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 اشت:دیاد
و ای،نا  آدرس  تخلاص  رتهاه مل،امن  تال تنل ا  مقاله رسامً از آدرس مشخص باا کران ماا    -

 م یسنده به اداره ارادممن مل   فنستاده ش د.
 باشد. های پذینفته شدۀ مل،من و مطابق معنار بکن  تحقنقمن –مقالۀ ارسالمن باید  مل،من  -
 باشد. شدهدیگنی چاپ م جایدر   مقاله باید قهالً -
 من ا  مقاله مخترص و با محت ا مطابقت داشته باشد. -
پنسشامن اصالمن  گ یاایو   رل،اه با ده  088الامن  08اق  حاوی  حد ۀباید دارای خالصمقاله  -

هاای ی مساک  ه،چنا  خالصه باید به یکامن از زباا  باشد ره مقاله در پمن پاسخ دهمن به آ  است.
 تنج،ه شده باشد.

و دسات آماده ه تحقنق  متایج با سؤال تحقنق  روشملمنت  هدف   دارای مقدمه مقاله باید  -
 فهنست منابع ب ده و در منت به منهع اشاره شده باشد.

در تسلس  منطقمن م ضا مات   من با رمایت متا  مکات دست ر زبا مقاله باید بدو  اغالط تایپ -
 شده باشد.تنظنم   wordدر بنمامۀ   A4راغذ یک رویه ص حۀ 

فاصاله بان    تایپ ش د 51ب ده  با ف مت  معناریص حه 51و حد اررث  7حجم مقاله حد اق   -
 باشد و به شک  هارد و سافت راپمن فنستاده  ش د.  (Single)سطن ها واحد

 اشات ایحاۀد هنأت تحنین مجله صاالحنت رد  قها ل و اصاالق مقااات را باا در مظان  -
 اتمن ارادممن مل   دارد.مش 
باه ه شده بناامگن مظنیاات محقاق و م یسانده با ده  ال امااً ربطامن یهای ارا تحلن  ها و امدیشه -

 .م قف اداره مدارد
 ۀمح  ظ ب ده  فقط در صا رت کران مأخاذ از آ  اسات اد منتشهحق راپمن مقاات و مضامن   -

 مشاتمن شده ممن ت امد.
 .گنددوارده دوباره مسرتد تمن مقالۀ  -
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 اتنوگرافیموزیم تحقیقاتی تدویر منایشگاه آثار  گزارش
 (8931 عقرب اولمیزان الی  92)از  اکادمی علوم افغانستان

 
تحقیقی و فرهنگی  -مرکز بین املللی تحقیقات کوشانی به حیث نهاد علمی

سالیان متامدی در راستای شناخت تاریخ، فرهنگ و هرن افغانستان برنامه طی 
 های علمی و فرهنگی را راه اندازی منوده است.

این مرکز با حامیت رهربی اکادمی علوم افغانستان مبنی بر نیازمندی یی که در 
بخش مطالعات مردم نگاری)اتنوگرافی( و شناخت فرهنگ کثیرامللیتی کشور ما 

مرکز بین ریاست هجری شمسی در چوکات ۰۹۳۱ود، توانست در سال محسوس ب
 اید و خوشبختانهاملللی تحقیقات کوشانی موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی را تأسیس من

 مورد بهره برداری قرار گرفت.
بنابراین به منظور معرفی هرچه بیشرت فرهنگ کشور، مرکز مذکور منایشگاه سه 

آثار اتنوگرافی موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم روزه را زیر عنوان "منایشگاه 
عقرب هامن سال  اولهجری شمسی الی ۰۹۳۱میزان  ۹۳افغانستان" از تاریخ 

 . منود تدویر
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پروگرام ساعت یک بعد از ظهر در تاالر کنفرانس های عالمه احمد علی کهزاد 
اعضای دانشمندان اکادمی علوم افغانستان، اکادمی علوم افغانستان با حضور 

مسلکی موزیم ملی، کارمندان مؤسسه دافا، اساتید محرتم پوهنتون تعلیم و تربیه، 
 عالقه مندان برگزار گردید.  پوهنتون های خصوصی، پوهنتون هرات و سایر

محفل با تالوتی از آیات کالم ملکوتی و پخش رسود ملی کشور آغاز گردیده، 
ن رسمحقق فایقه لحظه فیضی منشی و مسوول مرکز بین املللی نخست معاو 

تحقیقات کوشانی در صحبت مقدماتی خویش یاد آور گردید که میراث های 
فرهنگی و تاریخی افغانستان نشانۀ از همت واالی باشنده گان این رسزمین بوده و 

غان هویت ملی ما افغان ها است. بدون شک حراست از آن وظیفۀ ملی هر فرد اف
 بوده است. موصوف همچنان در این روند به دو نکتۀ مهم نیز اشاره منود:

اینکه تنها حفظ و حراست آثار فرهنگی در موزیم ها رشط نبوده؛ بلکه هر  اول(
اثر اتنوگرافی باید شناسایی و تحقیق گردد به دلیل اینکه موزیم ها امروز تنها 

 موزشی و پژوهشی نیز اند.مکانی برای حفظ آثار نیست، بلکه مکان های آ 
در حال حارض که افغانستان در رشایط نامطلوب فرهنگی قرار دارد و  دوم(

تهاجامت سیاسی؛  فرهنگ، زبان، تاریخ و متدن باستانی یعنی در کل هویت ملی 
ما را به انبوهی از چالش ها مواجه ساخته، دفاع و حراست از حریم فرهنگی در 

استدالل و دالیل علمی و مستند نیاز دارد و باالخره  مقابل تهاجم بیگانه گان به
دلیل علمی و مستند در یک مکان علمی و تحت رشایط اکادمیک و رسمی امکان 
پذیر است. به همین هدف اکادمی علوم افغانستان موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی را 

ین اساس گذاشت تا زمینۀ تحقیق و آموزش را برای پژوهشگران، متعلمین و محصل
ضمن قدردانی، ترشیف آوری فرهنگیان را در این همچنان وی  فراهم سازد.

منایشگاه خیر مقدم گفته و متذکر شد که آرزو دارد این منایشگاه گام نیکوی در 
 راستای شناسایی غنای فرهنگی کشور کثیرامللیتی ما یعنی افغانستان باشد.

داکرت عبدالظاهر شکیب  پروگرام با خوانش پیام معاون رسمحققبه این ترتیب 
رسپرست ریاست اکادمی علوم افغانستان، توسط محرتم رسمحقق نرصهللا نارص 

 ش علوم برشی اکادمی علوم رسامً  آغاز گردید. خمعاون ب
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منت پیام ریاست اکادمی علوم افغانستان به مناست تدویر منایشگاه سه روزۀ 
 آثار موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی:

 !لوی او بښونکي خدای په سپېڅيل نامه د
 درنو حارضینو، قدرمنو مېلمنو، ښاغلو پوهانو، څېړونکو، خویندو او ورونو!

 ةهللا و برکاته!السالم علیکم و رحم
د اتنوګرايف موزیم نندارتون  اکاډمۍخوشحاله یم چې نن د افغانستان د علومو      

پرانیزو چې دې نندارتون ته د ټولو د راتګ هرکلی کوم او د افغانستان د علومو 
 اکادمي په استازیتوب ورڅخه مننه کوم.

موزیمونه ارزښتناک تاریخي او فرهنګي ځایونه دي چې د آثارو د ساتنې او      
هم تعقیب کړي. موزیمونه ښودنې ترڅنګ باید علمي، څېړنیزې او ښوونیزې موخې 

د فرهنګونو په ساتنه او پایښت او د برشي ټولنو د ارزښتونو په مشخصولو کې مهم 
نقش لري، همدارنګه د برشي ژوندانه مطلوب پیغامونه له یوه نسل څخه بل ته 
لېږدوي، د تېر تاریخ او متدن استازیتوب کوي او وليس آثار په عیني توګه د انسانانو 

 ندې کوي.لیدو ته وړا
د موزیمونو له ډلې څخه د اتنوګرافۍ موزیم، په یوه مشخصه جغرافیه کې د یو      

ټاکيل ځای د اوسېدونکو د فرهنګي ژوندانه، دود و دستور او د ژوندانه د ډول 
 استازیتوب کوي.

د اتنوګرايف تحقیقايت  اکاډمۍپه موجودو رشایطو کې د افغانستان د علومو      
او بنسټیزې اړتیا له مخې چې د اتنوګرافۍ د مطالعاتو په برخه کې  موزیم د مربمې

په مالتړ او د کوشاين څېړنو د بین املليل مرکز او د  اکاډمۍاحساسېدله، د علومو 
سیس او د أ ملریز کال کې ت۰۹۳۱لرغونپېژندنې د کارکوونکو په هڅو او زیار رسه په 
تو په پرانیستې رسه ګټې اخیستو افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د عايل مقاما

 ته چمتو شو.
په اوسنیو ټولنو کې په ځانګړې توګه زموږ په ګران هېواد کې چې یو      

کثیرامللیتي هېواد دی، په فرهنګ کې د مادي پدیدو پېژندنه ډېره مهمه او 
ارزښتناکه ګڼل کېږي. دا موزیم توانېدلی دی چې په عیني توګه مادي او فرهنګي 

افغانستان له بېالبېلو زونونو څخه راټول او د څېړونکو او محصلیونو په واک یې آثار د 
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ورکړي. په عین حال کې د دې وطن د اوسېدونکو او بېالبېلو قومونو د فرهنګ، 
تاریخ او هرن تنویري او معلومايت دندې هم په غاړه لري او همدارنګه د اتنوګرايف 

وږ د هېواد د کلیو او بانډو د تاریخ، تحقیقايت موزیم عمده او مشخصه موخه زم
فرهنګ او هرن ژوندي ساتل دي. په همدې منظور د هېواد له بېالبېلو زونونو څخه د 
اتنیکي آثارو په پېرودلو رسه له یوې خوا د فرهنګي ارزښت او پرتم پر وړاندې خپل 

په الره ميل او اسالمي دین ادا کوو او له بلې خوا د خپل تاریخي هویت د تثبیتولو 
کې ګام اخلو. په دې موزیم کې اتنیکي مواد لکه لباسونه، ګاڼې، وسلې، کرنیز 
آالت، په الس ګنډل شوي او په الس اوبدل شوي شیان، چرمه دوزي، کاليل، ميس 
او لرګین آثار، قالینچې، ټغرونه، د حیواناتو له پوستکو څخه جوړ شوي ډول ډول 

اټول شوي دي چې د هېواد د مختلفو قومونو د پایزار، رنګارنګ لوښي او داسې نور ر 
د ژوند، کالیو، د ورځني کار د وسایلو،  یژوندانه د طرز ښکارندویي کوي او د هغو 

جنګي وسایلو او موسیقي وسایلو څرنګوالی او د فردي او ټولنیز ژوند هرني او نورې 
 سلیقې څرګندوي.

 مرکز په نوښت جوړ شوی، د نن دا نندارتون چې د کوشاين څېړنو د بین املليل     
ناک ګام بلل کېږي تک او ارزښېهېواد په سطحه د فرهنګي فعالیتونو په الر کې یو ن

او د درناوي او قدر وړ دی. د افغانستان د فرهنګ او تاریخ د پېژندنې په برخه کې د 
 دې مرکز ال زیات بریالیتوبونه غواړو او هیله مند یو چې د دې نندارتون پرانیسته د

 درنو مېلمنو لپاره ګټوره او د استفادې وړ يش.
 ستاسو له توجه نه مننه کوم

 ةهللا و برکاته!والسالم علیکم و رحم
 

رسمحقق طوبا ابوی صادق آمر موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی گزارشی محرتم سپس      
را پیرامون کارکرد های آمریت موزیم مذکور طی چند سال ارایه منود که اساس 

 موارد آن قرار آتی لست می گردد:ترین 
 . ترتیب و تنظیم موزیم جهت منایش آثار.۰
اخت آثار و شنآثار اتنوگرافی، تاریخ، نحوۀ  . مساعد ساخنت زمینۀ تحقیق پیرامون۹

 .از آن به دست آمده است آثار زون های مختلف کشوری که مواد و محل
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رشتۀ باستانشناسی و . آگاهی دهی از محتوای آثار اتنوگرافی به محصالن ۹
 .کننده گان و سایر عالقه مندان، بازدیدبرششناسی

یوال پیرامون اهمیت موزیم ها و منایشگاه آثار ړدر فرجام پوهاند رازقی ن     
تاریخی از جمله آثار اتنوگرافی بحث منوده و چنین ابراز نظر منودند که: آثار 

در آن ساخته شده است.  اتنوگرافی در ذات خود زبان گویایی عرصی است که
آثار اتنوگرافی بیانگر عقاید، باورها، رسوم و عنعنات جوامع بوده است. همچنان 
آثار اتنوگرافی به عنوان منابع معترب دست اول برای تحقیقات علمی در عرصه 

عدد و مختلف از اهمیت و جایگاه ویژه تهای فرهنگی و اجتامعی جوامع م
 ....برخوردار می باشند

یوال خامته یافت ړرازقی نپوهاند پروگرام بعد از جمع بندی کلی توسط محرتم 
توسط هیأت رهربی اکادمی علوم افغانستان، منایشگاه آثار اتنوگرافی و 

رسامً افتتاح گردید و برای سه اساتید محرتم و فرهنگیان ارگان های مختلف 
 روز ادامه داشت.

 با احرتام
 ادارۀ مجلۀ تحقیقات کوشانی

 هجری شمسی42/3/8913
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 کتاب خان فیضیرسمحقق 
 

 در مسیر راه ابریشم هاکاروان رسا
Caravanserais (Inn) on the Silk Road 

 
By: S.R.F. Ketab Khan Faizi 

 

Abstract: 
Our ancient and historic country, Afghanistan, has 

been the intersection of cultures and commercial 
property at the regional level, and has long established 
trade between East and West. One of the important 
sites is the Silk Road, where traders traded their 
business property in this way. And it was particularly 
important during the Kushan period and And in order to 
secure the commercial highway along the Silk Road, 
numerous convoy caravans were built at certain 
distances that Transfer of commercial property and 
political affairs took place in different periods, especially 
in the Kushan period, and especially in the Kanishka  
Empire. In this article has tried to talk about caravans to 
avoid ambiguity among dear readers. 
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 خالصه 
اماوال تجاارتی  تاریخی ما افغانستان  محل تقاطع فرهنگ هاا و باستانی و کشور     

غرب را برقارار  تجارتی بین رشق و ۀزمان بدینسو مبادل در سطح منطقه بوده و از دیر
کاه تجااران اماوال تجاارتی  از جمله یکی هم راه تجارتی ابریشام اسات. منوده است
کوشانی ها از اهمیت  هدر دور  هاین را و همین طریق مبادله می منودندخویش را از 

و به منظور امنیت شاهراه تجارتی در مسیر راه ابریشم کااروان  خاصی برخوردار بوده
 رساهای بیشامری در فاصله های معینی ساخته بودناد کاه انتقاال اماوال تجاارتی و

به صاورت اخاد در  وها کوشانی  همراسالت سیاسی در ادوار مختلف به ویژه در دور 
مقاله سعی به عمل آماده تاا در  ینا در. کنشکای کبیر صورت می گرفت قتداردورۀ ا

مورد کاروان رساها صحبت به عمل آیاد، تاا باشاد نازد خوانناده گاان عزیاز ابهاماات 
 .برکنار شود
 مقدمه
کنون شااهراه اتاریخی که از زمانه های کهن تا  افغانستان کشوریست باستانی و     

از همین طریاق تجااران اماوال تجاارتی  غرب محسوب میگردد و تجارتی بین رشق و
در گذشاته هاا راه وجاود داشات کاه بناام راه ابریشام  .خویش را مبادله می منودناد

مسیر همین راه کاروان  ی شایانی منود، درقر ها تدر دورۀ کوشانی  مسمی میباشد و
باه منظاور اسارتاحت باا  باه منظاور بودوبااش و رساهای وجود داشت که سوار کاران

همچنان این کااروان رساهاا باه منظاور  را سپری می منودند و ها اموال خویش شب
 ت هاایعالوه بر آن مراسالت رسامی باین حکوما. تأمین امنیت نیز ساخته شده بود

طاور مثاال یاک تااجر . ارساال میشاداز طریاق هماین راه وقت به مراجع ماورد نظار 
 میران، کاوچی، قاره شاهر و یارقند، تورفان، خنت، کاشغر، شهرهای چون،هندی در 

از هماین طریاق دیان باودایی  حتی نقاط دورتر ایستگاه های تجارتی را ایجاد کرد و
 .شد پخش ویافته به دیگر مناطق اشاعه 

 تحقیق مربمیت
دانشامندان اساسی از طرف  کنون تحقیقات منسجم  وامورد کاروان رساها تا  در     

یان ماورد تحقیقاات ا ایجااب مناود کاه درلذا  ،است خارجی صورت نگرفته داخلی و
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بارمال  کاه در آن کااروان رساهاا موجاود اسات، محالتای همه جانبه را انجام بادهم و
بااا ذکاار مناااطق آن تحلیاال  مااواد وکاااربرد بااا هااا همچنااان  محاال ساااختامن . ساازم

 .همجوار به بررسی گرفته شده است
 قتحقیهدف 
ین تحقیق برمال ساخنت علل موجودیت کاروان رساها که بارای اهاداف ا هدف از     

 .سیاسی ساخته شده است، میباشد خاص امنیتی و
 روش تحقیق

بار از نظار شایوۀ تحقیاق توصایفی ، ین مقاله از نظر هدفمندی تحقیاق بنیاادیا     
اشرتاک خاودم در )اساس مشاهده اشرتاکی  ساحوی برروش تحقیق  مبنای متون و

بوده و نیز قابل ذکر است که در تکمیل مقاله دسات ( رسوی ساحات باستانی کشور
اساتفاده باه عمال همچناان مقایساوی  تحقیق اسنادی یاا کتابخاناۀ و از نوع داشته

 .آمده است
 کاروان رسا ها

هاای افغانساتان اماروزی در آن زماان نقاش  شهر که راه ابریشم فعال بود، زمانی     
بارزی در تأمین امنیت شاهراۀ ابریشم ایفا می کردند، از جملاه شاهر بلاخ کاه در آن 

شعب راه ابریشام  ها و محل تالقی کلیه شاخه وفایی نهایت واالیی داشت وگزمان ش
باه حیاث بازرگرتین مارکیات  جناوب باود و غارب، شاامل و استقامت هاای رشق، از

 .(64: ۹) شد ه میارتزاقی بین املللی در منطقه شناخت تجارتی و
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 http://www.dailyafghanistan.com  :، منبعنقشه مسیر راه ابریشم (1تصویر)        
   
 

 
 .1391دوم، دور دوم،  جلدمأخذ دایرة املعارف آریانا، ، راه ابریشم در افغانستان (2تصویر)              

 
 
 
 
 

http://www.dailyafghanistan.com/
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سایت  کاپی ازحفریات باستان شناسی فرانسه، بلخ، در منایی کاروان رسای تخریب شده  (3تصویر)

ccc.naysiaahgadyliad.www 
 

بعاد از یاک اتاراق  بیجیناگ آغااز و لویانگ و راه بزرگ ابریشم از شهرهای شیان،     
 ۰۰۱۱۱این شاهرها  انجامید،مالیتوس ترکیه می  بعد به افیزوس و طوالنی در بلخ و

 ۹5۱۱۱ کااروان رسای بازرگ در مسایر آن فعاال باود و 65۱ کیلومرت طول داشته و
 هرا. یان مسایر حمال مای کاردا کوهانۀ بلخی امتعاۀ تجاارتی ساه قااره را در شرت دو

بناام شااخۀ دیگاری  بناام شااخۀ شااملی ویکای بزرگ داشات کاه  ۀشاخ ابریشم دو
شاخۀ مذکور با متام شعبات آن در رسزمین بلخ به هام  دو جنوبی یاد می شد که هر

 .(۳۹: ۹) رددگتالقی می 
 باادغیس، فاریااب، جوزجاان، بلاخ، طرف سامنگان،ه شاملی راه ابریشم ب ۀشاخ     

 پکتیا، ،لوگر ننگرهار، لغامن، طرف پروان، کابل،ه جنوبی آن ب ۀشاخ هرات میرسد و
شااخه . فاراه را دربار میگیارد نیماروز و هلمند، کندهار، زابل، غزنی، خوست وردک،

 طارف بخاارا،ه از بلخ با، کابل میدان وردک و طرف بامیان،ه فرعی این راه از بغالن ب
از زرنااب بااه تخاات  قاام، ان وهاز هاارات بااه اصااف طاارف ماارو،ه از جوزجااان باا تورفااان و
آبااد اسالم  پشاور، از ننگرهار به تکسیال، از کندهار به سوی بوالن، شوش، جمشید و

 .(۰: ۹)رسد از خوست به هند میباالخره  هند و و
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باه  مطابق پالن ساخته شاده شااخه جناوبی راه ابریشام از والیات نیماروز آغااز و     
والیت ننگرهار مای انجاماد و در والیات پاروان شااخه شااملی راه ابریشام باا شااخۀ 

 .(256 -254: 6)گردد جنوبی آن وصل می
 

 

 
  https://www.google.com:، منبعتجارتی ۀارسال امتع ابریشم ومسیر راه ( 6تصویر)

 
 

 
 
نزدیک شهر قیرصیه از اولین خان های سلطانی با نقشه محوطه باز می باشد که تاا  رباط خان اعال (5تصویر)

 ، منباع(هجاری 617سانه )به خوبی باقی مانده است و در دوره قلیچ ارسالن ساخته شاده اسات اً امروز نسبت
http://hamgardi.com 

https://www.google.com/
http://hamgardi.com/fa/Post/3721-خان-های-معروف-سلطانی
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جایی که در کنار جاده جهات اسارتاحت کاروانیاان عبارت از رباط یا کاروان رسا      
 .باشد می آب انبار اق ها، طویله وتشامل اخته شده، سا
 محلای بارای رفاع نیازهاای اقتصاادی، ؛کاارکرد اقاامتی ۀبار عاالو  هااکاروان رسا     

کاروان رساها از لحاظ معامری  .نظامی در رسارس کشور محسوب می شد ارتباطی و
ضلعی برای  هشت چهار ایوانی دارای حیاط باز، :مثالً .به چند گونه ساخته می شد

 رسپوشایده سااخته مای کوهساتانی و جاهای هماوار و دفاعی، در اهداف نظامی و
آخور به گونه یی بود که محال  اق بادگیر وتا در کاروان رساها داالن شاه نشین،. شد

یا رباط  هاکاروان رسا .کاروان های خسته ایجاد می کرد مناسبی را برای مسافران و
غیاره از هام چهاار  هاای آسایای مرکازی و کشاور ایاران و افغانساتان، در ها معماوالً
 و در راه کابالکااروان رساهاا چنانچاه . فاصله داشات( کیلومرت ۹6معادل ) فرسنگ

و به تعداد ده کاروان رسای بین کابل . بامیان این موضوع را به رصاحت بیان میدارد
 (.۳۹: ۹)مانده است کنون باقیابامیان وجود داشت که بعضی خرابه های آن تا 

 

 
 .ccc.naysiaahgadyliad.www سایت کاپی از کاروان رسای سمرقند،( 6تصویر)
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 .http://hamgardi.comسایت  کاپی از کاروان رسای شهر اوش قرغیزستان،( 7تصویر)

 

 
  http://news.aftabeyazd.ir:، منبعمسیر راه ابریشم در هاشرت  یسوارکاران باال  قطار( ۱تصویر)

 
کاروان رسای ها را در مسیر جاده ابریشام از  ۀعزیز احمد پنجشیری فاصل پوهاند     

اساتفاده از سیساتم مرتیاک به خصوص دهنه غوربند را تا بامیان باا  نقاط مختلف و
به این ترتیاب ربااط کااروان رسا باه حیاث . زه گیری منوده استااند سنجش و عمالً

 6کیلاومرت یاا  ۹6واحد اندازه گیری مسافات هم بود، چنانچه یک رسای راه معاادل 
 .دهد فرسنگ را نشان می

 
 

http://hamgardi.com/fa/Post/3721-خان-های-معروف-سلطانی
http://news.aftabeyazd.ir/3209--.html
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 .۰۹۱5فیضی : کاروان رسا در قریه ترپب والیت رسپل، عکاسی ۀمنایی خراب (۳تصویر)

 
جناوبی در نیماه  غربای و های آسیای مرکازی، در کشور اً در راه ابریشم مخصوص     

شاد کاه در کتاب قادیم  نامیده مای "برید" فاصله بین دو رباط یا کاروان رسا معموالً
مراساالت دولتای  ست وبه منظور پ   معموالًو هم یاد میگردید ( قبه خان، سکه و) بنام

نامه های رسمی بودناد بارای  فرامین و سوار کارانی که حامل پیام و ،ایجاد شده بود
 .تبدیل اسپان شان در آن جا اسرتاحت می کردند

در افغانستان رباط های متعددی در طول راه ابریشم ساخته شده باود کاه هناوز      
-هاای افغانساتان در امتاداد راه کابال ربااط .ناام هاای آن معماول اسات هم بقایا و

 رباط سایاه گارد، گلجان، رباط برج خواجه، مزاررشیف، رباط ده کیپک، رباط رسای
سااربا،، ربااط  رباط کهمرد، ربااط خارم و رباط سیغان، رباط بامیان، رباط زیر شرب،

 پنجشایر،در بدخشان ربااط رخاه  -در امتداد راه کابل رباط حرضت سلطان و ایبک،
رباط سمنگان، ربااط  رباط خاواک، رباط سفید چهر پنجشیر، رباط دو آب پنجشیر،

در رباط شاوراب  رباط نهرین، رباط فلول و رباط کوتل مر،، رباط اندراب، ده سالح،
 .(۱۱-۱8: 6) داشت خان آباد قرار
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 .http://hamgardi.comسایت منایی یکی از کاروان رسای کندهار، کاپی از ( 11تصویر)

 
 
 

 
  ps://www.google.comhtt:، منبع تصویرباخرتی ۀشرت دوکوهان (11تصویر)

 
 ربااط چاهاک، مااهی،ربااط  نیشاپور رباط ارشف، در کشور ایران بین رسخس و     

 قارار باادآ دیز  رباط رشیف آبااد، ربااط الحارا  و رباط طرق، رباط توغان، رباط طوس،
ای از این نوع معامری کرمان منونه های برجسته خراسان و در یزد اصفهان،. داشت

کاروان رسا موجود است که باه اشاکال  ۹5۱هم اکنون در رسارس ایران  .پابر جاست
یازد ایاران  جمله کاروان رسای مشهور ایاران در از .ساخته شده استع مختلف ا انو  و

http://hamgardi.com/fa/Post/3721-خان-های-معروف-سلطانی
https://www.google.com/
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 علی آباد، ناادر آبااد، زین الدین، شاه عباس، انجیره، اسد آباد، امیر چخامق، مشیر،
بین این  از .باشد سادات می ده باالیی ها، بافقی ها، رباط میبد، علی آقا شیرازی و

آب  ۀشاده اسات کاه دارای چشام رباط ها رباط زیان الادین کااروان رسای منقاوش
 .باشد فضای سبز می صاف و

 

 
 http://hamgardi.com، کاپی از سایت کاروان رسای تی تی دوره سلجوقی( 12تصویر)

 
 

 
، کاپی از های تاریخی ایرانخراسان رضوی از شهرستان آ کاروان رسای شهرستان سبزوار در ( 13تصویر)       

 http://hamgardi.comسایت 

http://hamgardi.com/fa/Post/3721-خان-های-معروف-سلطانی
http://hamgardi.com/fa/Post/3721-خان-های-معروف-سلطانی
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   https://fararu.com/fa/news:، منبعکاروان رسای رباط رشف، ایران (14تصویر)

 
مراکاز  ب وآ خوراک، آب انبار، قنات یا چاه  در کاروان رساها یا رباط ها انبار غله،     

 .برگ حیوانات مدنظر گرفته شده بود ساز و
شاده باود کاه  کاروان رسا یا رباط اعامر 65۱در مسیر اصلی راه ابریشم به تعداد      

بار  .پابرجاساتهاا های مربوط به شکل خرابه  در کشورهنوز بقایای بعضی از آن ها 
 ۰۱۱۱۱افازون بار :»اسالمی ابن حوقلدوره  اساس نوشته های جغرافیه دان مشهور

بیکناد کاه باین سااحۀ همچناان  .ر وجاود داشاتنهماورال رباط در گذرگاه ابریشم و
 .(۱۱: 6)کاروان  رسا داشت ۰۱۱۱آمل موقعیت دارد در آن روزگار  بخارا و

شاود  میالدی یادآور مای۰۹8۱های  جهانگرد ایتالوی مارکوپولو در سال سیاح و     
مناساب  ۀیک مهامنخانا( کیلومرت چهار)میل۹زمان قوبالی خان در راه بعد از  که در

در راه ابریشام مهامنخاناه هاای مفشان . عالی با یک طویله اسپ اعاامر شاده باود و
دیگار کاه ساه  کزرا از یک مرکز به مر  احوال شخصی سوارکاران نامه و .وجود نداشت

فاصله داشت در ظرف کمرت از نیم ساعت با اساتفاده از اساپان ( شش کیلومرت)میل
داشات  زنگی در کمار ست نفر دومی آماده بود ومرکز پ   در هر. تیز تک می رسانیدند

سات کاه در مرکاز پ   یبه این ترتیب کاتبو که به مجرد آمدن نفر اول آن را می نواخت 
ایاان  .را انتقااال میااداد نفاار دوماای آن  آماااده ماای کاارد و وظیااف بااود نامااه را فااوراً ت

سااعت بادون توقاف  ۹6عاجال در ظارف  سوارکاران برای رسانیدن مطالاب فاوری و
 .(4۱: 5)کردند میل را طی می 6۱۱

https://fararu.com/fa/news
https://fararu.com/fa/news
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ناماه  قابل تذکر است که سوارکاران سلطان محمود کبیر برای رسانیدن فرامین و     
نیشاپور را در ظرف سه روز طای مای  بین شهر غزنی و ۀ موجود امپراتوری فاصلهای 
 سات باود کاه شااید در کشاورفاصله بین هر سه میل یک پ  در به این ترتیب . کردند

 .ست از همدیگر فرق داشته باشدپ   ۀهای دیگر فاصل
 ۀزمینا توانیم کاه راه ابریشام ناه تنهاا دارای کااروان رساهاا باوده و پس گفته می     

اقتصادی از همین راه مهیا میگردید، بلکه در عرصه هاای دیگار مانناد سیاسات نیاز 
 هباخرت مرکاز تقااطع را. منطقه ایفا منوده است نقش برازندۀ را در تاریخ افغانستان و

 هناد، چاین، پیام های سیاسی از هماین طریاق یعنای در مراسالت و ابریشم بوده و
ابریشام کاه  هرا براینبناا. گردیاد اروپایی ارسال میکشورهای  آسیای میانه، فارس و

کاه  یییک راه عمومی جهاانی باود کشاورها مراساالت خاود را از طریاق کااروان هاا
خااص  ۀباا یاک قطعا مراساالت و ۀبا گیرناد مراسالت بود و ۀمربوط به کشور فرستند

توظیف شده بود پیام های سیاسای از یاک  سیاسی برای انجام همچو امور نظامی و
مانناد پادشااه ؛ یک پادشاه به پادشاه دیگر می رسااندند یا از کشور به کشور دیگر و

پادشااه چاین باه درباار  ۀمنایناد شاهرخ مرزا که نامه ای به پادشااه چاین فرساتاد و
 .شاهرخ مرزا آمد

این مراسالت سیاسی که توسط گاروه هاای خااص انتقاال داده مای  ۰5در قرن      
باعاث باه معرفای  هرن یک کشور به کشور دیگار گردیاد و شد باعث انتقال فرهنگ و

همدیگر شاان را باا تقلیاد از متادن  گردید و مینیز گرفنت یک کشور به کشور دیگر 
مطابق این مراساالت  گی پیرشفته تر جلوه میداد وههمه عرصه های زند همدیگر در

مای باا طارز حکومات مناودن آشانا  نوعیات حکومات کاردن و حتی پادشااهان را در
یاا از فرهناگ همادیگر تحات  کردناد و فرهنگ های بهرتی را انتخااب مای ساخت و

زماانی زیار  ؛تأثیر قرار میگرفتند، مانند اینکه باخرت زیر اثر متادن یوناان قارار گرفات
شاده باود شاناخته تأثیر متدن بودیزم قرار گرفت که حتی دومین کشور بودیزم دنیاا 

: 8)نقش مراسالت سیاسی میان کشاورها اسات خود بیانگر روابط سیاسی واین که 
46-45). 
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 نتیجه گیری
باود  یفوق نتیجه گیری می منایم که راه تاریخی ابریشام یگاناه راها مطالعاتاز      
غارب  اقتصاادی را باین دول رشق و سیاسی و در ازمنه های قدیم روابط تجارتی،که 

. گردیاد غارب ارساال مای رشق واموال تجارتی به  از همین طریق، منود و برقرار می
مسایر راه ابریشام  کااروان رساهاا در رفاع خساتگی کاروانیاان، حفاظات و به منظور

دیگار هاای  کشاور کنون در بعضی حصد کشور وا ساخته شده بود که بقایای آن تا
همچناان مراساالت نیاز از  .دنباش که در مسیر راه ابریشم قرار گرفته اند، موجود می

تاا  ؛گردیاد از یک کاروان رسا به کااروان رسای دیگار ارساال مایهمین طریق یعنی 
شااهرخ  ۀنامامی تواند یکی از منونه های آن  .رسید اینکه به جایگاه دلخواه آنها می

 .که به امپراتوری چین رسیده است اشدمیرزا ب
 پیشنهادها

از دولت جمهوری اسالمی افغانستان تقاضاا باه عمال مای آیاد، تاا کااروان  -۰
 .باز سازی مناید ،کشور موقعیت دارد که در مسیر راه ابریشم در یرساهای
 تقاضا به عمل مای آیاد،افغانستان فرهنگ  از مقام محرتم وزارت اطالعات و -۹

توظیاف را شناسای  تا به منظور تشخید دقیق کاروان رساها یک تیم رسوی باستان
 .منایند
 دارناد، مسایر راه ابریشام قارارکاه در  هاایی کشور های همسایه و از کشور -۹

 .بازسازی منایند تقاضا به عمل می آید تا کاروان رساها را تشخید و
 مآخذ
اکادمی علوم افغانستان، : آریانا دایرة املعارف، دوره دوم، جلد چهارم، نارش -۰

 .۰۹۳۱کابل، مطبعه نرباسکا، 
ساامینار مجموعاه مقااالت « راه ابریشام کاپیساا و».احماد پنجشایری، عزیاز -۹

 .خورشیدی1392 کابل، ،افغانستان اکادمی علوم «امروز، کاپیسای دیروز و
 کاباال، مطبعااه آزادی، .راه ابریشاام افغانسااتان و .پنجشاایری، عزیااز احمااد -۹
 .خورشیدی۰۹۳4
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 فروهار،انتشاارات تهاران،  جلد سوم، فرهنگ نام های اوستا،. رضی، هاشم -6
۰۹64. 
جلاد  .سیساتان رسزماین ماساه هاا و حامساه هاا .سیستانی، محمد اعظام -5

 .خورشیدی۰۹44مطبعه دولتی، کابل،  دوم، اکادمی علوم افغانستان،
 .متاادن باااخرت زمااین نقااش راه ابریشاام در تبلااور فرهنااگ و .شااامل، فرهاااد -4
 .۰۹۳۹، مطبعه پوهنتون کابلکابل، 
 و کشاااورزی،کیخساا  متاازجم. زمااان زردشاات. جمشااید کاوسااجی ،کااازاک -8

 .۰۹65 تهران، چاپ رنگین،
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 درسمحقق عبدالجبار عاب

 ) هیاطله یا هون های سفید(ها یفتلی
Hephthalits (Hiatus-White Huns) 

 
By: S. R. F. Abduljabar Abid 

 
Abstract: 

History is evidence that, from the past, 
governments in this ancient line have become one 
another and have been able to recite many works and 
monuments during the invasions and conquests. 
Together with such deployed governments, one is the 
Heptalian or Yefthal government, also known as the 
White Huns. Ieftali attacked Afghanistan from the north, 
and when the Kushani government was weakened, the 
Yeftatians, on the contrary, were empowered when it 
came to putting the Kushans government on the verge 
of being a core of government. 

There are different views on the origins of the 
Hephthalits, some of them leaving the race, and some 
Aryan race. 

This people was ultimately a warrior who never sat 
indifferent to the invasions of the foreigners and tried to 
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express their reaction to the aggression and on the 
battlefield if they repelled the Sassanid attacks and took 
revenge on them by the Hephthalits government. Claims 
confirm. They did not accept the Buddhist religion, and 
they always disagreed with the followers of this religion, 
even killed them and destroyed their temples, but they 
themselves were firefighters. 

 خالصه
تاریخ گواه است که از گذشته های دور بدینسو دولت های مقتدری در این      

و برای تجلی عظمت حاکمیت ها و روی کار آمده  یخطۀ باستانی یکی پی دیگر 
خود آثار و بناهایی  ازمعرفت به روند صالبت تبار و خانواده های شان توانسته اند 

زیادی را به یادگار بگذارند. در جمع چنین دولت های استقرار یافته یکی هم  
دولت هپتالیان یا یفتلی ها که به هیاطله و هون های سفید هم مشهور است، می 
باشد. یفتلی ها از ناحیه شامل به طرف افغانستان حمله ور شدند و چون دولت 

عیف می شد برعکس یفتلی ها اقتدار یافته و باالخره کوشانی ها روز به روز ض
موقعی فرا رسید که دولت کوشانی ها را مضمحل و یفتلی ها دولتی را هسته 

 گذاری منایند.
در باره اصل و نصب یفتلی ها نظریات متفاوت موجود است. بعضی ها، ایشان      

. این قوم نهایت گویندآریایی نژاد می  کثیری آنان رایی را ترک نژاد و عده
سلحشور و جنگجو بوده اند و هیچگاه در برابر تهاجامت بیگانگان بی تفاوت منی 

العمل نشستند و تالش می منودند تا به اثر تهاجامت و در میدان جنگ عکس
شان را ابراز دارند، چنانچه دفع حمالت ساسانیان و گرفنت انتقام از آنان به وسیلۀ 

اسانی از جانب دولت یفتلی ها بر این ادعا صحه می آخشنور در برابر فیروز س
گذارد. هیاطله )یفتلی ها( دین بودایی را منی پذیرفتند و با پیروان این دین 
همیشه در مخالفت بوده حتی آنها را به قتل رسانیده و معابد شان را منهدم می 

یفتلی ۀ اللساختند و خود آتش پرست بودند. ولی باید اذعان داشت که تاج سه ه
که مهراکوال در تاکسیال تاجگذاری منود، تاج در رس شیران بامیان شاه شکاری و 
بودیستواهایی که از تپه توپ کالن به دست آمده حامیت یفتلی ها را بر خالف 

 نظر فاهین تأیید می مناید.
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 مقدمه
به باور بسیاری ها، یفتلی ها مانند کوشانی ها از قبایل آریایی اند که از حوزه      

یا وادی تاریم که مرکز تجمع یوچه ها یا یوچی ها و گروهی به نام تاریم 
بر اثر فشارهای متداوم ترک ها ابتدا در بین سیحون و  ( ها بودWu-Sunووسون)

مو دریا وارد تخارستان، بلخ و جنوب جیحون متمرکز شدند و بعداً با عبور از آ 
اشتباه اصلی در مورد ترک بودن کوشانی ها، یفتلی ها،  .هندوکش گردیدند

کیداری ها و کابل شاهان؛ بیشرت از افسانه های تاریخی منشأ میگیرد تا واقعیت 
های تباری ونژادی آنها. اقوام آریایی منجمله یفتلی ها پیش از پذیرفنت دین 

پیروان آهور که  .ا پرست بودند و به خدای آهور و دیوا اعتقاد داشتندزردشتی، میرت 
عمدتاً زراعت پیشه و شهرنشین بودند در بلخ مرکزیت داشتند، شهر و متدن 
شکوهمند را بنیاد گذاشتند. هپتالیان در سلحشوری و محاربه مشهور بودند، 

ت خود پابند بوده همچنان با دشمنان خویش آشتی ناپذیر بودند. به رسوم و عنعنا
 رسم تک شوهری و چند شوهری در ظاهر زنان آن قوم کامالً منایان بود.

 تحقیقمربمیت 
در کتابی توجه ام را هون های سپید جلب کرد وقتی دقیق شدم یافتم که هون      

های سپید هامن یفتلی ها یا هپتالیان اند که عرب ها آنها را هیاطله می گویند و 
مثابه دولت مقتدر معروف بودند و از شهرت زیاد برخوردار بودند، با  چون روزگاری به

چنین مربمیت خواستم بررسی این قوم و یا دولت را در مقالۀ بگنجانم و حضور 
 عالقمندان پیشکش منایم.

  تحقیق هدف
هدف از تحقیق پیرامون این موضوع عرضه منودن نظریات و دیدگاه های      

به یفتلی ها برای عالقمندان و دانش پژوهان این اندیشمندان در رابطه 
 عرصه است.

 روش تحقیق
  این تحقیق بر شیوۀ تحلیلی و توصیفی استوار است.     
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 یفتلی ها
حوزه رود جیحون به طرف  از طریقیفتلی ها  از قسمت شامل رشق افغانستان      

افغانستان هجوم آورده و تا اواخر قرن سوم میالدی، متام رسزمین های شامل این 
ها نتوانستند از ناحیه  تا قرن پنجم میالدی یفتلی رود را به ترصف خود در آوردند.

شاملی رود جیحون به صورت کامل عبور کنند، لذا جنگ های پراگنده بین آن ها و 
 ه حکومت را در دست داشتند، روی داد.کوشانی ها ک

در اوایل قرن پنجم میالدی که از یک طرف قدرت یفتلی ها افزایش پیدا کرد و      
از طرف دیگر کوشانی ها رو به ضعف نهادند تا باالخره یفتلی ها تا سال 

آورند و در تخارستان  میالدی مؤفق شدند، متام باخرت را به ترصف خود در6۹5
تشکیل دهند. در این هنگام کوشانی ها از شامل کشور عقب نشستند و حکومت 

این عقب نشینی تا دشت های اطراف رودخانه کابل رسید. در نتیجه یفتلی ها از 
کوه های بلند هندوکش عبور کرده و وادی های اطراف کابل، قندهار و زابل را 

انستان، از مرو تا ترصف منودند. به زودی قلمرو این حکومت در رستارس خاک افغ
 کشمیر گسرتش یافت.

 

 
 .http://hamgardi.comسایت ( نقشه قلمرو یفتلی ها، کاپی از 1)تصویر

 

http://hamgardi.com/fa/Post/3721-خان-های-معروف-سلطانی
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بعد از سقوط کوشانیان در باخرت »غبار در باره یفتلی ها چنین نظر دارد:     
یفاتله که اعراب آنها را هیاطله خواندند به تشکیل سلطنت در بلخ طایفۀ 

پرداختند و متعاقباً بر مناطق جنوبی هندوکش استیال جستند. یادگار یفاتله ها 
در تخارستان به قول بارتولد شهرهایی بود به نام یفتل که یکی آن در تخارستان 

ه شکل قریه موجود است، سفلی و دیگری آن در تخارستان علیا بود که تا هنوز ب
می باشد. این قریۀ یفتل در ده میلی شهر موجود فیض آباد بدخشان دارای 
اضافه از سه هزار خانوار اهالی و نفوس قابل مالحظه می باشد که زبان شان 

 (.29:5«)هامن فارسی مروجه افغانستان است
اتوری شان را بر بخارا، یفتلی ها تنها به تسخیر افغانستان اکتفا نکرده، بلکه امپر      

سمرقند، پنجاب، کشمیر، سند، کاشغرو خنت بسط دادند. پایتخت  شان در هند 
شهر ساکاال)سیالکوت امروزی( بود. شاهان مشهور هیاطله تورامان، مهی را گل یا 

 ( بود.Eftalanousمیراکوال و افتاالنوس)
یفتلی ها که »غبار در باره هیاطله یا یفتلی ها در جای دیگری چنین می نویسد:      

به نام های متعدد در تاریخ خوانده شده اند، اصالً جز قبایل سیتی بوده و مثل 
کوشانی ها از جبهه شامل رشق در حوزه سیحون رسازیر شده و تا اواخر قرن سوم 

ردند. این ها در اوایل قرن پنجم میالدی میالدی اراضی شامل جیحون را اشغال ک
جیحون را عبور و وارد شامل افغانستان گردیدند و برای بار اول در سال 

میالدی در تخارستان به تشکیل دولت پرداختند. از قبایل یفتلی، مشهورتر 425
ازهمه )زاولی( است که در ایالت غزنین ساکن شده و آن عالقه به نام ایشان زابل و 

 (.56:6«)ان موسوم گردیدزابلست
هياطله يا »نویسد: نجیب هللا توروایانا، نیز هیاطله را آریایی تبار دانسته و می     

ها قبيلۀ بودند از طوايف اند مثل كوشانیها را هفتاليت نيز خواندهيفاطله كه آن
های يفتل را در بدخشان  ها در بدخشان بوده و شهرتخاری افغانستان. محل آن

دانند. شهر يفتل هنوز در بدخشان عليا به صورت يك و سفلی متعلق به آنها می عليا
قريه موجود و شهر دومی در قطغن يا بدخشان سفال معدوم گرديده است. نام 

های اسالم در مورد بدخشان، قطغن و حتی باميان نيز اطالق شده  هياطله تا دوره
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غوری باميان را به نام  است. بعضی مؤرخني افغانی و اسالمی شاهان محلی
 (. 86:1«)اندپادشاهان هياطله ياد كرده

، «هیاطله»در کنار واژه « تاریخ مخترص افغانستان»عبدالحی حبیبی در کتاب      
 425در حدود »را نیز به  کار برده است. به قول وی:« هپتالیان»و « هپتال»واژه 

و يونانيان و روميان « _دويی_تی_لی»قبايل سپيد رنگ آريايی نژادی كه چينيان 
 و پارسيان خيون يا هون(CHIONITES) يا خيونيت (EPHTHALITES) افتهاليت

(HION) يا (HUN)  يا « هيطل»يا « هيپتال»و در زبان پهلوی و عربی و دری
و )هونان سپيد( ياد « شوته هونه»و منابع هندی سانسكريت « هياطله»يا « هيفتال»

های شامل هندوكش،  مركزی و دريای آمو به طرف وادی اند، از اراضی آسيایكرده
به كلی جدا « نو -هيونگ -هونان»تخار و باخرت گذشتند كه چينيان ايشان را از 

مؤرخ بيزانسی كه معارص هپتاليان است و در سنه « پروكوپيوس»دانند و نيز 
گ میالدی مرده، ايشان را بدين سبب از وحشيان زرد پوست جدا داند كه رن562

زبان ايشان هم اند و حتی به قول مؤرخان چينی  تر بودهايشان سپيد و هم مهذب 
باشد كه نام  آریانی-اندوهای  مغولی يا تركی نبود و شايد مخلوطی از لهجه

 (.75:2«)اندچی -خان=هون را در اين اختالط گرفته باشند و اصالً هامن يو
هون های »محمد صدیق فرهنگ در باره هون های یفتلی چنین می نویسد:       

یفتلی وقتی باخرت را در شامل هندوکش و سپس گندهارا را در جنوب فتح کردند و 
باخرتی شده بود، منهدم -متدنی را که موجب پیدایش دبستان هرنی یونانو

گذشته تا کناره های ساختند. هرچند آنان مانند اسالف شان از اینجا به هند 
رودخانه گنگا جلو رفتند، اما به زودی در زیر فشار دو جانبۀ ساسانیان از غرب و 
ترکان از شامل در هم شکسته به هامن رسعتی که در صحنۀ تاریخ وارد شده بودند، 
آن را ترک گفتند. در نتیجه یکبار دیگر افغانستان باستانی جز شاهنشاهی ساسانی 

هم دولت مذکور نتوانست تسلط خود را بر آن قایم کند و قسمت گردید، اما باز 
رشقی افغانستان در بین حکمرانان که بیشرت از بقایای کوشانی ها و یفتلی ها 

 (.38:7«)بودند تقسیم شد
رسد آنانی که  اینکه یفتلی ها را ترک تبار می دانند قابل مکث است، به نظر می     

دانند به خاطر آن باشد که این طایفه در اوستا از یهیاطله )خیون( را ترک تبار م
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های تورانی معرفی شده است و توران که در شاهنامۀ فردوسی در برابر ایران  قبیله
قرار دارد، ترک پنداشته شده است. در حالی که محققان و مؤرخان بسیار مشهور، 

ترک خوانده »لی: کنند. به قو توران را ترک ندانسته، بلکه آریایی تبار معرفی می
های فارسی و شدن تورانیان و ترکستان نامیده شدن رسزمین توران که در منت 

عربی و از آن جمله در شاهنامه راه یافته، حاصل یک اشتباه تاریخی است که بر اثر 
مهاجرت اقوام ترک تبار آسیای میانه به رسزمین باستانی توران از روزگار اشکانیان 

های میالدی )مساوی اواخر  (. از نخستین سده964:4«)ستبه بعد پیش آمده ا
دوره اشکانی( که اقوام ترک تبار در این رسزمین و بخش های گرداگرد آن، جانشین 

با ترکان و هفتاالن یا هیاطله « هاهیون»یا « هاخیون»اقوام دیگر شدند، به تدریب 
 (.978:4یکی به حساب آمدند)

ها در رسزمین های آریایی و آریایی بودن جا شدن ترکچنانچه در رابطه با جاب     
آسيای »آمده است که: « افغانستان در مسیر تاریخ»ها در کتاب تورانی ها و یفتلی

مركزی و رشقی، شامل صحراها ريگزارها با گرما و رسمای شديد و بعضاً سطوح 
صد مساعد های پرآب و علف و مساعد به زنده گی است. اين ح مرتفع و قسامً كوه
 عبارت است از: 

 ها(.بايكال )مسكن اصلی مغول اول، حوزه -
 ها(.بالخاش )مسكن اصيل ترك دوم، حوزه -
 ها قرار گرفت(.ها بود و از قرن هشتم مسكن تركتارم )اصالً مسكن آری سوم، حوزه -
ارال شامل ماورا النهر)اراضی واقع بني جيحون و سيحون و  چهارم، حوزه  -

 مني خوارزم(.رسز 
ها در اين ها و تركمنها بود، ويل به تدريب تركارال اصالً مسكن آریایی حوزه     

ها را تشكيل كردند. اصاًل حوزه نفوذ منوده و باالخره اكرثيت فايق گردیده و دولت
ها به آن« ترك»های آسيايی مزج و مخلوط شدند، نام ها با آريهوقتی كه قسامً مغول

ها هم بيشرت از عنارص مخلوط شدۀ ترك به ميان آمدند و شد. تركامناطالق 
 ها از جملههای بعدی شعبۀ از همني تركامنان هستند، در حالی كه ازبكسلجوقی

شان هم تركی چغتايی بوده و با زبان تركمنی نزديك  تركان رشقی می باشند و زبان
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 ركان تركيۀ امروزی از جملهمی باشد و هر دو زبان همديگر را می فهمند. اما ت
 (.58:6«)تركان غربی استند

مردمان ترک با زنده گی چادرنشینی که داشتند، قسامً در »غبار ادامه می دهد:      
ترکستان رشقی دارای متدن و فرهنگ خط و ادب و صنعت فلزکاری و نساجی 

ویغور که در بوده، خط رسیانی را در الفبای ترکی قبول کرده بودند و مثل ترکان ا
رأس متدن ترک و مغل در قرن هشتم میالدی قرار گرفته و به زنده گی شهری، 
زراعت و آبیاری توجه داشتند، بودند. مغول ها در قرن دوازدهم خط را از همین 
اویغور ها گرفتند و با قراخانیان ترکی که زیر تأثیر متدن اویغورها و یا چینی ها واقع 

رشقی و هم در ترکستان غربی و ماورا  النهر مؤسسات شده بودند، در ترکستان 
 (.59و58: 6«)سیاسی پیرشفته تری را تأسیس کردند

در »اما اینکه ترک ها چگونه به خاک افغانستان وارد شدند غبار می نویسد که:      
هر حال، موج نخستني عنرص ترك از قرن ششم با كشور افغانستان در متاس آمد. 

در اوايل قرن پنجم زير تعرض امپراتوری )توبا( قرار گرفته بودند، تركان التايی كه 
بعدها بر قبايل جوان منگوليا غالب شده و خود به جبهۀ غرب متوجه گرديدند و از 

ها را مغلوب ها در سغديانه يفتلیسيحون گسرتش يافتند. اين تارم تا حوزه حوزه
ار اول در سواحل جيحون شنيده ها برای بكردند و در نصف دوم قرن ششم، نام آن

شد. امپراتوری بزرگ ترک )تومن( که از منگولیا تا ارال فرمان میداد، اما بعدها 
قلمرو وسیع او به دو حصۀ رشقی و غربی منقسم گردید، دولت رشقی با پادشاهی 
موگان خاقان پس تومن خان در منگولیا تأسیس شد و دولت غربی با پادشاهی 

و برادر امپراتور تومن در ایالت کاشغر و حوزۀ سیحون و ارال ایستامی خان یبغ
 (.59:6«)تشکیل گردید

دولت ترکان غربی به زودی با دولت ساسانی ایران متحد شده، حکومات کوچک      
محلی یفتلی و اراضی چپ جیحون )باخرتیان( را با ایاالت شامل غربی افغانستان 

ل منود. ولی بعدها در رس راه ابریشم که پادشاه ساسانی )خسو انوشیروان( اشغا
ترکان حق ترانزیت آزاد مال التجاره خود را از کشور ایران می  خواستند و ساسانی 

یبغوی ترکان غربی، در اواخر « تاردوخان»ها رد می کردند اتحاد هر دو برهم خورد، 
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تا قرن ششم میالدی دولت ساسانی را از ایاالت شاملی افغانستان از بدخشان 
 میمنه، به جانب غرب عقب زده و خودش جای ساسانی ها را اشغال منود.

آنچه مربوط به تسلط ساسانیان در افغانستان می شود، عالمه حبیبی در این      
تسلط ساسانیان در افغانستان دیر دوام نکرد و در عهد قباد »باره چنین می گوید: 

آریایی بودند، از طرف تخارستان بر میالدی هون های هفتلی که از نژاد 488بعد از 
کابل و زابل و افغانستان مرکزی دست یافتند که فتوحات خود را تا کشمیر و هند 
مرکزی رسانیدند و بقایای این  کوشانیان و هفتلیان و ملوک مقامی، تا اوایل عرص 

 (.29:3«)اسالمی و قرن هفتم مسیحی باقی ماندند
، غبار به نقل از عباس و و محارب بوده اندگویند یفتلی ها مردمان جنگج     

هیاطله محاربات  آشتیانی در باره چگونگی محاربۀ دولت هیاطله می گوید، دولت
صعبی با شاهپور ذواالکتاف فارسی کرده اند و فیروز والی سیستان را در حدود 
نصف دوم قرن چهار مسیحی در پناه خود گرفتند. این وقت هرمزد اول برادر فیروز 

عد از فوت یزدگرد دوم پادشاه فارس بود. دولت  هیاطله فیروز را تأیید کرده و قهراً ب
به رسیر سلطنت فارس نشاندند.  فیروز قبول مالیات منود که به دولت هیاطله 
بپردازد، ولی بعدها در تادیۀ آن اعامل منود. لذا بین دولتین حرب اعالن و در نتیجه 

، پادشاه هیاطله زیروز دادن دخرت خود را به خوشنوافیروز مغلوب گردید. این بار ف
میالدی دوباره بین هیاطله و ساسانیان در حدود توران 483متعهد گردید. در سال 

حرب واقع شد. فیروز از اردو های هیاطله در حدود بلخ مغلوب قطعی و بالفاصله از 
یروز(، برادرش (. بعد از کشته شدن فیروز)پ31:5طرف پادشاه هیاطله اعدام گردید)

والش)بالش( پادشاه شد، ولی بعد از چهار سال به سعی زرمهر وزیر از تخت شاهی 
میالدی کواذ ) قباد( پس پیروز که در دورۀ شهزاده 488خلع  کور گردید و در سنه 

گی نزد هپتالیان یرغمل بود و با ایشان روابط دوستانه داشت بر تخت ساسانیان 
گذار دولت هپتالی بود. چنانچه مسکوکات طالیی از نشست و دولت ایران خراج 

والش و کواذ و خسو اول کشف شده که به رسم الخط کوشانی و هپتالی خطوطی 
بر آن موجود است و به قول مارکوارت این مسکوکات را مخصوصاً برای ادای خراج 

 (.77:2به هپتالیان رضب می کرده اند)
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پاشادهان هیاطله انتقام حمالت »می خوانیم که: « آریانا یا افغانستان»در کتاب      
میالدی بهرام گور را شکست 421آریانا را از شاهان ساسانی فارس گرفتند. در سال 

دادند هفتاالنوس که افتاالنوس هم گویند فیروز را اسیر و ولیعهد را نیز اسیر گرفت 
 .و دخرت او را در حرم خود داخل کرد

ومی ها نیز مغلوب فارسی ها شده بودند و باج گذار آنها قبل از نهضت هیاطله، ر      
بودند. ولی در اثر رضبات مدهشی که آریانا حواله دولت ساسانی کرد، رومی ها 
مأمون و مصئون گردیدند و از ادای باج به فارسیان انکار منودند. گرچه شاهان 

در تحت  هیاطله حمالت فارسیان را از آریانا دفع منودند و ماملک مجاور را
فرمانروایی خویش قرار دادند، ولی متأسفانه به مدنیت و معارف چندان عالقمند 
نبودند و آثاری از خود به جا نگذاشته اند حتی امکان دارد در اثر محاربات شان 
مدنیتی که از کوشانی ها به یادگار مانده بود به خرابی رفته باشد. چنانچه به قولی 

زایر چینی که در عرص هیاطله و مخصوصاً در اواخر  زانگ(-هیوانگ تسانگ )شوان
این دوره به آریانا سفر منوده بود، مدنیت آریانا با وجود حمالت خارجی و کارزار 
های هیاطله در زوایای دیرها و معابد باقی مانده و کاماًل معدوم نگردیده بود. 

 (.87:1چنانچه کاوش های امروزه این نظریه را ثابت می مناید)
اوضاع اجتامعی در عهد یفتلی ها دنبالۀ وضعیت کوشانی های کوچک بود که      

گرچه تجارت با  کشورهای با پارۀ از تغییرات و احیاناً تحوالت معکوس ادامه داشت. 
چین، ایران و هندوستان خوب بود با آنهم شهر های بزرگ در شامل و جنوب 

یک هم منحط شد. اوضاع بود -هندوکش از رونق افتاد و صنعت معروف گریکو
فرهنگی و اقتصادی کشور در عهد یفتلی ها فرو افتاد و در چنین رشایطی مناسبات 
فیودالی در کشور ریشه می گرفت. اما اهمیت دولت یفتلی در افغانستان بیشرت از 
جنبه سیاست بود؛ زیرا این دولت نظام وحدت سیاسی کشور را یک بار دیگر بعد از 

تأمین منود و حدود سیاسی آن از آسیای مرکزی تا هندوستان کوشانی های بزرگ 
شاملی کشیده می شد. یفتلی ها که هم خرگاه نشین، کوچی و هم شهر نشین 
بودند، تابستان بدخشان و زمستان باخرتیان را دوست داشتند. همچنان برخالف 
را  کوشانی ها دیانت بودایی نداشتند، بلکه طریقه های برهمنی و میرتا پرستی

 حامیت می منودند.
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در جامعه هپتالیان چند شوهری رسم بود. برادران یک زن مشرتک داشتند و      
کرد. زنی که شوهرش برادر نداشت یعنی زن تک شوهر کاله یک گوشه بر رس می 

های آن متساوی با تعداد شوهر زن چند شوهردار کالهی داشت که تعداد گوشه
شد. در بارٔه ه به تعداد شوهرها پوپک دوخته می های وی بود در لباس هم وابست

زمان با چند زنی در بین والیان معمول بود، بسیاری مآخذ  این عرف و عادت که هم
 چینی خرب می دهند.

پرستیدند. آنها هر هپتالیان در ابتدا ارباب االنواع خود مثالً رب النوع آتش را می      
مراسم خود می پرداختند. شاید آنها آفتاب را هم صبح از چادر خود بیرون آمده و به 

اند؛ از آثار به جا ماندۀ هپتالیان بر می آید که آنان پیرو آیین  کردهپرستش می 
بودایی نبوده اند و تا جایی که توانسته اند معابد بودایی را ویران منوده اند حتی 

که هیون تسنگ  پیروان این آیین را کشته اند. به قول عالمه حبیبی، هنگامی
هجری به این خطۀ باستانی آمده است در یادداشت های او ۳زانگ( در سنه -)شوان

دیده می شود که وی شاهد ترمیم معابد بودایی از طرف مردم و شهزاده گان در 
یونگ زایر چینی وقتی به ماورا  النهر در  – یسونگگندهارا بوده است. همچنان 

میالدی رسیده است، در آنجا دیده که شاه هپتالی زیر غژدی مندی خود روی 5۹۱
تخت طال نشسته و هدایای چهل کشور مطیع خود را می پذیرفته و چندان 
عالقمندی نسبت به آیین بودایی نداشته است و در جنوب هندوکش میهره کوله 

مخرب دین بودایی بوده است. شاید چنین حرکت سختگیرانه و دشمن رسسخت و 
بدبینانۀ آنان در برابر آیین بودایی و پیروان این دین در ابتدا با هامن قوت خود 

 : انرتنت(.۱موجود بوده  و اما بعدها به مرور زمان از شدت آن کاسته شده است)
قلمرو او بعد از هپتالی بزرگ در حدود نیم قرن پادشاهی خود،  نوراخش     

( ایالت بود و از مرز های پارس تا خنت، چین و هند 41میالدی که شامل )461
وسعت داشت، در غرب سلطنت قوی ساسانیان را مطیع و در رشق گوپتا های هند 

 (.78:2را فرو کوفته بود و شاهان ساسانی بالش، کواذ و... باج گذار او بوده اند)
( یعنی "توره در زبان Turamanaهپتالی توره مانا )پادشاه مشهور  رنو اخشبعد از 

پشتو به معنای  شمشیر+ من فاعل می باشد، به معنی شمشیری( به قدرت رسید 
وی توجه خود را به فتح هند مبذول داشت و دولت گوپتای هندی را به تزلزل 



 کوشانیتحقیقات 

  32 
 

( سیالکوت کنونی Sagalaانداخت و پایتخت هندی خود را در سگله یا ساگاله )
 در پنجاب قرار داد.  واقع
در جمله شاهان هون های سپید آریایی نژاد، پدر مهراکوال پادشاه مشهور      

هفتلی) تورامانه ( نام داشت که در کتیبه های هندی که یکی آن سکهر و دیگر 
یعنی پادشاه بزرگ تورمان « مهاراجه توره مانه شاه جاوال»درکور است نام خود را 
(. وفات ۱8:۹میالدی زنده گی داشت) 5۱۱و وی در حدود  شاه زاول نوشته است 
میالدی تخمین می شود که بعد از او میهره کوله  5۱۹توره من در حدود 

(Mihirakula پسش بر تخت شاهنشاهی هپتالی زابلی نشسته و در کتیبۀ )
میالدی( نامش درج است. او  5۰8سلطنت او )حدود  ۰5گوالیار هند در سال 

داشته است که تا نیم هند می رسید، نام این شاه از دو کلمه میر )  فتوحات زیادی
آفتاب( و کول )خاندان( یعنی از خاندان آفتاب و مهرزاد که در یک تذکرۀ خطی 
دری بدخشان نام او به ترجمۀ دری مهرپور آمده است و او شهزاده گان محلی هند 

را فتح کرد، وی هامن  و بقایای خاندان گوپتا را باج گذار خود منود و کشمیر
میالدی بنام گوالس 568( حدود Cosmasشاهیست که در کتاب کاسامس )

(Golloss ،ذکرش آمده که عساکر او با دو هزار فیل جنگی بر هند تاخته بلخ )
 : انرتنت(.۱بامیان و بادغیس مراکز نظامی او بود)

خونریزی های میالدی با جنگ ها و 56۹سلطنت میهره کوله تا حدود      
هولناک دوام داشت و در آثار بوداییان هندی و چینی و راهب بیزانتی که هند 
شاملی را در آن عرص دیده، از این دهشت و خونریزی های وی ذکر رفته است تا 
جایی که شهزاده گان هندی مانند بهانه گوپتا امیر محلی بنگال باگوپه راجه و 

میالدی در جنگ شدید میهره کوله را  5۰۱دیگر امرا متفق گردیده و در سنه 
میالدی  5۹۱شکست داده و به کشمیر عقب نشانده اند. پس از این در حدود 

واسودهارمن راجه هند مرکزی به اتفاق راجگان دیگر قوای هپتالی را از هند 
میالدی میهره کوله مرده و داستان های او در  56۹کشیده اند، تا که در سنه 

 قت باقی مانده است.کشمیر تا زیاد و 
در موزیم پشاور سه کتیبۀ هپتالی موجود است که از توچی وزیرستان به      

( 6۰دست آمده و رسم الخط آن یونانی و منگولی می باشد. کتیبۀ شامره )
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موزیم پشاور عالوه بر خط یونانی و منگولی کلامت هللا و محمد به خط کوفی نیز 
درۀ شالی روزگان شامل قندهار بر خرسنگ دارد و نیز دو کتیبۀ هپتالی در 

بگوس شاه زاول »هایی دیده می شود که بر یکی از آن به خط یونانی کلامت 
باید شمرد که کلامت کتیبه « بزرگ شاه زاول مهرزی= مهرپور»یعنی « مهرزی

 (. 8۳:۹ریشه های دری و پشتو دارد)
بعد از درگذشت میهره کوله دولت هپتالی ناتوان گردید و درعرص خسو      

میالدی( قوای ساسانی از غرب و نیروهای ترکی از شامل بر  58۳-5۹۰انوشیروان )
هپتالیان تاخته و در جنگی که این دو قوای متحد در سغد با هپتالیان کردند در 

این که دولت هپتالیان میالدی ایشان را مضمحل ساختند. خالصه 54۱سنه 
سقوط کرد و در افغانستان امارت های محلی مرکب از عنارص کوشانی، هپتالی و 

 خاندان های ترکی تا عرص اسالمی باقی ماندند.
آثار، زبان و فرهنگ هپتالیان در السنۀ افغانی )دری و پشتو( باقی مانده است      

فغان است و هر فرد افغان در هند تا اکنون جزو نام هر ا« خان»که از آن جمله لقب 
به این نام شهرت دارد؛ تورخان و مهرگل هم نام های مروج افغانیست. همچنان 
کلامت اولس )ملت(، جرگه )مجلس یا شورا(، یرغل )ایلغار( در پشتو و دری، سهاک 
)ساکه(، خلجی )غلجی(، کشانی)کوشانی(، میرویس)مهرویسه(، و غیره در 

 رص ساکه ها، کوشانی ها و هپتالیان باقی مانده است.افغانستان از هامن ع
مسکوکات هپتالیان که از هده، کابل، غوربند و دیگر جا ها کشف شده، شاهان      

با قیافۀ افغانان کوچی با بینی های کشیده تاج ها، حامیل و گوشواره های گوهرین 
ر یک روی سکه و خطوط یونانی، پهلوی، سانسکریت و منگولی به نظر می آید که ب

شکل آتشکده با دو محافظ نیزه دار دیده می شود و این خود می رساند که 
هپتالیان احرتام به آتشکده و روشنی داشته اند. چنانچه آثار به دست آمده از  کوتل 
خیرخانه و نیز معبد بزرگ زور )سور( و زون در آن سوی هلمند در زمین داور تا عرص 

ت. پس می توان گفت که هپتالیان مبدای نور و فتوح اسالمی هم وجود داش
روشنی را چه در آتش و چه در آفتاب می پرستیدند و برعکس در ضدیت با آیین 

 : انرتنت(.۱بودایی قرار داشته اند)
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 نتیجه گیری
هیاطله یا یفتلی ها در تاریخ بنام های متعددی خوانده شده اند. اصالً جز اقوام      

آریایی بوده و مثل کوشانی ها از جبهۀ شامل رشق به سیحون رسازیر شده و تا 
اواخر قرن سوم میالدی اراضی شامل جیحون را اشغال کرده بعداً در اوایل قرن 

ل افغانستان گردیده اند. برای بار نخست پنجم میالدی جیحون را عبور و وارد شام
میالدی در تخارستان به تشکیل دولت پرداختند و از قبایل مشهور یفتلی 6۹5در 

یکی آن زاولی است که در ایالت غزنین ساکن شده و آن مناطق به نام ایشان زابل و 
 زابلستان موسوم گردیده است.

خ افغانستان شده از اهمیت ویژه و زمامداری یفتلی ها که شامل برگه های تاری     
خاص خود برخوردار بوده است. یفتلی ها قبل از تشکیل دولت، ضعیف و پراگنده 
بودند ولی از آنجایی  که روز به روز دولت کوشانی ها رو به تضعیف شدن نهاده و به 
اضمحالل نزدیک می شد از همین ناتوانی هیاطله )یفتلی ها( استفاده برده و 

انی ها را از پا انداخته و خود بر اریکۀ قدرت تکیه زدند. سلحشوری، دولت کوش
العمل و ایستاده گی فتوحات و محاربات یفتلی ها ثبت تاریخ است. همچنان عکس

http://www.payam/
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آنان در برابر مهاجامن سلحشوری و پایمردی آنان را منایانگر است. گذشته از آن 
، گواه بر این است که آثار به جا مانده به خصوص سکه های رضب شدۀ آن عرص

یفتلی ها یک دورۀ خاص متدنی را در تاریخ افغانستان رقم زده و از خود حامسه ها 
 را به میراث مانده اند.
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 معاون رسمحقق فایقه لحظه فیضی
 

 تعالیم فلسفی آیین تابی از مس عینک  باز آثار 
 بودایی

Mas-Aynak relics reflexive of 
Buddhist philosophical teaching 

 
 By: Research Fellow. Fayqa Lahza Faizi 

 

Abstract: 
Religious myths and beliefs have been the source 

of many human movements that have led to enormous 
changes in human history. And most of the artistic 
elements show T-beliefs in a human group. Because 
the use of art is the best means of conveying the 
religious beliefs, intentions and desires of humans, If 
meticulous delineation of the artistic dimensions of its 
works takes place, scientific identification of art 
structures analyzes and interprets many of the major 
themes of a society. 
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In Mas Aynak, artistic structures, both in terms of 
structure and figuration, contain many cultural and 
ideological manifestations that are worth studying. This 
article attempts to briefly introduce some of the 
intellectual symbols of the Buddhist teachings into the 
art form used in the relics of Mas Aynak. 

 خالصه
بسیاری از حرکت های برشی  أباور های دینی و عقیدتی رس منش و  اسطوره ها                    

بوده که باعث تحوالت عظیمی در تاریخ برشی گردیده و بیشرت عنارص هرنی 
دتی را در یک گروه برشی منایش می دهد. زیرا کاربرد  هرن خوب یپیوندهای عق

وسیلۀ انتقال عقاید دینی، اهداف و خواست های فطری انسان ها بوده، اگر ترین 
ژرفنگری دقیق در ابعاد هرنی آثار آن صورت پذیرد، شناسایی علمی در مورد 
ساختارهای هرنی بسیاری از موضوعات عمده و رسنوشت ساز یک جامعه را 

 تحلیل و تفسیر می مناید.
از لحاظ ساختامنی و چه از لحاظ پیکره  های هرنی چه در مس عینک ساختار     

تراشی و بسا از مظاهر و پدیده های فرهنگی و عقیدتی را در خود نهفته دارد که 
 قابل ارزش و مطالعه می باشد. 

در این مقاله کوشش گردیده بعضی  از مناد های فکری از تعالیم بودا را در      
 .عرفی مخترص گرددقالب هرن که در آثار  مس عینک به  کار رفته م

  مقدمه 
هرن حوزۀ گندهارا که مس عینک شامل آن است هرن مذهبی به ویژه هرن      

بودایی شناخته شده؛ زیرا منادهایی از این آیین را به گونۀ واضح در  -هندو
های ساختامنی می توان موشگافی  قالب تندیس ها، نقاشی ها و ساختار
کدام ممیزات هرنی را دارد که در اکرث  منود، چون تندیس ها و نقاشی ها هر

ساحات باستانی گندهارا طی چندین دورۀ  حفریات،  کشف گردیده است. در 
ساحات باستانی لوگر شیوۀ هرنی گندهارا توأم با هرن هلنستیک و هرن هندی 

ق.م به  1511با مهارت تام تجلی داده شده است. دلیل آن هم مهاجرت های 
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حدات رشقی آیین بودایی در عرص آشوکا در اواسط قرن سوم قبل از میالد از رس      
آریانا به افغانستان کنونی انتشار یافته و بسرت مساعد برای پذیرش این آیین در 
میان باشنده گان رسزمین گندهارا وجود داشت که این پدیدۀ جدید عقیدتی را 
بپذیرند. تعداد زیادی از معابد شامل ساختارهای متنوع در رسارس ساحات گندهارا 

مندان و معامران گندهاری در دوره های بعدی منجمله مس عینک به وسیلۀ هرن 
-کوشان زیر نام گریکو -گریگ و گریکو-منجمله حاکمیت شاهان اندو

بودیک)مکتب فکری بودایی( آفریده شد؛ البته باشنده گان بومی هر ساحه نقش 
ویژۀ در خلق آثار داشتند در آثار مس عینک طوری مالحظه می گردد که هرن 

فرقۀ مستقیم هرنمندان گندهاری که  پیرو  مکتب مهایانا  مجسمه سازی تحت تأثیر
در هرن مکشوفۀ مس عینک به وضاحت  پدیدۀ عقیدتی بودند و این رسواستی وادا

قابل تشخید بوده و بخش پر بهای فرهنگ باستانی والیت لوگر و در کل 
 افغانستان را مناینده گی می مناید.

در ساحات  مس عینک در دو  شاخد قابل ذکر است که هرن پیکره سازی       
 اساسی باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد:

 نخست از ب عد هرنی که عنارص از هرن هلنستیک را  در خود جا داده است.
دوم از نظر عقیدتی که عالوه از سایر ادیان مروج  این دوره،  تحول سلک های 
مذهبی  بودیزم یعنی تحول هنایانیزم را به فلسفه مهایانیزم میتوان مشخصاً در آثار 
باستانی مس عینک، حومه و اطراف آن شناسایی منود و جالب این که ممیزات 

باشد. به این یخی قابل مکث میمشخد تارهرن هندی نیز با در نظرداشت زمان 
و عدم موجودیت تعادل  معنی که بعد از مرگ  آشوکا در اثر بروز اختالفات عقیدتی

فکری در سوترا های بودایی بین پیروان این آیین، طریقۀ مهایانا با اکرثیت عقیدت 
به سمت شامل کانون بودیزم  از کشور هند  مندان بودایی مورد قبول قرار گرفت.

یر مکان کرد و در ساحات گندهارا منجمله حوزۀ هرنی کابل و والیت لوگر آن تغی
ن تری را  حاصل منود و آموزه ها و مفکوره های دینی بودیزم در این ئو فضای مص

ساحات بیشرت تأثیر گذار بود. به ویژه زمانی که مورد پذیرش امپراتوران  و زعامی 
ر اجرای مراسم مذهبی  دین کوشانی قرار گرفت، علامی گندهاری تعدیالتی د

 بودیزم وارد آوردند.
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در ک ل طریقۀ مهایانیزم از آیین بودایی هنایانیزم متفرع گردید و باالخره فرقۀ      
که در اثر اختالفاااااات دید و نظر و عقیدۀ پیروان مذهب بودایی   رسواستی وادا
تا علام و  ( و طرز برداشت میان پیروان باعث شد 219_211: صد6شکل گرفت)

پژوهشگران این دین به ترویب آن بپردازند، فراخ نظری در این روش به وسیلۀ 
رسواستی وادین ها منجر به تحوالت بزرگی گردید و فضای فرهنگی جدیدی را 
زایش داد. این تحوالت عقیدتی و فرهنگی در قالب هرن پیکره تراشی و سایر 

(. حامیت امپراتوران 174:ص3هرنهای تجسامتی بیشرت تبارز یافته است)
کوشانی به ویژه کنشکا دلیل شد تا در ساحات گندهارا منجمله  حوزۀ هرنی کابل 

گیهای فرقۀ رسواستی وادا در آن به و لوگر دیرهای زیادی ساخته شود که ویژه
 وضاحت قابل شناسایی است.

ان منجمله محققان ادیان هند باست (Theologyدانشمندان عرصۀ تیولوژی)     
فرقۀ رسواستی وادا را از ابداعات  مدرسین گندهاری و کاپیسایی میداند که تعصب 
و تنگ نظری را کنار گذاشته با دید وسیع آیین بودایی را مورد  پذیرش  قرار دادند 
و دید جدیدی را در آیین بودایی پدید آوردند. پیرامون سیر تاریخی حیات بودا 

 پدیده های هرنی آن را انعکاس دادند.تحقیق منوده در ابعاد تجسامت و 
به عقیده علامی مذهبی و مؤرخان، تجسم بودا در معابد  از همین فلسفه آغاز      

(  Daharmaگردید که با  طرح  تجسامت، پیکره ها به ترشیح قوانین بودایی)
پرداخته در ورای پیکره های سمبولیک و به تصویر کشیدن جاتاکاها یا صحنه های 

ت بودا طرز برداشت عقیدۀ خود را به این وسیله بیشرت تداعی می منودند و از حیا
با  همین طرز مفکوره بودا را از گونۀ رمز و عالیم  به شکل انسان در قالب 
مهاتاتاگاتا  تبارز دادند. البته در کنار آن عقاید  بومی و  سایر مذاهب که از متدن 

 تکامل و ترویب آن سهیم گردید.هلنیزم نیز رسچشمه می گرفت  به نحوی در 
فرقۀ رسواستی وادا بعد از قرن دوم میالدی در ساحات گندهارا یعنی از جنوب      

(، همزمان در کنار سایر مجسمه ها، صحنه Malwaکوه های پاراپامیزاد تا مالوه)
های ایکونوگرافی و تصویری بودایی را به وجود آورد  که خلق کردن این چنین 

ابر با اوج عظمت سلسلۀ کوشانی ها تا کیداری ها و یفتلی ها با صحنه ها بر 
( که در البالی آنها اساطیر 162: ص1)استفاده از قواعد رسواستی وادین ها است
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ودایی( را نیز تجلی دوباره بخشیدند. چنانچه: رب النوع  -بومی و محلی)هندو
ینی و عقیدتی تجسم آفتاب)میرتا ( در معابد بودایی  به صفت  یکی از عنارص تزی

یافت که از نظر فلسفه آیین بودایی در قالب میرتیا  یا بودای آینده  از فرقه 
رسواستی وادا  منشا می گیرد و این  پدیده در واقع وابستگی های معتقدات و 
مظاهر ویدایی آریایی را در شامیل برهمنی به ظهور منایان می سازد، در حالی که 

نیز جستجو شده می  تیکللکو اکزمین آریانا حتی به عرص قدامت تاریخی آن در رس 
 (.98: ص 4تواند)
از بودایی است که از نظر ایکونوگرافی به ویژه در  منظور»مایرتیا ساکیامونی     

که اثر منحرص به فرد این مجسمه از « جایگزین گردید سیدهارتاگندهارا بعد از 
که باالی تخت  (Abhayamudraمس عینک در حالت اطمینان یعنی ابهایامودرا)

البته یاالن مکمل در چوب تراشیده شده به دست آمده است، و لوتوس نشسته 
راهبی در تن داشته و در عقب رس آن نیمبوس یا هالۀ نور مشاهده می شود. 
قدامت نیم بوس در فرهنگ آریایی تا به عرص ویدی و اوستایی رسزمین آریانا 

)راستی( رب النوع روشنی )آفتاب( و عدالت مورد میرسید و به صفت عالمۀ فارقه
(. همچنان عظمت روحانی بودن این مجسمه را منایش می ۹۱۱: ص6نیایش بود)

 است. مایرتیاساکیامونیدهد که از نظر ایکونوگرافی بودایی این مجسمه مربوط به 
یکی از مجسمه های مکشوفۀ مس عینک به نام دیپانکارا)جاتاکا( یاد می      
سانتی است، در آن نشانه های  25سانتی  و عرض آن  54که ارتفاع آن  شود

ملمع طال و رنگ آمیزی نیز مشاهده شده و به اساس مطالعات در زمینۀ 
شناخت اساطیر آیین بودایی آخرین بودای اساااات که ظاااااااااهور بودا را 

خویش را  ( موهایMegaپیشگویی می مناید .در این لوحه جوانی به نام  میگا)
فرش قدم های بودا منوده تا پای بودا از آلوده شدن گرد و خاک مصؤن مباند. 

زانگ( زایر مشهور چینایی صحنۀ -طبق نوشته های هیوانگ سانگ)شوان
پیشگویی)دیپانکاراجاتاکا( در عالقۀ ) ناگارا( در حوالی جالل آباد فعلی واقع 

ای شرتک دارد که مناینده گی گردیده است، البته این اثر همسویی با دیپانکار 
 (.135: ص2از فرقه رسواستی وادا می مناید)
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 (.1389( بودای دیپانکاراجاتاکا مکشوفۀ  تپۀ ولی بابا مس عینک) عکاسی: کتاب خان فیضی، 1)تصویر
 

همچنان موجودیت گل لوتوس مظهر تولد و قدسیت بودا است که زینت گر      
معابد بودایی لوگر گردیده است. قابل ذکر است یکی از ویژه گی های منحرص 
به فرد آثار مس عینک موجودیت و کشف ستوپه های بودایی به شکل گل 

ه نشده لوتوس  بوده که  در سایر ساحات باستانی تا فعالً چنین ویژه گی مشاهد
در معابد بودایی سمبول متعدد مانند سواستیکا، چرخ دهرما، یکشی و است. 

( در نوار یا سطح خارجی ستوپه ها و Pandipadaگاهی عالمت پاندی پادا)
دیوار رواق های ایکونوگرافی معابد ساخته می شد؛ ولی هندوها بنابر روایات 

دند و تصویر او را با کتاب مقدس خود شان، لوتوس را بر چهره ویشنو می دی
توله نواخنت تبارز می دادند، بعد گل لوتوس آبی همراه با برگهایش و گل های 
میخک و چنبلی در گلدان ها نقش بسته و به اصطالح پورناگاتا یاد می شد که 
همین گلدان یا پورناگاتا برهمن تلقی می شد. از مس عینک لوگر تیکرهای در 

وتوس به شکل )پورناگاتا( در آثار تیکری مالحظه یافت شده که در آن نقش گل ل
می شود. بنابر روایات آیین بودایی این تزیین جنبۀ مذهبی و عقیدتی داشته که 
در اسطوره های بودیزم، مذاهب هندویی و ودایی با مفاهیم و معانی مختلف از 
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در قرن اول قبل از میالد الی قرن نهم میالدی به اشکال گوناگون تبارز منوده 
به عوض تجسم بودا، گل لوتوس یا نیلوفر نقش  آثار تیکری و سایر تزییناتی که

 : پورناگاتا(.5)بسته منایشگر موجودیت بودا می باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Afghanistan ( بودای نشسته باالی گل لوتوس مکشوفۀ تپۀ کافری مس عینک بر گرفته از کتاب"2)تصویر
reassures of Buddhism" 

 
( پارچه های تیکر مکشوفۀ مس عینک که در آن شکل پورناگاتا منایش یافته است)برگرفته از کتاب ۹)تصویر

 .مس عینک در پرتو کاوش های باستانشناسی(
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از این ساحات پیکره های کشف گردیده که با مهارت هرنمندانه می توان عالیم      
مجسمه هایی که  :منود. چنانچهو عنارص مقدس آیین بودایی را در آن مالحظه 

مربوط به بودا است دورا دور رس او را هالۀ مقدس احاطه منوده، بودا ذریعه حرکات 
دست یا مودراها، حرکات با معنی و هدفمند را منایش داده؛ طوری که در کف 
دست او سمبول آرامش، صلح، اطمینان برای انسان ها بر بنیاد قواعد دهرما نقش 

 .ین مجسمه در سنگ شیست تراش گردیده استبسته است و ا
( Indian-Econogrphyکه در اساطیر هندی یا شامیل نامه هندی) چنان     

( یاد گردیده، به حیث سمبول Ushinishaسمبولی تحت اصطالح اوشینیشه)
بودهی شناخته شده و دانش کامل بودا را تداعی مینامید که این عالمه در آیین 

اتراج و بعدها برای بودا نسبت داده شده است. برهمنی برای شیوان
اوزنیشۀ)اوشینیشه( شیوا با مهتاب یا هالل و اوزنیشۀ )اوشینیشه( بودا یا بعضاً لونگا  

 (.417:8تبلور یافته است)
 

 
 

کاوش های جدید در افغانستان ( مجسمه بودا مکشوفۀ  تپۀ کافری مس عینک بر گرفته از کتاب 4)تصویر
 .۰۹۳۰عینک، مس 
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عالوه از پیکره مس عینک به همین ترتیب در اکرث اراضی و ساحات باستانی     
های بودا، مجسمه های از متولیان بودایی، سایر عالمات  عنارص مقدس آیین 
بودایی در ساحات مختلف  لوگر به مالحظه می رسد که از نظر هرنی خیلی زیبا، 

بودایی  -هرن هلنستیک حوزۀ متدنی گندهارا( هندوابعاد چند جانبه هرن)با تأثیرات 
میتوان متذکر شد که در این گزینش و عنوان  بودایی را توأم با هرن بومی -و یونانو

  وقت بیشرت را گرفته و بحث جداگانه را می طلبد.
 

 
تپۀ کافری مس عینک که لباس کوشانی ها را بر تن  B1( مجسمه یک راهب بودایی مکشوفۀ رواق 5)تصویر

 .۰۹۱۳، عکاسی کتاب خان فیضیدارد. 
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 نتیجه گیری
توان اظهار داشت که هر نقطۀ از این خطه باستانی دارای گنجینه در نتیجه می       

باشد و آن چنانکه میهای به خاک خفته بوده که مستلزم تحقیقات بیشرت علمی 
ساحات باستانی نیز از آن جمله  و مبذول گردد، صورت نگرفته استباید به آن توجه 

است . داشته های باستانی در ساحات مشحون از خالقیت های هرنی است که 
و منایشگر را پدید آورده است وران  لوگر و در کل هرنمندان افغانستان آن هرن  دست  

از البالی گنجینه چندین دورۀ تاریخی در این خطۀ متدنی و فرهنگی می باشد که 
های آن میتوان پیرامون تاریخ ثقافتی، ارزش های فرهنگی، مسایل مذهبی و غیره 

 معلومات مستند تاریخی به دست آورد.
به این ترتیب با ادامه تحقیقات بیشرت می توان در رابطه به چگونگی تکامل      

ن و پژو هشگران آیین بودایی و سایر ادیان رایب آن دوره  که به وسیلۀ دانشمندا
تحت نام )ویباشیکه های رشقی( در آن تحوالتی پدید آمده، مورد مطالعه قرار 
داد و با تطبیق آثار کتبی و  بازمانده های مادی می توان آن را به تحقیق گرفت 
و به دست نرش سپرد. در اخیر قابل ذکر است که در البالی آثار به دست آمده 

 که کامالً متعلق به  عرص کوشانی ها  بوده وگردد نده های مشاهده میبازما
 باشد. مستلزم تحقیقات بیشرت می

 مآخذ
عزیزی، نظر محمد. ساختامن های معامری و هرن تزیینی برجستۀ تپۀ شرت  -۰

 .۰۹۱۹هدۀ ناگاهارای قدیم. اکادمی علوم افغانستان: کابل، مطبعۀ آزادی، 
فیضی، کتاب خان. مس عینک در پرتو کاوش های باستان شناسی، جلد  -۹

 .۰۹۳۱اول، اکادمی علوم افغانستان: مطبعۀ بهیر، 
رسوپال راد. تاریخ فلسفه رشق، جلد اول،  ترجمه  خسو جهان  کرشنان ، -3

 .1382داری، تهران، انتشارات  علمی و فرهنگی، 
لد اول، چاپ دوم، کابل: بنگاۀ کهزاد، احمد علی. تاریخ افغانستان، ج -4

 .1346، مطبعۀ میوند میوندانتشارات 
لحظه، فایقه. "پورناگاتا"، مجموعه مقاالت سمینار) مس عینک در پرتو  -5

 .1391کاوش های باستان شناسی، اکادمی علوم افغانستان، کابل، 
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 .۰۹۳4سۀ فرهنگی خورشید، موس
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The Economic Situation of Khushan 
Period 

 
By: Research Fellow. Faridullah Noori 

 

Abstract: 
This scientific and researching article is about the 

Kushans Empire’s Economy. In this Historical period the 
economy of Kushans was important issues in central 
Asia. We discussed on five basic economy facts of this 
empire. One of the basic fact was agriculture. In this 
period the Kushans sovereigns equip earth for 
agriculture in all of regions of their authority. The other 
very important fact was commerce, import and export, 
transit and taxes were very important ways to run their 

economy were husbandry, manual arts and handwork. 
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په لومړۍ میالدي پېړۍ کې کوشانیان یو له سرتو نړیوالو قدرتونو او په      
 منځنۍ آسیا  د، لنه شمېرل کېد ځواکمنځنۍ آسیا کې له پیاوړو اقتصادي 

سرت  یې په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د خلکو همدې دوره کې کوشانیانوپه 
د سیايس  و تهیل يش، چې د منځنۍ آسیا اوسېدونک. باید ووکړبدلون را منځته 

. هېره دې نه وي، چې د واقتصادي مسایل ډېر با ارزښته و  په پرتلهمسایلو 
 کوشانیانو سیايس اړیکې د هغوی له سوادګریزو اړیکو رسه یې تړاو درلود.

رسه تجارت درلود او د لویو الرو روم کوشانیانو په پراخه ډول له هند، چین او 
 مهمې برخې یې په واک کې درلودلې. 

په شامل کې تر تاجکستان، ازبکستان،  کې جغرافیه په د کوشانیانو د سرتواکۍ     
افغانستان، اوسنۍ پاکستان، د هند شاميل برخې او د سند د سیند شاو خوا ټولې 

راز د تاریخي رسچینو پر همداکې شاملې وې. ه پسیمې، د خراسان ټولې برخې 
، هغه هم د ولرسه نښلیې کرګیز او قزاقستان ، اساس هغه الرې چې پامیر

کوشانیانو تر واکمنۍ الندې وې، چې دې الرو په تجارت او د کوشاين نظام په 
  .اقتصاد کې رغنده رول لوباوه

آسیا په تاریخ کې  د منځنۍ د کوشانیانو اقتصاد یو له هغو بحثونو څخه دی چې     
خورا ارزښت لري، باید ووایم، چې د کوشانیانو د تاریخي دورې په بېالبېلو اړخونو 
باندې ډېرې څېړنې شوې دي، خو هاغه څه چې لږ تر سرتګو شوي، هغه هم د 

 دغې دورې اقتصادي حالت دی، چې د دغې مقالې اصيل بحث جوړوي. 
، نظامي، اقتصادي، اجتامعي او سیايس نو کله چې په دې دوره کې دومره     

، نو آیا دغه کار بې له یوه پیاوړي اقتصاد څخه سرتګو کېده ترپرمختګ  فرهنګي
؟ په ځواب کې یې حتامً نه وایو، ځکه چې په منځنۍ آسیا، افغانستان، شونی و

پاکستان او هند کې د لرغون پېژندنې له نښو او نښانو څخه دا را څرګندېږي چې 
همدارنګه، کوشانیانو د خپل  ر اړخه ډېره غني دوره ګڼل شوې ده.دغه دوره له ه

پوځ او نظامي قطعاتو او په ودانیزو چارو کې او یا د مذهبي عبادتځایونو په جوړولو 
کې یوه پیاوړي اقتصاد ته اړتیا درلوده. نو دا یوه طبیعي خربه ده چې که یو قوي 

نسټونو نه درېږي او بې له شکه څکله نظام په خپلو اسايس بېاقتصاد نه وي، نو ه
چې یوه ورځ نړېږي او له منځه ځي. زما د مقالې اصيل بحث هم د کوشاين دورې 
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پر اقتصاد باندې دی، د دغې دورې اقتصاد موږ په افغانستان او همدارنګه په 
منځنۍ آسیا کې تر څېړنې او مطالعې الندې نیسو. د دوی اقتصاد چې معموالً په 

باندې والړ و،  ، مالداري او اليس صنایعویمه ییز او نړیوال تجارتزراعت، کورنی، س
 .هم د دغې مقالې عمده فاکټونه تشکیلوي

 د څېړنې مربمیت
چې د لرغونو تاریخي دورو څخه یوه غني  یانو سرتواکي او تاریخي دورهد کوشان      

څېړنه نه ده شوې او د دغې دورې د  پر اقتصادي نظام یې تر اوسه پورې دوره ده،
دی، چې باید ټولو ته څرګند يش او دغه کار په  اړخخوا کې خورا مهم  اړخونونورو 
منظم ډول نه دی تررسه شوی، نو اړینه ده، چې په دې اړه یوه علمي او څېړنیزه یو 

مقاله ولیکل يش، ترڅو د دغې مهمې او زرینې دورې د تاریخ یوه بله پاڼه هم را 
وضعیت نه د فرهنګ او د تاریخ مینه وال خرب  ياړول يش او د دوی له اقتصادو 

يش او خپله فرهنګي تنده پرې ماته کړي. باید ووایم، چې همدغه اقتصاد دی، 
چې د هر سیايس نظام د پیاوړتیا او پایښت المل کېږي او که د یوه نظام اقتصاد 

 سم نه وي، سیايس نظام یې هم ډېر ناتوان وي.
 ېړنې موخهد څ
څېړنیزې مقالې په لیکلو او د دغې موضوع په څېړلو کې موخه دا  -د دې علمي     

ده، دا چې د کوشاين سرتواکۍ د تاریخ نورې برخې، لکه لرغونې سیمې، فرهنګي، 
مذهبي او دینې، هرني او اجتامعي برخې را برسېرنې شوې دي، نو د اقتصادي 

او څېړنیزه مقاله او رساله نه وه لیکل شوې، نو حالت په اړه یې تر اوسه کومه علمي 
هم تر خپل توان پورې کار وکړم او یوه مقاله  کې هوډ مې وکړ چې په دغې برخې

 وي. او ګټور اثر ولیکم، چې دا به د راتلونکو څېړنو لپاره، یو ممد
 څېړندود

تر  د کوشاين دورې اقتصادي حالت څېړنې کې چې څېړنیزې -په دغې علمي      
او همدارنګه دغه څېړنه پر لنډیز، رسیزه، د څېړنې  ده الندې لیکل شوې رسلیک

زراعت،  مربمیت، د څېړنې موخه، څېړندود، د کوشاين دورې اقتصادي حالت،
او په پای  پایله او وړاندیزونو باندې مشتمله ده مالدارۍ، صنعت، نړیواله سوداګري،



 کوشانیتحقیقات 

  52 
 

د کتابخانه یي  فاده شوې ده،ه رسچینو نه هم استکې نږدې له پنځلسو معترب 
 تحقیق له میتود نه استفاده شوې ده.

 د کوشاين دور  اتتااد
د کوشاين دورې اقتصاد یو له ډېرو په زړه پورې تاریخي او اقتصادي بحثونو       

څخه شمېرل کېږي، اقتصاد د یوه نظام او یوې تاریخي دورې شان او عظمت 
ښیي، ځکه همدا اقتصاد دی، چې د سیايس نظامونو د نظامي او سیايس ثبات، 

د کوشانیانو د سرتواکۍ اقتدار او حاکمیت ښکارندویي کوي. په منځنۍ آسیا کې 
. د لپه دوره کې د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوندون کې پرمختګونه رامنځته شو 

دغو پرمختګونو الملونه بېالبېل وو، لکه د منځنۍ آسیا د کرنیزو سیمو د زیاتو برخو 
ندویي کوي او د کرنې ګیو ځای کېدل، چې د کوشاين دورې د سیايس عظمت څر 

چې هر یو یې د هند، چین د کورين او نړیوال تجارت رسه پراختیا  واو اليس صنایع
خورا اهمیت و موند.  هېوادونو ته لېږدول کېدل، او د تجارت له الرې یادو تړاو درلود

دا چې کرنیز سیستم د هرې برشي ټولنې د اقتصاد یو بنسټیز اصل دی، په دغې 
 تاریخي دورې کې یې زیات ارزښت یې پیدا کړ. 

کوشاين سیايس نظام له ټینګېدو وروسته، کوشاين چارواکو د اقتصاد د د      
له موجوده فیودايل سیستم نه مالتړ وکړ او د دغه نظام په ثبات کې  پیاوړتیا لپاره

یې هلې ځلې وکړې ترڅو چې په خپل اقتصادي نظام ته پیاوړتیا ور وبخښي. 
و مدبره نظام په همدارنګه دوی دې ته کوښښ کاوه، چې خپل د خپل سیايس ا

درلودلو رسه یو قوي اقتصاد را منځته کړي او د خپل ملت او خلکو د هوساینې 
لپاره، ډول ډول امتیازات پیدا کړي، لکه څرنګه چې څرګنده ده، هاغه ډبرلیکونه 
چې تر اوسه پورې تر السه شوي، دا ښیي چې له پاچا نه تابعداري کول او د هغه 

وه. هغو قرشونو چې د کوشاين سرتواکۍ فیوډايل  حکمراين تر ډېره حده ښکاره
نظام یې جوړ کړی و، په بېالبېلو درجو او رتبو باندې وېشل شوي وو، اداره، تجارت، 
سیاست، اقتصاد، مذهب و ادب په یوه بې مثاله ډول مخته تليل وو او دغه ټول 

 .1شیان د کوشاين دورې په ګټه ارزول کېدل
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 وااو داخيل او خارجي تجارت د پام وړ پراختیا  ياګر د کوشانیانو په دوره کې سود
له ټولو نه زیات د دغې  مؤلفو ، د تجارت پراختیا او اقتصاديهموندو  پرمختیا

د کرنې او د اليس صنایعو په ودې او  لپاره ګټور متام شوو، ثبات د سرتواکۍ
زموږ د دې خربې ثبوت په  چې ،ې هم کوشاين دولت سرت نقش درلودپرمختګ ک

، کوم چې  د دغې دورې پورې اړوندو باندې وړاندې کولی شوهغو لرغونو آثارو 
 لرغونو سیمو نه السته راغيل دي.

هاغه څه چې په نړیوال تجارت کې خورا مهم دي، هغه هم صادرات او واردات      
 لویې ريتتجا د ورېښمو پهدي، چې د کوشانیانو سیايس او نظامي واکمنۍ هم 

چې له همدې الرې نه ډېر تجاريت کاروانونه رشق او غرب  .الرې باندې مسلطه وه
ته تګ او راتګ کاوه، نو د همدغو هېوادونو تجاريت کاروانو له خوا د ترانزیت 
پیسې هم د کوشاين سرتواکۍ خزانې ته راټولېدې او له دې رسه یې اقتصاد 

 پیاوړی کېده.
څو اسايس او بنسټیزو فاکټونو باندې والړ و، چې هر یو  د کوشاين دورې اقتصاد په 

یې عبارت دي له: کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال تجارت، کرنه او مالداري اليس 
د ورېښمو د لویې الرې نه، چې هر یو  ودانیزې چارې، مالیات، صنایع او همدارنګه

 یې په مختلفو ځایونو او بېالبېلو فاکټونه کې پرې بحث کېږي.
 کرنه -الف
پخوانیو متدنونو بنسټیز اقتصادي اصل ګڼل کېږي، په  د زراعت او کرنه چې     

کوشاين دوره کې یې هم ښه وده وکړله او کوشانیانو د ځکمو په زراعتي کولو کې نه 
ستړې کیدونکې هلې ځلې وکړې. آبادو ځمکو ته یې زراعتي انکشاف ورکړ او هاغه 

ډنډونو او  دمناسب وخت کې کرلې او ځمکې چې للمې وي، هغه یې  هم په 
 هڅې وکړې. یې ډېرې په خړوبولو کې ود ځکم او په جوړولو نوزو ېکار 
يف اندازه باران لکه څرنګه چې ښکاره ده، په هغو زراعتي ځمکو کې چې په ناکا      

د لرغونو مدنیتونو د مال تیر بلل شوې، د تل لپاره کرنه په  کېږي او کرنه چې
په کوشاين دوره کې د منځنۍ آسیا د  له دې کبلهنو  ،پورې تړلې ويمصنوعي اوبو 
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 ټولنیز او اقتصادي اړخونه د اوبو په ډېرښت کې چې په تولیداتو کې یخلکو ډېر 
 .2، حل شوي ديرول لوبولی دی یې

لکه څرنګه چې اکرثه پوهانو د کوشانیانو د بنسټیز اصل په اړه چې زراعت و، 
له لومړیو نه زراعت یې مهم ته رګندېږي چې کوشانیان نظرونه ورکړي، داسې را څ

اقتصادي اصل و، ځکه چې هغوی د حاصلخیزو ځمکو د ترالسه کولو لپاره، ډېر 
کوښښ کاوه او په منځنۍ آسیا کې د سرتواکۍ له جوړېدا وروسته، کرنه او زراعت 
ښه وده وکړه او پراختیا یې وموندله. لکه څرنګه چې ښکاره ده، د هغو کودړو له 

 دورې پورې اړوند دي او له آی خانم سیمې نه الس ته مطالعې چې د کوشاين
راغيل دي داسې معلومېږي، چې زراعت په آی خانم کې تر څلورمې میالدي پېړۍ 
پورې په عادي ډول دوام درلود، چې دغه موضوع د کوشاين دورې کرنیز بهیر 

کې موږ یادونه کولی شو، کوم چې په یوه مخ  ځخههغو سیکو له راښیي. همدارنګه، 
د زراعت سمبول د غوایي انځور او په بل مخ کې یې کنشکا د مذهبي مراسمو د 

 .3اجرا  په حال کې لیدل کېږي
په کوشاين دوره کې کرنې د پام وړ پر مختګ وکړ. د زراعت ودې د اوبو لګونې      

له  چارواکو)کوشانیانو( دغې دورې د منځنۍ آسیا کې پهپه پراختیا کې وه، چې 
. همدارنګه په هغو راوستلېځمکې تر اوبو الندې  ېریخي دورې نه ډېر هرې بلې تا

ځمکو کې چې په دښتو کې وې او تر اوبو الندې وې، هغه هم کرل کېدې، په 
داسې حال کې چې د غرو د ملنو ځمکې هم په هامغه وخت کې تر کرنیزونو 

ډول ډول  پالنونو الندې وې د آمو د سیند په کښتنیو برخو په منجنو ځکمو کې هم
زراعتي محصوالت السته راتلل، د زراعت پراختیا د دې سبب شوې وه چې زراعتي 
وسایل هم ډېر ښه رامنځته يش او دا چې د کرنې په برخه کې هم پرمختګونه 

کب  بېل، شوه او له رسهرايش. پدې دوره کې له اوسپنې نه هم په ډېره اندازه ګټه تر 
 .وشوه ترې او استفاده لرامنځته شو بېل او نورو وسایلو نه چې نوي وو، 

                                                 
نارش  صادق ملک شهمیرزادی، تهران، :تاریخ متدنهای آسیای مرکزی، مرتجم. یلیونتسک .الف ب. -2 
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د لرغون پېژندنې لیکلې رسچینې د دغې خربې ثبوت کېدلی يش، چې په دې      
دوره کې کرنې  تر ډېره حده پورې تنوع موندلې وه، د غلو او دانو او د سبزیجاتو 

پېژندنې له کیندنو نه السته راغيل دي، دا ښیي چې په  پاتې شوين چې د لرغون
ګدن، وربشې، عبارت دي له دې دوره کې کرهنیز محصوالت ډېر تولید کېدل چې 

وروسته س نه بیا له پروس او څخهخټکي، کوکنار، زغر، او واښه  ،غنم، زردآلو، انګور
تر سرتګو  السته راتلل. همدارنګه مالوچ هم، په دغو کیندونو کې په منظم ډول

مې پېړۍ  تر وروستیو او د میالد د لومړۍ پېړۍ تر لومړیو هد دو ، چې شوي دي
 .پورې تړاو لري

د فرغانې سیمې د کرنیز نظام اړوند  چینيرس په اړه ځینې  د منځنۍ آسیا      
آن)فرغانه(  -یو -دغه رسچینې د تا چې ،معلومات موږ ته راښکاره کويارزښتناک 

ه سیمه د یوې پرمختللې زراعتي سیمې او په آس روزنه کې یوه ځانګړې سیم
نه لیدنه کړې وه،  ې( له فرغانې سیمیالدیم۰۹۱توصیفوي. چیني سفیر چې په)

آن سیمه کې نږدې اویا واړه او لوی کيل د  -یو -د تا» :چې داسې یې لیکيل وو
په درلودلو رسه، ځمکې قلبه کوي  او وربيش، انګور او کسیزه نفوس  ۰۱۱۱۱۱

 .وریځې کري  او السته یې راوړي
ټولې  د منځنۍ آسیاپه دوره کې  د کوشانیانو د سرتواکۍدا هم باید ووایو چې      

پرمختګ نه و کړی. لکه د خوارزم او سیر سیند غاړې  هزراعتي ځمکې په دې سطح
کريش او تاشکند ، او کښتنۍ زر افشان، په ځانګړي ډول د بخارا په ختیځې برخې

کې واقع دي او ځمکې یې معموالً د غرو په ملنو  هدر په فرغانې د سیمو کې چې 
ط کرنیز ، مختلدي اوبو له پلوه ډېرې غني د دي او سرت څړځایونه لري اوپرتې کې 

 سیستم یې درلود او خلک پرې بوخت وو.
د کوشانیانو په پېر کې د اوبو لګولو په سیستم کې، دوی د ځمکو په خړوبولو      

کې له کاناالیزاسیون څخه استفاده کوله چې د دغو کاناالیزاسیونونو نښې په 
خواجه غار او حرضت امام  صاحب کې هم لیدل شوي دي، چې د کوکچې له 

ه جال شوي دي. همدارنګه له خاتون قلعه او قرغان غونډۍ نه هم ډېری سیند ن
 .4کودړي الس ته راغيل دي، چې د کوشانیانو دورې پورې اړوند دي

                                                 
 مخ. ۳۵9، ۵۵۳۵ هامغه اثر، -4 
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د کوشانیانو په سرتواکۍ کې د لویو او دایمي سیندونو په شتون رسه، د زراعتي      
په اوسني پاکستان او هند کې  لوی ښارونه هم ،جوړولو او خړوبولو نه غیر له ځمکو
 .5ته راغلل چې دا سیمې هم د کوشانیانو د واکمنۍ سیمې وېمنځ
همدارنګه دا چې باغداري هم د زراعت یوه برخه جوړوي، د کوشانیانو په وخت      

رسه لدې چې د هرې سیمې مېشتو خلکو له  ؛کې یې ښه وده کړې وه، له دې الرې
کوله، نږدې او لرې ځایونو ته یې هم د سوداګرۍ له  تازه او وچو مېوو څخه استفاده

کوشاين دولت د الرې لېږلې او له دې الرې یې هم خپل کورنی اقتصاد او هم 
مېوې نه چې ډېره ګټه پورته  غېهکې هم له اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوله. په باغدارۍ 

شوي وو او د تاکونه کېنول ډېر کېدله، هغه انګور و، چې په دې دوره کې د انګورو 
، د چینایي تاریخ پوهانو په وینا، لالسته راوړ  محصوالت زیات انګورو څخه یې ښه او

چې د رشابو تولید په لوړه اندازه او په ښه او زړه راکښونکي کیفیت رسه د فرغانې په 
دره کې پیدا کېدل. همداراز د لرغون پېژندنې نښې دا ښیي، چې د څښاکو تولید 

  .6ورو سیمو کې هم وده کړې او پراختیا یې موندلې وهد منځنۍ آسیا په ن
د اوبو لګونې او اوبو رسونې سیستم یوه بله مهمه برخه ده چې د زراعت د      

پرمختیا په برخه کې ترې استفاده شوې ده. د لرغون پېژندنې شواهد دا ښيي چې 
په پراختیا کې د زراعت یې له هغو زراعتي ځمکو نه چې د میالدي پېړۍ په لومړیو 

کې سرت نقش درلود، هغه هم د آمو او مرکزي آسیا د بېالبېلو سیمو سیندونه دي، 
چې له دغو سیندونو نه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې استفاده  کېدله، د اوبو 
لګونې منظم سیستم یې جوړ کړی و او له دې الرې یې زراعتي ځمکې ډېرې آبادې 

او ډېرې غلې او دانې یې السته راوړلې او بیا همدغه غلې مختلفو هېوادونو ته  ېکړ 
 لېږدول کېدلې، چې دې کار هم په اقتصاد کې رغنده رول لوباوه.

سیندونه د کوشانیانو په دوره کې د رسخان په  ۰۰8په منځنۍ آسیا کې نږدې      
په نوم و، چې د والیت کې ثبت شوي دي، یو له هغوی نه اصيل کانال د زنګ 
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رسخان له رود څخه بېل شوی و، په همدغه کانال باندې یوه زراعتي ځمکه د 
کیلومرتو نه  ۰۱۱زرتپې په سیمه کې خړوبه شوې وه، د ځینو کانالونو اوږدوالی له 

رسه ډېرې نورې ځمکې هم خړوبه  جوړېدوزیاتېده، د دغه سیند او یادو کانالونو په 
ې السته راغلل. کله چې هغوی د کوی شانګ تر شوې او زراعتي محصوالت تر 

رانۍ الندې راغلل او څلور نور اصيل یوچي قومونه یې تر خپل قیادت الندې محک
دغه پېښه هاغه  هستې شکل ونیو.راوستل، نو د کوشانيانو د سرتواکۍ لومړنۍ 

 .منځته شوه، چې د اوبو لګولو نظام، پراختیا او پرمختیا کړې وهوخت را
کوشان په دوره کې، کله چې د اوبو لګونې سیسټم  -چو -شانیانو د کانګد کو      

سیندونونه الندې د کرنیزو ځمکو ټولیز  لهلوړې درجې ته ورسېد، د آمو او د سیر 
 ۰۹۱۱۱کیلومرته مربع ته رسېده. یعنې دا چې  ۹۱۱۱نه تر  ۹5۱۱مساحت 

کیلومرته مربع  ۹5۱۱نه تر  ۹۹۱۱کیلومرته مربع ځمکه د آمو کښتنۍ برخې او د 
چې په  یلی شوپورې د سیر سیند کښتنۍ برخې ترې الندې وې. په همدې توګه و

تر اوبو الندې کرنیزې کې سیندونو په کښتنیو برخو  دلرغونې دوره کې د آمو او سیر 
 ځمکې د نن نه څلور برابره زیاتې وې.

نو په دې اساس، څرګنده شوه، چې کوشانیانو د کرهنیزو ځمکو په جوړولو       
رغنده ونډه درلوده؛ البته دا او خړوبولو کې او د زراعتي ځمکو په پراختیا کې 

چې د اقتصاد په رسه، د ډېرو اوبو، سیندونو او د کانالونو په جوړولو  چارې
ځنۍ آسیا د خلکو په د منرسته رسېدې او سرت رول درلود، یې ړتیا کې پیاو

 .7ټولنیز، کلتوري او اقتصادي ژوند کې سرت نقش درلودلی دی
 مالداري -ب
کوشانیانو په اړه څو نظریې شتون لري او دا هم ویل کېږي چې کوشانیان  د     

کوچيان وو او مالداري یې کوله، نو کله چې منځنۍ آسیا ته ورسېدل او څو قبیلې 
ترې جوړې شوې نو په تدریجي ډول استوګنې شوې، چې په دې رسه زراعت د دوی 

ړه ویل کېږي، چې هغوی له د ژوندانه اساس و ګرځېد. او دا هم د کوشانیانو په ا

                                                 
نارش یونسکو، مرتجم: صادق ملک شهمیرزادی، تهران، تاریخ متدنهای آسیای مرکزی،  ب. الف. لیونتسکی.-7 
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لومړیو نه چې مهاجرت ته یې مخه کړې وه، نو زراعت او کرنه یې کوله او د ژوندانه 
 .8اساس او بنسټ یې زراعت و

په کوشاين دوره کې او هم وروسته له کوشانیانو نه مالداري او د هغوی روزنه د 
دی. د  منځنۍ آسیا د خلکو په اقتصادي ژوندون کې بنسټیز رول درلودلی

څارویو روزنه او له هغوی نه پالنه په کرهنیزو فعالیتونو کې د لېږد او را لېږد، د 
مین کې، شیدې او د نورو لبني خوړو په تولیداتو کې او أ خوراک غوښې په ت

لپاره هم  مینأ تهمدارنګه د وړیو او پوستکو السته راوړلو کې د اليس صنعتونو د 
 .9ترې استفاده کېدله

دوی به غوایي، آسان، کچرې، خره، اوښان، ګډیان، پسونه، وزې او همداسې نور       
څاروي چې هم به د هغوی له غوښو نه استفاده کېدله او هم به ترې کار اخیستل کېده 

تجارت په موخه د خرڅالو بازارونو ته وړل کېدل، پالنه کوله او دې کار ته به د او هم به 
په :»ېچ وف د منځنۍ آسیا تاریخپوه هم په دې اړه زیاتويا نیې وده ورکوله. محمدجا

دغې دورې کې له کرهنې پرته مالدارۍ ته هم ښه توجه کېده او غوایان، پسونه، اوزې، 
اوښان او آسان د دغې دورې د مالدارۍ مهمې بېلګې دي چې پالنه یې کېده او د دې 

 .11کېدلهمین أ برخه هم له دې الرې تمهمه خلکو د اقتصاد یوه 
حیوانات  يهمدارنګه د مالدارۍ پراختیا او وده د دې المل شوه چې باروړونک     

چارو کې چې له ځمکنیو  وزیات يش او بیا له همدې حیواناتو څخه په سوداګریز 
الرو نه تررسه کېدل، ګټه پورته يش. د تجارت په پراختیا رسه پر سوداګریزو الرو 

، نو دا له او همدارنګه بودایي معبدونه رامنځته شو باندې ښارونه او تجاريت مرکزون
تیاوې ندې المل کېده چې د کوشانیانو د سرتواکۍ پر مهال د ژوندانه څومره اساد
 څومره ښه کېده.ورځ تر بلې منځته کېدې او د خلکو اقتصادي حالت را
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 اليس صنایع  -ج
د لومړۍ میالدي پېړۍ نه تر دریمې پورې د منځنۍ آسیا له اقتصادي ځانګړنو      

د خلکو په یې نه یو هم د اليس صنایعو تولیدات وو، چې د کوشانیانو په دوره کې 
ژوندون کې ځانګړی اهمیت پیدا کړی و. بې له شکه چې دغه صنعتي السته راوړنه 

ه چې خام مواد ترې السته راتلل او بل د د کرنیزو ځمکو د پراختیا په وجه وه، ځک
تجارت غوړېدا او پراختیا وه، چې همدغو اليس صنایعو او تولیداتو یې د بازارونو 
نوې دروازې پرانیستلې، چې دا ټول اقتصادي فکټورونه د کوشانیانو د ښه سیايس 
 او اقتصادي مدیریت له امله و. له دغې دورې نه هاغه څه چې پاتې دي، دا ښیي،
چې د خاورینو لوښو جوړونه، د اوسپنیزو توکو جوړونه، ټغر اوبدنه، د قیمتي شیانو 
جوړونه د اليس صنعت په پراختیا او پرمختیا کې، څومره رول درلودلی دی. معمواًل 
هاغه خلک چې په لویو ښارونو او کوچنیو کلیو کې اوسېدل، په اليس صنایعو 

 باندې بوخت وو.
، په دې دوره کې د خاورینو لوښو جوړولو ځانګړی پرمختګ دا باید وویل يش      

 نه یواځې د دې سبب شوې چې ؛کړی وو، د لرغون پېژندنې کیندنې او څېړنې
، بلکې د دغې دورې د خاورینو يرا پیدا کړي او نندارې ته یې کېږد( ټوټېې)کودړ 

ر منځ یې توپیر کړه او د بېالبېلو خاورینو لوښو ت هلوښو مکمله یوه برخه یې را برسېر 
شیان، چې په هغو کې ځینې یې  ډېرهم را پیدا کړ. معموالً  له خاورې نه به یې 

ترشیفايت او د ژوندانه بېالبېل او ډول ډول لوښي جوړول. مختلفې کاسې، په لږو او  
یزاینونو رسه جوړېدل، ډزیاتو ضخامتونو او باریکو بدنونو او غاړو او مختلفه اندازو او 

کورګان، بخارا او دلربژین تپې له -یې د دغې دورې له افراسیاب، ار چې ډېری
لرغونو سیمو نه السته راغيل دي، چې دا هم په منځنۍ آسیا کې د کوشانیانو 

 دورې د خاورینو لوښو د جوړولو او تولیداتو ښه مثال او بېلګه کېدلی يش.
او د  ووهر ځای کې  لکه څرنګه چې پورته مو یادونه وکړه، صنعت کاران په        

فلزي او خاورینو شیانو په جوړولو کې یې تر خپلې وسې پورې هڅې او کوښښونه 
کول. دوی به هاغه شیان جوړول، چې د ژوندانه په چارو کې به ترې ګټه پورته 

وو او یا به هم زینتي او تجميل شیان،  يکېدله، دغه شیان به یا د ژوندون اړین توک
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یني شیان، برونزي لوښي، هندارې، یښځو لپاره تزچې دوی به معموالً د 
 په لوړ کیفیت رسه جوړولې.به یې ، السبندونه، مندرۍ او ګومتۍ ۍشمعدان
دیرې او د هله هغو شیانو چې د بخارا د)لوندک، کویو، مزار، شوراوول( له       

حصار)توب خان( له سیمې نه تر السه شوي، دا څرګندېږي، چې په لوړ شمېر 
لې، هم السته ېد م چې د منځنۍ آسیا د کوشانیانو په وخت کې تولیدوسلې ه

مرت وو. نورې لی کله هم یو مرت او هم یو نیم ادو ږراغلې دي، چې د اوسپنیزو تورو او
د میالدي پېړۍ په لومړیو کې په دې دوره کې  وسلې هم دا ښیي چې ېالسته راغل

 و غيش.تولید شوې وسلې، عبارت وې له خنجر، نیزه، لیندۍ ا
 ودانیز  چار  -د
ساختامين کارونو کې یو لړ په ودانیزو چارو د د کوشانیانو په دوره کې      
. په دغه پېر کې ښارونه او اداري واحدونه هم په خورا ښو يمنځته شو مختګونه راپر 

، ډېری له هغو نه د منځنۍ آسیا اداري او سیايس مرکزونه وو، ينقشو رسه جوړ شو 
کې وو، قرصونه او ماڼۍ ه معبدونه، کارخانې او هستوګنځایونه پچې لوړې ماڼۍ، 

او لوړ لوړ  مدارنګه، د صالونونو دېوالونهبه په لوړو ځایونو باندې ودانېدلې او ه
یني مجسمو رسه به یې زیچتونه به یې د نقاشۍ په هرن رسه ښکيل کول او په ت

لکه بخارا، سمرقند او اريش او همداسې  وښارون ومنځنۍ آسیا لوید ښایسته کول. 
د اليس صنایعو تجاريت مرکزونه وو، تجاران به له لویدیځې آسیا، هند  نهنورو ځایونو 

 .11و چین څخه له خپلو سوداګریزو کاروانونو رسه هلته ورتلل
 دوام لري...
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منت کتیبۀ رباطک بازگشای گره های غامض دورۀ 
 کوشانی ها

Text of the Rabatak Inscription 
unraveling the knots of the Kushan 

period 
 

By: Assistan Prof. Mojtaba Arifi 
 

Abstract: 
The Rabatak inscription is one of the most 

valuable linear documents in the history of this land, 
discovering, translating, and reading that line by line 
answered some of our historical challenges that 
during the text of this article would refer it. Robatak 
inscription with 23 lines had written by Bakhtarian 
language and Greek script. It seems to be good at 
introducing the history and culture of this ancient 
land, from studying it. 
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The Kushans had brought the basic changes history. 
And I saw another variety in all fields (cultural, political, 
ideological, economic, and social). Afghanistan's history 
is rich in excellence and great content at the regional 
level. This land, despite having incient history and also 
different nations came to this kingdom one after another. 

Today, it is marked by the efforts of researchers 
and archaeologists on its silent and forgotten sites. 
And this land, having such a history, has different 
minorities and nations. 

The Kushans and their monarchs played an 
important role in the history of Afghanistan, that in terms 
of art and culture heritage, many of artifacts and 
evidences found in the introduction and identity of our 
history each represent an art school and an art style. But 
recording the events of this period was very valuable, 
because the inscriptions are very valuable and worthy of 
attention to the practitioners of this field. And by studying 
the great historical events has registred in our country, 
espcially the Rabatak inscription that was written by the 
most powerful king of this family during the time of 
Kanishka, is very valuable in Afghanistan history. 

 

 خالصه
کتیبه رباطک یکی از با ارزش ترین اسناد خطی در تاریخ این رسزمین است، با      

که  یهکشف، ترجمه و خوانش سطر به سطر آن به چند چالش تاریخی ما جواب ارا
رباطک با بیست سه  ۀکتیب .کرد در البالی منت این مقاله به آن اشاره خواهد شد

 ۀخوب در زمین یباخرتی و رسم الخط یونانی تحریر یافته است، گویابه زبان  سطر
که  آن هویدا می شود ۀباستان بوده، از مطالع ۀمعرفی تاریخ و فرهنگ این خط

اساسی را به بار آورده و بسیار در تاریخ زعامت خود تحوالت و تغییرات  ها کوشانی
قیدتی، اقتصادی و فرهنگی، سیاسی، ع) ه هایونی در متام زمینگگر یشاهد د

وفایی و محتوای عالی در ک. تاریخ افغانستان دارایی شمی باشندروابط اجتامعی( 
یخ کهن دارد و نیز اقوام و ملت های رسطح منطقه است، این رسزمین با اینکه تا
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مختلف یکی بعد از دیگر در این خطه به پادشاهی رسیدند، امروز به اثر سعی و 
آن مشخد  ۀنقاط خاموش و فراموش شد ؛شناسان نمحققان و باستاهای تالش 

 دارد. درخشانتاریخ میراث های فرهنگی شده است و این رسزمین با داشنت 
در تاریخ افغانستان کوشانیان و سلطنت آنان نقش مهم داشته که از لحاظ هرن      

آثار  با اهمیت بوده و امروز در معرفی و هویت تاریخ ما بسا ؛و داشته های فرهنگی
به  هر کدام بیانگر یک مکتب هرنی و یک سبک هرنی و شواهد به دست آمده
ثبت وقایع و حوادث در این دوره بسیار با ارزش  است. خصوص و منحرص به فرد

بوده چون کتیبه ها و سنگ نوشته های بسیار با ارزش و درخور توجه برای دست 
رویداد های بزرگ تاریخی آنها  ۀکاران این رشته به دست آمده است و با مطالعر اند
که در دوران است رباطک  ۀکتیبیکی هم از جمله که  در کشور ما ثبت کرده اندرا 

 از اهمیتدر تاریخ افغانستان و کنشکا مقتدرترین شاه این خانواده تحریر شده 
 .خاص برخوردار می باشد

 مقدمه
پدیده های  افغانستان در طول تاریخ در پهنای حوادث جهان باستان     

عدیده و تلفیق هرن و فرهنگ بومی با مامثل و عنارص شناخته شده چون 
وجود آورد که ه هلنیزم، فرهنگ بومی رشق مدیرتانه بیزانس و روم فرهنگی را ب

ترین و بارزترین  یده های این عنارص فرهنگی پیوسته در این درازنا قوییزا
 .در جهان می باشدرویداد ها 

ها در افغانستان ادیان مختلف بوجود آمد که  سالیان متامدی سالدر طول      
از جمله دین زردشتی در این  بودند وی یی، بودایعبارت از زردشتی، هندو

وجود  زمینهشواهد زیادی در این ه است، و رشد کرد هرسزمین به وجود آمد
ای روی کار و آمدن دین مقدس اسالم متامی ادیان از بین رفت و بر  بادارد که 

 و خطوط هاکتیبه  مطالعۀمعامری و شناخت آثار نقاشی، خطی، مسکوکات 
 . می باشد بسیار رضوری

 مربمیت تحقیق
 های شناخت علمی ماهیت و محتوای کتیبه رباطک یکی از مهمرتین دستآورد     

محتوای این کتیبه و رود.  شناسان در قرون معارص افغانستان به شامر می باستان
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تحقیق را برای محققان و  ه تنها دریچۀخوانش این کتیبه نرمزگشایی و 
ل بغرنجرت تاریخی و یدانشمندان باز کرده است، بلکه کلیدی برای حل مسا

که در آینده توسط محققان مطرح خواهد گردید. نیز است شناسی  باستان
های مربم  ناب یکی از نیاز ۀ، نوشنت و تحقیق بیشرت باالی این گنجینبرآنبنا
گی سیاسی، اجتامعی، فرهنگی و وده تا راجع به ابعاد مختلف زندهیخی بتار

 رود، انجام شود.      زمان که هویت ملی ما به شامر می اقتصادی آن
 هدف تحقیق

بررسی و بیان تحلیلی محتوای  هذا ۀهدف تحریر مقال یناهمیت و مهمرت     
به چندین پرسش  توانسته است کتیبۀ رباطکمحتوای  این کتیبه است. چون

به چنانچه . مورد نظر را ارایه بداردمطالعات کوشانی، پاسخ  ۀدیرینه در زمین
زبان خود را  ها شود که کوشانیبا ارزش دانسته می ۀاین کتیب اساس محتوای

 و زبان فارسی یا دری است  که هامنااند  شناختهبه نام "زبان آریایی" می
"اَریَائاو"  ۀتلفظ واژ  اییافتهتغییر  ۀونگممکن "دری"  فتنی است که کلمۀگ

که در محتوای مقاله به وضاحت به آن پرداخته شده است و موضوع مهم  باشد
 دیگر سلسلۀ نسب کوشانی ها است. 

 روش تحقیق
ای بوده و برای انجام این این تحقیق به لحاظ موضوع نوع تحقیق کتابخانه     

 تحقیق از روش تحقیق توصیفی تاریخی استفاده به عمل آمده است.   
 کشف کتیبه رباطک

 ،خواستند برای خود سنگر حفر کنند کتیبۀ رباطک توسط جنگجویان که می     
جعفر نادری که در پلخمری  به دست آمده و بعداً به خانۀ قومندان محل سید

انتقال داده شد. قومندان موصوف از یک شخد برتانوی تقاضای  ،موقعیت داشت
 موصوف از کتیبه فلم تهیه منود و فلم را به لندن فرستاد. د وکمک کر 

که در  بود شناستن از محققان زبان  پروفیسور نیکوالس سیمز ویلیام یک     
تخصد داشت. او  ییونانرسم الخط موزیم ملی لندن اجرای وظیفه می منود و در 

را ترجمه کند. چون اصل کتیبه را نداشت و کتیبۀ مذکور  توانست بعضی از سطور
نتوانست متام قسمت ها را ترجمه  برآننبود بناموجود عکاسی مکمل در نزدش 
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است که در  یاناتان لی یکی از دانشمندانداکرت ج یالدیم۰۳۳۹مناید. در سال 
مورد تاریخ افغانستان تخصد داشت از این کتیبه دیدار منود. ولی بعد از جنگی 

از طرف نادری که در والیت بغالن صورت گرفت این کتیبه از محل اقامۀ سیدجعفر 
 (.۰۹: ۹۱۱6این کتیبه موقتاً ناپدید شد) ویلیام،  و جنگجویان به یغام برده شد

 فرمان کنشکا و نقش وی در تحریر کتیبه
 ،رباطک، بحث دیرینه در بارۀ خاستگاه قومیکتیبۀ نامۀ کنشکا در فرمان     

مطرح بود، پایان  «یوچی»که زیر عنوان  ی هاها و اعتقادات کوشانفرهنگی، باور
های  دانیم که کوشانیان هیچگونه پیوستگی و وابستگی با قبیله. امروز میداد

و دارندۀ تبار، فرهنگ، دین و زبان  رشقی نداشتهو نشین آلتایی  آسیای میانه بادیه 
 اند.آریایی بوده

 کتیبۀ "رباطک" حد اقل به سه فرضیۀ تاریخی ذیل پاسخ روشن گفت:
کوشانیان به خصوص کنشکا در این کتیبه خود را آریایی نژاد و شهریار آریانا  .۰

هویت ترکی این خاندان با هویت آریایی آنان  ۀفرضیآن  خوانده است، بنابر
 تصحیح و مسجل گردید.

در اصل بنام ذکر شده که تخاری( -زبان فرضی زبان)باخرتی در کتیبۀ رباطک .۹
این  .در تلفظ یونانی "آریو" آمده است و زبان "آری" یعنی آریایی نامیده شده است

باستانی ایریانا ویجه را "آریک" لوبون را که نام زبان تاو واقعیت، عقیدۀ دکرت گوس
که نام زبان  آن پس از این در هر جایی یید منوده است. بنابرأخوانده بود، ت

حیث مادر ه آریایی بیا باخرتی" تکرار گردد، منظور هامن زبان "آری" -"تخاری
 باشد. های آریایی منجمله زبان دری می زبان
د و با القاب این دارای ابهام بو در کتیبۀ رباطک نام "ویامتکتو" که قبل از  .۹

، بنام رس سلسله یا مؤسس زوترمیگاس)سوترمیگاس( یا منجی بزرگ یاد می شد
گفتۀ معروف "با پیدایش آب تیمم ه خوانده شده است، بناً ب ها حکومت کوشانی

جای اسناد و مدارک مربهن ه شود" و دیگر نبایست فرضیه های موهوم ب باطل می
هم در بسرت توهامت و فرضیات گذشته ز کوشانیان بابه وند و تاریخی قرار داده ش

 هویت قومی و نژادی غیر واقعی بخشیده شود.



 کوشانیتحقیقات 

  66 
 

آثار دورۀ کوشانی از معبد شمرق در پنب کیلومرتی رشق پلخمری نیز بدست      
در دور و نواحی بغالن در اعامق خاکتوده ها و تپه ها، ستوپه ها و  .آمده است

اسناد  و باشد نیز وجود دارند که یکی هم "چم قلعه" میمعابد متعدد دیگری 
موجودیت یک معبد در اینجا حکایت دارند که در این ساحه از بدست آمده از 

اعامق دولت کوشانی واقع شده است. در ده کیلومرتی بغالن در باالی نهر 
باشد و در اطراف  شکل مربع که هر ضلع آن به طول صد مرت میه اجمیر تپۀ ب

که نام "چم قلعه" را به خود گرفته  گی به نظر میخوردهجنوبی این تپه برآمد
 (.۰5۹: ۰۹۱۱)مرادی،  است
کتیبه ها و اسنادی است که تا اکنون  کتیبۀ رباطک معیار بعضی از     

تحقیقات منوده و اندیشه های متناقض را  یک سلسلهرویت آن ه دانشمندان ب
از وقایع تاریخی در  ایپاره این کتیبه بری که محتواآنچه ، مطرح منوده اند

منابع دیگر چینی و هندی و منابع یونان و رومن  عهد کنشکا صحه میگذارد.
با هم می آمیزد که تفصیل تاریخی آن  و یاد داشت هایی داردنیز مورد  ایندر 

رضورت است تا نخست پیرامون کتیبۀ وزین  بر آنبنا .شود به وضاحت دیده می
باز منوده و در انطباق با اسناد قدیم و و رباطک مسایل مورد بحث را طرح 

شواهد موجود عظمت و گسرتش امپراتوری کوشانیان را در عهد کنشکا و سه 
 سلف آن مورد ارزیابی قرار بدهیم.

امر متون تاریخی و در برگیرندۀ اثبات که یگانه سندی است  ککتیبۀ رباط     
-۰۳۱۱زیرا تا اواسط سالیان  ؛شناسی در این ساحات است تحقیقات باستان

به ها وسعت امپراتوری کوشانی  ،ساحات جنوب تحقیقات در یالدیم۰۳۱5
( و گنگا Jamnaعرص کنشکا را رصف تا رسحدات دریاهای جمنا)خصوص 

(Gangaو در شامل تا یارکند و خنت می )  هیقین زبان گویایی کتیبدانستند که به 
( و سکیتا Brahma Putraها تا نوار برهامپوترا) حاکمیت کوشانی رسحداتمبنی 

 (.۹4: ۰۹۱۹)فیضی،  به شامر میرود
های  و سال ۰۳۰-۹۱8در کنفرانس دوشنبه دانشمندان روی سنوات      

های  را سال جنگ ۰۳۰-۹۱8کیدات فراوانی منوده اند و سالأمیالدی ت۰66
 در صورتی بر آنکنشکا با پارت ها منجمله بالش سوم پارتی دانسته اند، بنا والیتم
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میالدی با ۰۳۰در سال سال حاکمیت خود ۹۹مدت  که امپراتور کوشانی کنشکا
پارت ها بر روی اراضی از دست رفته در فالت رشقی ایران یا در قسمت رسزمین 

سال آخرین حاکمیت وی مربوط  ،بوده باشددر مبارزه های پرسوا رسزمین پارت ها 
ین تقویم زودوده شود ا نیزان از۹۰که سال میالدی و در صورتی۰4۱به سالیان 
( و Hinning) :است که دانشمندان کتیبه شناس مانندمیالدی ۰4۱مربوط سال

(Andramariec.در این زمینه کار فراوانی را انجام داده اند ) 
، نحوۀ رسم الخط ،یبه ها از لحاظ محتوابه نظر نویسنده موجودیت تعداد کت     

ی امپراتور و دریافت و کشف آن در تعیین حاکمیت  ،مفاهیم، شیوه نگارش
منی توان آن نیز بازی منوده و کنشکا نقش اساسی را  کوشانی ها به خصوص

ولی آنچه مهم است تقویم کتیبه هاست در غیر آن دانست. بی نتیجه را 
آن معتقدات شخصیت های دوره ها با هم شباهت بسیاری از منت کتیبه که در 

میان ه تواند تاریخ و دوره های زعامت، فرق را ب کلامت می دارند و در های
یعنی  (Maharaja-Raja-tiraja-Deva-putra Kaizara Kanishka): مثالً ،وردآ 

 این جمله یا سطر؛ شاه بزرگ شاه شاهان )شهنشا( فرزند خدا، قیرص کنشکا
( Araدر کتیبه )میالدی 6۰سال به مه کیزار)قیرص( آمده مربوط که در آن کل

به نظر که در القاب کنشکا در سایر کتیبه ها کلمه قیرص  در حالی .است
حاکمیت کنشکا نیکاتور هجده سال  ۹۹یشکا با سال وهو  6۰سال . میرسد

یشکا با در نظرداشت نفوذ وگردد که هو  فرق فاحش را دارد، بناً معلوم می
های وسیعی در حوزه های متعدد هند با  ، تحت تسلط داشنت قلمرورتبیش

تقلید از نفوذ فرهنگ رومن و شکوه و جالل خودش که این واژه را بیشرت رومن 
یشکا برای وها )منظور از تجار و نویسنده گان آنها( ترویب منوده و شاید هم هو 

 .اشدکرده ب تبلور قدرت و شکوه و جالل خودش تقلید از القاب را
اساس  بر( S.know)کنو از قول ستین( wan-wagic)ویجک-دانشمند بنام وان     

( در مورد Hanدر عهد خانواده های )( Ho-HAN-Sho)شو-هان-گزارشات که هو
ه منوده الی حاکمیت یارا( Oxus)زمامداران عشایر و قبایل در این سو و آنسوی آمو
ولی از خانواده کنشکا و  ؛گذارد ویامکدفیزس اطالعات وسیعی را در اختیار می

-هان-این نگارنده )هو تاریخ مشاهدات و مأموریتالبته  .برد زعیم دیگری نام منی
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سال قطعی حاکمیت کنشکا را  ۰4۱-۰۹5میالدی است. بناً ۰۹5شو( مصادف به 
سال محاسبه می مناید که احتامالً زمان کنشکا در عهد زعامت پدرش  ۹5

 (.۰4۰ -۰5۱: ۰۹۱5ده باشد)عزیزی، بو یا والی اپ ویامکدفیزس به صفت سرت 
 ارزش هرنی کتیبه

 ۀاین کتیبه از لحاظ تاریخی و هرنی اهمیت بسزایی دارد و نسبت به کتیب     
 اماسطور کمرت و کوچکرت است و تعداد هرنی  ظرسخ کوتل مسطح و از لحا

رسخ کوتل  ۀمذکور نسبت به کتیب ۀدارای محتوای غنی تر بوده و سنگ نوشت
سال تفاوت ۹۰رباطک  ۀرسخ کوتل و کتیبۀ بوده که بین کتیبنیز قدیمی تر 
 .تفاوت استاز هم ممحتوای متون این دو کتیبه همچنان شود،  دیده می

رباطک برای  ۀبغالن نوشته شد و کتیب کتیبه رسخ کوتل به منظور ترمیم معبد
یر موضوعات ذکر سا یعلمی و محتوای تاریخی درج شده که در پهلو  یغنا

وده است ب نسبت یا هم بیوگرافی کوشانیان با ارزش ۀکتیبه سلسلاین شده در 
نام کنشکا همچنان  ،که مورد پرستش قرار می گرفت یالهه های و نیز نام

نیز از اهمیت  شده استدر این کتیبه ذکر او که د امپراتور کوشانی با آبا و اجدا
 (.۰۱۱: ۰۹۱8)مسعودی، بسیار زیاد برخوردار است

 رباطک ۀمنت کتیب و محتوا
یعنی کوشانی  یبی نظیر بیانگر رویدادهای نخستین سال امپراتور  ۀاین کتیب     

های نخستین این کتیبه شاه را به القاب منجی بزرگ،  سطر باشد. در کنشکا می
برای  که سال نخست را کسی پرهیزگار، حاکم مطلق، شایسته و عادل و

 میخواند.  بنیادگرخوشنودی ایزدان 
 ۀهامن منطق سیس یک معبدی است که شاید درأ بخش اعظم کتیبه راجع به ت     

زیرا رباطک ساحه وسیع را در برگرفته است، فهرست  ؛رباطک قرار داشته باشد
 شگفت انگیز است.  ،ین معبد پرستش شوندا ایزدانی که میبایست در

ایزدان پی  نصب پیکره های شاهان و ک به منظورطبه نظر میرسد که معبد ربا     
چهار پادشاه  نام کطرباۀ فرمان کنشکا روی کتیب در .ریزی شده باشد

کنشکا )خودش(  ویامکدفیزس)پدر( و ،)پدرکالن(تکتوکجوالکدفیزس)جد(، ویام
به  منت کتیبه ذکر شده و نام شاهان کوشانی که در عالوه بر شود. ه میددی
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یکی از  زبان کتیبه است که )آری( خوانده شده و ،دک می افزایطربا ۀاهمیت کتیب
 شود. غنایم بزرگ فرهنگی کشور ما محسوب می

پنب بخش اساسی که مسایل مذهبی، نژادی، دودمان، وسعت  این کتیبه در     
قبال داشته و واضح می  نحوه اعتقادات را در حاکمیت و امپراتوری، سنوات

رومن در آن مورد یاد داشت های  یونانی وسازد که منابع دیگر چینی، هندی، 
 وضاحت دیده میه باهم می آمیزد که تفصیل تاریخی آن ب دارند و

 .(۹۹: ۰۹۱۰)عزیزی، شود
از خدایان و الهه های کهن آریایی در متون کتیبه رباطک چنین  گرفنت نام     

برابر  هویدا می گردد، که نشان دهنده مدارای دینی کوشانیان و احرتام آنان در
همه ادیان غیر آریایی است. همزیستی و تجمع الهه ها و دوری از تبلیغ و تائید 
منحرصانه یک دین نشانگر تنوع دینی و فرهنگی با شاخد های برای درک قدرت 
و توانایی های یک جامعه بالنده با کامل فرهنگی است، که این مطلب را میتوان 

 (.۰4 بی تا: ،صباحاطک دانست)در فرمان کنشکا در ارتباط به کتیبه رب
 واتعیات مهم در منت کتیبه

( یالدیما۰۹8این كتیبه بیانگر رویداد های نخستین ساال پادشااهی كنشاكا )     
در این كتیبه بعد از توصیف های متعارف از كنشكا می نویسد: "كنشكا این  .است

فرمان را به زبان یونانی، سپس به زبان "آریا" )آری( صادر كارد." ایان جملاه ضامن 
جای زبان یونانی می دهد، ناام زباان ه اینكه خرب از آغاز دورۀ جاگزینی زبان ملی ب

بعضای از دانشامندان زباان شاناس  .ی دهدو یا آری" را نیز تذكر م "آریا یعنی ملی
مای  آریاانی -ی به معنای ذكر نام خانوادۀ زبان های هندویاین تذكر را یك كلی گو

كاار رفتاه ه خرب از نام زبان با ؛آن معنا دانند؛ اما به نظر نویسنده این تذكر عالوه بر
كاه  ییدر کتیبۀ رباطک و اسناد بعدی دورۀ كوشانی نیز دارد، ساپس ناام شاهر هاا

هاا  ؛ ایان شاهراست مواد این كتیبه به آن جاها فرستاده شده است، تحریر گردیده
در قلمرو شامل و شامل غارب هناد موقعیات دارناد. باا توجاه باه هماین موقعیات، 

چنانكاه مرحاوم عالماه  .آن دوره می توان تصور كرد وسعت تداول زبان مذكور را در
رسخ كوتل را "با متام معانی زباان یاك كار رفته در كتیبۀ ه عبدالحی حبیبی زبان ب

 ( فرهنگی )یا زبان بین االقوامی( می خواند. Isoglossایزوگالس )
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برای اولین بار كشف توالی نسبی  کدر كتیبۀ رباطدیگر نكتۀ تاریخی مهم      
 شاهان كوشانی به ترتیب ذیل است: 

  .كجوال كدفیزس )جد كنشكا( -
 .(کنشکا و یام تكتو )پدركالن -
 .(کنشکا و یام كدفیزس )پدر -
 و كنشكا )خودش(. -

هر چند در حال حارض از روی كتیبه ها و دیگر اسناد بدست آمده در مورد      
وسعت قلمرو تداول زبان باخرتی كلیاتی را در دست داریم و در عین حال 
 -گفته می توانیم كه زبان مسمی به زبان باخرتی، سلف زبان های هندو

بی  .اول در رسزمین هند، تركستان رشقی و آسیای میانه نیز استمتد آریانی
هامن های تشكل زبان اردو در بسرت زبان های هندی  گامن زمینه

گیری از زبان باخرتی در با مایهسانسکریت ویدایی در حوزۀ هندی نشین 
 چیده شده است.بر پیش از اسالم دوره 
که کتیبۀ رباطک به آن پاسخ داده، عبارت است  یدانیم پرسش مهم پس حاال می     

های فراوانی بود. در اینجا کنشکا با کنون محل بحث و گامنا نامه کنشکا که تااز تبار
های حل نشده پیرامون گیهخود، پیچید کالن و پدر پدر کالننامربدن از پدر، پدر 

ها و تسلسل پادشاهان سازد و راه بررسی نامپدران و شاهان پیش از خود را آشکار می
های کوشانی، یکی دیگر ن آگاهی از تلفظ دقیق نامناهمچ. سازددیگر را هموارتر می

 (.۹6: ۰۹۱۱های کتیبۀ رباطک است)اباسین،  از کاربرد
 نتیجه گیری

ها بدون شک، دورۀ عروج فرهنگ و  دوران بیشرت از دو قرن حاکمیت کوشانی     
های  در این دوره رشد و رونق ساحات هرن. ه استمتدن آسیای مرکزی بود

تصویری و متثیلی از برجستگی و توامنندی استادان هرن بهره گرفت که بی گامن 
مفتخر ترین آثار باستانی کشور های حوزۀ آسیای مرکزی و میانه در موزیم های 

 باشد. هامی این کشور ها ثنا خوان دورۀ کوشانی
 چهار راه ابریشم قرار داشت، نزد متام بغالن به خصوص پلخمری که بر رس     

و به طور خاص کنشکای کبیر از اهمیت و ارزش  ها امپراتوران بالخصوص کوشانی
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کنشکا در این جا به ساخنت معابد و ویهاره های متعدد، قرص  .برخوردار بود یباال 
که یکی از  و شهرک ها پرداخت و شهکار های هرنی و فرهنگی را به وجود آورد

ر های هرنی و تاریخی دوره کوشانی ها هامنا کتیبۀ رباطک می باشد که شهکا
محتوای کتیبۀ مذکور بازگو کنندۀ حقایق و واقعات ارزشمند تاریخ کشور به 
خصوص دوره کوشانی ها می باشد و از موضوعات نهایت درخور اهمیت دورۀ 

در کل می کوشانی ها پرده برداشته است که در موج توهامت غرق گردیده بود. 
شود گفت که کشف کتیبۀ رباطک جهانی بینی زبان شناسان و محققان عرصۀ 

 مطالعات کوشانی ها را تغییر داده و  صفحۀ زرین را در تاریخ کشور رقم زد.
 هاپیشنهاد

. مناید ساحه باستانی رباطک و کتیبه رباطک ایجاب تحقیقات بیشرت را می. ۰
ایند، می منمورد تحقیق این در می خواهند که در آینده  از کسانیهمچنان 
باید از نزدیک ساحات را مشاهده منوده و یافته های علمی شان را  کهاین خواهم 

 .مناینددرج تحقیقات علمی 
کنون در والیت بغالن به خصوص در شهر پلخمری اکاوش ها و حفریات که تا . ۹

 رهنگی و هرنی کوشانیاندک بوده و این والیت که اولین کانون ف ،صورت گرفته
در افغانستان می باشد باید تحقیقات و کاوش های همه جانبه و دقیق از طرف  ها

شناسی و تحقیقات کوشانی اکادمی علوم افغانستان انجام  ریاست های باستان
که دانشمندان ما باید در رشته های خاص تخصد  یادآور شدبایست . داده شود

 حاصل منایند.
به خصوص آثار ، ساحه رباطک و ساحات دیگر به دست آمدهکه از  آثاری. ۹

رباطک در چند دهه جنگ از بین رفته و یا هم به خارج از کشور انتقال داده شده 
آثار باقی مانده در  و حراست ازاست، باید دولت تصمیم قاطع را به خاطر حفاظت 

 ند. منای نگهداریگرفته و این آثار را از انواع خطرات را موزیم ملی 
ساحات باستانی شهر پلخمری که اکرثیت آنها به خودی خود موزیم غیر منقول . 6

شمرده می شود از جمله شهرک و یا معبد نوشاد رسخ کوتل که باید تا حد ممکن 
 از ویرانی این ساحات جلوگیری گردد.
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و ها  ساحۀ تازه کشف شدۀ شمرق که یکی از شهکار های دورۀ کوشانی. 5
افغانستان می باشد، در حال حارض با خطرات ویرانی از طرف بعضی در کوشانی 

مواجه می  ،از مردمان که می خواهند از قطعات ویران شدۀ آن پول به دست آورند
باشد. من از دولت جمهوری اسالمی افغانستان و از متام مسؤولین در خصوص 

ا از این تهدید ساحات باستانی می خواهم تا این ساحۀ باستانی با ارزش و مهم ر 
ها در امان بدارند، تا دشمنان فرهنگ افغانستان نتوانند این مجسمه ها را به 

 رسنوشت مجسمه های بامیان دچار سازند.
 مآخذ
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 بررسی جایگاه پهلوانان کوشانی در شاهنامه
Investigating the position of the 
Kushans Athletes in Shah-Namah 

 
By: Research Fellow. Khadam Ahmad Haqiqi 

 
Abstract: 

The Kushans dynasty is one of the important royal 
and martial dynasties of our country. This dynasty 
and some of its mythical names and mythological 
names are widespread in some of the Shah-Nameh 
narratives and tales, such as one of its battleships, 
under the title of Battle of Rostam and Ashkabus, of 
the renowned heroes of this period, including 
Ashkabus, Kamus, Cheshang, etc. Of course, the 
two-person campaign (Camus and Ashbus) is bold 
and prominent. 

Although these are narratives in the Shah-Nameh 
mythological, but Ferdowsi says, he has arranged them from 
written form. While this may not provide a documentary 
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history of this important historical moment of our country, but it 
can reflect an important narrative of this period 

  خالصه
-سلطنتی و شهنشاهی کشور ما می های مهمسلسلۀ کوشانیان، یکی از سلسله

آوران اساطیری آن در برخی روایات و  باشد. این سلسله و شامری از پهلوانان و نام
های شاهنامه حضور پررنگ دارند؛ چنانکه یکی از رزمنامه های آن، زیر داستان

عنوان نربد رستم و اشکبوس، از پهلوانان نامی این دوره از جمله اشکبوس، 
شود که از این میان، کارزار دو تن )کاموس و وغیره یادآور می کاموس، چشنگ

باشد. هرچند این روایات در شاهنامه اساطیری می اشکبوس( پررنگ و برجسته
است، اما به بیان فردوسی، او آنها را از شکل مکتوب آن به نظم درآورده است. این 

ریخی کشور )کوشانی( را تواند، تاریخ مستندی از این برهۀ مهم تاامر، گرچه منی
 تواند، بازتاب دهندۀ روایت مهمی از این دوره باشد.به دست دهد، اما می

  مقدمه
بازتاب منادها و حکایات مربوط به دورۀ کوشانی در شاهنامه و سایر آثار ادبی 

ی ییا گونه ادبيات روايی یا روایتی به ژانرما بیشرت جنبۀ روایی و اساطیری دارد. 
دهد. روایت ساختاری است اصلی آن را روایت تشكیل می ۀشود كه هستگفته می

شناسی نیز یكی از مند باشد. روایتكه در محور عمودی خود از عنرص قصه بهره
 هدفی از رویكرد علمی نسبتاً نوینی است كه یشعبه»ی و یرشته های بینشاخه

این عنارص در های مختلف تركیب اصلی آن شناسایی عنارص ساختاری و حالت
 روایت، شگردهای متكرر روایت و تحلیل انواع گفتامن در روایت است.

 ۀ، ادب روايی از كهنرتین انواع هرنی است كه جنبیشناساز نظر روايت
ا لفت  ، نقل گویی و روایتذهن آدمی از بدو تولد عموماً با قصه. عمومی دارد

، داستان گویی و داستان یتنیز از هرن روافکری دیرینه دارد. ادیان و مكاتب 
ایت حاصل کالم اینکه رو اند. فراوان برده ۀبرای جذب مخاطبان خود بهر  رسایی

توان یافت. هر قرشی و هر قومی برای جوامع می ۀرا همواره در همه جا و در هم
 .دارد های ویژهو داستان هاخود روایت
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ا نیز روایی است که در بنابراین، برخی از رویدادهای مهم دوران باستان کشور م
های روایتی آثار ادبی روایی ما بازتاب یافته است. از این جمله می توان به داستان

در شاهنامه اشاره کرد که بخش عظیمی از تاریخ کهن و باستان رسزمین ما را در 
خود جا داده است. با توجه به این امر، شاهنامۀ فردوسی تا جایی منبع مهمی در 

قات تاریخی و پژوهش های مربوط این دوره می باشد؛ چنانکه یک راستای تحقی
بخش مهم داستان ها و روایت های انعکاس یافته در شعر شاهنامه، جنبۀ 
اساطیری دارد و مربوط به دورۀ ماقبل تاریخ می گردد و دو بخش دیگر آن، مربوط 

و اساطیر به دورۀ تاریخی رسزمین ماست. از ایرنو، هر گونه پژوهش در روایات 
تواند در توضیح و بازمنایی تاریخ باستان و کهن ما به ویژه دورۀ شاهنامه، می

 طالیی کوشانی ها و امثال آنها، ممد و مؤثر واقع شود. 
  اهمیت موضوع

سلسلۀ کوشانی یا کوشان یکی از سلسله های مقتدر آریانای کهن و باستان با 
مرکزیت بلخ است که بر بخش اعظم این رسزمین تا شامل هند حکمرانی داشت؛ 

ها در سدۀ چیهئکه توسط یو چنانکه بر پایۀ اسناد تاریخی، این شاهنشاهی 
ن کنیشکا، افغانستان نخست میالدی بنیان گذاشته شد، در اوج گسرتۀ خود در زما

امروزی، شامل هند و بخش هایی از آسیای مرکزی مانند سغد و خوارزم را زیر 
؛ باتوجه به این امر، هر گونه پژوهش و تحقیق پیرامون منادها و فرمان خود داشت

 جنبه های مختلف این دوره، از اهمیت خاص و باالیی برخوردار خواهد بود. 
 مربمیت تحقیق

های شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسی در زبان و رزمنامه هاپیرامون داستانهرچند 
های گوناگون و متنوعی صورت گرفته، ولی هنوز تحقیق و کار پارسی دری بحث

 ویژه یی پیرامون جایگاه پهلوانان کوشانی در شاهنامه صورت نگرفته است.
 هدف تحقیق

های ناگون شخصیتسازی و بررسی ابعاد گو هدف اصلی این مقاله، روشن
 داستانی شاهنامه از جمله جایگاه پهلوانان کشانی )کوشانی( در این اثر مهم است.   
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 روش تحقیق
تحلیلی منت مقاله  –در نگارش این تحقیق ما با استفاده از روش تحقیق توصیفی 

 گردد.ایم که قرار زیر تقدیم میرا در چند بخش به هم مرتبط مورد پژوهش قرار داده
شود، جایگاه، تصویر و بازتاب چیزی که در این مقاله به آن پرداخته می

است؛ لذا نیاز بود  شاهنامه اثر مهم روایتی فارسی دریپهلوانان کوشانی در 
تا قبل از پرداخنت به اصل موضوع، نگاهی به خود کتاب شاهنامه و رسایندۀ 

 آن داشته باشم. 
 الف( شاهنامه و فردوسی

یکی از بزرگرتین آثار حامسی رسزمین ما و از مهمرتین آثار  شاهنامۀ فردوسی
ادبی جهان می باشد که رسایندۀ آن شاعر فرزانۀ خراسان ابوالقاسم فردوسی 

هجری قمری است. قالب، وزن و قافیه شاهنامه مانند اکرثیت  6۰4متوفی 
منظومه های حامسی فارسی دری در قالب مثنوی و مانند اکرثیت آنها )به جز 
شاهنامۀ مسعودی و شاهنامۀ حیرتی( به بحر متقارب مثمن محذوف یا مقصور 

شاهنامۀ  (.6/۰۹8: ۹)فعولن فعولن فعولن فعول/ فعل( رسوده شده است)
 بیت می باشد. 4۰۱۱۱ر برگیرندۀ نزدیک به فردوسی د

از آغاز  تهاست الب کهن آریانایتاریخ  و ها افسانه موضوع این شاهکار ادبی،
 پنبکه در  سدٔه هفتم میالدی در مسلامنان به این رسزمین وها  حملٔه عرب تا

و تا جایی  ساسانیان ،اشکانیان ،کیانیان ،پیشدادیان دودمان پادشاهی  
 .شود ده مییگنجانکوشانیان 

بود، فردوسی، با  عربیزبان خراسان  در ادبیات هنگامی که زبان  دانش و
را زنده و دری  زبان پارسی داشت، که مندیهای هدف گیه با ویژ  شاهنامه رسودن

از آن  شاهنامه فردوسی برای رسودنهای مهمی که  مایهپایدار کرد. یکی از بن
گیری در جهتنفوذ بسیاری  اهنامه. شبود شاهنامٔه ابومنصوری استفاده کرد،

است و  داشته ادبیات جهان های شکوهمندی درفرهنگ فارسی و نیز بازتاب
 .اند از آن به نیکی یاد کرده ویکتور هوگو و گوته ندشاعران بزرگی مان

است که در همه جای جهان دری ترین کتاب به زبان پارسی بزرگ ۀشاهنام
است. شده برگردان های زندٔه جهانمورد توجه قرار گرفته و به بسیاری از زبان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%88%D9%84%D9%81%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D9%81%D9%88%D9%86_%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%87%D9%88%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
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را به زبان عربی  شاهنامه ب نداری اصفهانی ،خورشیدی 4۱۰ نخستین بار در سال
ژول  های دیگری از این اثر، ازجمله برگردان  برگرداند و پس از آن برگردان

 .، انجام گرفتفرانسوی به م ل
دچار آشفتگی بود، و او دری را رسود که زبان پارسی  شاهنامه سی هنگامیفردو 

از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونی  آن جلوگیری کرد. فردوسی در 
های عربی واژه بهره برده و شامر رسهدری پارسی  بیشرت از شاهنامه رسودن

 . واژه است ۱45ها تن شاهنامه در
شاهنامه را بیشرت به سه بخش اساطیری )از روزگار کیومرث تا پادشاهی 
فریدون(، پهلوانی )از خیزش کاؤه آهنگر تا کشته شدن رستم و فرمانروایی بهمن 
پس اسفندیار( و تاریخی )از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا گشودن 

( که دورۀ تاریخی آن ۹۱4: ۹)کنندبندی میبه دست اعراب( بخش رسزمین ما
مربوط به دوره های تاریخی رسزمین آریانا، فرهنگ این مرزوبوم و شاهکارهای 

بندی همیشه و کامل درست نیست و بیشرت، اما این بخشپهلوانان آن می گردد. 
رو، . ازاینمایه دربرابر دو بخش دیگر استبرپایٔه سنگینی یکی از سه درون

گانه از موضوع دو بخش دیگر تهی نیست. از دیگرسو های سهیک از بخشهیچ
های ادبی مانند اندرز، رمانس، داستان هایی از قالبدر هر بخش، نشانه

هایی چون جادو، افسون و تاریخی، آیین خسوان و ادبیات مردمی و شگفتی
 شود. عجائب و غرائب دیده می

شده تنها از یک منبع تدوین شاهنامه ردوسی در رسودنگامن فراوان، فبه
پیرامون  شاهنامه است. آغاز رسایشبوده شاهنامٔه ابومنصوری بهره برده و آن،

بود که با را رسوده« بیژن و منیژه»است. پیش از آن، داستان .ق بودهه ۹48
سال از عمر خویش را بر رس  ۹5ها، او شامر آوردن این سالبه

را در سال  شاهنامه او رسانجام ویرایش نخست. استگذاشته اهنامهش رسایش
پایان ، بهغزنوی محمودسلطان نشسنت . ق، سه سال پیش از برتخته ۹۱6
.ق در هفتاد و یک سالگی ه 6۱۱سال  درو ویرایش دوم کتاب را نیز  د. ب ر 
استانی و (. در مجموع این اثر ماندگار و مهم ادبیات د۹۰۳: 5)انجام رساندبه

 روایتی در دورۀ سالطین غزنه، رسوده شده است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0%DB%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B0%DB%B1_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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چنانکه در باال نیز به آن پرداختیم، یک بخش مهم شاهنامه، بخش تاریخی آن 
که مبین تاریخ شاهان رسزمین ما از دورۀ بهمن تا حملۀ مسلامنان می گردد. در 
شاهنامه، در این دورۀ تاریخی، در مواردی به بیان منادهای فرهنگی، مذهبی دورۀ 

پهلوانان کوشانی نیز پرداخته شده  کوشانیان و بازتاب پهلوانی ها، رزم و شجاعت
 است که بخش بعدی مقاله به آن اختصاص یافته است. 

  شاهنامه وپهلوانان کوشانی ب( 
پردازد،  های کوشانی می نخستین اثر ادبی دری که به ذکر پهلوانان و مناد

شاهنامۀ فردوسی است. در شاهنامه از پهلوانانی چون كاموس كشانی، اشكبوس 
چنگشی شنگل و امثال آن یاد شده  که از این میان کاموس و اشکبوس كشانی، 

 . ندنقش بزرگ و چشمگیری داشته ا
جهان پهلوان کاموس کشانی و دیگران در زیر شعاع برق افراسیاب و در 
اصطالح در جناح تورانیان قرار داشتند. آنگاه که فردوسی رسودهای حامسی خود 

 مناید: ی کاموس به این بیت رشوع میکند، از حامسه آفرینرا آغاز می
 .(355/ 3: 1ز دفرت بگفتار خویش آورم)    موس پیش آورم                کنون رزم کا   

آید که این داستان قبال به صورت مکتوب وجود از این بیت چنین نیز برمی
داشته که منبع و مرجع فردوسی در نظم داستان کاموس کشانی بوده است. به 

پژوهشگران، داستان کاموس کشانی در شاهنامه بیان کنندۀ زدوخوردها و باور 
جنگ و گریزهای متوالی کوشانی و سکاهاست که از آغاز مهاجرت کوشانی ها 
به سوی جنوب و مغرب تا برافتادن دولت سکایی به دست کوشانی ها ادامه 

 .(367: 4)داشته است
 پیوندند، درنیان و آریاییان بوقوع مینربدهایی كه میان تورا به نوشتۀ شاهنامه، در

خاقان چین و  دارد كه از امثال آن، افراسیاب قرار برابر پهلوانانی چون رستم و گودرز و
رسزمین  كاموس كشانی دالوری است كه از. غیره یاری می طلبد كاموس كشانی و

 : شناساندرا چنین می  كاوشانی به مادد خاقان چاین به آریانا می آید. فاردوسی او
 دالور چاو كاماوس شمشیار زن      

 كه چشمش ندیدست هرگاز شكن
 هماه كاارهاای شاگارف آورد
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 بارف آورد چاو خشم آورد بااد و
 چاوخشناود بااشاد بهار آردت

 .(122/ 3: 1)آردت سنابل جاااویابااار گاال و
را به  وگی گوناگون در شاهنامه حضور گسرتده دارد. اکاموس با صفات و ویژه
کند که از لشکر پیالن گریز نداشته و هامنند درخت عنوان پهلوانی توصیف می

 تنومند در برابر دشمنان به پا ایستاده است: 
 ز کاموس خود جای گفتار نیست

 که ما را بدو راه دیدار نیست
 درختیست بارش همه گز و تیغ
 نرتسد اگر سنگ بارد ز میغ
 زپیالن جنگی نجوید گریز 

  .(119/ 3: 1)ر زکینه دلش پر ستیز رسش پ
هایی است که این پهلوان طومار رشادت و مردانگی را در شاهنامه، سخن

کند روحیه خود و لشکر را با الفاظ مناید، فخر و مباهات میکشاید و میمی
 کند:برد و حفظ میطمطراق آمیزی باال می

 ز در گاه کاموس برخاست غو
 پیشااااروکه او بود شیر افگن و 

 سپاه انجمن کرد و جوشن بداد
 رزم و رسش پر ز باد دلش پر ز

  ز گردن کشان لشکری بر گزید
 (. 127/ 3: 1)ز پوالد و آهااااااان شده ناپدید

ت اما خبر پایۀ روایت شاهنامه، کاموس در اولین نربد با گیو و طوس درآوی
باز هم کاموس به  متحمل شکست نشد و پیکار به روز بعد موکول شد. روز بعد

دار رستم از طرف سپاه آریاییان به مبارزه میدان آمد و مبارز طلبید. این بار الوا نیزه
 زامان توسط کاموس کشته شد. بعد ابا کاموس آمد، ولی پس از یک مبارزۀ بی

الوا، رستم پا به میدان گذاشت و کاموس را به مبارزه طلبید و بعد از یک جنگ تن 
نی، توانست با زیرکی، کاموس را با کمند گرفتار کند و او را کتف بسته به تن و طوال 



 کوشانیتحقیقات 

  81 
 

به اردوگاه خود بیاورد. لشکریان چون او را دست بسته یافتند بر رسش ریختند 
 چاک کردند:پهلوان را با رضبات شمشیر چاک

 ز خون غرقه شد زیر او سنگ و خاک
 (.113/ 3: 1)تنش را به شمشیر کردند چاک

پهلوان دیگر کوشانی است که در شاهنامه بازتاب گسرتده دارد. اشکبوس 
های برجسته در حوزۀ ادبیات روایی و از داستان اشکبوس و رستم یکی از رزمنامه

باشد؛ در واقع این رزمنامه، بهرتین نربدهای پهلوانی پردازش یافته در شاهنامه می
بلندتری به نام کاموس  یک اپیزود )داستان در داستان( مستقل در میان داستان

شود و با غرور و کشانی است. طی این رزمنامه، اشکبوس کشانی وارد صحنه می
اندازد و از میان گردد و گرد و خاک به راه میقدرت منایی در میدان ظاهر می

 طلبد. لشکریان رستم هامورد می
 همی بر خروشد برسان کوس اشکبوس          دلیااااری که بود نام او 

 (.117/ 3: 1)کدام از شام آید اندر نربد ااارد           خروشید کای نام داران مااا
شتابد، اما توان مقابله را رهام، سپهساالر جوان از رس غیرمتندی به کارزار او می

 دهد:قرار ترجیح میبر بیند، فرار را در خود منی
 بشد تیز رهام، با خود و گرب
  (123/ 3: 1) ابرهمی گرد رزم اندر آمد به 

خواهد به شود و میتوس، فرماندۀ لشکر، از این رفتار حقارت بار برآشفته می 
شود و ضمن شامتت رهام، به توس پیشنهاد جنگ بپردازد، اما رستم مانع می

 میکند که مرکز سپاه را اداره کند، تا خود پیاده به جنگ برود. 
گوید که پیاده باید جنگ میخزد و به اشکبوس رستم پیاده به جنگ بر می

گاه رستم خدنگ را بر اشکبوس زند و آنمنود اشکبوس تیر را بر اسپ رستم می
 گذرد:کند پیکان از مهره پشت اشکبوس میحواله می
 سپهر آن زمان دست او داد بوس یااار بر سینه اشکبوس       چو زد ت

 گفت زهفلک گفت احسن ملک       قضا گفت گیااار و قدر گفت ده
  (136/ 3: 1)تو گفتی که او خود ز مادر نزادم اندر زمان جان بداد      کشانی ه
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  گیری نتیجه
پهلوانان کشانی )کوشانی( بر اساس روایت اساطیری در شاهنامه حضور 
گسرتده دارد. از مهمرتین این پهلوانان می توان از کاموس و اشکبوس نام برد که 

 سازند. اصلی این داستان شاهنامه را میهای قهرمانان و شخصیت
از گروه افراد کوشانی در شخصیت بزرگ کاموس و اشکبوس جهان پهلوان 
ظهور منودند، اشخاص دیگر در قصه کاموس نیز بودند. کوشانیان در شاهنامه از 

گیرد و کیخسو بر یابد که داستان سیاوش در فرجام قرار میآغاز می  گاهیآن
طلبد، لشکر او به نشیند، گویا کین سیاوش را از تورانیان مییم  اریکه شاهی

فرمان روایی فریربز است؛ از توران به رسداری پیران، و کاموس آن جهان پهلوان 
  .پیونددنامور کشانی )کوشانی( با سپاه خاقان چین و توران می

و در همین حال، داستان کاموس کشانی در شاهنامه، بیان کنندۀ زدوخوردها 
ها و سکاهاست که از آغاز مهاجرت کوشانی ها به جنگ و گریزهای متوالی کوشانی

ها، ادامه یافته سوی جنوب و مغرب تا بر افتادن دولت سکایی به دست کوشانی
است. این داستان با زمینۀ حامسی که دارد از نظر ساختار و محتوا جز  ادبیات 

متفاوتی دارد، از جمله مهمرتین آنها عبارت های گیرد. روایت، گونهروایی قرار می
در  است از: اسطوره، افسانه، قصه، رمان، مقامه، سفرنامه، منایشنامه، فیلمنامه و...

های شاهنامه در این توانیم، هرچند دو بخش از روایات و داستاننتیجه گفته می
از تاریخ های مهمی تواند، برههراستا اساطیری و پهلوانی است، اما بازهم می

 باستان ما را به منایش بگذارد. 
 مآخذ
 ،3جشاهنامه، با مقدمۀ احسان یار شاطر، نیویارک، ابوالقاسم فردوسی.  -۰
1366. 
سعادت، اسامعیل. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، ذیل شاهنامه، جلد  -۹

 ش.  ۰۹۳۰چهارم، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران: 
 شمسی.  ۰۹4۹،امیر کبیر، تهران: رسایی در ایرانذبیح هللا. حامسه صفا، -۹
رسور. "کوشانیان در شاهنامۀ فردوسی"، مجلۀ یغام، سال موالیی، محمد -6
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کوشانیان و نقش آنان در مائونیت، گسرتش و رونق 

 راه ابریشم 
The Kushan Empire and its role in the 
immunity and mainstreaming of the 

Silk Road 
 

By: Research Fellow. Farhad Ahmadi 

 
Abstract: 

Kushans created a great empire in Ariana in first 
centuries and besides conquers; spread the Buddhism, 
established business and political relations with their 
counterparts by using Silk Road. This Road would 
connect three great empires in early ages, and in fact 
had power in almost all known lands of that time. 
Chinese Empire in east, Rome Empire in west and 
Kushan Empire in Central Asia had significant role in 
term of stabilizing security for this road. 



 کوشانیتحقیقات 

  84 
 

Kushans and specially Kanishka converted the Silk 
Road to a highway between China and East Coasts of 
Madetranian in 2nd Century. In this period, in spite of 
creation of subways in Silk Road in Kapisa and Kabul, 
business and political relations got improvisation with 
empires of China, Rome and Part. 

On top of that, for safety of this road, they created 
public houses, washrooms, and supportive centers for 
business goods. Moreover, by using this way, 
ambassadors, scholars, tourists, and industrialists 
entered Kushan Empire and the other empires and 
caused more facilities for cultural, political and business 
relations. In brief, we can say that Kushan Empire 
played a critical role in expansion and development of 
Silk Road. 

 خالصه
کوشانیان در قرون اولیه مسیحی امپراتوری بزرگی را در آریانا به وجود آوردند و      

طریق در پهلوی فتوحات و پخش آیین بودیزم؛ تجارت و روابط سیاسی خویش را از 
( با امپراتوران همجوار خویش بهبود بخشیدند. این راه سه Silk Roadراه ابریشم )

امپراتوری بزرگ را در دنیای باستان با هم وصل میکرد که در حقیقت بر کلیه 
رسزمین های جهان معلوم وقت تسلط داشتند. امپراتوری چین در رشق، امپراتوری 

نی ها در وسط آسیا در تأمین امنیت این جاده روم در غرب و به ویژه امپراتوری کوشا
کوشانیان  به ویژه کنشکا در قرن دوم میالدی راه ابریشم را به  .نقش بسزایی داشت

شاهراه رسارسی بین چین و سواحل رشقی بحیرۀ مدیرتانه مبدل ساخت. در این 
دوره با به وجود آمدن شاخه های جدید و فرعی راه ابریشم در اطراف و اکناف 
کاپیسا و کابل مبادالت تجارتی و سیاسی کوشانی با امپراتوری های چین، روم و 
دولت پارت مستحکم گردیده و بهبود یافت. همچنان برای امنیت راه ابریشم در این 
مسیر کاروان رساها، حامم ها و مراکز حامیوی اموال تجارتی را ایجاد منودند. 

لام، جهانگردان و صنعت گران داخل همچنان از طریق این راه باستانی سفرا، ع
امپراتوری کوشانی و سایر امپراتوری های همجوار گردیده و باعث آن شد تا سهولت 
بیشرتی برای تأمین روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین امپراتوری های 
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بناً می توان گفت که دودمان کوشانی نقش  ها، روم و چین ایجاد گردد. کوشانی
 ا در قسمت امنیت، توسعه و رونق راه ابریشم بازی منوده است. مهم و بارزی ر 

 مقدمه
مصئونیت، گسرتش و رونق راه  قبل از اینکه در رابطه به نقش کوشانیان در     

ابریشم مطالبی را به تحقیق و بررسی قرار دهم، الزم می افتد تا در مورد کوشانیان 
 و راه ابریشم معلومات مخترصی را ارایه منایم.

از زد و خورد با ند که بعد کوشانی ها یا یوچی ها رشقی ترین قبایل ستی بود     
یوچی ها در قرن  .سیحون و جیحون شدند، )هوانگ نوها( وارد اراضی بین النهرین

 ۀاول قبل از میالد جیحون را عبور و باخرت را اشغال کردند. این مهاجرت ها که دایر 
واقع ثر ؤ در تاریخ کشور ما م وسیعی در آسیای مرکزی و جنوبی را در بر میگرفت

هزاران  بازمین آریانای قدیم هجوم و هجرت در رس بعد از  کوشانی ها گردید.
بعد از یوچی ها  .گردیدندجز ساکنین این کشور اقامت اختیار منودند و خانواده 

 خود اداره می ییسبوسیله ر آن هاۀ از آنکه در شامل کشور مستقر شدند هر طایف
سای سایر قبایل را تابع خود ؤ ر  مؤفق گردید تاکوشانی ها  ییسباالخره ر تا شد

سازد و به این صورت دولت کوشانی در رسزمین آریانا به وجود آمد. اولین پادشاه 
)کوجوالکدفیزس( چندی پس از آن )ویامکدفیزس( شامل ها مقتدر کوشانی 

میالدی از  ۳۹ در این زمان یعنی اً ر کرد و راه ابریشم حدودهندوستان را تسخی
 .(۹5: ۳گردید)شامل به جنوب باز 

در قسمت تاریخ ایجاد راه ابریشم نظریات مختلف وجود دارد و آغاز آن را بعضی      
ها، "شیان" عده یی "لویان" و حتی پیکن وامنود کرده و انجام آن را شهرهای 
افیزوس و ماتیلوس در ترکیه امروزی بود و این راه تا نیمۀ قرن پانزدهم میالدی از 

ابریشم برای اولین بار توسط تاجر مقدونی بنام ود. نام راه رونق خاصی برخوردار ب
 (.۹8: 6مائیس تیتیانوس در قرن دوم میالدی گذاشته شد)

کوشانی ها نیرومند ترین و مهمرتین امپراتوری در تاریخ افغانستان محسوب می      
میالدی به افغانستان و یک بخش عمدۀ آسیا حکومت ۹۹۱تا  6۱شوند که از سال 

دودمان کجوالکدفیزس است. پسش ویامکدفیزس بعد از پدر کردند. مؤسس این 
هند شاملی را تسخیر منوده و مناینده گانی را غرض استقرار سیاسی و اقتصادی 
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 ها کنشکا بین مقتدرترین پادشاه کوشانی به دربار تراجان امپراتور روم اعزام منود.
سلطنت کرده است. در زمان این شخد بگرام   (میالدی5۰۰ -۱۰۹) سال های

امپراتوری روم در دوره کوشانی  بحیث شهر شاهی و پایتخت کشور قرار گرفت. 
سواحل راست مدیرتانه را در اشغال خود درآورده و در دوره تراجان ثرومتند و پر 
تجمل بودند. ایشان مشتاق مراودات تجارتی با چین و هند بودند و توانستند در 

بریزند؛ زیرا راه ادله کاالها طالیی زیاد را از رهگذر ترانزیت به بازارهای افغانستان مب
ترانزیت آن در دست افغانستان بود و شهر بلخ بزرگرتین مارکیت بین املللی و اتراق 

 (. ۰۹8: 6کاروان ها محسوب می گردید)
 مربمیت موضوع

تحقیق روی جاده های مواصالتی و تجاری در دوران باستان به ویژه راه ابریشم      
که نقش شاهان کوشانی در توسعه، گسرتش و مصئونیت آن مهم و با اهمیت تلقی 
می گردد و روشنگر روابط تجاری، فرهنگی و اقتصادی آن دوره می باشد، در 

 اص برخوردار می باشد.  پژوهش ها و مطالعات  باستان شناسی از مربمیت خ
 هدف تحقیق

هدف تحقیق حارض تبیین رشایطی است که موجب گردیده در روزگار کوشانی      
ها راه های تجاری مانند جاده ابریشم در پهلوی پیرشفت آیین، هرن و صنعت از 

 مصئونیت، گسرتش و رونق بسزایی برخوردار بوده باشد.
 روش تحقیق

توصیفی استفاده  -ای و تحلیلیدر این تحقیق از روش تحقیق کتابخانه     
 گردیده است.
 منت مقاله

 مطابق عنوان، این مقاله شامل دو بخش می گردد:     
 . نقش کوشانیان در مصئونیت راه ابریشم.۰
. نقش کوشانیان در توسعه و گسرتش راه ابریشم که مطالب فوق به ترتیب و به ۹

 فرشده ذیالً به  بحث و بررسی گرفته می شود.طور 
  



 ..کوشانیان و نقش آنان.

87 

 

  . نقش کوشانیان در مائونیت راه ابریشم8
ترقی و شکوفایی تجارت و توسعه مواصالت در سایه امنیت و ثبات سیاسی      

امکان پذیر است که از حسن سیاست داخلی و خارجی کوشانی های بزرگ در قرن 
اول و دوم میالدی به شامر میرود و همچنان روابط سیاسی آن امپراتوری با دو 

از اطراف رشق تا پایان غرب  دولت بزرگ در رشق و غرب جهان آن وقت برقرار بوده و
یعنی اروپا امنیت کامل حکم فرما بود، زمینه برای انکشاف و توسعه تجارت نیز 
هموار شده بود. زمامداران امپراتوری هان رشقی در چین، امپراتوری کوشانی ها در 
آسیای مرکزی و امپراتوری روم در اروپا و رشق میانه سفرهای به دربار یکدیگر 

ین سفرهای شان مرهون تأمین امنیت و سازش نیک امپراتوری ها بوده داشتند و ا
که در تأمین امنیت مناطق تحت فرمان شان در یک فضای دوستانه بود و این 

 کردند.امپراتوری ها در همکاری های متقابل از هیچ گونه بذل مساعی دریغ منی 
پیدایش دولت های با یک نگاه مخترص به تاریخ جهان درمییابیم که از بدو      

النهرین، مرص، سواحل رشقی مدیرتانه تا اکنون جهان به ندرت بسیار قدیم در بین
شاید همچو امنیت، آسایش و ثبات سیاسی بوده و کمرت در تاریخ اتفاق افتاده که 
همچو روحیۀ همکاری میان دولت ها و امپراتوری های معارص در یک برهۀ از تاریخ 

 ۰۰۱۱۱وشانی ها خلق شده باشد. مسیر رسارسی همچون دورۀ با شکوه ک
کلیومرتی راه ابریشم در دوره کوشانی ها در امنیت کامل قرار داشت، در طول راه 
برج های ترصد)دیده بانی( احداث شده بود برای فهمیدن مسیر در راه ابریشم بعد 

روان از فواصل معین میله ها و ستون های سنگی یا گلی اعامر گردیده بود که  کا
 مورد توجه زیاد بود. ها و حفاظت رسک ها دقیقاً 

در بعضی جاها که رسک بنابر خصوصیات اراضی نرم و صعب العبور می بود      
سنگ فرش می کردند . راه ها در متام مسیر کنرتول می گردید، در طول راه ها 

رو  پایگاه های نظامی و چارپای خانه های مجهز)طویله( با اسپان  چابک و تیز
وجود داشت. البته مصارف این همه تشکیالت و فعالیت ها عمدتاً از طریق جمع 
آوری عواید و محصوالت گمرگی تأمین می شد که از مسافران و کاروان ها به شمول 
حیوانات بارکش و سواری ایشان اخذ می گردید. بقایا و آثار برج ها و مناره های 

یشم قرار داشت هنوز هم موجود است. ترصد در کشورهایی که در مسیر راه ابر
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مانند مناره  بستام که در کنار مزار با یزبد بستامی در شش کیلومرتی شامل رشق 
شاهرود موقعیت داشته و همچنان از برج های ترصد که در کنار هریرود در نزدیکی 

 (.4۰: 4منار جام قرار دارد، می توان نام برد)
جه رسید که حکمرانان کوشانی به خصوص کنشکای بنابر آن می توان به این نتی     

کبیر در تأمین امنیت راه ابریشم نقش بسزایی داشته که فضای امن و امنیت 
شاهراها یکی از عوامل توسعه و ترقی در بخش های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 

 در دوره های متعدد تاریخی شده می تواند.
 . نقش کوشانیان در توسعه و گسرتش راه ابریشم ۹
 دوره در متدن در رسزمین آریانای بزرگ ۀطالیی ترین دور رونق راه ابریشم      

بلکه به  ،دنتنها مردان جنگی بودنه  . مردم مستعد آن دورهمی باشدکوشانی ها 
گواهی تاریخ در میان کوشانی ها هزاران عامل، دانشمند، پهلوانان، هرنمند، نقاش، 

در کوشانی ها . امپراتوری مجسمه ساز، معامر، مهندس و غیره وجود داشت
رین یاز زاای چنانچه عدهگسرتش و توسعه جاده ابریشم نقش مهمی را بازی کرده، 

مسرت کنو و غیره این  ،، سوماتسینزانگ-انشو غرب همچون  و تاریخ نویسان رشق و
داشت های تاریخی خود میکرده  متدن بزرگ را به چشم حیرت نگریسته و ثبت یاد

امپراتوری کوشانی در وسط قرن اول میالدی مانند هالند در قرن هفده و . اند
انگلستان در قرن هژده یکی از حلقه های مهم و رضوری زنجیر تجارت محسوب می 

ه رشق دور را با غرب متصل و یگانه راه خوب ترانزیت برای کاالهای هند و گردید ک
چین به شامر میرفت و در عین زمان وارد کنندۀ اشیا و محصوالت مستعمره های 

 قی امپراتوری روم نیز بوده است.رش 
موجودیت سلطنت نیرومند کوشانی در همسایگی دودمان )هان( چین در      

رشق و سلطنت پارت در غرب پایگاه های مدنیت جهان قدیم را در داخل 
سیستم واحد چهار قدرت بزرگ متحد ساخت که حلقه های روابط آنها در زمان 
ن پشین از هم گسیخته بود و پس از آن تا چند قرن آینده متام کشورهای متمد

و مناطق دنیای قدیم از جزایر برتانیا تا کرانه های بحر الکاهل خود را از نفوذ و 
سلطه روم، پارت، دولت هان در چین و امپراتوری کوشان متأثر یافتند. این 
چهار قدرت در زمان کوشانی ها چنان روابط نزدیک و متنوع را بین یکدیگر به 
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رانان امپراتوری کوشانی یکجا با وجود آورده بودند که اگر ادعا شود که حکم
زمامداران روم و چین جهان آن روز را بین خود تقسیم منوده بودند، چندان از 
واقعیت بدور نخواهد بود. کشف مسکوکات کوشانی از نزدیکی های کیف، 
حبشه، روم، منطقه غرب اورال و یک ظرف نقره یی مربوط این دومان منایانگر 

 (.۹۱: ۹در دوره کوشانی ها می باشد) روابط و ترقی راه ابریشم
( و Areionکنشکای کبیر راه ابریشم را از بلخ )بلهیکا( بعد از طی مسیر اری )     

اکاتومبلس به بحیره رسخ و بحیره سیاه به اسکندریه مرص و از آنجا به روم وصل 
منود. ویامکدفیزس سکه های طالیی کوشانی را که در یک روی آن الهه هندی 

و در روی دیگر آن هیکل نشسته وی را نشان میداد به رضب رسانید و کنشکا  شیوا
آیین بودا را قبول کرد. متایل نشان دادن کنشکا به آیین بودایی که  دین صلح و 
آرامش بود و خواهان آزادی متام ادیان و عقیده بودند تأثیر مثبتی را در قسمت 

از مسیر شاهراه ابریشم داشته و این  عالقه مندی ورود تجاران و صنعت گران و علام
 (.۹۹: 8راه از رونق خوبی در دوره کوشانی ها برخوردار شد)

همچنان کوشانی ها عالوه از رسزمین آریانای قدیم بر متام مناطق شاملی هند      
تا رود گنگا و بنارس و در سینگیانگ تا رود تارم حکمرانی میکردند، به عبارت دیگر 

ی آنها به وادی های بزرگ آمو، سند، گنگا و تارم گسرتش یافته بود. دامنۀ امپراتور 
امپراتوری هان در رشق امپراتوری کوشانی ها قرار داشت که بعد از هوانگ تی 
اولین امپراتور چین به قدرت رسید در زمان این امپراتور متاس ها بین چین و روم 

ها که در رسزمین ایران و بین  برقرار شده و داد و ستد کاال ها از طریق کشور پارت
النهرین سکونت داشتند صورت می گرفت. طرف غرب امپراتوری کوشان پادشاهی 
پارت ها قرار داشت و در استقامت غرب پارت ها امپراتوری روم قرار داشت که به 

دادند. رومیان به منظور توسعه  متاس های بین املللی عالقۀ زیاد از خود نشان می
ت و عقد قراردادهای حقوقی و بین املللی و مبادله هیأت سیاسی و و گسرتش تجار 

غیره با کشورهای بزرگ و نیرومند سعی و تالش می منودند. استقرار روابط روم با 
کوشانی ها به زمان ویامکدفیزس میرسد. رومیان به خاطر مقابلۀ نظامی با پارت ها 

و توسعه روابط دوستانه با  و استفاده از مال التجاره هندی و چینی به برقراری
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کردند که فتوحات کوشانی ها یکی از  امپراتوری کوشانی ها رضورت احساس می
 (.5: 8شود) دیگر عوامل گسرتش و توسعه راه ابریشم محسوب می

( در تاریخ هند باستان مینویسد Romila theparپروفیسور هندی رومیال تاپار)     
چه از نظر فرهنگی بخشی از شامل غرب که افغانستان چه از نظر سیاسی و 

هندوستان دانسته می شد اما هند شامل غربی از نظر سیاسی و فرهنگی در آن 
زمان بخشی از افغانستان بود. راه هایی که از مناطق و دره های ایالت مرکزی می 
گذشت، راه تجارتی به این رسزمین را نیز گشوده بود. یکی از این راه ها؛ راه ابریشم 

(Old Silk Road ،بود. تجار هندی در شهرهای چون کاشغر، یارقند، خنت، میران )
کوچی، تورفان و حتی در نقاط دورتر پایگاه های تجارتی را ایجاد کردند. مؤلف 
مذکور می نویسد که مبرشان بودایی نیز در ایجاد ارتباط رفت و آمد بی تأثیر 

و چین بهبود و توسعه یافت از یک  نبودند. در این زمان فعالیت های آسیای مرکزی
طرف شاهان کوشانی وسیله ارتباط شدند و فعالیت های آنان پیرامون کیش بودایی 
آنها را نزدیک تر ساختند و از طرف دیگر تجارت ابریشم و واردات آن به هندوستان 

 (.65: ۹زمینه ساز این نزدیکی و ارتباط بود)
به نوعی بانی راه ابریشم خواند و در این عرص  امپراتوری کوشانی ها را می توان     

بنابر توجه جدی که در قسمت امنیت و توسعه آن داشتند شاخه های فرعی راه 
ابریشم را اعامر منوده و در مسیر آن مراکز حامیوی زیادی را ایجاد کردند که از آن 
ر طریق سفرا، علام، جهانگردان و صنعت گران داخل امپراتوری کوشانی و سای

امپراتوری های همجوار گردیده و باعث شده بود تا سهولت بیشرتی را برای تأمین 
روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایجاد مناید، به همین سبب است که عرص 
کوشانی ها به انتهای مقام پیرشفت و انکشاف اقتصادی و هرن های ظریفه به ویژه 

 (.۰۹4: 5بودیک گردید) -مکتب هرنی گریکو
راه معروف کاروانی ابریشم روم رشقی)بیزانس( سواحل مدیرتانه و پارتیا را از      

جانب غرب و بازارهای ترکستان و چین را از جانب رشق به غرب امپراتوری کوشانی 
مستقیم به انكشاف و  ۀوصل مینمود. حامیت كوشانی ها از ادیان و معابد رابط

كه  یگانه حاكمیتی بودندها و كوشانی داشته  و راه ابریشم گسرتش كیش بودایی
آن بعد از قرن اول  ۀدر گسرتش بدون مرز در ساختارهای معابد، معرفی بودا و فلسف



 ..کوشانیان و نقش آنان.

91 

 

 نقش( Ambalaمیالدی در شامل هندوكش و هم در نوار دریای كابل الی امباله)َ 
 راه ابریشم در مسیر تجاری (. از طرفی هم روابط48: ۱)منود بس مهمی را ایفا می

اتب هرنی دوره مکصنعت و در توسعه و پیرشفت  ترقی این شاهراه و همچنان در
و مصئونیت  ترقی مجموع  در توسعه، گسرتش، در بی تأثیر نبوده است. کوشانی ها
 :عمده و ارزنده داشت نقشعوامل زیر راه ابریشم 

 بودایی.ین یکوشانی، با آ درتکنشکا امپراتور مق شاهان کوشانی به ویژه گرایش. ۰
 .وم، چین و هندتوسعه تجارت امپراتوری کوشانی با ر . ۹
 زیادی از هرنمندان در آریانا.ای شیوع هرن و تربیه عده. ۹
شاهان کوشانی اکرثاً بودایی بوده، چون کیش بودایی دین صلع و آرامش بوده و      

به متام ادیان احرتام خاص داشتند، طرفدار جنگ و آشوب نبودند، شاهراه ابریشم 
مبلغین زیادی را از امنیت خوبی برخوردار بود و کنشکا امپراتور مقتدر این دودمان 

اور فرستاد تا فلسفه بودیزم را توسعه به نقاط مختلف هند و بعضی کشورهای مج
در عمرانات همچنان وی  .به میان آوردرا دهند و طریقه مهایانا یا راه بزرگ نجات 

مذهبی توجه خاص داشت و در تبلیغ و ترویب هرن مساعی زیادی را به خرچ داد و 
جمع و ایشان را حامیت و تشویق  معامران، حجاران، نقاشان و دیگر هرنمندان را

ود. همچنان سالطین کوشانی در قسمت جمع آوری شاهکاری های صنعتی من
که این  زیاد و مخصوص داشتند ۀوقت چون یونانی، رومی، هندی و چینایی عالق

 نوع برخورد و ارتباطات یکی از عامل عمدۀ پیرشفت راه ابریشم محسوب می شود.
 و دیگر کشورها من هاتوسعه تجارت امپراتوری کوشانی با رو عامل  راه ابریشم     
ت تجاری از ایاد می منایند، مراودنیز اقتصادی توسعه را عامل  باشد که آن می

بی  (بودایی -یونانوبودیک ) –گریکو  طریق راه ابریشم در توسعه و پیرشفت مکتب 
چون در عرص کوشانی رفت و آمد با امپراتوری رومن زیاد بود لذا  تأثیر نبوده است.
 ها از روم می آوردند. کرثت طال در عرص کوشانیرا یامنه زیاد طال بازرگانان به پ

 گردید. ییطال هایسکه رضب باعث 
های بازرگانان بزرگ که ماه ها دره های هندوکش و جلگه های وسیع  کاروان     

باخرت و تخارستان را طی میکرد از ماورای پامیر تا وادی هریرود و حوزه اندوس مال 
دادند. تجاران بزرگ جهت توسعه و کسب مفاد همیشه  نقل میالتجاره خود را 
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این افراد اعامر  ۀاعانه میدادند و اکرث معابد و ستوپه ها در خط السیر مذکور از اعان
خصوص بازرگانان( ه گردیده است و راهبین بودایی نیز توسط پیروان بودایی )ب

 (.65: ۰)منودند امرار حیات می
 نتیجه گیری

ابریشم که یکی از راه های قدیم می باشد. معرب ارتباطی بین رشق و غرب راه      
بوده و سبب انتقال اموال تجارتی، مدنیت ها، افکار و علوم بوده که از کرانه های 
رشقی بحیره مدیرتانه آغاز و تا قلب چین در آسیا امتداد داشت که به طول هفت 

تان و راه ابریشم یازده هزار کیلو مرت هزار کیلومرت و طبق نظر نویسنده کتاب افغانس
 امتداد داشته و طوالنی ترین راه کاروان رو بوده است.

شاهان کوشانی از جمله امپراتوران مقتدر آن زمان در قسمت مصئونیت،      
توسعه و ترقی این راه خدمات ارزنده یی را انجام داده و در به وجود آوردن شاخه 

راه ابریشم در اطراف و اکناف کاپیسا و کابل و های جدید و شاخه های فرعی 
مبادالت تجارتی و سیاسی شان با امپراتوری های چین، روم و پارت نقش ارزنده 
یی را در قسمت رونق و توسعه این مسیر بازی منوده اند. همچنان برای امنیت 
ی راه ابریشم در این مسیر کاروان رساها، حامم ها و مراکز حامیوی اموال تجارت

را ایجاد منوده بودند و از طریق راه ابریشم سفرا، علام، جهان گردان و صنعت 
گران داخل امپراتوری کوشانی و سایر امپراتوری های همجوار گردیده و باعث 
شده تا سهولت بیشرتی را برای تأمین روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی 

مقام پیرشفت و انکشاف ایجاد مناید، به همین سبب عرص کوشانی ها به انتهای 
 اقتصادی و هرنهای ظریفه رسید.

راه معروف کاروانی ابریشم روم رشقی)بیزانس( سواحل مدیرتانه و پارتیا را      
از جانب غرب و بازارهای ترکستان چین و چین را از جانب رشق به غرب 

منود. حامیت كوشانی ها از ادیان و معابد رابطه  امپراتوری کوشانی وصل می
ها داشته و كوشانی  و راه ابریشم مستقیم به انكشاف و گسرتش كیش بودایی

بوده که از هیچ گونه سعی و تالش در قسمت توسعه شکوفایی یگانه حاكمیتی 
 راه ابریشم دریغ نکردند.  

  



 ..کوشانیان و نقش آنان.

93 

 

 پیشنهادها
. راه باستانی ابریشم به کمک ماملک که در آن نقش تاریخی داشتند و یونسکو به 8

 فرصت بازسازی و احیا گردد.زودترین 
 . امنیت راه ابریشم  باید توسط کشورهای ذیدخل در این مسیر گرفته شود.4
. رسانه ها در مجموع باید در قسمت شناخت و اهمیت راه ابریشم برای عامه ۹

 مردم معلومات ارایه بدارد.
 مآخذ
 -علمی بودیک در جنوب هندوکش. رساله -احمدی، فرهاد. امتزاج هرن گریکو -۰

 .1395تحقیقی، مرکز تحقیقات باستان شناسی، اکادمی علوم افغانستان، کابل، 
امیری، غالم رحمن. سیستم اقتصادی کوشانی ها در پرتو کاوش های  -2

تحقیقی، مرکز تحقیقات باستان  -رساله علمی باستان شناسی و متون تاریخی.
 .1361شناسی، اکادمی علوم افغانستان، کابل، 

اکادمی  رة املعارفیدا املعارف. دور دوم، جلد چهارم، ریاست ةنا دایر آریا -3
 .1391علوم افغانستان، مطبعه نرباسکا، کابل، 

پنجشیری، عزیز احمد. افغانستان و راه ابریشم، چاپ اول، کابل،  -4
 .1387انتشارات سعید، 

روحی نایب خیل، لینا، کاپیسا و اهمیت راه ابریشم، "مجموعه مقاالت  -5
سمینار تحقیقات باستان شناسی در کاپیسای دیروز و امروز"، اکادمی علوم 

 .1393افغانستان، مطبعه بهیر، کابل، 
شامل، فرهاد. نقش راه ابریشم در تبلور فرهنگ و متدن باخرت زمین،  -4

 .1393پوهنتون پروان، وزارت تحصیالت عالی، 
عزیزی، نظرمحمد. تاریخ امپراتوری کوشانیان. جلد اول، وزارت اطالعات و  -8

 .1355فرهنگ، مطبعه دولتی، 
 انی ها در حوزه گندهارا، اكادمی علومشعزیزی، نظرمحمد هرن دوره كو  -۱

 .1388 ،کابلشعیب، ، مطبعه افغانستان



 کوشانیتحقیقات 

  94 
 

فیضی، کتابخان. "انتشار بودیزم از بهارت قدیم به افغانستان"، مجله  -۳
، وزارت 17باستان شناسی افغانستان، دور سوم، شامره اول، شامره مسلسل

 .1384اطالعات و فرهنگ، کابل، مطبعه بهیر، 
 



95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

خیلپوهنمل آرین تیامی رئیس   
 

 تأثیر کوشانی ها در انتشار دین بودیزم
The Influence of the Kushans in the 

propagation of Buddhism 
 

By: Senior Teaching Assistant. Arian Qeyami Raiskhil 

 
Abstract: 

The Kashan period forms a large part of the history of 
the great Aryana. The most golden period of civilization on 
the Aryan land was the Kashan period. The people of that 
period were not only warriors, but also a testimony to 
history. There were thousands of scholars, artists, 
painters, sculptors, architects, engineers, etc. who have 
not been able to find the dust of the day is to hide the 
monuments and monuments of that period. During the 
reign of the Kashan’s religions were important not only as 
beliefs but also in the reform of religious affairs and 
thousands of temples were established in the Aryan realm 
that would not only make the people of this land but the 
most distant people in the world. 
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During the reign of the Kashan’s, religions played an 
important role not only in beliefs but also in the reform of 
law and order, and thousands of temples were 
established in the territory of Ariana, which attracted not 
only the people of this land but also the distant pilgrims 
of the world. 

Buddhism in the Aryan period of the Kashan era 
acquired the status of a new religion and emerged as 
a Darwinian religious system. The Buddhist religion 
had many followers along with the common religions 
of the time, which made it easy for India to expand its 

empire there. 
 خالصه

 کوشانی ها بخش بزرگی از تاریخ آریانای کبیر را تشکیل میدهد.  دوره     
دوره متدن در رس زمین آریانای بزرگ دوره کوشانی ها بوده است. طالیی ترین 

گواهی تاریخ در ه بلکه ب ،تنها مردان جنگی بوده اند هدوره ن مردم مستعد آن
نقاش،  پهلوانان هرنمند،  عامل، دانشمند، به تعداد اغلبمیان کوشانی ها 

 فشار گار وروز  غبار غیره وجود داشت که گرد و مجسمه ساز، معامر، مهندس و
آن  های آفریده که آثار تاریخی و است دراز تاریخ تا هنوز نتوانسته های دور و
دوره  ۀبلکه بسیاری از آثار گرانبهای بجاماند ،از انظار پنهان کند دوره را 
والیات مختلف از باستان شناسی  کاوش های علمی و در نتیجۀ ها کوشانی
 استواری و منادی از و بدست آمده که بیانگر تاریخ درخشان آن دوره کشور

شد  زبان کوشانی ها ختنی خوانده میباشد.  ها می استعداد رسشار کوشانی
رسم الخط این دوره خروشتی بود که از قرن پنجم قبل از میالد تا قرن پنجم  و

تان تا پنجاب از سیس، روادو میالدی هزار سال عمر منود که از بلخ تا موهنج
 .ه استکشف گردید هده بامیان و رایب بود و آثار آن از بلخ،

حامیت قرار  هرنمندان طرف احرتام و دانشمندان و ین دوره علام،ا در     
 باکرتیان رواج داشت. -ریکوگین دوره طالیی صنعت ا داشتند. همچنان در
از عجایب عامل به نقاط کشور  دیگر ستوپه ها در گوشه و و مجسمه های بامیان

 ،از مناطق گردیز، تپه مرنجان کابل ها کوشانیۀ مسکوکات دور  شامر میرفت.



 ...ها درأثیر کوشانیت

97 

 

دست آمده است. تجارت این دوره از سواحل مدیرتانه به چین ه کاپیسا ب بگرام و
رقد در زمان  موسیقی و از آسیای میانه تا هند وسعت داشت. از راه ابریشم و

 مروج بود. نیز کوشانی ها
 مقدمه

کوشانی ها یا یوچی ها رشقی ترین قبایل ستی بوده اند. کوشانی ها پس از      
یوچی  .جیحون شدند سیحون و ،دوخورد با هوانگ نوها  وارد اراضی بین النهرینز 

این مهاجرت  باخرت را اشغال کردند. ها در قرن اول قبل از میالد جیحون را عبور و
جنوبی را در بر میگرفت در تشکیل تاریخ  ها که دایره وسیعی در آسیای مرکزی و

کوشانی ها در رسزمین آریانای قدیم که  مهاجرت ثر بوده است. هجوم وؤ کشور ما م
ساکنین این کشور قرار گرفتند. یوچی ها  هزاران خانواده رخت اقامت افگندند جز

 س خود اداره مییبعد از آنکه در شامل کشور مستقر شدند هر طایفه بوسیله ری
به  د ونسای سایر قبایل را تابع خود ساز ؤ ر  ندس کوشانی ها توانستیالخره ریاب شد.

 این صورت دولت کوشانی در رسزمین آریانا بوجود آمد.
کجوالکدفیزس چندی پس از آن ویامکدفیزس  اولین پادشاه مقتدر کوشانی     

در سال  ین زمان یعنیا در راه ابریشم حدوداً  شامل هندوستان را تسخیر کرد و
مقتدرترین پادشاه کوشانی ها  شود و میالدی از شامل به جنوب باز می۳۹

میالدی سلطنت کرده است. در زمان این شخد ۰4۱و ۰۹۱که بین  کنشکا است
پایتخت کشور قرار گرفت. پس از آن جانشینان  شاهی و بگرام بحیث شهر
در آنجا ناپدید  د که اکرثاً انخود کشه هند بۀ رسزمین پر جاذبرا کنشکای کبیر 

هند  میالدی است که در۹۹۱-۰۱۹ ها خر کوشانیأ وا پادشاه متیواسواد .گردیدند
، جنوب هندوکش گرفت را حکومت های محلی در شامل و جای آن و از بین رفت

بود که از کاپیسا در جنوب هندوکش یا کابلشاهان قوی ترین آن دولت کابلستان 
 .ندتا سواحل سند تسلط داشت

 ق.م(264) میالدی سوم قبل ازقرن زمان آشوکا در نیمه اول م در یز بودآیین      
 یکوشان یور تامپرا توسط بعداً در قرن اول و دوم میالدی وارد رسزمین آریانا گردید و
ها، کنشکای بزرگ، یکی از یور کوشانت. معروفرتین امپراها به اوج شکوفایی رسید

ابریشم و  ۀجاده همین موضوع، نقش مهمی در توسعهبود. آیین حامیان بزرگ این 
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توجه  با .های آسیایی ایفا کرد کشورو  منطقهکشور های م در رسارس ز گسرتش بودی
های عظیمی از بودا ساخته شد. این ها در این کشور، مجسمهبه حضور بودایی

هایی دید  هند و سایر کشور ،توان در چینها بسیار شبیه به آنچه امروز میمجسمه
 .شود، ساخته شده بودندها مذهب بودا به رسمیت شناخته میکه در آن

قبل  خاندان سلطنتی میباشند که از حوالی ها یکوشانپس گفته میتوانیم که      
به آن  اطقی که قبالًنم در میالدی یعنی بیش از پنب قرن5از میالد تا نهایت قرن 

قسمت  که د بودخواهیدر ادامه بحث شاهد سلطنت کرده اند و طوریکه  ،اشاره شد
 .سلطنت خود ضمیمه ساختند را در ماملک مجاور بزرگی از

همچون هیوانگ  غرب رشق و تاریخ نویسان  از زایرین وۀ چنانچه عد     
غیره این متدن بزرگ  مسرت کنو و، ، سوماتسینزانگ( -زانگ=خوان-)شوانتسنگ

با  رصفاً  های تاریخی خود کرده اند وثبت یاداشت ، را به چشم حیرت نگریسته
 آنگاه که برق متدن در ؛مشاهدات آفرینش های آن دوره به خود میبالیدند دیدن و

زیر انبوه  نزدیک جهان در های دور و ین رسزمین می درخشید تعدادی از کشورا
 جنگالت خزیده بودند.
 مربمیت تحقیق

 های جهان باستان میامپراتوری یکی از مقتدرترین ها کوشانی  امپراتوری     
،  میالدی مانند امپراتوری های رومچهارم  الی اولدر قرن امپراتوری باشد. این 

 .غیره دارای مدنیت بزرگی بود پارت و
ها در رسزمین باخرت به وجود آمد. بعد از آنکه این قبایل در باخرت  دولت کوشانی     

شدند که توانستند رسزمین باخرت را ترصف ای تقویه متوطن شدند باالخره تا اندازه
از ی بزرگ در زمان کوشانی ها. سیس منایندأ ها را ت منایند و دولت مقتدر کوشانی

قرن اول تا قرن سوم میالدی تعدد عقیده و مذهب مانند زردشتی، برهمنی، بودایی 
عرص در واقع اول قرن دوم میالدی  ۀنیم در .تحت حامیت دولت قرار داشت

در به خصوص  در زمان کوشانی هابوده یعنی وفایی آیین بودیزم در افغانستان کش
 کنشکا خود بودایی بود و در .به اوج خود رسیده بود سلطنت کنشکای کبیر ۀدور 

در کشور آثار با شکوهی این دوره  .مسکوکاتش ارباب االنواع بودایی را منایش میداد
های بامیان که یکی از هفت عجایب جهان امروز  مانند بت جا مانده است؛ما ب
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های دیگر به وجود ه شیو  ،های متفاوت و معتدد آمیزش شیوه هم در اثر اً است. بعض
 شد. را یاد آور بودیک -و گریگو باخرت -گریکواز مکتب توان  آمده که از جمله می

شاهان  به این معنا که منایش تجسم بودا یا مناد های بودایی در مسکوکات     
کوشانی به خصوص شاه مقتدر کوشانی ها )کنشکا( نشان میدهد که آیین بودایی 
بعد از نضب گیری به شکل های مختلف تجلی یافته؛ اما اوج انتشار بودیزم در کشور 
در دوره کوشانی ها به ویژه با توجۀ کنشکا بوده است. لذا جا دارد تا پیرامون نقش 

 حث صورت گیرد.کوشانی ها در انتشار بودیزم ب
 هدف تحقیق

هدف از این مقاله روشن ساخنت تأثیرات دولت مقتدر کوشانی ها در انتشار      
دین بودیزم می باشد و مطالعات در مورد آیین بودیزم و انتشار آن در گسرتۀ وسیع، 

گی دینی و سیاست ما را قادر می سازد تا گام به گام شکل گیری و توسعه زنده
 .وشانی را دنبال کنیمدینی حاکامن ک
 روش تحقیق

ای بوده و در این مقاله از روش تحقیق توصیفی این تحقیق نوع تحقیق کتابخانه     
تاریخی استفاده به عمل آمده است، همچنان اطالعات از کتب و رساله های علمی 

 و تحقیقی جمع آوری شده است.
  ایگاه ادیان در امپراتوری کوشانیج
 بلکه در ،حکمروایی کوشانی ها مذاهب نه فقط منحیث عقایددر زمان      

 اعامرهزاران معابد در قلمرو آریانا  قوانین نقش مهم داشت و اصالحات امور و
سوی ه دست جهان را ب بلکه زایرین دور ،تنها مردم این رسزمین راه ن گردیده بود که

ن ها و فرهنگ یونان زرتشتی عالوه بر ادامه پیروی از آییآیین کشانید.  خود می
باستان، در قرن دوم قبل از میالد نیز یک آیین مذهبی گسرتده در باخرت یا باکرتیا 
بود. عالوه بر این، قبایل ساکا و کوشان با ادیان و الهیات متامیز خود به این منطقه 
رسیدند و فتح هند توسط حاکم کوشان موسوم به ویامکدفیزس، تأثیرات مذهبی 

در این زمان، . فی کرد که مهمرتین آنها بودیزم و فرقۀ شیوا بودجدیدی را معر 
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بسیاری از آداب و رسوم و ادیان در امپراتوری کوشانی ها وجود داشته است که 
 (.56:۱را به خواست خود انتخاب کنند) آنامپراتوران آن می توانستند 

 کوشانی و انتشار دین بودیزم امپراتوری
بزرگ که امروز تاریخ درخشان آن توجه حلقه های سلسله کوشان شاهان      

خود جلب کرده است ه روشنفکر جهان و حلقه های فرهنگ دوست و ادب پرور را ب
آسیا چون مشعل فروزان در تاریخ و فرهنگ این  ۀزوایای تاریخ جهان باالخد قار  در

  (.۰۰:۹)ی و درخشش داشته استیوفاکبوم ش مرز و
ه چی که از جانب شامل وارد باکرتیا یقبایل صحراگرد یودر قرن اول میالدی،      

را  یمار کرده، باکرتیا را ترصف منودند و سلسلٔه کوشان و ها را تارشده بودند یونانی 
 نداشتند، امپراتوری خویش را بر ویرانه را ها که تجربٔه حکومت بنا نهادند. کوشانی

های یونانی و حتی الفبای یونانی را  هباره سک توری یونانی بنا نهاده و دواهای امپر 
های کابل و قندهار را  ن اول میالدی شهرقر ها تا اواسط  کوشانی. ندمتداول ساخت

 (.۹۰:۰۱)وری خویش را وسعت بخشیدندتنیز تسخیر کرده و امپرا
به این رسزمین ق.م( 264در قرن سوم قبل از میالد )دین بودایی توسط آشوکا      

ین بودایی از طریق آسیای مرکزی یدوران حکمرانی کنشکا، مبلغان آوارد شد. در 
های زیادی کردند. دورٔه  به چین سفر منوده و در پخش و اشاعٔه این آیین تالش

در دورۀ توان دورٔه متدن جدیدی برای افغانستان محسوب کرد.  ها را می کوشانی
 55و  ۹۱های  کرد و بت های بسیاری تراشی پیرشفت این خاندان پیکرامپراتوری 

قابل  ره های بعدی ساخته شده است.و در زمان کوشانی ها و  د مرتی بامیان که
بامیان مرکز  کوشانی ها در اوایل قرن اول میالدی به قدرت رسیدند وذکر است که 
 (.58:۹)قرار گرفتدین بودایی 

اواخر قرن اول مرتی با معابد و سموچ های اطراف آن در  ۹۱کار اعامر بودای      
 ساختامن بودای م میالدی دوام کرد وچهار عرص کنشکا آغاز و تا قرن  درمیالدی 

سموچ ها و آبدات ، ستوپه ها ،مجتمع پیکره های بزرگ و کوچک معابد مرتی 55
در  میالدی۹۹۱دیگر چند قرن را احتوا کرده است. خاندان کوشان در حوالی سال 

های کوچکی اینجا و آنجا رس  ، زمانی که خاندانزمان واسوادیوا رو به انقراض نهاد
ترصف منودند منقرض گشت. انقراض خاندان نیز بلند کرده و برخی از نقاط را 
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وفایی فرهنگی و هرنی بود که دیگر هیچگاه در ککوشانی پایان یک عرص یا دوره ش
 (.۹8:۰۹)افغانستان تکرار نشد

متام رسزمین آریانا همراه با شقوق مختلف در  بودیک در-عت گریکوصن     
از آفریده های عجایب آن دوره در  متام امور فرهنگی نقش مهم داشته بود و

مناطق دور دست جهان با قیمت های بزرگ همچون متربکات  کشور ها و
بودیک در آن دوره -ریکوگصنعت  یمتوان گفته می. شد انتقال داده می

چنانچه رسم  .را از خواب قرون بیدار کرده بود ی دیگرز کشور هابعضی ا
افتخارات  سنگ، مناد ماندگار و رسامی کتیبه سازی در چوب و الخط و

باشد. کوشانی ها در زمان حکمروایی خود  کشور ما می در هدور  جاودانی آن
، نوازنده گان، مجسمه سازان نقاشان، دانشمندان، معامران، علام و

به این  داده و حامیت خویش قرار مهندسان را مورد لطف و و هرنمندان
مدنیت عظیم را از خود بجا گذاشتند که از آثار  ترتیب شهر های بزرگ و

آن در سایر مناطق کشور  منقول از آثار غیر منقول آن در موزیم های کشور و
 (.63:11)توان یاد کرد می

 حامیت کوشانی ها از بودیزم
بودیزم در آریانای عرص کوشانی حیثیت دیانت جدیدی را اختیار کرد و بحیث      

یک نظام درویشانۀ دینی تبارز یافت. همچنان معابد کیش های دیگر چون 
برهمنیزم ، شیواییزم و جینیزم در رستارس کشور وسیع کوشانی وجود داشتند که هر 

 آن عرص قرار گرفته بود.کدام آنها مورد حامیت و برخورد مساویانه شاهان 
در دوره کوشانی ها معابد بودایی بیشامری ساخته شده است و این معابد در      

رسارس شاهراه ها اما اندکی دورتر از متدن در پیچ و خم کوه ها و جایی که برای 
روحانیون فضای آرام میداد، آباد شده است و اما به نیازمندی های روزانۀ خود هم 

ه اند. بقای این عبادتگاه ها یا معابد در کابل در شعب جبال خواجه دسرتسی داشت
صفا، شاه شهید، خورد کابل، شیوه کی، تپه مرنجان، چکری، گلدره، لوگر، بامیان، 

 بلخ و تکسیال واقع بوده است.
کنشکا نخستین پادشاه بود که به آیین بودایی گرایش فراوان داشت، در پشاور      

او فرمانروایی خود را در ساحه جنوب هندوکش تا کابل و کشمیر  نیز فرمان میراند
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امروزی گسرتش داد و با ترویب آیین بودا معابد بودایی پرشکوه و با رونقی در بلخ، 
 (. ۱۹:5کندز، کاپیسا، لغامن و قندهار بر پا کرد که بعدها به ویرانی کشیده شدند)

رن و ربع، مبادی فکری و فرهنگی از جلوس این شاه مدبر کنشکا به بعد  یک ق     
قدیم ویدی و اوستایی کشور با آثار مدنیت های هخامنشی، یونانی، هندی و 
بودایی آمیزش بیشرت یافت و عنارص تهذیبی ساکها و سیتی آریاییان تورانی شاملی 
هم در آن دخیل گشت. از نظر عقاید دینی و پرستش، آزادی تام در آن مراعات می 

ی مزدیسنایی آتش مقدس با ستوپه های بودایی که در آثار مقدس شد، آتشکده ها
و متربکات بودایی حفظ و پرستیده می شد، ارباب االنواع یونانی و هندی در معابد 

 بر مسکوکات وجود داشت.
چنانچه قباًل تذکر یافت شاه بزرگ کوشانی کنشکا که خود پیرو دیانت زردشتی      

بود. در اواخر سلطنت خود به کیش بودایی عالقمندی پیدا کرد و تحت تأثیر این 
گرایش وی به اقدامات بزرگی متوسل شد. اینکه اقدامات و تالش های او تا چه حد 

هل دینی را بار آورد در متام قلمرو توانست در متام ساحات تحت نفوذ وی تسا
مفتوحه کوشانی ها تساهل دینی و پلورالیزم عقیدتی حکمفرما بود و صومعه ها و 
ستوپه های مذهبی مختلف و فراوانی در این دوره اعامر گردید. به امر وی بسیاری 
از مجسمه ها و هیکل های رجال بزرگ و روحانی بودایی در هرن گندهارا به بهرتین 

ت هرنی ساخته شدند که تبارز این آثار حیرت انگیز قبل از همه مدیون ارادۀ صف
 (.۹۹:8هرن پرورانۀ فرهنگی کنشکا می باشد)

دین بودایی در زمان کنشکا در کنار ادیان معمول آن زمان پیروان زیاد خود را      
و داشت و همین مسئله باعث گردیده بود تا کنشکا به سهولت پای به هند گذارد 
امپراتوری خویش را در آن رسزمین وسعت دهد. همچنان در قرن دوم میالدی 
کنشکا یک دندان بودا را به سفیر چین اهدا منود و یکی از رسان یوچی یک کاپی 
کتاب مقدس بودایی را به هیأت مناینده گی چین در کشورش نیز اهدا کرد که 

تدریجی در چین رسایت گفته می شود بدین وسیله این مذهب به فواصل معین و 
کرد و تا امپراتوری روم توسعه یافت. این خود بیانگر آنست که امپراتوری کوشانی به 
ویژه کنشکای کبیر بودیزم را به مثابۀ آیین مفید مورد حامیت خویش قرار داده 

 (.8۰:5بودند)
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از  اینکه دین بودایی در آن عرص دین رسمی بوده یا خیر؟ و بهره برداری سیاسی     
آن صورت می گرفت یا خیر؟ در میان صاحبنظران اختالف موجود است. بسیاری 
باور دارند که کنشکا گرایش عمیق نسبت به آیین بودیزم داشت و معتقد نیز به آن 
بود، اما بعضی دیگر گرایش کنشکا را نسبت به بودیزم رصفاً یک بهره برداری 

اهان کوشانی از لحاظ مذهبی سیاسی می دانند. چنانچه به قول دانشمندی: ش
پیرو آیین خاصی نبودند از ایرنو دیده می شود که آیین خاصی را نیز به صورت 
مذهب رسمی قلمرو خود ترویب نکرده اند و با پیروی مذاهب و آیین های مختلف، 

 (.4۹:6آزادانه به فعالیت های مذهبی خود مشغول بودند)
: حامیت آیین بودایی در نزد کنشکا همچنان دانشمند دیگری نیز می گوید     

جنبۀ سیاسی داشته است؛ زیرا او بدین وسیله توانسته به اشغال رسزمین های تازه 
دست یابد ولی هر چه باشد این نکته محقق است که ارتباط بودیزم با متدن 

 کوشانی پر ارج و وسیع بوده است.
ده اند تا در امتزاج عقاید همه  شاهان کوشانی به اندازه توان شان تالش ورزی     

دینی کاری را انجام دهند تا نزدیکی یک دین با دین دیگری محسوس گردد، به 
خصوص کنشکا این امتزاج دینی را قوت بخشید که از برکت آن فرصت آن را 
مساعد ساخت تا قلمرو حاکمیت خویش را توسعه دهد و به یک امپراتوری 

 مقتدر مبدل گرداند.
باًل تذکر به عمل آمد رسزمین کوشانی ها بسرت آرام برای اختالط طوری که ق     

مذهبی بود. چنانچه می توان این امتزاج را در سکه های کوشانی ها که حاوی 
تصاویری خدایان یونانی، رومی و هندی می باشد، نیز به وضاحت مشاهده منود. 

ارباب االنواع،  در مسکوکات فرمانروایان کوشانی دیده می شود که پرستشگاه های
 الهه ها و ادیان مختلف با چه مهارتی به روی آنها کندنکاری شده است.

در متام قلمرو کوشانی ها تساهل دینی و پلورالیزم عقیدتی حکمفرمایی داشت      
و صومعه ها و ستوپه های مذهبی فراوانی در این دوره ساخته شده اند. این خود 

اری کوشانی ها غیر از آیین بودیزم سایر مذاهب منایانگر آنست که در عرص زمامد
غیره موجود بوده که همه تحت حامیۀ دودمان کوشانی  چون برهمنیزم، شیواییزم و

 (.۰۹6:۰ها قرار داشته اند)
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یونانی را که به جای آنها جایگزین شده  -کوشانی ها سنت های یونانی و هندو     
بودند به ارث بردند و حامیت آنها از مؤسسات بودایی به آنها اجازه داد که به عنوان 

از اواسط قرن اول تا اواسط قرن سوم میالدی که آیین  یک قدرت تجاری رشد کنند.
ی شد، از طریق جاده ابریشم به چین و سایر بودایی توسط کوشانی ها حامیت م
 .کشور های آسیایی گسرتش یافت

در قرن اول میالدی، کتاب های بودایی توسط راهبان و حامیان معامله گر      
های زمینی که از چین و  آنها تولید و حمل می شدند. همچنان در این مسیر

وسعه کتاب های سایر مناطق آسیا می رفتند صومعه هایی تأسیس می شد. ت
بودایی، باعث ایجاد زبان مکتوب جدیدی به نام گاندارا )گندهارا( شد. گفته 
می شود که محققان، بسیاری از کتیبه های بودایی را پیدا کرده اند که شامل 

 .زبان گانداری یا گندهارای است
سلطنت هوویشکا مطابق با اولین شواهد معرفت شناختی بودا آمیتابا، در      

قسمت پایین یک مجسمه قرن دوم است که در گووینو ناگار و اکنون در موزیم 
سلطنت هوویشکا" می  ۹۱مهتورا یافت شده است. این مجسمه متعلق به "سال 
ختصاص یافته است. همچنان باشد و توسط خانوادۀ از بازرگانان به "آمیتابا بودا" ا

 بود. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که هوویشکا خود پیرو آیین بودیزم
کوشان، سنت های هرنی یونان و  اقتدارهرن و فرهنگ گندهارا، در چهار راه      

چندین . بودایی را ادامه داد و معروف ترین بیانات تأثیرات کوشان بر غربی هاست
شناخته شده است، جایی که آنها با یک  گندهارا کوشانی ها ازتصویر مستقیم از 

تونیک، کمربند و شلوار منایش داده می شوند و نقش جانبازان بودا و همچنان 
 .و بودای آینده را بازی می کنند بودیستوا نقش 
در زمان امپراتوری کوشانی، تصاویر بسیاری از گندهارا شباهت شدیدی با ویژه      

ره های یونانی، سوری، فارسی و هندی به اشرتاک می گذارد که گی های چه
منایانگر یک اختالط مذهبی و عقیدتی است. در مناد نگاری، آنها هرگز با مجسمه 
های بسیار هلنیستی "بودای ایستاده" ارتباط ندارند که به همین دلیل ممکن است 

 (.48:6)مربوط به دورۀ تاریخی قبلی باشد
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 ها در کابلستانادیان کوشانی 
هنگامی که کوشانی ها در حوزه باخرتی حکومت خود را تأسیس کردند، عالوه      

بر دین شیوایی و آیین برهمی، آیین زردشتی که مرکز نشأت آن بلخ بود همچنان در 
افغانستان رواج داشت. مبلغین آیین بودایی در اثر توجه جدی آشوکا که عرصش 

( یک دورۀ اخالقی و روحانی نامیده می شود در Kalingaبعد از جنگ کالینگه )
نیمۀ اول قرن سوم قبل از میالد به طرف ساحات مفتوحۀ غرب در رسارس افغانستان 
نرش و بسط یافت و تا هزار سال به حیث یک دیانت به هامن اساس خود فقط در 
 جنوب غرب و یک قسمت از نقاط مرکزی و شامل افغانستان تا زمان توسعه اسالم

 در افغانستان و آسیای مرکزی تسلط داشت.
به طور کلی شاهان کوشانی ها از لحاظ مذهب با آنکه پیرو آیین خاصی نبودند،      

اما هر کدام از این شاهان در دوره حکومت خود بنابر مقتضیات زمان و مصالح 
 حکومتی، ادیان یا مذاهب خاص را مورد حامیت قرار می دادند.

به رسوم، معتقدات و مذاهب ملیت های مختلف با نظریه وسیع و کوشانی ها      
تحمل بی پایان می نگریستند و در این مورد از هیچ گونه تعصب و تبعیض و 
تنگ نظری برخورد منی منودند. آنها نه کدام دینی را بوجود آورده اند و نه هم 

م و حامیت دولت کوشیده اند کدام دینی را از بین بربند، بلکه همه را مورد احرتا
 (.5۱:۳خود قرار داده بودند)

باید گفت مذاهب مختلف  زردشتی، بودایی، برهمنی و غیره به طور مساویانه      
تحت حامیت کوشانی ها قرار داشتند، آنان رصف نظر از هر نوع تعصب همیشه 
تالش می ورزیدند تا تفوق یک دین بر دیگر دین را از یاد برند و در رابطه به 

سویی ادیان تالش ورزند. چنانچه آثار بازیافته از بگرام، بغالن، سمنگان، کابل، هم
پشاور، چار صده، تکسیال، متهورا و غیره که به خوبی قابل رویت هستند بیانگر 
گشاده نظری مذهبی کوشانی ها بوده به خصوص سکه های دوره کوشانی و نیز 

را برای شناخت کیفیت دین در کتیبه های پلخمری و رباطک که اهمیت این آثار 
 دوره کوشانی منی توان از نظر دور داشت.

باید گفت دین بودایی در ارتباط به عرص کوشانی منشأ تحقیقات جالب و با      
ارزش از نگاه کوشان شناسی داشته باشد. چنانچه پیکره های بودا که فعالً 
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تأثیر آیین بودایی در این تخریب شده و آثاری از آنها باقی منانده خود منایانگر 
رسزمین بوده و باعث گسرتش امپراتوری کوشانی در رسزمین های گوناگون 

  (.8۰:4شده است)
 نتیجه گیری

در نتیجه می شود عرض کرد که کوشانی ها وقتی از آمو دریا عبور کردند      
باخرتی را به عقب نشینی مجبور ساخت و خود در افغانستان -حکومت یونانو

زی مسکن گزین شدند و با مردم بومی این منطقه خلط شدند و ترصفات امرو 
خویش را تا نزدیک بامیان رسانید. ابتدا به پنب قبیله تقسیم شده بود که قبیله 
کوشان در رأس همۀ آنها قرار گرفت و کدفیزس اول، اولین شاه کوشانی است که 

جاب را در تسلط مناطق مختلف مثل: سغدیانه، قندهار، کابل، سیستان و پن
 خویش داشت. بدین ترتیب کوشانی ها به حیث یک قدرت و دولت قد علم کردند.

بعد از کدفیزس اول کدفیزس دوم که فتوحات خویش را تا مجرای دریایی      
گنگا رسانید و به تعقیب آن کنشکا شاه کوشانی گردید وی شاهی بود که هند را 

بودایی را پذیرفت و جرگۀ چهارم دین  نیز مستعمرۀ خود گردانید. کنشکا دین
بودایی را به منظور رفع اختالفات میان مذاهب بودایی دایر کرد که در نتیجۀ آن 
مذهب هینایانا یا عرادۀ کوچک به حیث مذهب رسمی شناخته شد و مورد 

نفری کشمیر طریقۀ مهایانا یا عرادۀ  5۱۱اصالح قرار دادند و در شورای بزرگ 
د آوردند و جمله تعصبات از بین رفته و دامنۀ انتشار آیین بودایی بزرگ را به وجو 

 وسیع و گسرتده گردید.
فرهنگ کوشانی ها به روی صفحات کابل و کابلستان با تاریخ دوره بودایی      

کشور پیوستگی تنگاتنگ دارد که بدون خوانش عمیق آن منی توان از متدن کابل 
بودایی و اثر آفرینی شگرف آن در  زمین به درستی سخن گفت. ترویب دین

 کابلستان به سدۀ سوم پیش از میالد تعلق دارد.
کوشانی ها رشایط الزم را برای رشد و عروج فرهنگ ها، مناسبات فعال اقتصادی      

و فضای پویای سیاست و فرهنگ برای اقوام و مردمان گوناگون نژاد، مذاهب و زبان 
به عبارت دیگر با توجه بر زمینه های رشد و  رد،های مختلف محلی و قومی بوجود آو 

شکوفایی همه فرهنگ ها، مذاهب و باورهای دینی مردمان آسیای مرکزی، خود 
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موجد نوعی پلورالیزم اجتامعی، سیاسی و فرهنگی بین گروه های اتنیکی در قلمرو 
 سیاسی شان گردیده اند.

حاکمیت کوشانی ها می  کابل از کانون های چشمگیر متدن بودایی در عرص     
باشد. آثار مدنی آن عرص از ساحات مختلف کابلستان و ساحۀ شهری کابل در 
مناطق روی تپه ها و کوه ها مثل: کمری، شیوه کی، دامنه شاخ برنتی، پنجه شاه 
 )تپه نارنب( تپه خرض، شهدای صالحین، خواجه صفا، تپه مرنجان، کنجکی پغامن،

نه علی آباد، باالحصار و غیره بدست آمده اند. در گرد تپه سالم در دهمزنگ،
بازیافت های باستانی از این کانون ها عالوه بر آثار دوره کوشانی، مقداری از 

 مسکوکات مربوط به شاهان یونانی، باخرتی و ساسانی ها هم موجود می باشد.
از نظر زبان و رسم الخط نیز فرهنگ کوشانی بدین معنی غنی بود که رسم الخط 
یونانی، برهمنی و خروشتی را در کتیبه های معابد و مهادژ بغالن به زبان دری 
تخاری قدیم نوشته اند که با پشتو هم قرابت زیاد دارد، ولی در رسم الخط خروشتی 

می کردند. همچنان آثار خط برهمنی زبان سانسکریت و پراکریت را نیز استعامل 
 نیز در افغانستان آن وقت به نظر می آید. 
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 های بودایی بار معنایی برخی از مناد
The semantic burden of some 

Buddhist symbols 

By: Assistant Research. Storai Shams Mayar 
 

Abstract: 
Buddhist symbols with profound philosophical 

implications are the most important means of recognizing 
the ontology of Buddhist thought and doctrine, that each 
containing a world of meanings. So the article has a hand 
in answering that question, that is the Buddhist symbols a 
means of conveying beliefs? It was designed. In this 
article, the type of research is historical descriptive. 

The semantic load of some symbols (Swastika, lotus 
flower and lion symbol) has been analyzed. Of course, the 
findings were able to provide an acceptable answer to the 
main research question. That we can say without a doubt, 
symbols and signs are indissolubly connected with 
religious, believes and credences and these are the 
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symbols that the course of conduct revealed the teachings 
and the requirements of every religion and transfer. 

 خالصه
مناد های بودایی با مفاهیم عمیق فلسفی مهمرتین وسیله برای شناخت      

سیر و سلوک، اندیشه ها و آموزه های بودایی است که هر کدام عاملی از 
ظور ارایه پاسخ به این پرسش معانی را در بر دارد. لذا مقاله دست داشته به من

که آیا مناد های بودایی ابزار انتقال مفاهیم اعتقادی استند؟ طرح گردید. در 
این مقاله که نوع تحقیق توصیفی تاریخی است بار معنایی برخی 
منادها)چلیپای شکسته یا سواستیکا، گل نیلوفر و مناد شیر( واکاوی گردیده 

ی تحقیق توانسته است پاسخ مورد قبول را است. البته یافته ها به پرسش اصل
ارایه دهد. یعنی بدون تردید منادها و عالیم با آیین ها، ادیان، عقاید و باورها 
 رابطۀ ناگسستنی دارد و همین منادها استند که سیر سلوک، آموزه ها و

 هر دین و آیین را برمال ساخته و انتقال می دهند. ینیازها
 

 مقدمه
یا سمبول یا عالیم در آیین بودایی سواالتی را در ذهن انسان  وجود منادها     

به وجود می آورد و انسان را بر می انگیزد تا دریابد که فلسفۀ وجودی این 
سمبول ها یا منادها در آیین بودایی چه بوده و روی کدام هدف خاص این 

ی بار عالیم و سمبول ها در آیین مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. بررس
معنایی مناد های بودایی، درک مفهوم و معانی آنها وسیلۀ مهم برای شناخت 

های بودایی است و ما را با اندیشه وی بیشرت آشنا می سازد. ه اندیشه ها و آموز 
ها کار  هر چند بیان بار معنایی و فلسفۀ وجود و هدف کاربرد همه عالیم یا مناد

در این نوشتۀ کوتاه بسنده منی باشد ولی با فراگیر و بحث مطول را نیاز دارد که 
های بودایی، به  آنهم مصمم شدم تا مقالۀ را زیر عنوان بار معنایی برخی از مناد
 رشتۀ تحریر در آورده و خدمت عالقمندان این بخش ارایه منایم.

 تحقیقمربمیت 
یک ای مربوط به عالیم و یا منادها هر کدام بیانگر موضوعات مهم و ویژه     

آیین و دین میباشند. این عالیم یا منادها )سمبول( ابعاد مختلف مفاهیم 



 ...بار معنایی برخی از

111 

 

گر مفهوم انموجود در یک دین یا آیین را بازتاب می دهند هر عالمه یا مناد منای
خاص می باشد. از جمله مناد های بودایی آثار هرنی بوده و آثار هرنی در هر 

ارد که برای دانسنت نیازها، برهۀ زمان مفاهیمی گسرتده و عمیق را در بر د
عقاید، مفکوره ها و غیره شکل گرفته است، منادها هر کدام سوژۀ عمیق داشته 
و در آثار باستانی مفاهیم خاص را بیان می کند و هر یک محتوای عمیق 
فلسفی را در بر دارد. پس بازتاب معنای و مفهوم این منادها موضوع بسا مهم و 

بوده و جا داشت تا در مورد مقالۀ به رشتۀ تحریر  درخور اهمیت و جالب توجه
 درآمده و به دسرتس مشوقین این بحث قرار گیرد.

  سوال تحقیق
یا و های بودایی انعکاس دهندۀ آموزه های بودایی محسوب می شوند؟  آیا مناد -۰

 های بودایی ابزار انتقال مفاهیم اعتقادی استند؟  آیا مناد این که
 

 هدف تحقیق
بودایی و توضیح برخی از ابعاد معنایی  مناد هایهدف اصلی این مقاله بررسی      

 ع دست داشته در مورد موضوع است. این منادها با در نظرداشت مناب
 روش تحقیق

روش تحقیق با توجه به نوع موضوع تحقیق، روش تحقیق توصیفی تاریخی است      
نه ای بوده ولی از لحاظ ماهیت نوع و این تحقیق به طور عام نوع تحقیق کتابخا

-تحقیق خالد می باشد. ابزار گرد آوری داده ها کتب، مقاله ها، رساله های علمی
تحقیقی پیرامون موضوع بوده که در کتابخانه اختصاصی اکادمی علوم افغانستان و 

 کتابخانه شخصی نویسندۀ مقاله، موجود بوده است.
 پس منظر موضوع

دینی نشانه های هستند که در  یمنادها با ادیان رابطۀ تنگاتنگ دارند و منادها     
قالب محسوس به عامل نا محسوس اشاره دارند. نقش منادها در هرنهای دینی 
چنان قابل توجه و حایز اهمیت است که آنها را می توان اجزای تفکیک نشدنی 

ل و مضامین ساده و محدود فرهنگ برصی ادیان دانست. منادها عموماً اشکا
و جهانی ها پیچیده و نامحدودها را تداعی می کنند.  روحانیونهستند که در ذهن 
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 مناد هایالبته شناخت یک اعتقاد و یا یک آیین بدون آشنایی با رمز و راز و مفاهیم 
 (. 6: ص.8رود) آن، دانش ناقد به شامر می

ای نیست که هدف اش ت ساختهبدین منوال در هرن بودایی هیچ نقش و دس     
رصفاً منایش زیبایی باشد، بلکه نسبت به آن مشاهدات و دعوت به آنها از طریق 

 اشکال و صوری است که انسان را تشویق به تشبه به بودا می مناید.
وجه هرنی آیین بودایی ابتدا با نگارگری آغاز شد که در آن درختان و تخت های      

های بودا تصویر می کردند. این نگارگری یا نقش ه جای پیکر خالی و چرخ ها را به 
ی است که غالباً مسایل و مفاهیم پیچیدۀ را تجسم می مناد هایپردازی شامل 

 بودا بودند و خواه محل رویداد مناد هایآغازین واقعاً  مناد هایبخشند خواه این 
 می آوردند.های مقدس چون تولد و یا روشن شده گی او بودند که در نقش ها 

هرن بودایی در سیر تاریخی اش تالش کرده تا حقایق جاودانۀ این آیین را      
غیر از  مناد هاییادآوری و بیان کند. این یادآوری در ابتدا به شکل سمبول ها یا 

پیکره های بودا است، ولی به تدریب با گسرتش آیین بودایی به صورت پیکره و جسم  
بودایی در هرن بودایی به  مناد هایتقسیم بندی کلی ترسیم می شود که در یک 
 سه دسته تقسیم شده اند: 

 ، شیر، نیلوفر آبی. پا سواستیکا، چرخ دارما یا دهرمهمانند چلی: مناد های غیر شامیلی -۰
 نیمه شامیلی: مانند ستوپه ها، تخت خالی، جای پا. مناد های -۹
 شامیلی: مجسمه ها و نقش برجسته های بودا. مناد های -۹
مناد های غیر شامیلی مناد هایی است که به طور انتزاعی به حقیقت غایی      

یا هم به عبارت دیگر مناد های غیر  (.5۹-5۱: صد. 4یا نهایی اشاره دارد)
(. 6: ص.8شامیلی مناد هایی است که به طور انتزاعی به معبود اشاره دارند)

بنابراین هدف نهایی مقالۀ دست داشته بیان بار معنایی این منادها به 
 خصوص مناد های غیر شامیلی )مناد های چلیپای شکسته یا سواستیکا، شیر

گل نیلوفر( می باشد که در ادامۀ بحث به آن پرداخته شده است و ذیالً توجۀ  و
 دارم.  شام خواننده گان گرامی را به آن معطوف می
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 ایی برخی مناد های بوداییبار معن
طوری که می دانیم طریقۀ هنایانا یا طریقۀ کوچک اجازه داده بود که پیروان      

می توانند پیشوای خود )بودا( را با عالیم و ممیزات مادی و پدیده های عرف شان 
مذهبی، با حفظ رسالت دین و معتقدات بودایی مورد عبادت و طاعات قرار دهند به 

موجودیت بودا را در ها ر قبل از رضب مسکوکات آشوکا و خلف موریایی همین منظو 
تجسامت مادی از طریق عالمات یا سمبول ها معرفی منوده و مورد عبادت قرار می 
دهند؛ قبل از پیکره ها و تجسامت بودا، تجسامت مشابه بودا یعنی همین عالمت و 

کوشانی تبارز پیدا می  منادها است که بعداً در سکه های موریایی و سکه های
(. تا قبل از جلسۀ بزرگ کشمیر یا جلسۀ چهارم که در زمان 6: ص. ۰۹کنند)

حاکمیت شاه مقتدر کوشانی ها یعنی کنشکا دایر گردید؛ پیکره های بودا وجود 
نداشت و یا هم تجسم بودا و پیکره های متعدد او را مجاز منی دانستند، لذا از 

مشخد که بازگو کنندۀ موجودیت بودا و متثیل کنندۀ جریان  مناد هایعالیم یا 
فلسفی وی در حضور پیروانش باشد، استفاده می کردند. هر یک از این منادها بار 

: ص. ۳معنایی خاص دارد و این منادها یا شامیل ها محتوای عمیق فلسفی دارند)
 می گردد: توضیح ( که معنا، مفهوم و جایگاه برخی از این منادها ذیال8۹ً
 . چلیپای شکسته یا سواستیکا8
سواستیکا واژۀ سانسکریت است و از دو بخش "سو" و "ستی" ساخته شده به      

به معنای بودن بوده یعنی  ASTIKAمعنای زیبا، خوب، فرخنده و خجسته است و 
به روی هم نیک خوب)خوش چانس بودن( نیز معنا می شود. این نشان مناد 

(. سواستیکا به ۰68: ص. ۹گی و حرکت است)ونی، فرخندهخوبی، خوشی، افز 
( در Buddha padasحیث عالمت آرامش و فروزنده گی و اطمینان در بودا پادا)

(. در آیین بودیزم و جین 4۹6: ص. ۰دیده شده است)  (yakshiکنار یکشی)
سواستیکا راست گرد را منبع خورشید، روشنایی، بهار و تابستان)خوشی( می 

؛ سواستیکا چپ گرد را منود شب و تاریکی و الهۀ کالی آفرینندۀ وحشت، دانند
 جادو، خزان، زمستان)ناخوشی( می شناسند.
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مناد سواستیکا به صورت چهار بازو با انتهای خمیده بوده که به خاطر      
خمیده گی انتهایی بازوان به چلیپایی شکسته نیز معروف گردیده؛ آن را 

(. سواستیکا از نظر فورم به ۰56و  ۰68: صد. ۹سواستیک نیز می نامند.)
نی خمیده شده گونه عالمت جمع که انجام هر یک از آنها چه فوقانی و چه تحتا

و به شکل مناد گونه در هر یک از دوره های تاریخی و متدنی در میان ملل 
 (. 4۹6: ص. ۰گوناگون وجود داشته است)

در مورد قدامت چلیپا و مفهوم منادین آن و دالیل کاربرد آن به روی آثار هرنی      
ور را مناد عقاید، باورها و نظریات مختلف ارایه گردیده است. گروهی عالمت مذک

نژاد آریایی دانسته. اما تعدادی از دانشمندان به این باور اند که این عالمت مناد 
نژاد خاص نیست؛ بلکه به عنوان مناد اعتقادی و مذهبی به روی آثار هرنی به کار 

(. بعضی دانشمندان عقیده دارند که مبدأ ۰5۱-۰68: صد. ۹میرفته است)
رۀ سند بود و در فلسفۀ بودایی موجودیت پیدایش سواستیکا در هندوستان دو 

(. البته جنبه های 4۹5: ص.۰عالمت سواستیکا مظهر وجود پنداشته شده است)
اعتقادی نقش یا مناد مذکور سبب گسرتش آن در زمان اقوام و ملل گوناگون در 

 (. ۰5۱-۰68: صد. ۹دوران های مختلف تاریخی بوده است)
ودار زنده گی در قلب بودا، رمز آیین او و فرو رفنت چلیپای شکسته یا سواستیکا من     

(. در سینۀ بسیاری از تجسامت ۰5۱در خود است)هامن: ص. 
( این عالمت نقش بسته است که در واقع مظهر قلب وی به Buddhistvaبودیستوا)

 خورشیدی. ۹6/۳/۰۹۳۱تاریخ مراجعه  ،www.wordpress.comمنبع:  مناد سواستیکا،( ۰)تصویر

http://www.wordpress.com/
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شامر میرفت و قرار نظریۀ دانشمندان ایکونوگرافی، سواستیکا در دورۀ تعالیم فلسفی 
 ( 4۹5: ص. ۰های چین و چاپان راه یافته است) شامل غرب هند به کشور بودایی از

ان به شامر میرود، عالمت چلیپای یدر جای پای بودا که عبادتگاه بزرگ بودای     
های چون  ان در کشوریشکسته یا سواستیکا دیده می شود، بسیاری از بودای

افغانستان، هندوستان و چین در دوران آیین بودایی در لباس خویش چلیپا رسم 
می منودند و آن را همچون نشان جادویی و سحر آمیز برای دور کردن آسیب و گزند 
و نیش گزنده گان به کار میربدند. در سینۀ برهنۀ مجسمه بودا به هنگام نیاش و فرو 

بان او به هنگامی که لباس به تن دارد، عالمت رفنت او در خویش و نیز در گری
 (. ۰5۱-۰68: صد.۹چلیپای شکسته یا سواستیکا چپ گرد، دیده می شود)

در آیین بودیزم سواستیکا در کف دست و کف پای مجسمه های بودا نقش      
می شد و بعضی از دانشمندان را عقیده بر آن است که سمبول سواستیکا از 

های چون چین، جاپان، کوریا و غیره گسرتش  ا در کشورطریق پیکره های بود
 (. ۰55پیدا منوده است)هامن: ص. 

نقش یا مناد چلیپای شکسته یا سواستیکا در تزیینات به دست آمده از جای پای      
غیر شامیلی به حساب می آید. این  مناد هایبودا دیده می شود. سواستیکا از 
رن پیکره سازی و تصویرگری یا نقاشی از بودا به مناد با پیرشفت آیین بودایی و ه

متثال های بودا راه یافت؛ البته محل قرار گرفنت مناد مذکور در ابتدا روی انگشتان 
پای بودا بوده است، اما بعدها در مجسمه های بودا بر سینۀ وی ترسیم شده است. 

اهی به روی معموالً چهار چلیپای شکسته بر روی چهار انگشت پا ترسیم شده و گ
پنچ انگشت نیز دیده می شود. در کف پای بودا عالوه بر نقش چلیپای شکسته 
دیگر عالیم، نشانه و یا منادها نیز دیده می شود، مثالً: چرخ قانون)دارماچکره(، گل 
 نیلوفر و غیره که هر یک در جایگاه خود مفاهیم و معانی بسیار عمیق را در بردارند. 

 ر آیین بودا دارای مفاهمی متعدد است از جمله: نشان چلیپای شکسته د
چهار حقیقت)حقیقت رنب، حقیقت خاستگاه رنب، حقیقت رهایی از رنب و حقیقت  -

 راه رهایی از رنب(. 
 گردش در آوردن چرخ  آیین. -
 رفنت راهبان و آموزگاران بودایی به چهار گوشۀ هند و اقصای جهان. -
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دن نظام طبیعت که منادی از فنا ناپذیری و چهار عنرص طبیعت و در چرخش بو  -
 عدم پایداری موجودیت است.

در مورد مناد چلیپای شکسته یا سواسیتکا تفاسیر مختلف و متعدد وجود دارد به 
 گردد:  عنوان مثال رصف دو تفسیر آن به گونۀ فرشده ذکر می

و تجربۀ بوداگی این مناد را راز پنهان آیین بودا می نامند، یعنی عمق آیین بودا  -۰
 غیر قابل تفسیر است. )رسیدن به حقیقت یا روشن ضمیری( یا بودن شدن 

این مناد در فلسفۀ بودیزم در حقیقت مناد از قلب بودا است. بدین ملحوظ مناد  -۹
سواستیکا یا چلیپای شکسته در مجسمه های بودا به روی سینۀ وی نقش بسته 

 (.5۹-5۱: صد. 4است)
 . گل نیلوفر4
گل لوتوس یا نیلوفر در ادیان و فرهنگ های باستان مورد احرتام و ارزش بوده و      

آن را در معابد و ساختامن ها و هرنهای تجسمی به منایش می گذاشتند و منحیث 
مختلف مانند: نجابت، رشد معنوی انسان، چرخۀ تولد و غیره مورد احرتام  مناد های

 (.88: ص. 6قرار می گرفت)
مناد نیلوفر مناد دیگر غیر شامیلی در آیین بودیزم است. این گل در اکرث گل      
بودایی دیده می شود. گلربگ های متعدد گل نیلوفر بیانگر الیه های مختلف  های

هستی و ادوار بی پایان تاریخ است که یکی بعدی دیگر ظهور می کنند. گل نیلوفر 
پایه های تخت دیده می شود، در  در آثاری که تخت بودا را نشان میدهد به عنوان

آثاری که جای پای بودا را نشان میدهند نیز دیده می شود و در تجسامت و پیکره 
ها همچنان بودا به صورت نشسته یا ایستاده بر گل نیلوفر دیده می شود. پس گل 

یان در آثار هرنی و معامری ینیلوفر)لوتوس( گسرتده ترین مناد غیر شامیلی بودا
، ست. به این ترتیب گل نیلوفر در هرن بودایی به این معنا نیز آمده استبودایی ا

یزه گی می تواند از دل بدبختی ها و درد و رنب جهان رس کهامن طوری که صفا و پا
برآورد، هامن طور شکوفه های زیبای آن به رنگ زرد مالیم از درون گ ل و لجن رس 

 (.56: ص. 4برآورده و باز می شوند)
عنوان مثال یکی از مهم ترین ویژه گی های نظریه "راه کامل" آیین بودایی، به      

رویکرد تدریجی و گام به گام است، یعنی انسانها در مراحل گوناگون رشد اخالقی و 
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معنوی معموالً با نیلوفرهایی مقایسه می شوند که در مرداب رشد می کنند. کسانی 
د، هامنند نیلوفر هایی اند که در آب گل که به باالترین مرحلۀ کامل اخالقی میرسن

(. بدین ۹۱: ص. ۰۱آلوده روییده اند، اما برتر از آن هستند و به آب آلوده نشده اند)
ارتباط آن با آب است. چون خود آب  قرار مهمرتین اهمیت گل لوتوس و یا نیلوفر

ه در ( است و نیلوفر آبی که ریشCosmic oceanمنادی از اقیانوس اولیۀ کیهانی)
قعر آب دارد ولی بر سطح آب شکفته می شود به معنای شکوفایی جهان و رسیدن 

(. پس می توان گفت که ظهور نیلوفر از آب 8-4: صد. 8آن به مرتبۀ تجلی است)
های اولیه که عاری از هر گونه آلودگی بوده، نشانۀ خلوص، پاکی و نیروی بالقوه 

 ش و معرفت ظهور می کند.است که از درون آن نیروی مقدس حیات، دان
گل نیلوفر به حیث مناد و رمز در طول دوره های مختلف به کار رفته و ریشه در      

ای دارد و با گذشت زمان جایگاه اش را حفظ باورهای دینی، مذهبی و اسطوره
منوده است. در آیین بودیزم گل نیلوفر از کل جهان مناینده گی می کند. طبق 

، بودا در روی گل لوتوس ظاهر شده بود و اولین جای پای بودا افسانه های بودایی
در زمین درز ایجاد کرد و گل لوتوس از آنجا روییده است. از طرفی هم گل نیلوفر یا 
لوتوس در آیین بودایی رنگ دوگانه داشت؛ هم سمبول وجود بودا قبل از بودا شدن 

ا پنداشته می شد، یعنی بود و هم در معابد بودایی سمبول عظمت و موجودیت بود
قبل از اینکه پیکره ها یا تجسامت بودا در معابد و ستوپه ها کشیده شوند. گل 

 نیلوفر یا لوتوس به عوض جای تجسم بودا تصویر می شد.
از نظر ایکونوگرافی گل نیلوفر مناد موجودیت بودا بوده و پیروان کیش بودایی      

 -8۱: صد. 6ل نیلوفر بیرون آمده است)معتقدند که رب النوع ویشنو از ساقۀ گ
خلقت در سنت  رب النوع(. گل نیلوفر به عنوان منادی از تجلی و خلق برهام)۱۹

هندی( مرتبط است؛ برهام از گل نیلوفری که از ناف ویشنو روییده، متولد می شود 
و بدین ترتیب خلقت آغاز میشود. گل نیلوفر در هندویزم به عنوان کرسی مقدس 

(. 8: ص. 8همین تجلی ویشنو( شناخته شده است لذا مقام الوهیت دارد)بودا)ن
مختلف بوده و مشرتک با عقاید سایر ملل نیز می باشد  مناد هایگل نیلوفر بیانگر 

به عنوان مثال سمبول باروری، کامیابی، قدرت حاصلخیزی زمین، حامیت از هر 
ریاضت و عبادت می  موجود زنده، صلح جهانی، زیبایی، تندرستی، مظهر عشق،
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باشد. در حقیقت در تعلیامت بودایی نیلوفر تا حدی زیادی در قلمرو ماورالطبیعه 
 (.۱5-۱6: صد. 6وارد می شود)

تفسیر جالب دیگر پیرامون گل نیلوفر در فلسفۀ آیین بودایی بدین قرار نیز آمده      
(. به خاطر 5۱: ص. 4( است)Meruکوه مرو) بوداییاناست که مرکز عامل در نظر 

( برای خواننده گان ورجاوند بهرت واضح شود و از Meruاینکه جایگاه کوه مرو)
طرفی هم توانسته باشیم جایگاه گل نیلوفر یا لوتوس را در تفاسیر فلسفی آیین 

 بودایی بررسی کرده باشیم. جا دارد برای رفع این ابهام بحث را مطول سازیم. 
( است از قلۀ Meruکوه مرو) بوداییانچنانچه گفته آمدیم که مرکز عامل در نظر      

( سطوح گوناگونی افالک برمی آیند. پیرامون این کوه رس به فلک Meruکوه مرو)
کشیده را هفت سلسله جبال گرد هم مرکز گرفته اند که با هفت اقیانوس از هم 

بزرگی است که چهار قارۀ جزیرۀ ای جدا میشوند. پشت این سلسله کوه اقیانوس 
در آن واقع شده است و هر کدام در یکی از چهار ناحیۀ فضا قرار دارند که جنوبی 

( است و قلمرو انسانها است. در نهایت Jambudvipaترین آن جزیرۀ جمبودویپه)
پیرامون کل این عامل را یک دیوار سنگی عظیم گرفته است. بلندی های قلۀ کوه 

اصلی بوده و  رب النوعگاه چهار فرمانروای چهار جهت اصلی و سه سی مرو مسکن 
( شاه خدایان هندو یا جایگاه بودایی آسامنی یعنی Indraدر قلۀ آن جایگاه ایندره)

ویروجینه است. بر فراز همۀ آنها طبقات آسامن است که شامر آنها در هر فرقه و هر 
تجسامت و تصاویر بودا، یا در دست گل نیلوفر در  به این ترتیب .عرص متفاوت است

بودا قرار می گیرد ، یا با گلربگ های خود تختی را می سازد که بودا باالی آن می 
نشیند و یا هم پایگاهی می شود که بودا روی آن می ایستد و یا تغییر شکل میدهد 

البته منظور  (.55-56)هامن: صد. زد( را بساMeruتا میل و محور عظیم کوه مرو)
بیان فلسفی فوق در مورد گل نیلوفر شناخت جایگاه گل مذکور در آیین بودایی و  از

( بوده است تا بار معنایی مناد گل نیلوفر بیشرت عام Meruنیز شناخت کوه مرو)
بودایی ریشۀ  مناد هایفهم گردد. آنچه دانسته آمدیم اینکه گل نیلوفر و سایر 

 ت. داشته اس بوداییانعمیق فلسفی در معتقدات 
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 . مناد شیر9
است. شیر از جملۀ مهمرتین  یکی دیگر از مناد های بودایی، مناد شیر     

مناد های بودایی است که در قرن سوم قبل از میالد در زمان آشوکا رواج 
(. در مضامینی که دانشمند کشور دکتور شاهی بای 55یافت)هامن: ص. 

نوشته، گفته اند که شیرهای خم مستمندی در مورد شیرهای خم زرگر کاپیسا 
باخرتی قرار گرفته است و در این مورد به خطا  -زرگر تحت تأثیر هرن یونانو

نرفته؛ زیرا این گفته از یکسو اثر هرن یونان را در باخرت نشان میدهد از طرفی 
دیگر بیانگر موجودیت اشکال شیر با انواع حرکات مختلف جز عقاید آیین 

یا  ه در حفریات خم زرگر کاپیسا، هده، شرتک، پیتاوهبودایی است.  چنانچ
که همه معابد بودایی است به تعداد زیاد اشکال شیر موجود داریم و  پایتاوه

 (.۹6: ص. ۰۰طوری که گفته آمدیم جز عقاید  آیین بودایی است)
 

 

 
 ۰5/۹قبل از میالد، بلندی  ۹5۱( مناد شیر در رسستونی آشوکا، در منطقه سارنات، عهد موریا، ۹)تصویر

  www.article.tebyan.netسانتی مرت، موزیم باستانشناسی سارنات، منبع: 
 

http://www.article.tebyan.net/
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است که آشوکا یکی از حامیان رس سپردۀ آیین بودایی  رالبته قابل ذک     
بود، لذا وی ستون های یادبود بسیاری در محل های مهم زنده گی بودا بنا 

( در هند است  که از زمان Sarnatترین آن رسستونی سارنات)کرد که معروف
 آشوکا بجا مانده است. 

دارما( و شیر همواره با هم  در این رسستونی دو مناد چرخ درمه )دهرمه = دمه =     
دیده میشوند. بر صفحۀ افقی آن ستون چهار شیر پشت به یکدیگر نشسته اند. به 
هر حال در این رسستونی متام شکل ها منادین هستند، بحث پیرامون هر یک آن 
ایجاب بحث مطول را می مناید، ولی چون موضوع بحث ما مناد شیر است پس 

هوم مناد شیر در این رسستونی واضح شود. مناد شیر ها بهرت خواهد بود تا رصف مف
ای ای داشتند که در اینجا با ساکیامونی بودا که به شیر طایفهمعانی چندگانه

 (.55: ص. 4ساکیا معروف بود، برابر پنداشته شده اند)
 مبحث نظری

چنانچه بیان گردید، طریقۀ هنایانا یا طریقۀ کوچک اجازه داده بود که      
وان می توانند پیشوای خود )بودا( را با عالیم و ممیزات مادی مورد عبادت و پیر 

طاعات قرار دهند. اما آنچه قابل تذکر است اینکه دیانت بودایی در آریانا قدیم 
یا افغانستان امروزی از حدود محدودیت های فلسفی خود در هند خارج گردید. 

وان آیین بودایی، بودا را حتی در یک فضای آزادتری وارد گردید فضایی که پیر 
به شکل و قیافۀ انسان منایش میدادند یعنی صنعت گران آریایی هیکل های 
بزرگ بودا را ساخته و آن را به شکل انسان جلو دادند و نظریۀ محدود بوداییان 

(. البته این نوآوری و تغییر عمیق در آیین بودایی 6۳: ص. ۰۹توسعه یافت)
ت او در متام آسیا از شهرت صکوشانی ها که عقل و فرا توسط کنشکا شاه مقتدر

ای برخوردار بود، وی در ترویب دین بودایی و تکامل فلسفۀ بودیزم نقش ویژه
اساسی بازی منوده است، صورت گرفت. وقتی که کنشکا به تخت جلوس منود 

رواج های و به کدام مذهب و دین خاص اعتقاد نداشت؛ اما همه مذاهب و رسم 
 (.5۱: ص. ۱زمان را محرتم می شمرد)آن 
کنشکا در نرش و تبلیغ آیین بودیزم سعی بلیغ به خرچ داد. مهمرتین رویداد در      

یی بود. در ازمینۀ بودیزم یا آیین بودایی در عهد کنشکا شورای مذهبی چهارم بود
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ای نتیجۀ شورای چهارم عالوه از اینکه طریقه مهایانا جای هنایانا را گرفت؛ به ج
عالیم یا منادها و غیره ساخت مجسمه های کامل بودا ترویب پیدا کرد و کنشکا 

 نقشصورت کامل بودا را به اساس اسناد موجود آن دوره در مسکوکات طالیی خود 
(. به اساس نظریۀ نظر محمد عزیزی احتامالً پیکره نگاری بعد از 6۰: ص. 5منود)

به میان آمده  حالقه های دیگر به وضو شورای چهارم آیین بودیزم در گندهارا و ع
 (.  8: ص. ۰۹باشد که بیشرتینه مربوط به عرص کنشکای کبیر خواهد بود)

م، جای یدر کل می شود گفت که بودیزم در عرص کنشکا از هنایانای قد     
خود را به مهایانای جدید عوض کرد یعنی عبادت بودا قبالً به وسیلۀ سمبول 

حت طریقۀ مهایانیزم، بودا به شکل یک مجسمه صورت میگرفت اما در ت
 (. ۰۹۰: ص. ۹گردید) عبادت می

 نتیجه گیری
در پایان بحث به این نتیجه دست یافتیم که در تفکر بودایی یا آیین بودایی      

ی که در مناد هایظاهراً مادی مانند عالیم و  مناد هایتجسم حقایق عالی در قالب 
این مقاله به آن پرداخته شد، کامالً منادین و رمزی تفسیر می شوند و در هر کدامی 
این منادها با همه انواع آن در حقیقت می توان آموزه ها، مبانی، سیر و سلوک 

بودایی یادآور حقایق آیین بودایی  مناد هایاعتقادی این آیین را جستجو کرد. همه 
ه از گسرتده ترین سنن مذهبی مرشق زمین به شامر بوده است. آیین بودایی ک

میرود منشأ ظهور آثار هرنی بدیع و بی شامر است و هر کدام آن آثار بیانگر موضوع 
 خاص و اندیشه ها و آموزه های این آیین می باشند. 

 مآخذ
آریانا دایرة املعارف، دوره دوم، جلد چهارم، نارش: اکادمی علوم افغانستان،  -۰

 .۰۹۳۱نرباسکا،  ۀکابل، مطبع
ابراهیمی، محمد اسحق. مراکز مهم آیین بودایی در افغانستان، سال  -۹
 .۰۹۱6، سال چاپ ۰۹5۳تألیف 
سواستیکا در آیین بودیزم و مدارک باستان »احمدی، خواجه نادر شاه.  -۹
، ۹6، مسلسل ۰۱ ۀسوم، شامر  ۀباستان شناسی افغانستان، دور  ۀ، مجل«شناسی

 . ۰۹۳5م افغانستان، کابل،  و اکادمی عل
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، «گل لوتوس و اهمیت آن در فرهنگ ها و ادیان مختلف»احمدی، فرهاد.  -6
، اکادمی علوم ۹4مسلسل ۀ سوم، شامر  ۀباستان شناسی افغانستان، دور  ۀمجل

 خورشیدی. ۰۹۳8افغانستان، کابل، مطبعه شمشاد هاشمی، 
، مجموعۀ مقاالت پنجمین «علل زوال امپراتوری کوشانی»دران، الف شاه. ځ -5

 .۰۹4۰سمینار بین املللی مطالعات کوشانی، اکادمی علوم افغانستان، کابل، 
هرن بودایی از طریق  بازشناسی»خواجه گیر، علیرضا و دلدار، مرضیه.  -4

پوهنتون سیستان و  ۀمطالعات شبه قار  ۀ، فصلنام«شامیل شناسی مودراها
 . ۰۹۳5، ایران، ۹۳ ۀبلوچستان، سال هفتم، شامر 

تحول شامیل نگاری بودایی در امتداد جاده »ذکر گو، امیر حسین.  -8
 علمی پژوهشی پوهنتون هرن،ۀ ، مجموعۀ مقاالت الکرتونیک، فصلنام«ابریشم

 .۰۹8۱چهارم،  ۀهرننامه، سال دوم، شامر 
تحقیقات  ۀ، مرتجم عبدالبشیر حمیدی، مجل«بودیزم در افغانستان»صدیقی، م. ع.  -۱

 .۰۹۱۰اول، سال اول، اکادمی علوم افغانستان، کابل،  ۀدوم، شامر  ۀکوشانی، دور 
  ۀ، مجل«پادا با سواستیکا-مفاهیم بودا پادا و عالیم پاندی»یب احمد. جصدیقی، ن -۳

 .  ۰۹۱۹سوم، اکادمی علوم افغانستان، کابل، ۀ سوم، شامر  ۀتحقیقات کوشانی، دور 
باستان شناسی  ۀ، مجل«مبانی اخالقی آیین بودایی»عابد، عبدالجبار.  -۰۱

، اکادمی علوم افغانستان، ۹4مسلسل شامره دوم،  ۀچهارم، شامر ۀ افغانستان، دور 
 .۰۹۳8چهاردهی،  ۀکابل، مطبع
آیا در مجسمه های شیران کاپیسا اثر هرن »عزیزی، نظر محمد.  -۰۰

اول، انجمن تاریخ، وزارت اطالعات  ۀ، مجلۀ آریانا، شامر «هخامنشیان موجود است؟
 . ۰۹6۱و فرهنگ، کابل، 

پاندی پادا تبلور معتقدات سلسلۀ موریایی و »عزیزی، نظرمحمد.  -۰۹
سوم، اکادمی علوم  ۀامر سوم، ش ۀتحقیقات کوشانی، دور  ۀ، مجل«کوشانی

 . ۰۹۱۹افغانستان، کابل، 
بزرگ مذهبی عرص کنشکا و تأثیرات آن بر هرن  ۀجرگ» .عبدهللا مهربان، -۰۹
، مجموعۀ مقاالت پنجمین سمینار بین املللی مطالعات کوشانی، «بودیک-گریکو

 .۰۹4۰اکادمی علوم افغانستان، کابل، 



123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پوهنمل وژمه تیامی رئیس خیل

 ها افغانستان مقارن دولت کوشانی

Afghanistan simultaneous with the 
Kushans government 

 
By: Senior Teaching Assistant. Wazhma Qeyami Raiskhil 

 

Abstract: 
The Kushan tribes paved the way for Central Asia 

through pressure from tribal rulers in Chinese Turkistan 
and moved to the land of Ariana. They were divided into 
five tribes on the territory of Afghanistan or yesterday's 
Aryan. And among them, the Kyushang or Kushan 
triumphed over the other four tribes and laid the 
foundation for the Kushan political rule and they were 
able to conquer vast territories in Central Asia in a short 
time. However, it is difficult to determine the exact extent 
of the Kushans' kingdom boundaries since it was 
economically beyond its political boundaries. 

But it can be said that during their rule, the Kushans 
occupied northern Tajikistan, Uzbekistan, all of 
Afghanistan, Sindh and parts of Greater Khorasan, to 
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emerge as a strong government for a long time. This 
article attempts to discuss the authority of the Kushan 
government in Afghanistan. 

 هخالص
قبایل کوشانی در اثر فشار اقوام حاکم در ترکستان چین راه آسیای مرکزی را در      

یا کوچ کردند. آنها در رسزمین افغانستان کنونی و به رسزمین آریانا پیش گرفتند 
تقسیم شدند و از میان آنها قبیله کیوشنگ یا کوشان بر به پنب قبیله آریانای دیروز 

چهار قبیلۀ دیگر پیروز شد و بنیان حکومت سیاسی کوشانی را پی افکند و آنها 
توانستند در مدتی کوتاه رسزمین های وسیعی را در آسیای مرکزی تحت ترصف 

جه به های پادشاهی کوشانی ها با تو  خود درآوردند. هرچند تعیین حدود دقیق مرز
های سیاسی او بود، بسیار دشوار است اما می  اینکه از لحاظ اقتصادی فراتر از مرز

توان گفت که کوشانی ها در طول دوران حکومت خود شامل تاجیکستان، 
ازبکستان، متام افغانستان، سند و بخش هایی از خراسان بزرگ را به ترصف خود 

تی طوالنی قدرت منایی منایند. در درآوردند تا به عنوان حکومت قدرمتند برای مد
 این مقاله سعی شده تا اقتدار دولت کوشانی ها در افغانستان مورد بحث قرار گیرد.

 مقدمه
دورۀ کوشانی ها بخش بزرگی از تاریخ آریانای کبیر را تشکیل می دهد. در      

رابطه به زمان حکم روایی کوشانی ها در رسزمین آریانا دانشمندان چنین می 
میالدی قبایل سیتی که اصالً در کاشغرستان ساکن و  ۹۹۱تا  6۱ویسند: از سال ن

با چین همسایه بودند آنها در حوزۀ سیحون، شامل بحیرۀ خزر و شامل بحیرۀ سیاه 
سلسلۀ کوشان شاهان بزرگ که امروز تاریخ درخشان آن توجه  زیست می کردند.

و ادب پرور را به خود جلب حلقه های روشنفکر جهان و حلقه های فرهنگ دوست 
کرده است در زوایای تاریخ جهان باالخد قارۀ آسیا چون مشعل فروزان در تاریخ و 

 .فرهنگ این مرز و بوم شکوفایی و درخشش داشته است
های  ها که تجربٔه حکومت را نداشتند، امپراتوری خویش را بر ویرانه کوشانی     

های یونانی و حتی الفبای یونانی را متداول  ه سکهامپرتوری یونانی بنا نهاده و دوبار 
ساختند. کوشانی ها تا اواسط قرن اول میالدی شهرهای کابل و قندهار را نیز 

 .تسخیر کرده و امپراتوری خویش را وسعت بخشیدند
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در این دوران دین بودایی نیز توسط آشوکا به این رسزمین وارد شد. در دوران      
حکمرانی کنشکا، مبلغان آیین بودایی از طریق آسیای مرکزی به چین سفر منوده و 

را متحمل شدند. در  ردر پخش و اشاعٔه این آیین تالش های سخت و خستگی ناپذی
 توان دورٔه متدن جدیدی برای افغانستان محسوب کرد. ها را می کل دورٔه کوشانی
 مربمیت تحقیق

هامن طور كه قبالً یادآور شدیم دورۀ درخشان امپراتوری كوشانی ها، زمان      
كوشانی های بزرگ است. نخسیتین پادشاه این خاندان كجوالكدفیزس بود. به 

پادشاهانی مانند كنشكا، هوویشكا و واسوادیوا نیز به كشورگشایی دست دنبال او 
ترین آنها كنشكا است. رواج مذهب بودا در آسیای میانه با نام بردند و معروف 

کنشکا ارتباط مستقیم دارد. باید این نكته را یادآور شد كه حكومت كوشان در برابر 
امر میرفت. این دولت مقتدر تا قرن پارت ها و بعداً ساسانیان حریف زورمندی به ش

 سوم بعد از میالد به پا استوار بود.
 هدف تحقیق

کوشانی ها یا یوچی ها رشقی ترین قبایل سیتی بوده اند. کوشانی ها پس از زد      
و خورد با )هوانگ نو ها( وارد اراضی بین النهرین سیحون و جیحون شدند یوچی 

ن را عبور و باخرت را اشغال کردند. این مهاجرت ها در قرن اول قبل از میالد جیحو 
ها که دایرۀ وسیعی در آسیای مرکزی و جنوبی را در بر میگرفت در تشکیل تاریخ 
کشور ما مؤثر بوده است. یوچی ها بعد از آنکه در شامل کشور مستقر شدند هر 

سای طایفه به وسیلۀ رییس خود اداره می شد. باالخره رییس کوشانی ها توانست رؤ 
سایر قبایل را تابع خود سازد و به این صورت دولت کوشانی در رسزمین آریانا به 
 وجود آمد؛ جا دارد تا بدانیم که کوشانی ها در آریانا زمین چگونه به قدرت رسیدند. 

 روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی تاریخی از ای بوده و این تحقیق نوع تحقیق کتابخانه     

 ه است.استفاده به عمل آمد
  



 کوشانیتحقیقات 

 126 
 

 افغانستان مقارن دولت کوشانی ها
قبل از  51کوشان ها عبارت از آن خاندان سلطنتی می باشد که از احوالی      

میالد تا نهایت قرن پنجم میالدی یعنی بیش از پنب قرن در مناطق مختلف کشور 
سلطنت کرده اند و طوری که خواهیم دید قسمت بزرگی از ماملک مجاور را در 

 (.8۱:۰خود ضمیمه ساختند)سلطنت 
در بارۀ کوشانی ها مؤرخین  نظریات مختلف تحریر منوده اند. چنانچه عالمه      

احمد علی کهزاد مؤرخ محبوب و مشهور کشور در رابطه به دورۀ کوشانی ها از قول 
آقای کنو می نویسد: که قرار قراین چینی ها، یوچی ها را  تقریباً در نیمۀ دوم قرن 

از میالد می شناختند و بین آنها و اقوام دیگر موسوم به )هیوانگ نوها(  سوم قبل
مخالفت زیاد زیاد موجود بود. پس چنین معلوم می شود که قبایل یوچی ها بین 

هوانگ( و)کلی لی( بودوباش داشتند. یعنی بعد از زدوخورد های شدید وارد -)یون
ن از مؤرخین چینی منطقۀ سیر دریا و آمو دریا شدند و به شهادت یک ت

قبل از میالد یوچی ها تا به فرغانه نفوذ 125)سوماتسین( معلوم می شود که تا 
 داشتند و مرکز شان شهر )الن شی( بود. 

قبل از میالد رود اکسوس را عبور منوده و  71پس از آن یوچی ها در حوالی      
دوصد سال بعد  به کمک مردم )تاهیا( یا تخاری ها به باخرت نفوذ پیدا کردند.

کیو( که رییس قبیلۀ )کوی -رییس یکی از قبایل یوچی ها موسوم به )کیوا تیشو
شوانگ( بود دیگر قبایل را مطیع خود ساخت و به خودش عنوان شاهی داده و 
اسم سلطنت اش را بنام قبیلۀ خود کوی شوانگ نامگذاری منود. از این زمان به 

شور ما کوشانی ها گرفت. بعد از این بعد جای کلمۀ یوچی ها را در تاریخ ک
قبایل کوشانی و آریانا باهم متحد شدند و سلطنت وسیعی را تشکیل دادند. در 
این مورد بنا به قول منابع چینی اولین شاه کوشانی کوزولو که بعدها پارتیا، 
نکانسی، کاوفو یا کابل، کی پن یا کاپیسا را ترصف کردند. پس از آن مناطق 

تو را گرفتند. کوجولو کدفیزس یا کجوالکدفیزس اولین شاه کوشانی پوتاها، پوخ
ها کابل را و پسش ویامکدفیزس هند را مترصف شدند. معنای کلمۀ کوشان که 
در مورد بزرگرتین امپراتوری آریانا به کار می رود در اثر لهجه های اقوام 
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نا، کهوشانا، مختلفی که آن را به گونه های مختلف تلفظ کرده اند مانند کوشا
 (.6۹۳:8کیورشانا، عموماً لهجه های محلی آریانا را نشان می دهد)

آقای کنو در این باره چنین می نویسد: که اصالً این کلمه، کوشی و مبدای آن      
سیتی می باشد. کوشی مفرد و جمع آن کوشانو است، کوشانا به مسکن کوشی یا 

سیردریا تا جنوب هندوکش شامل  کوشانی داللت می کند که از اکسوس و شامل
قلمرو بود و باش آنها بوده است. به این تفصیالت کلمۀ کوشی به کلمۀ یوچی 

 داللت می کند یعنی اسمی که چینی ها به آن داده اند.
عالمه کهزاد به استناد منابع مستند تاریخی معتقد است که کوشانی ها در      

و با مرور زمان اقوام آریایی را تشکیل  اثر مهاجرت ها با آریایی ها یکجا شدند
دادند. چنانچه یوچی ها ابتدا از حوزۀ رود )ایلی و تارم( به حوزۀ سیر دریا و از 
آنجا به حوزه اکسوس رسیدند، وارد آریانا شدند. برعالوه اختالطات نژادی و 
خطوط چهره و شکل رس وغیره که آریایی بودن کوشانی ها را ثابت می کند. 

ت، زبان و لهجه کوشانی ها نیز بیان کنندۀ مشرتکات بسیاری را با مسکوکا
 (.6۹۹: 8آریایی ها نشان می دهد)

بعد از انقراض سلسله های هخامنشی، یونانی و موریایی مدتی افغانستان به      
صورت ملوک الطوایفی اداره می شد تا اینکه قبیلۀ کوشانی، شاخۀ از اقوام 

افغانستان شده و به تدریب قدرت یافتند و امرای محلی را سیتی یوچی وارد 
شکست داده، حکومت بزرگی را تشکیل دادند. کوشانی ها که به یوچی ها نیز 
معروف می باشند، ابتدا در شامل افغانستان کنونی، یعنی آسیای مرکزی فعلی 

ودند گی می کردند و همواره در حال جنگ و نزاع با اقوام و طوایف دیگر بزنده
 (.۰۹۹:6گی می کردند)که در آن منطقه زنده

قبل از میالد کوشانی ها که  ۰45به نوشتۀ برخی تاریخ نویسان در حدود سال      
یی از قبایل سیتی بودند و در مجاورت چین در کاشغر سکونت داشتند، بعد شاخه

از میالد( قبل  8۱گی بین دو رود آمو و سیحون در قرن اول )در حدود از مدتی زنده
 از این منطقه عبور منوده و باخرت را به ترصف خود در آوردند.

در این ترصف تقریباً بخش اعظم شامل افغانستان مانند تخارستان، باخرت      
غیره زیر سلطۀ آنان در آمد. بعد از مدت کمی کوشانی ها از کوه  زمین، بلخ و
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را تا رسحد هند به عقب های هندوکش نیز عبور کردند و دولت یونانی باخرت 
زمانی که این قبایل در شامل افغانستان  قبل از میالد ۰۹8راندند. در سال 

استقرار پیدا کردند، حدود پنب قبیله در این منطقه ساکن بودند، این وضعیت 
مدت ها دوام یافت و هر قبیله توسط رییس خود اداره می شد. باالخره رییس 

یله دیگر را زیر فرمان خود درآورد و خودش را به قبیلۀ کوشانی توانست چهار قب
 عنوان شاه کوشانی معرفی کند.

قبل از  6۱نخستین شاه مشهور این طایفه کجوالکدفیزس در حدود سال      
میالد مؤفق شد که از هندوکش عبور کند و با فتح کابل، کاپیسا و غزنی به 

 (.5۱: 4اقتدار خویش بیفزاید)
چندان طوالنی مؤفق شد در رشق تا رود سند و در غرب تا  شاه کوشانی در مدت نه

خراسان کنونی پیش رود و متام بقایای شاهان یونانی را از حیطۀ قدرت کنار بزند. 
همچنان مؤفق شد یکی از بزرگرتین امپراتوری ها را در افغانستان پایه گذاری کند. 

سالگی بعد از  ۱۱ن او بعد از تالش های فراوان در جهت گسرتش قلمرو خود در س
میالدی دیده از جهان بست. این شاه در عرص خود 8۱سال سلطنت در سال  ۹۱

ملقب به دیندار و شاهنشاه پس آسامن گردید. بعد از او پسش ویامکدفیزس دوم  
سالگی فوت کرد.  ۱۱میالدی حکومت کرد و در سن ۰۰۱به قدرت رسید و تا حدود 

و فتوحات زیاد صورت گرفت و حدود مرزی در زمان این شاه نیز پیرشوی ها 
حکومت رشق به رود گنگا رسید. در ادامۀ پیرشوی ها و ترصفات کوشانی ها 
هندوستان شاملی به ترصف آنان در آمد و برای پیوند و استحکام روابط اقتصادی و 

 (.۰۹6:۹گانی را به روم اعزام کردند)سیاسی مناینده
سلسله بود که پایتخت را از شامل هندوکش به  کنشکا قدرمتند ترین شاه این     

جنوب هندوکش منتقل کرد و مرکز حکومت خود را در زمستان پشاور و در تابستان 
 – ۰۹8بگرام یا کاپیسا در نزدیکی کابل فعلی قرار داد. در زمان این شاه کوشانی )

، میالدی( حدود دولت از متهورا در هند تا آن طرف جیحون در شامل )سند ۰4۱
 (.45:5فرغانه، کاشغر و خنت ( گسرتش پیدا کرد)

گی در رسزمین های حاصلخیز هند بعد از کنشکا جانشینان او بیشرت به زنده     
متایل پیدا کردند. در نتیجه به تدریب به سوی هند رفته و در میان آن ملت، به 
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این  تحلیل رفتند و آخرین پادشاه این سلسله نیز در هند از بین رفت. جمعاً 
سال بر افغانستان حکومت کرد. بعد از اینکه حکومت مقتدر  ۰۱۱طایفه 

کوشانی ها از بین رفت، دولت مقتدر و رسارسی به وجود نیامد و امارت های 
کوچک محلی در کشور جای آن را گرفتند که رصفاً در حوزۀ قدرت منطقه ای 

 .خود فرمانروایی داشتند
در دربار کوشانی ها و بعد از آن یفتلی ها، زبان مورد استفاده قرار می گرفته که      

آن را می توان مادر زبان دری کنونی دانست. قدیمی ترین این زبان، در کتیبه یی 
که بر اثر حفاری یک گروه باستان شناسان در بغالن صورت گرفته، به دست آمده و 

 (.۰۹:۹متعلق به قرن دوم میالدی است)
در زمان کوشانی ها ادیان متعدد مانند بودایی، زردشتی و برهمنی در افغانستان 
وجود داشته است. در این زمان علامی مذهبی، دانشمندان و هرنمندان در نظر 
حکومت و جامعه مورد احرتام بودند و همچنان فرهنگ و ادب و هرن در حال توسعه 

یکل تراشی آنقدر در افغانستان پیرشفت کرد و رشد بود. به گونه یی که معامری و ه
 .که تا هنوز مجسمه های حیرت انگیز بودا در بامیان ناظران را به حیرت وا می دارد

توان دورٔه متدن جدیدی برای افغانستان محسوب کرد؛  ها را میدورٔه کوشانی     
مرتی  55و  ۹۱های های بسیاری کرد و بتاین خاندان در پیکرتراشی پیرشفت

بامیان که توسط طالبان نابود شدند از یادگارهای همین دوره بودند. خاندان 
میالدی، زمانی که خاندان های کوچکی اینجا و آنجا ۹۹۱کوشانی ها حوالی سال 

رس بلند کرده و برخی از نقاط را ترصف منودند، منقرض گشت. انقراض خاندان 
( که دیگر ۰۳۹:۱و هرنی بود) کوشانی پایان یک عرص یا دورۀ شکوفایی فرهنگی

کوشانی ها با وقفه های مختلف هشت  هیچگاه در افغانستان تکرار نخواهد شد.
قرن عهد مسیح را در بر می گیرند. کوشانی ها چندین مرتبه در تاریخ مملکت ما 
پدیدار گردیدند و هر دفعه ظهور آنها در صحنۀ سیاست و ادارۀ کشور فصل جدید، 

 بود که این دوره ها را سه فصل قرار ذیل تشکیل میدهد:مهم و بزرگ کشور 
 . اول( فصل اول یا دورۀ کوشانی های بزرگ

 . دوم( فصل دوم یا دورۀ کوشانی های خورد یا کیداری ها
 )کابلشاهان(. سوم( فصل سوم یا دورۀ احفاد کوشانی های خورد یا رتبیل شاهان
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دوره یا فصل اول کوشانی های بزرگ طوالنی ترین دورۀ زمامداری بود دو  اول(
قرن اول مسیح را در بر می گیرد. کوشانی های بزرگ طوری که یادآور شدیم 
شامل دو خاندان سلطنتی بودند که اول آن کدفیزس ها و خاندان دوم آن بنام 

س و ویام کنشکا یاد میشده است. از خاندان اول بنام های کجوالکدفیز 
کدفیزس معروف اند و از خاندان دوم کنشکا شهرت و جایگاه خاص دارد. 
کنشکا بنام شاه شاهان نیز یاد میشده است و بزرگرتین امپراتوری آسیای 
میانه و آسیای مرکزی را اداره می کرد و مرکز حکومت آن شهر شاهی کاپیسا و 

رودخانه های یا کاپیسی بود که میان مناطق شاداب جنوب هندوکش و 
 خروشان پنجشیر، شتل، سالنگ و غوربند قرار دارد.

در شهرهای مذکور آثار تاریخی زمان سکندر و کوشانی ها بجا مانده است و در      
این شهر منونه هایی از متدن چهار مدنیت در یک طاق قرار داشت که به موجب 

سیای مرکزی و قرار داشنت آن در تقاطع شاهراه جنوب و شامل یعنی هند و آ 
شاهرای رشق وغرب یعنی چین و حوزۀ مدیرتانه که در اثر رفت و آمد های بازرگانان 
وغیره مدنیت های مناطق یاد شده در این شهر باقی مانده است. باید گفت که 

بودیک در متام قلمرو کشور که منونه  -مذهب، هرن، نقاشی، رسامی و صنعت گریکو
، تخار، بلخ، بامیان، کندهار، غزنی، وردک، ننگرهار، های بارز آن در قندز، سمنگان

 کابل و بگرام از عجایب عامل به شامر میرود.
طوری که میدانیم دوره کوشانی های کوچک و یا کیداری ها پس از سقوط دوم( 

کوشانی های بزرگ آغاز می گردد و شخد دیگر بنام کیدار از جملۀ احفاد کوشانی 
د. پس از جنگ با ساسانی ها و پس از سقوط تدریجی ها در باخرت به سلطنت رسی

کوشانی های بزرگ که در اثر حمالت ساسانی ها صورت گرفت، کوشانی های 
باخرت نیز به جنوب هندوکش مهاجرت کردند و با کوشانی های کابل یکجا شدند و 
در حوالی کابل  سلطنت مقتدری را تشکیل دادند که همین دولت به اسم مؤسس 

 یدارا نام داشت مسمی گردید. آن که ک
بار سوم ظهور کوشانی ها دورۀ احفاد کوشانی های کوچک و یفتلی ها،  سوم(

رتبیل شاهان است که میان این دوره و دورۀ دوم کوشانی، دولت مقتدر یفتلی 
حایل شده است و تا اواخر قرن هفتم میالدی را در بر گرفته است. این دوره نیز 
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رانده اند و از اوایل قرن هفتم میالدی باز اوالد کوشانی های متجاوزین را به عقب 
کیداری از شاخه های بلند کوه ها فرود آمده اقالً در جنوب هندوکش دولت 
مقتدری را تشکیل می دهند. این هامن دولت نیرومند رتبیل شاهان کابلی است 

اک میالدی سیادت کوشانی های اولیه و بزرگ و منجمله خ۱5۱که تا حوالی 
مملکت را در مقابل حمالت بیگانه محافظه میکنند . یکی از پادشاهان این دوره 
کشاتریا شاه رتبیل شاهان معارص زمانی بود که خان های ترک در صفحات شامل 
هندوکش در تخارستان حکمفرمایی داشتند. در جنوب هندوکش سلطنت مرکزی 

زانگ( او را کشاترایه -نکاپیسا بدست کسی بود که زایر چینی هیوان تسنگ )شوا
یعنی از طبقه نجبا یاد کرده است. او همچون پادشاه فرهنگ دوست، هرن پرور و 
مقتدر به قلمرو وسیعی حکمفرمایی داشت. متام قلمرو آن دوره جنوب هندوکش از 
رشق تا غرب نیمه جنوبی آریانا زیر سلطه و حاکمیت این شاه مقتدر بود. پایتخت 

شهر شاهی بگرام مرکز کاپیسا در جوار رود خروشان پنجشیر  تابستانی این شاهان
گی می میالدی زنده 4۹۹و پایتخت زمستانی آنها پشاور بود. این پادشاه حوالی 

در غرجستان   کرد. همچنان در این دوره امیر نشینان در بامیان بنام )شیر( بامیان و
 (.۰۹۱: 6بنام )شار( غرجستان امارت کرده اند)

 و کوشانی هاحدود تلمر 
ها را در رسخ کوتل، بگرام و شناسی حضور طوالنی کوشانی آثار باستان      

های آن بر حضور کوشانی ها در پشاور تأیید می کند. مناطق دیگری که یافته
زنند شامل خوارزم، کوسامبی، سانچی، سارنات، آن مناطق مهر تأیید می 

 اودیشا، مالوا و ماهاراشرتاست.
نگاران نوشته تازه کشف شدۀ رباطک نیز با گفته های تاریخ اطالعات سنگ      

نوشته که به دستور کنشکا حک  چینی همخوانی دارد. به گفتۀ این سنگ
است، کوشانی ها متام شامل هند را تحت فرمان خود درآورده بودند. در این شده
ها با که نام شش شهر آناست نوشته نام تعداد زیادی شهرها آورده شده  سنگ
 های منابع چینی همخوانی دارد.گفته 
کشور های کنونی افغانستان، پاکستان، قرغیزستان، تاجیکستان،      

هایی از ترکمنستان قلمرو معمول دولت کوشانی ها را ازبکستان و بخش
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هایی از فرمانروای کوشانی هوویشکا در شهر مرو  تشکیل میدادند. سکه
دهد که این منطقه برای مدتی تحت  امروزی پیدا شده و نشان می ترکمنستان

 قلمرو این شاهنشاهی قرار داشته است.
ساسانی در  -های زیادی از دوره کوشانی ها و کوشانو ها و روستا شهر     

منطقه باکرتیا تا مرکز افغانستان وجود داشتند. این شهرها دارای کاخ ها، 
بودایی به شکل بنا یا درون غار، بخش صنعتی و منطقه مسکونی، معابد 

سیستم آبرسانی بودند. پخسه که نوعی کاه گل است و دیوار مربع شکل نا 
پخته مصالح اصلی بنا بودند. سقف ها معموالً صاف هستند و تیر چوبی 
خوابیده بر دیوار آنها را نگه می دارد. در سالون های بزرگ برای نگهداری تیر 

استفاده می کردند. دانش ساخت گنبد وجود داشت ولی سقف از ستون 
استفادۀ نداشت. روی دیوارها چند الیه گچکاری می شد. در بناهای شاخد 

 از نقاشی و گچربی برای تزیین استفاده می شد.
به طور کلی دو سبک هرنی را می توان در بنا های دوره کوشانی ها مشاهده      

گندهارا بود و دیگری سبک معامری ساسانی  کرد یکی سبک بودایی که مرکز آن
بود. این دو سبک هرنی نه تنها در معامری، بلکه در سایر آثار هرنی دیگر نیز به 
چشم می خورد. مثاًل آثار فلزکاری زیادی از دوره کوشانی ها به جا مانده و بشقاب 

زیم منونۀ آن است. یکی از این بشقاب ها که در مو  ییهای نفیس طالیی نقره
ارمیتاژ قرار دارد و دارای کتیبۀ به خط سغدی است که ساخت آن را به سدۀ پنجم 

 (.۰۹۹میالدی نسبت می دهد)هامن: 
بگرام، رسخ کوتل و دلربژین تپه مراکز اصلی مسکونی شناخته شده از دوره      

 کوشانی ها بوده می تواند. 
دوره کوشانی ها حفاری  در منطقه یاوان در جنوب تاجیکستان یک خیابان از     

شده است که در اطراف آن ساختامن های چند اتاقه قرار داشت. دیوارها از آجر و 
مالت محلی به نام پخسه ساخته شده بودند که نوعی کاه گل است. این ساختامن 
ها به احتامل قوی دو طبقه بودند. مشابه آنها در سایر مناطق جنوب ترکمنستان 

مت زبان و خط  کوشانی ها باید گفت که در ابتدا فقط نام یافت شده است. در قس
های زبان باکرتیایی را می شناختیم. پس از کشف کتیبه های رسخ کوتل و کتیبۀ 
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رباطک و سایر کتیبه های آسیای مرکزی محققان توانستند آشنایی بیشرتی با 
افغانستان نگارش باستانی باکرتیایی پیدا کنند. زبان مونجی امروزی که در شامل 

در منطقه بدخشان هم اکنون استفاده می شود بسیار شبیه زبان باستانی 
 (.65:۳باکرتیایی است)

الفبای نگارش باکرتیایی از الفبای یونانی اقتباس شده است. کرکرت جدیدی      
برای حرف "س" به آن اضافه شده و حروف آن کمی خمیده شده اند. اما الفبای 

در آنجا استفاده می شد. در بلخ در قرن سوم میالدی نوشته شبیه یونانی همچنان 
ها کم کم و بعدها کامالً خمیده شدند. سکه های زیاد دوره کوشانی ها با این 

 الفبای خمیده رضب زده شده اند.
 گیرینتیجه

امپراتوری کوشانی ها یکی از قدرت های بزرگ جهان باستان به شامر می      
رود که قلمرو وسیعی شامل بخش هایی از روسیه، افغانستان و هند امروز را در 
بر می گرفت. در حدود وسیع و گسرتدۀ قلمرو کوشانی ها نظم کامل حکمفرما 

ن به دیدۀ قدر بود و به همه عقاید، باورها، ادیان و مذاهب مروجۀ آن زما
نگریسته می شد. در زمان حکمروایی کوشانی ها مذاهب نه فقط منحیث 
عقاید، بلکه در اصالحات امور و قوانین نقش مهم داشت و هزاران معابد در 
قلمرو آریانا تأسیس گردیده بود که نه تنها مردم این رسزمین را، بلکه زایرین دور 

 ت. دست جهان را به سوی خود می کشانیده اس
بودیک در متام رسزمین آریانا همراه با شقوق مختلف در متام  -صنعت گریکو     

امور فرهنگی و کلتوری و زیست محلی نقش مهم داشته و از آفریده های عجایب آن 
دوره در کشور ها و مناطق دور دست جهان با قیمت های بزرگ همچون متربکات 

می کتیبه سازی در چوب و سنگ مناد انتقال داده میشد. چنانچه رسم الخط و رسا
ماندگار و افتخارات جاودانی دوره کوشانی ها در کشور ما می باشد. کوشانی ها در 
زمان حکمروایی خود علام و دانشمندان، معامران، نقاشان، مجسمه سازان و 

های بزرگ  مهندسان را  مورد لطف و حامیت خویش قرار داده و به این ترتیب شهر
یم را از خود بجا گذاشتند که هر یک از این بازمانده ها گویایی شکوه و مدنیت عظ

 و عظمت آن دوره و همچنان بیانگر اقتدار شاهان آن دوره می باشد.
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فریدگار و همکاری و آ عزیز ما افغانستان  به یاری  واریم  کشوردر فرجام امید     
ر فضای صلح و همبستگی مردم ما از بالی جنگ هرچه زودتر رهایی یابد و د

برادری  گنجینه ها و میراث های بجا مانده از نیاکان ما را بازسازی منوده و 
خورشید آرزوها و آرمان های واالی مردم مستضعف افغانستان بر فراز آرزو های 
انسانی و در فضای کشور جنت نشان ما همیشه و گرم بتابد و بار دیگر به 

متدن بیش از پنجهزار سال بوده و تاریخ  جهانیان ثابت سازد که افغانستان مهد
هزاران سالۀ درخشانی دارد و جهانیان بیش از این بدانند که این خطه جای 

 دالوران و آزاده گان است.
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The Kushan Ethnography 
 

By: Researcher Ali Ahmad Jafari 
 

Abstract 
Kushan ethnography is one of the most important 

historical issues of our country. Studying and 
understanding Ethnicity and race results in the light of 
ethnographic research. This article discusses the 
ethnography and the ancestry of the Kushans, the 
artifacts from ancient sites. 
Research Purpose 

The purpose of this research is to clarify the ethnic 
and ethnic issues of the Kushans in the light of 
scientific research by scientists and to interpret 
scientifically the effects of ancient sites related to this 
great period. 
Importance of Research 

One of the most needed civilization and research in 
the world today is the identification of the ethnicity of the 
inhabitants of civilizations. 

The study of Kushnian ethnography to prove their 
Aryanism is very important to archaeologists. The 
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ethnographic research of this period is extremely 
valuable in our ancient history studies. 

Introduction 
Ethnography is derived from the two Latin words 

ethnos meaning people and graphy meaning writing, 
which is translated ethnography. And there are scholarly 
circles called cultology. The term ethnography became 
common in 1810 and was first described by German 
anthropologist Niebuhr B. Nee buhr at the University of 
Berlin. 

Ethnography is a method of research in which the 
researcher gathers data within a natural setting that 
involves a dynamic network of interrelated variables. No 
attempt is made to control variables within the setting for 
this could alter or destroy the phenomenon being 
studied. The purpose of ethnographic research is to 
attempt to understand what is happening naturally in the 
setting and to interpret the data gathered to see what 
implications could be formed from the data. 
Ethnographic research is also known as qualitative 
research. 
Kushan descent 

There are numerous and varied views and 
opinions about the origins of Kushans by scholars. In 
general, it can be divided into two categories. Theory 
of the Kushans' Turkish and the Aryan theory of the 
Kushans. 

In my view, according to archaeological research 
and the language, material of this descent, inscriptions 
including Rabatak and Sorkh Kotel inscriptions, and the 
Gandhara and Indian inscriptions, there are general 
differences between the cracks, the Mongols and the 
coins. 

Since the Turks and Mongols go back to the first and 
mid-ninth and tenth centuries AD, and until the twelfth 
century after the Turkish kings, the kings were ruled and 
by the fifteenth century more Indian Mongols ruled south 
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to north of the Hindu Kush And the Turks who flowed 
from south and southeast of the Caspian Sea to Central 
Asia, at that time in history of Amnesty or Chronologie in 
the ancestry, language, and culture of the Kushans who 
had a patriotic origin on this side of the Amu Sea and 
across the Amu Sea with the Sogdians, the 
Khwarazmites and the Khutan people were sputum, 
earning an important place and it is for this reason that 
the Sogdian and circumcised inscriptions in the ancient 
Indian and Aryan languages, including the Rabatak 
inscriptions, can be clearly seen. While the Sogdian and 
Khattan language are quite different from the later 
Turkish ancestors, we will deal with the theories 
presented in this series below. 

Kushan Turkish Theory 
Will Durant: Famous author of the book (History of 

Civilization), who advocates for the Kushans to leave, 
writes on Volume One. 

"The Kushans are a tribe of Central Asian people 
and have a kinship with the Turks"(1). 

Roqiya Behzadi: The author of the book (Ancient 
Ethnicity in Central Asia and the Iranian Plateau) 
comments on the Kushani race on pages 62 and 63: 

"Ethnicity of this origin has long been debated. 
Some have been Turk, some have been Aryan and 
others have been Tibetans based on their appearance, 
type of coverage, language and ancient history. 

The author then adds: Al- Biruni externally 
considers them to be descendants of a tribe called the 
Shahia and their Tibetan origin, and says that the first 
king of this tribe was Teghin. She remembers they 
wearing a Turkish-style robe and wearing short pants 
that were open to the fore and also wearing hats and 
boots ...(2). 

Alfred Fan Gottesmid: On page 24 of his history he 
mentions Alexander's battle with the Turks in 
Transylvania: Here seems to be the earliest evidence 
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of the emergence of an ethnic Turk in the history 
scene(3). 

Kalman Hawar: On page 122 of his history book 
called (Iran and Iranian Civilization) which translated in 
persian by Hassan Anoush, the relationship between the 
originality and race of the Kushans reads as follows: The 
Yue Chi were a group of Central Asian peope ethnic of  
Turks who fled their main settlements due to pressure 
from the Huns (Hyung Nou) and moved westward, 
pushing the western Greek king of Yunano into India as 
they reached the west(4). 

Massoudi: Arab historical and Geographer quotes 
Al-Biruni in his history said: In Kabul, the Turkish kings 
ruled that their lineage was from Tibet, and that the 
first king of this dynasty was an ascetic(5). 

Rana Grosse: The author of the book (Empire of 
the Gentiles) states on pages 157-154 that: It was a 
Turkic nation and they spoke that language. 

Rana Grosse, a Turkologist, also considers Iaftalits 
as moguls And since the Iaftalits have been established 
by the Mongols, the Kushans have also become the 
Mongols because they are all of the same race. 

However, there are many supporters of this theory 
that we cannot analyze each of their theories here to 
avoid waste of time, Just mentioning some of them is 
enough. Haji Kazem Yazdani historical and Author, 
Professor Nematollah Shahrani, Javaher Lal Nehru the 
author historical  book of (A Look at World History) And 
other scholars consider the Kushans to be of Turkish 
descent(6). 

Kushan Arian Theory 
Most foreign and Afghan sources and scholars have 

identified the Kushans as Aryan. The following is a list of 
sources and theories of scholars agreeing with the 
Aryan Kushans: 

Mir Ghulam Mohammad Ghobar: 
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Ghobar introduces the Kushans to a branch of the 
Takhar people and the Takharis as Aryan and writes: 
"The Takharis invaded Balkh about two centuries ago, 
and after a hundred years of occupation in the West, a 
clan of them, called Kushani, rose up and gradually 
mocked much of India. The Kushan kings were serious 
followers of the Buddha religion. From the third century 
AD, the Kushans were driven out of Balkh and came 
under Sasanian rule"(7). 

Abdul Hai Habibi: 
Habibi refers to the Kushans as a tribal people who 

came from a combination of Yue Chi and Takhars and 
are also of Aryan and Saki tribes. "Around 165 BC, 
tribes of Aryan sacs and towns are considered to be of 
northeastern Aryan origin, with long faces and nose and 
other features and language, the Chinese called theme 
Yuchi (YUEH_CHI) They left their old homestead in 
eastern China and reached the northern Amu Valley”(8). 

Ahmad Ali Kohzad: 
Kohzad said using various Chinese and Greek 

sources: "The Kushans are Aryan, like the Scythians, as 
previously thought they were Mongolian.The most 
eastern Aryan branch is thought to be that distributed 
from the Aryan Native land of the north of the Exos, 
directly eastward to the valley of Seer Daria and its 
easternmost region in Central Asia, Like the pioneers of 
the Aryan race, for centuries they had been in collision 
with Mongolian Yellow. And the revolutions of their day 
brought them back to the cradle of the Aryan, the Aryan 
foothills”(9). 

The Kushans adopted elements of the Hellenistic 
culture of Bactria, adapting a form of the Greek 
alphabet into their own language. They 
practiced Zoroastrianism, Buddhism, and possibly 
Saivism, while taking elements of the Indian culture 
which them mingled with Hellenistic culture. The 
empire attained great wealth by uniting sea trade on 
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the Indian Ocean with the overland trade on the Silk 
Road.Much is known of the Kushan religious life. 

Their pantheon of deities have been revealed by the 
images and inscriptions on coins. 

Those deities have their origin in Greek, Iranian and, 
to a lesser degree, Indian religions. The Kushans 
developed Greco-Buddhism by fusing Hellenistic and 
Buddhist religious symbols and beliefs, thus creating a 
form of Mahayana Buddhism. King Kanishka I (120-
160A.D), who had Prakrit Buddhist texts translated into 
Sanskrit, convened one of the great Buddhist councils 
in Kashmir. 

Kanishka I achieved stature equal to Ashoka ( 273-
232 B.C.) as emperors advancing Buddhism. The 
Kushans also promoted Hinayana and Mahayana 
scriptures in China, playing a key role in the Silk Road 
transmission of Buddhism. 

Result 
The Kushans were of Western Aryan descent who, 

by uniting the groups and tribes in Tahia (Balkh West), 
Tohulu (Takhar) and Badakhshan (Bandoban), 
overthrew the last Greek domination in the north and 
south of the Hindu Kush and ruled a great deal. 

They had expressive height, open eyebrows, large 
and open eyes, long nose, and in some cases massive 
beards, and often wore wide-brimmed hats and 
sometimes pointed heads. And they also adorned it with 
jewelry or gold coins. Simple shirt with body or 
sometimes crimped with clasped or crimped bodysuits, 
skirt with trunks or sometimes elongated with leggings 
fastened by metal table, Were of their ethnical character, 
which have so far been used by hereditary ethnic 
phenomena among the tribes and tribes of the northern 
Hindu Kush. The people were warriors, using double 
arms, knives, wide belts and slippers. 

Their daily livelihoods lived with tribal customs and 
habits, both in tents and at high altitudes and in 
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magnificent homes and structures inscribed on notes 
(Sean Kane). And these houses, probably large and 
towering, were probably urban structures on the train of 
the thousand cities of Bakhtar. 

Kushan men in ornate garment crystallized with 
gold, glabatoni and melon embroidery and Kushan 
women with ornaments such as rings, gold and silver 
spheres and other exquisite metals with ornamental 
flowers and leaves, lace skirts from gold ornaments 
and long skirts to hems, earrings with various 
symbols of shapes. Natural crops such as crescent, 
star, moon and many different poles, various bra and 
exquisite shoes were considered and used in their 
traditions and cultures. 

These are in contrast to the Yooches and other 
groups that after 7 BC. They entered the western land, It 
was completely different because the ethnic and cultural 
phenomena were in fact the most endemic characteristic 
of the West Indies. 

They were well versed in the construction of 
essential raw materials such as metal utensils and the 
indigenous pottery industry in a variety of ways, 
including baking and kneading, and many of them were 
in harmony with Greek and Greek- Bakhtar dishes, such 
as recycled pottery. The hill and the fork of the Sorkh 
Kotel, the Bagram, and eighteen exhibits this art of 
pottery making by the Kushans. 

The Kushans, after their reign in Aryan political 
power, were firmly entrenched in Ethnicity, a good 
example of which can be found in the gold coins of 
Kanishka and the artifacts found in this case. 

Ethnic and ancestral Kushans of much of the 
Athenian Lodge of this period had a connection with the 
Sakai and Parthians in relation to the Wesons and 
Sarmatians of Masjid who lived along one another in 
Central Asia. They seemed different. 
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The traditions and customs of the Kushans are very 
attentive, and are considered to be Aryan tribes, as they 
were native and indigenous Westerners or native 
Takharians of this land. 

Scientists' research reveals that the Kushans were 
native and original Takhar landowners and their 
headquarters was their Lan-si headquarters. 

Suggestion 
It is recommended that the International Center for 

Kushan Studies conduct scientific projects under the title 
of Kushan period ethnogrophy. 
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