مدت كوتاهى در گذشت و آمین تاس پسر نیكوالوس یكى از رجال دربار
اسكندر جاى او را گرفت ،اما بعد از مرگ اسكندر بقول آریان حكمرانى باختر و سغدر استاسانور
قبرسى داشت و چون سیلیوكوس یكى از بازماندگان یونانى اسكندر در هند با چندره گوپته در سال
 ٣0٣م صلح كرد ،حكمران باختر هم به او اطاعت نمود ،و هنگامیكه سیلیو گوس به بابل برگشت
باختر تا مدت  ٥0سال در تحت تسلط خاندانش ماند ،چنانچه مسكوكات فراوانش در باختر و بخارا
كشف شده و هم او مردم بومى باختر را در لشكر خود گرفته بود.
در عصر پادشاه سوم خاندان سیلیوكی كه انتیوكوس دوم نام داشت ،حكمرانان اطراف از مشغولى
او به جنگهاى مصر استفاده كرده و از اطاعتش بر آمدند و از آن جمله مردم باختر با یونانیانى كه
درین سرزمین با آداب و فرهنگ باخترى آشنا گردیده بودند همدست شدند و اعالن استقالل دادند.
درین وقت در باختر دیو دوتوس حكمرانى داشت و او در حدود  2٥٦ق  .م به مدد باختریان
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آزادیخواه اعالن شاهى مستقلى را در باختر داد ،و حدود سلطنت او تا سغد و مرو و سلسله كوه
هندوكش میرسید و چون او باختریان را از تسلط دیگران نجاد داده و حكومت آزاد داخلى را تشكیل
كرده بود ،بنا برین لقب "منجى" یافت.
از دیودوتوس سكه یى در دست است كه بر یكطرف آن چهرۀ انتیو كوس دوم و بر روى دیگر آن
رب النوع زیوس حامى خاندانش با دو بال نقش است ،و ازین بر مى آید كه وى پیش از اعالن
استقالل باختر ،سكۀ سیمین را بنام انتیوكوس سیلیوكى نشر داده و بعد از استقالل خود در دارالضرب
باختر مسكوك طالیى را بحیث پادشاه زده است .این مسكوك طالیى كه در پاریس است ،بر یك روى
خود چهرۀ دیودوتوس و بر روى دیگر برهنۀ جوپیتر (رب النوع رومى آسمان و صاعقه و رعد و
برق) دارد كه یك عقاب مهم پیش پاى او منقوش و بر حاشیۀ سكه بازیلیوز دیودوتوس نوشته شده،
یعنى شاه دیودوتوس.
از دود مان دیودوتوس اول فقط یك پسر او بنام دیودوتوس دوم بعد از گذشت پدر در باختر از حدود
 2٥0تا  2٣0ق .م حكم رانده ،كه وى با دولت پارت برخالف سلطۀ سیلیوكیدهاى شاهى هم آهنگى
و روابط خوبى داشت ،و چون ارساس مؤسس دولت پارت هم از مردم باختر بود ،دیودوتوس دوم
با او روابط حسنه و پیمان دوستى داشته است و در عصر شاهى او وادى هریرود و شهر هرات نیز
در قلمرو باختر شامل گردید و به سغدیانه نیز از طرف باختر حكمرانى فرستاده شد.
اما شاهى دودمان دیودوتوس اولى دیرى دوام نكرد و یكى از امراى دیودوتوس دوم كه ایوتیدیموس
نامداشت و حكمران سغدیانه بود شورش كرد و پادشاه باختر را كشت و خود وى بحیث پادشاه مستقل
باختر شناخته شد( .حدود  220ق  .م)
در عصر رایوتیدیموس باخترى پادشاه یونانى شام انتیوكوس سوم از طرف غرب بر دولت پارت
حمله آورد و تیرى دادشاه پارتى را مغلوب ساخت و در حدود  20٨ق .م بسوى باختر روى آورد،
ازین طرف ایوتیدیموس با ده هزار سوار باخترى بر كنار رود اریوس (هریرود) با او در آویخت و
چون توان مقاومت نداشت به باختر پس آمد و در شهر زریاسپ پایتخت باختر تا دو سال در محاصره
ماند كه موقعیت این شهر را بین مرو و اندخوی شمرده اند.
انتیوكوس درین مدت در نگیانه و اراكوزیه را هم كشود ،ولى چون زریاسپ را گشوده نتوانست
و طرفین خسته شده بودند ،هنگامیكه دریمتریوس شهزادۀ باختر براى مذاكرات صلح نزد او آمد،
دختر خود را بدو داد و بعد از مصالحه از راه كابل و اراكوزیه به سمت غرب و قلمرو سلطنت خود
شتافت ( 20٥ق  .م).
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ایوتیدیموس بعد ازین بتوحید ادارۀ مملكت كوشید ،و حكمران وادى كابل (سوفاگازنوس) را مطیع
گردانید و از طرف شمال تا ماوراى پامیر و ختن پیش رفت و در غرب مرو رود و هرات و طوس
را گشود و پسر خود انتى ماركوس را حكمران آن گردانید و جنوبا ً تا اراكوزیه درنگیانه یعنى تمام
خاك آریانه در قلمرو شاهى او آمد و پسر دیگرش دیمتریوس حكمران این والیت بود كه تمام این
مملكت وسیع باصطالح جغرافیون یونانى هزار شهر داشت و درین عصر روابط فرهنگى و تجارتى
دولت یونانیان باخترى با هند و چین غربى بر قرار بود و ایوتیدیموس اولین شاهى است كه در عصر
او هنرمندان و صنعت كاران باخترى هنر و صنعت اینجا را به هند ارمغان بردند و بقول راولنسون
از یك كتیبۀ خروشتى پیداست كه هنروران یونانى باخترى درین عصر بهند رفته و تاثیر هنرى خود
را در آثار هند نفوذ داده اند .و دورۀ شاهى ایوتیدیموس باخترى را از  220تا  1٩0ق ،م شمرده
اند كه پس از درگذشت او پسرش دیمتریوس در  1٩0ق  ،م بشاهى رسید و او بعد از فتح تكسیال
در خاك هند تا سواحل گجرات و كاتیا وارد پایتخت موریاپتنه پیش رفت ،كه این فتوحاتش در نتیجۀ
فعالیت دو جنرال بزرگ او اپولودوتوس و میناندر صورت گرفت ،میناندر از یونانیان یا اوپامیزادى
بود كه در شهر هوپیان دامنۀ خواجه سیاران شمالى كابل تولد یافته و اوالدش تا حدود  100ق م در
هند شاهى داشته اند.
دیمتریوس در حدود  17٥ق م از فتوحات هند به باختر باز گشت وپانتالئون پسر سوم خود را به
حكمرانى اراكوزى و سیستان گماشت و دیمتریوس دوم پسر دیگرش حكمران باختر بود ،چون
پانالئون حكمدار اراكوزى در گذشت ،جاى او را برادر چهارمش اگاتوكلیس گرفت.
دیمتریوس در اواخر عمر در هند با نیروى لشكرى خویش مشغول ماند ،و در همین عصر شخصى
از یونانیان باختر كه ابوكراتیدس نامداشت در سال  1٨1ق م در باختر برخاست و اعالن شاهى داد
و سكه زد كه بران خود را بازیلپوزمیگالیوس (پادشاه بزرگ  -مهاراجه هندى) خواند .و چون
دیمتریوس براى بازیابى تاج و تخت خویش كوشید ،بجایى نرسید و در گذشت و ایوكراتیدس سلسلۀ
سوم شاهان یونانى را در باختر بنیاد نهاد.
دیمتریوس و جانشینان او سكه هاى فراوان در سرتاسر قلمرو خود زده اند و همین پادشاه شهرهاى
دیمتریاس اراكوزى (كالت) ایوتیدمیا (سیالكوت) دیمتریاس سند (تیسیاله) وته اوفیلیا (دردلتاى سند)
را بنا نهاده بوده كه شهر دوم بنام پدر او و شهر چهارم بنام مادرش تسمیه شده است.
اما هنگامیكه ایوكراتیدس بر دیمتریوس چیره آمد مناندر حكمران سرزمینهاى شرقى آریانه با او سر
مقابلت داشت و تا سال  1٨٦ق م بین ایشان پیكارها رفت ،تا كه باالخره ایوكراتیدس موفق آمد و
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تمام خاك مملكت را بدست آورد ولى از طرف غرب مهرداد اول پادشاه پارت ایاالت غربى كشور
را گرفت و اختالفى كه بین خاندان دیمتریوس وایوكراتیدس پدید آمده بود سلطنت باختر را ضعیف
ساخت و در حوالى  1٣٥ق م مركز آمى از شمال هندوكش به كاپیسا انتقال یافت و پسر ایوكراتیدس
هیلیوكلیس كه در حدود  1٤7ق م بتخت شاهى رسیده بود آخرین پادشاه یونانى باختر شمرده میشود
كه بعد از ترك صفحات شمال هندوكش قلمرو شاهى خود را تا نهایت والیت گندهارا یعنى تكسیال و
جیلم بسط داده بود.
بعد از هیلیوكلیس ده نفر جانشینان او در كابل و گندهارا و پنجاب حكم رانده اند ،كه ازان جمله انتیال
كیداس ،آمین كیداس و هرمایوس در حوالى  ٣0ق م آخرین پادشاه یونانى كابل مشهورتر اند .و علت
سقوط شاهان یونانى باختر ظهور قبایل ساكاوسیتى است كه این شاهى را در نصف اول قرن اول ق
م خاتمه دادند و بدین ترتیب سلطۀ ایشان بعد از دو نیم صد سال بپایان رسید و درین مدت از عصر
دیودوتس تا حدود  100ق م سى و شش پادشاه و یك ملكه از ایشان در افغانستان و هند حكم رانده و
به بسط فرهنگ و هنر یونانى در آریانه و هند پرداخته اند كه پرستش ارباب انواع و صنعت و افكار
و فلسفه و زبان و رسم الخط و دیگر مظاهر فرهنگ یونانى درین مدت در سرتاسر خاك آریانه با
عناصر فرهنگى محلى و بودایى مزج یافته و فرهنگ خاص یونان و باختر و گریكو بودیك را به
وجود آورده است كه نفوذ آن تا دورۀ اسالم دوام داشت و اكنون اگر دل زمین را در بقایاى شهرهاى
كهنه و تپه هاى قدیمه بشگافیم آثار این صنعت را بشكل بتان و زیورها و ظروف و غیره فراوان
مى یابیم و همین هنر بت سازى گندهارا بود كه به سبب زیبایى و دلكشى مصنوعات آن در ادب
درى قدیم به تغیر "بت قندهارا" دخیل گشت و شاعران ماهر شكل زیبا و چهرۀ دلكش را بت قندهار
گفتند كه ازان جمله است این بیت سنایى غزنوى :
تلــــخ گـــردد عیش شـــــیرین بــتان قــــــندهار
چـــون بگاه بذله ،زان لب لـــطف بارى اى پسر
این بود مبداء پیدایش سلطنت و آرت و هنر یونانى در افغانستان كه اكنون آثار آن بصورت یك شهر
بزرگ در آى خانم تالقان كشف شده و كاوش آن از طرف باستان شناسان جاریست(.)1
پایان

( )1مجلۀ پښتون ږغ ،سال  ١٣٤٦ش ،شماره هاى  ٦و .٧

salamwatanam@gmail.com

