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 1                                               کوشانٌان                

اهلل اّضهط زکتْضذلیل    
 

                   vendidād ًّسيساز
 

 « پِلْی زض ّ vī-daēva-dāta ٌیؼٌی Vidaevo dāta اّؼتبیی زض
 ّ wīdēwdād هؼٌبی ثَ » زیْ وس لبًْى زیْ، اظ جسا لبًْى

jud dēw dād ٍپِلْی ّاژٍ تمحیف ًّسیساز ّاژٍ .اؼت آهس 
wīdēwdād 

 .اؼت ـسٍ ایجبز پِلْی حطّف ًبزضؼت آّاًْیؽی اظ کَ اؼت
 ثَ ثیفتط ّ اؼت اهطّظی اّؼتبی گبًۀ پٌج ُبی ًؽک اظ یکی ًّسیساز

 احکبم
 ًّسیساز، ُوَ، ایي ثب .پطزاظز هی )آییٌی ّ ثِساـتی هؽبئل ـبهل( فمِی

 گٌج
 ّ ُب اؼتْضٍ ُبی هبیَ ثي تطیي ثٌیبزی ّ زاضتطیي ضیفَ اظ اؼت ـبیگبًی

 آضیي فطٌُگ
یؼبؼبً اّؼتبی زض  ًْظزُن ًؽک ًّسیساز ثْزٍ، ًؽک ۳۲ ُب «. کَ 

 .اؼت ثْزٍ
 ُبی آییي زٌُسۀ ثبظتبة ًّسیساز هبیَ زضّى کَ ثبّضًس ایي ثط ثطذی

 اؼت هبز هغبى
 .کٌس هی تفبّت اّؼتب ُبی ثرؿ ؼبیط ثب زیس ایي اظ ّ

 کبتِبزاًؽتَ ثب تؼبضن زض ضا ًّسیساز هحتْای اهطّظ ظضتفتیبى اظ ثؽیبضی
 گطچَ ّ
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 زیٌی اؼتٌبز لبثل ضا آى لبئلٌس ـٌبذتی اؼٍْضٍ تبضیری اُویت آى ثطای
- 

 1 .زاًٌس ًوی
 جبهی، :تِطاى .چِبضم چبپ .کِي زیٌی اظ ًْ زیسی .فطٌُگ هِط،

۲۴۹۱ 1 
 جبهی :تِطاى .چِبضم چبپ .کِي زیٌی اظ ًْ زیسی .فطٌُگ هِط، 2

۲۴۹۱ 
 .اؼت )فمل( فطگطز ۳۳ ـبهل ًّسیساز

 هٍطّز ضا آًِب ظضتفت کَ ثْزُبًس "آضیبًی ّ اًس" کِي ذسایبى زیُْب
 زاًؽتَ

 کَ ضا، آى ثرؿ ایي ًؽکِب ثَ اّؼتب تمؽین ّ تسّیي ٌُگبم زض .اؼت
 زضثبضٍ

 ًبم ایي ثَ اؼت، زیْاى پلیسی اظ زّضی ّ ٌِبضت ّ پبکی آییي
 ًّسیساز .ذْاًسًس

 هب زؼت ثَ کبهل لْضت ثَ کَ اؼت ؼبؼبًی زّضٍ اّؼتبی ًؽک تٌِب
 ضؼیسٍ

تاؼ  1 .اؼت هیطفتَ ـوبض ثَ ًؽک ًْظزُویي ّ 
 زیٌی، آزاة پبکی، ثَ هطثْي لْاًیي ّ آزاة اظ ای هجوْػَ ًّسیساز

 ّ گٌبُبى
 ُط زض .اؼت ـسٍ تٌظین پبؼد ّ پطؼؿ لْضت ثَ کَ آًِبؼت تبّاى

 آى، ثرؿ
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 پبؼد آًِب ثَ اُْضُوعزا ّ هیکٌس هعزا اُْضٍ اظ پطؼفِبیی ظضتفت
 .هیسُس

یيا ثَ کتبة تسّیي  کَ هٍبلجی ثَ تب اؼت ثْزٍ آى ثطای ـبیس لْضت 
 العاهب

 .ثرفٌس ؼٌسیت ًیؽت ظضتفت ػمبیس
 ثْزٍ زازیک ًؽکِبی اظ ّ ؼبؼبًی اّؼتبی ًْظزُن ًؽک ًّسیساز

 .اؼت
 ضا ثرؿ ُط کَ زاضز ثرؿ » فطگطز « فطگطزُبی .گْیٌس ۳۳ ًّسیساز

 ۲۹ - ۴ یک
ًیيلْا زضثبضٍ یؼٌی زاضًس ضا زازیگ ًؽکِبی ّیژگی  زیي آزاة ّ 

 .ُؽتٌس
 ُبزگ ًؽکِبی ّیژگی ۳۳ - ۳۱ ُوچٌیي ّ ۳ - ۲ فطگطزُبی

 زاضًس ضا هبًؽطیگ
 ًّسیساز هْوْػبت ثطذی .زاضًس اؼٍْضُبی ّ افؽبًِبی ّیژگی چْى

 زیگط زض
 اؼت پیوبى زضثبضٍ کَ ًّسیساز چِبضم فطگطز .اؼت آهسٍ ًیع ًؽکِب

 هفبثَ
 ؼبظهبى زضثبضٍ کَ ُفتن فطگطز .اؼت ًؽک ًیکبتْم اظ لؽوتِبیی

 ّ پعـکی
 ؼیعزُن فطگطز اظ لؽوتِبیی .اؼت "ًؽک ُْؼپبضم" هفبثَ اؼت زاضّیی

 زض کَ
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 .اؼت ثْزٍ "ًؽک گٌجبؼطًیجت" اظ ثرفی ُوَ ًیؽت ؼگ ؼتبیؿ
 چْى هیساًٌس، ـسُبی تحطیف هتي ظثبى، زؼتْض ًظط اظ ضا ًّسیساز هتي

 لْاػس
ىهتْ زیگط ثب همبیؽَ ثب اّؼتبیی، زؼتْضی  آى زض یؽٌب ّ یفتِب ُوچْى 

 ٌْض ثَ
 .اؼت ًفسٍ ضػبیت لحیح

 ؼبزٍ ًّسیساز )پِلْی تطجوَ ثسّى( ّیؽپطز ّ یؽٌب ثب ُوطاٍ ًّسیساز
 هیفْز ًبهیس

 آفطیٌؿ زضثبضٍ ًرؽت فطگطز .هیفْز ذْاًسٍ یؽٌب هطاؼن زض ّ
 ّ ؼطظهیٌِبؼت

یساًسه ًّسیساز ثط همسهۀ ضا آى کلٌع ّ اؼت جوفیس زاؼتبى زّم فطگطز . 
 فطگطز

 زضثبضٍ چِبضم فطگطز .اؼت ظهیي اًسُّگیٌی ّ ـبزهبًی زضثبضٍ ؼْم
 .اؼت پیوبى

 فطگطز .اؼت ًبپبکی اظ ٌِبضت ُبی آییي زض ۲۲ - ۶ فطگطُبی
 زضثبضٍ ؼیعزُن

 زضثبضٍ پبًعزُن فطگطز .اؼت آثی ؼگ زضثبضٍ چِبضزُن فطگطز ّ ؼگ
 گٌبٍ پٌج

 فطگطز .اؼت )حبئه( زـتبى ظى زضثبضٍ ـبًعزُن فطگطز .اؼت اذاللی
 ُفسُن
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 ثْزى همسغ زضثبضٍ ُجسُن فطگطز ّ ًبذي ّ هْ کطزى کْتبٍ زضثبضٍ
 ذطّغ،

 ؼتیعٍ زضثبضٍ ًْظزُن فطگطز .اؼت اللی گٌبُبى ّ ًبـبیؽت هْثساى
 ثب ظضتفت

 ّ زضهبى ّ پعـکی زضثبضٍ ۳۳ - ۳۱ فطگطزُبی .اؼت زیْاى
 1 .زاضُّبؼت

 :ًّسیساز فطگطزُبی هحتْای ّ هتي
 ـبًعزٍ زضثبضٍ ّ زاضز ثٌس یک ّ ثیؽت فطگطز، ایي : ًرؽت فطگطز

 ؼطظهیٌی
 ؼطظهیٌی، ُط آفطیٌؿ ثطاثط زض ّ اؼت آفطیسٍ اُْضُوعزا کَ اؼت

 -آفت اُطیوي
 .آّضز هی ّجْز ثَ ُبیی

 یکی ًّسیساز، اظ ثرؿ اّلیي ًّسیساز، اّل َفطَگطز :ًّسیساز اّل فطگطز
 اظ

طافیبییجغ ّ اّؼتب، اهطّظی ُبی ًؽک  ُبی ؼطظهیي زضثبضۀ هفطّحی 
 . اؼت آضیبًب

 ژالَ کْـؿ ثَ اؼالم؛ اظ پیؿ ایطاى ازثیبت تبضید احوس؛ تفىلی، 1
 - چِبضم، چبپ ؼري، آهْظگبض،

 61 - 66 لك ، 1385
 ؛ همسهَ پبضؼیبى، همسغ کتبة اّؼتب :زض پیفگفتبض؛ ؛ ژالَ؛ آهْظگبض، 4

 ۴۱ - ۳۹ لك



 1                                               کوشانٌان                

 : ًّسیساز اّل فطگطز هتي
1 

1mraot ahurô mazdå spitamâi zarathushtrâi, azem 

dadhãm spitama zarathushtra asô râmô- dâitîm nôit 

kudat shâitîm, ýeidhi-zî azem nôit daidhyãm 

spitama zarathushtra asô râmô-dâitîm nôit kudat 

shâitîm vîspô anghush astvå airyanem vaêjô 

frâshnvât 

 - :گفت چٌیي ّ کطز ظضتفتِوپطؼی اؼپٌتوبى هعزاثب اُْضا ۲
 ُط آیس، ذْؾ هطزهبًؿ چفن ثَ کَ آفطیسم چٌبى ضا ؼطظهیٌی ُط هي

 ثػ چٌس
 ُوۀ ثْزم، ًیبفطیسٍ چٌبى ضا ؼطظهیٌی ُط هي اگط .ًجبـس ثرؿ ضاهؿ

 ثَ هطزهبى
َّئجْ َایطییبًَ  .آّضزًس هی ضّی ]زضیب آهْ ّ زضیب ؼیط ثیي هٌٍمۀ[ 

2 
2paoirîm asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå airyanem vaêjô 

vanghuyå dâityayå. âat ahe paityârem frâkereñtat 

angrô mainyush pouru-mahrkô azhimca ýim 

raoidhitem zyãm-ca daêvô-dâtem, 

ییبًَایط آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي ًرؽتیي 2  
َِّئجْ  - 

Airyana vaējah ]َثط ثْز]زضیب آهْ ّ ؼیطزضیب ثیي اؼت یی هٌٍم 
 کطاًۀ
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 حسغ زضیب آهْ لْی احتوبل ثَ کَ یی اؼٍْضٍ ضّزی( زایتی ّاًگِْ
 هی ظزٍ

 پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .)ـْز
 زض اژزُبضا

اض زیْآفطیسٍ ظهؽتبى ّ ثیبفطیس زایتیب ضّز  چیطگی ُؽتی جِبى ثط 
 .ثرفیس

3 
3 dasa avathra månghô zayana dva hãmina taêca 

heñti sareta âpô sareta zemô sareta urvarayå adha 

zimahe maidhim adha zimahe zaredhaêm adha 

zyåscit pairi-pataiti adha fraêshtem vôikhnanãm. 

بثؽتبىت هبٍ زّ ّ اؼت ظهؽتبى هبٍ زٍ جب آى زض ۴  ًیع، هبٍ زّ آى زض ّ 
 - ثطای ُْا

 آى زض ثالُب ثستطیي ثب ُوطاٍ ظهؽتبى .اؼت ؼطز زضذتبى ّ ذبک ّ آة
 فطّز جب
 .آیس هی

4 
4bitîm asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthwere-sem azem ýô ahurô mazdå gâum ýim 

suγδō-shayanem, âat ahe paityârem frâkereñtat an-

grô mainyush pouru-mahrkô skaitîm ýãm gavaca 

dayaca pouru-mahrkem. 
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 جلگۀ کَ آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي زّهیي
 َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز ] Sogdiana زض[ –Suγd(gava) ؼغس

 ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ
 گبّاى گلۀ زض هطگ کَ ثیبفطیس ضا ِؼَکیتَیَ ًبم ثَ ذَطفؽتطی پتیبضگی، ثَ

 .افگٌس
5 

5thritîm asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå môurum sûrem 

ashavanem, âat ahe paityârem frâkereñtat angrô 

mainyush pouru-mahrkô maredhãmca vîthushãmca. 

مآفطیس هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي ؼْهیي ۶  هْئّّْ 

- MarγuMourv ]ٍّزض )هطغبة( هط Margiana [ ًیطّهٌس ّ 
 َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز پبک

 .ثیبفطیس ضا آلْز گٌبٍ ُبی ذْاُؿ پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ
6 

6tûirîm asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå bâxdhîm srîrãm 

eredhwô-drafshãm, âat ahe paityârem frâkereñtat 

angrô mainyush pouru-mahrkô bravaremca 

usadhasca. 

 ثرسی آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي چِبضهیي 6
- Bāxδī 

 اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز َزَضفؿ افطاـتَ ظیجبی ] Bactriana زض ثلد[
 تي ُوَ َهیٌیْی
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،پتیبضگی ثَ ّ ثیبهس هطگ َّضٍ   .ثیبفطیس ضا )هْضچَ زاضًسۀ زاًۀ گٌسم( ثَط
7 

7puxdhem asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthwere-sem azem ýô ahurô mazdå nisâim ýim 

añtare môurumca bâxdhîmca, âat ahe paityârem 

frâkereñtat angrô mainyush pouru-mahrkô akhemca 

vîmanô-hîm. 

یيؼطظه پٌجویي ۸  - ًؽبیَ آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ 
Nisāya 

 هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز َهطّ ّ ثلد هیبى زض]هیوٌَ[
 ثَ ّ ثیبهس

 .ثیبفطیس ضا ثبّضی ؼؽت گٌبٍ پتیبضگی،
8 

8xshtûm asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå harôyûm ýim 

vish-harezanem, âat ahe paityârem frâkereñtat angrô 

mainyush pouru-mahrkô saraskemca driwikâca. 

َُطیْا آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي ـفویي ۹  - 
Harōiva (Arīa) ]اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز اؾ زضیبچَ ّ ]ُطات 

 ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی
کؼطـ پتیبضگی، ثَ ّ  .ثیبفطیس ضا پطهبیَ آثگًْۀ ’ 

9 
9haptathem asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthwere-sem azem ýô ahurô mazdå vaêkeretem 

ýim dûzhakô- sa-yanem, âat ahe paityârem 
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frâkereñtat angrô mainyush pouru-mahrkô pairikãm 

ýãm xnãthaite ýâ upanghacat keresâspem. 

فتویيُ ۺ  ِّئِکطتۀ آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي 
- 

Vaēkrərəta ]کبثلؽتبى Kabulistan ] 
 پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز ؼبیَ ثس

 َپطیکَ
 کَ ثیبفطیس ضا ]افؽًْگط پطی[تی کٌَیَثی

 .پیْؼت کطـبؼپ ثَ
11 

11ashtemem asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå urvãm pouru-

vâstrãm, âat ahe paityârem frâkereñtat angrô 

mainyush pouru-mahrkô akha aiwishtâra. 

اآفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي ُفتویي ۲۱  ای ّ 

- Urvā 

 هٌبٌك زض اضگْى ّیب ؼلیوبى کٍْ ّ پکتیب ّالیت زض 1 ضٍّ هٌٍفَ[
 ]غعًی

 هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز ؼطـبض ُبی چطاگبٍ زاضای
 ثَ ّ ثیبهس

 .ثیبفطیس ضا فطیفتبضی ّ ذْزکبهگی گٌبٍ پتیبضگی،
11 

11nâumem asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå xneñtem ýim 
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vehrkânô- shayanem, âat ahe pai-tyârem frâkereñtat 

angrô mainyush pouru-mahrkô akha anâperetha 

shyaothna ýâ narô-vaêpaya. 

 - خٌٌتَ آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي ًِویي ۲۲

Xnənta [ 
 ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز 2 ]کٌسُبض

 گٌبٍ پتیبضگی،
 .ثیبفطیس ضا لْاٌت ًبثرفْزًی

12 
12dasemem asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå harahvaitîm 

srîrãm, âat ahe paityârem frâkereñtat angrô 

mainyush pouru-mahrkô akha anâperetha shyaothna 

ýâ na-suspaya. 

ْضٍاُ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي زُویي ۲۳  - آفطیسم هعزا، 
َْیتی َُطذ  Haraxvaiti ]ثْز ظیجب]اضغٌساة. 

 1 اؼت ثْزٍ هٌٍمَ اظیي ًیع ٌُس ضُّلکٌس ُبی پفتْى

 ۲۶۶۵ احؽبًجِطاهیْاژٌُبهِبّؼتبق 2
 گٌبٍ پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ

 ًبثرفْزًی
 .ثیبفطیس ضا هطزگبى ؼپبضی ذبک

13 
13aêvañdasem asanghãmca shôithranãmca 

vahishtem frâthweresem azem ýô ahurô mazdå 
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haêtumañtem raêvañtem hvarenanguhañtem, âat ahe 

paityârem frâkereñtat angrô mainyush pouru-

mahrkô akha ýâtava 

 آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي یبظزُویي ۲۴
َُِئتَْهٌت  - 

Haētumant هٌس فطٍ ضایَْهٌس ]پیطاهًِْیطهٌس زض ؼطظهیٌی[ ُلوٌس 
 آًگبٍ پػ .ثْز

 جبزّاى ظیبًجبض جبزّیی پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ
 .ثیبفطیس ضا

14 
14aêmca ahe cithrô daxshtô anghat aêm cithrô-paiti-

dayô ýatha kavacit jasen zaoyehe ýâtumeñtem adha 

heñti ýâtumastema adha taêcit uzjaseñti ýâ 

mereñcyâica zaradhakhnyâica xshtãmicatca 

madhaxaheca. 

 پػ .)افؽًْی( ًگبٍ ضاٍ اظ :ـْز پسیساض گًَْ ثسیي جبزّ ؼطـت ّ ۲۶
 - ُطگبٍ

 کفٌسۀ کبضُبی ثیفتط ثطکفس، ـیْى افؽْى ثَ ّ ًِس پیؿ گبم جبزّ
 جبزّیی

 .ضّز پیؿ
15 

15dvadasem asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå rakhãm 

thrizañtûm, âat ahe paityârem frâkereñtat angrô 
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mainyush pouru-mahrkô akhemca uparô-vîmanô-

hîm. 

 - آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي زّاظزُویي ۲۶
ازًژ ؼَ کَ ثْز ]ثسذفبى ضاؽ[ Raγay ّغَ  پػ .فطهبًطّایٌس آى زض 

 آًگبٍ
 ؼؽت ثطاًگیرتي گٌبٍ پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ

 ضا ثبّضی
 .ثیبفطیس
16 

16thridasem asanghãmca shôithranãmca vahishtem 

frâthweresem azem ýô ahurô mazdå caxrem sûrem 

ashavanem, âat ahe paityârem frâkereñtat angrô 

mainyush pouru-mahrkô akha anâperetha shyaothna 

ýâ nasuspacya. 

 آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي ؼیعزُویي ۲6
 - چرطۀ

Čaxra پبک ّ ًیطّهٌس ]لْگط ّالیت چطخ ّلؽْالی – چطخ[ ظیجب 
 آًگبٍ پػ .ثْز

 ُهطزاض ًبثرفْزًی گٌبٍ پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ
 ضا ؼْظاى

 .ثیبفطیس
17 
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17cathrudasem asanghãmca shôithranãmca 

vahishtem frâthweresem azem ýô ahurô mazdå 

varenem ýim cathru-gaoshem ýahmâi zayata 

thraêtaonô jañta azhôish dahâkâi, âat ahe paityârem 

frâkereñtat an-grô mainyush pouru-mahrkô 

arathwyâca daxshta anairyâca daing-hush-

aiwishtâra. 

 آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي چِبضزُویي ۲۸
َّضًۀ  - 

Varəana ]َفطیسّى کَ ثْز چِبضگْـَ ]آظاز زضّظیطؼتبى ّاڼ،  
 فطّکْثٌسۀ

،زُبک آژی  هطگ تي ُوَ َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ـس ظازٍ آى زض 
 ثَ ّ ثیبهس

 .ثیبفطیس ضا ثیگبًَ فطهبًطّایبى ثیسازگطی ّ ظًبى ًبثٌِجبض زـتبى پتیبضگی،
18 

18pañcadasem asanghãmca shôithranãmca 

vahishtem frâthweresem azem ýô ahurô mazdå ýô 

hapta heñdu, âat ahe paityârem frâkereñtat angrô 

mainyush pouru-mahrkô arathwyâca daxshta 

arathwîmca garemâum. 

 ُپتَ آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي پبًعزُویي ۲۹
 - ُیٌسٍّ

Həndav Hapta )َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .ثْز پٌجبة )ضّز ُفت 
 تي ُوَ
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 ضا ؼرت گطهبی ّ ظًبى ًبثٌِجبض زـتبى پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ
 .ثیبفطیس
19 

19xshvash-dasem asanghãmca shôithranãmca 

vahishtem frâthweresem azem ýô ahurô mazdå upa 

aodhaêshu ranghayå ýô asârô aiwyâxshayeiñti, âat 

ahe paityârem frâkereñtat angrô mainyush pouru-

mahrkô zyãmca daêvô-dâtem taozhyâca dainghush-

aiwishtâra. 

 - آفطیسم هعزا، اُْضٍ هي، کَ ًیکی کفْض ّ ؼطظهیي ـبًعزُویي ۺ۲
اًّگِ  Raŋhā ضّز چفوۀ ؼط گطزاگطز ؼطظهیي( )ؼیحْى( ؼیطزضیب 

 )ُب ضًگ
 َهیٌیْی اًگطٍ آًگبٍ پػ .کٌٌس هی ظًسگی ؼط ثی هطزهبى کَ جبیی ثْز؛

 تي ُوَ
 چیطگی جِبى ثط ضا آفطیسٍ زیْ ظهؽتبى پتیبضگی، ثَ ّ ثیبهس هطگ

 .ثرفیس
21 

21heñti anyåscit asåsca shôithråsca srîråsca gufråsca 

berexdhåsca frashåsca bâmyåsca! ashemvohû, 

 ثبلٌسۀ ّ زضذفبى ّ ثرؿ ضاهؿ ثػ ّ ظیجب کفْضُبی ّ ُب ؼطظهیي ۳۱
- 

 1 .آفطیسم ضا ُب آى هي کَ ُؽت ًیع زیگطی
 هؼبلط ًبم

 ثبؼتبى یًْبًی
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GREEK 

 ثبؼتبى فبضؼی
 اّؼتبیی

AVESTAN NAM 

 آهْ ّ ؼیطزضیب ثیي یی هٌٍمَ
 زضیب

Airyanəm vaējō 

1 

Soghd (Samarkand) 

 ؼوطکٌس ؼغس،
Sogdianh Σογδιανή 

Suguda 

suγδō 

2 

Marvّهط 
Margianh Μαργιανή 

Margu 

Mouru 

3 

Balkhثلد 
Baktra Βάκτρα 

Bākhtri 
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Baxδi 

4 

Maymanaٌَهیو 
Nisāya 

5 

Harōiva (Arīa) ُطات 
`Areia ’Αρεία 

Harōiva 

Haroyu 

6 

Kabulکبثل 
Vaekereta 

7 

تیبپک ّالیت زض ضٍّ هٌٍفَ  ّیب 
 اضگْى
Urva 

8 

 کٌسُبض
'Urkania ‛Υρκανία 

Xnənta 

Vehrkana 

9 
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Av-rokhaj, Arγand-(âb)اضغٌساة 
`Aracwsia’Αραχωσία 

Harauva-ti 

Harahvaiti 

11 

Helmendُلوٌس 
`Etuman-do’Ετύμανδρος 

Haetumant 

11 

Rāγ Badaxšān ضاؽ 
 ثسذفبى

'Ragai ‛Ραγαί 

Ragā 

Raγa 

12 

ْګطل ّالیت چطخ ّلؽْالی  
Čaxra 

13 

 AVESTA کتبة اظ تطجوَ ًّسیساز، اّل فطگطز اهلل ذلیل اّضهړ 1

The sacred book of the parsis, Edited by Karl F. 

Geldner Stuttgart 1896,pp.3-6 آضیبًب الوؼبضف زایطح ثطای 
 جلس
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 .ًّسیساز آضتیکل ـفن
 ّظیطؼتبى ّاڼَ

Varena 

14 

Hind (Punjab)ٌُس پٌجبة 
`Indoi ’Ινδοί 

Hindava 

Hapta hindu 

15 

 )ؼیحْى( زضیب ؼیط
Rangha 

16 

 جغطافیبی ثَ ُب َیفت ُبی اـبضٍ ثب ضا ًّسیساز ًرؽت ثرؿ هب اگط
 هطزم ظیؽتگبٍ

 هطکع زض ٌُسّکؿ کٍْ ضـتَ کَ زیس ذْاُین کٌین همبیؽَ اّؼتبیی
 جغطافیبی

ّ،هط ُبی ؼطظهیي ضا اّؼتب جغطافیبی غطثی حسّز .گیطز هی لطاض اّؼتب  
 ّ ُطات

 ّ ثًْیط گٌساضٍ، هبًٌس ؼطحسی هٌبٌك ضا آى ـطلی حسّز ّ ظضًگ،
 ؼطظهیي

 ُفت « ّ آى ـوبلی حسّز ذْاضظم احتوبال ّ ُؼغس .زٌُس هی تفکیل
 » ضّز

 .کٌٌس هی تؼییي ضا آى جٌْثی حسّز ثلْچؽتبى ّ ؼیؽتبى ُبی ؼطظهیي
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 زازٍ هی تفکیل ضا اّؼتب جغطافیبی للت اهطّظی افغبًؽتبى تطتیت ثسیي
 .اؼت

 ّ اضاُتؽتي ُوچْى ثبؼتبى یًْبى هْضذبى اظ ثطذی کَ اؼت گفتٌی
 اظ طتزابْى

 آّیاًا «/ Αρειανή ثٌبم ُبیی ؼطظهیي هجوْػَ » آضیبًَِ « ) :یًْبًی

التیيثَ ، : »  

Ariana ( ٌُذ ّ باطتاى چاّص ُبی ؼطظهیي هبثیي کَ اًس کطزٍ یبز 

 باطتاى

هطّظیا افغبًؽتبى کفْض ّ اؼت، ثْزٍ  زکتْض .اؼت گطفتَ هی ثط زض ضا 
 اهلل ذلیل

 اّضهړ
 :هأذص

 - جبهی، :تِطاى .چِبضم چبپ .کِي زیٌی اظ ًْ زیسی .فطٌُگ هِط، ۲
۲۴۹۱ : . 

 هطّاضیس، :تِطاى .ایطاًیبى ؼطّزُبی تطیي کِي اّؼتب .زّؼترْاٍ جلیل ۳
- ۲۴۸۸ . 

،پبضؼیبى همسغ کتبة اّؼتب :زض پیفگفتبض؛ ژالَ؛ آهْظگبض، ۴  ّ همسهَ 
 - تمحیح

 ۲۴۹۲ اؼبٌیط، گلسًط، فطیسضیؿ کبضل تحفیَ ّ
 ژالَ کْـؿ ثَ اؼالم؛ اظ پیؿ ایطاى ازثیبت تبضید احوس؛ تفىلی، ۵

 - آهْظگبض،
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 ، ۲۴۹۶ چِبضم، چبپ ؼري،
 - :کتبة اظ تطجوَ ًّسیساز، اّل فطگطز اهلل ذلیل اّضهړ ۶

AVESTA )The sacred book of the parsis) Edited by 

Karl F. Geldner Stuttgart 1896 pp.3- 

 .ًّسیساز آضتیکل ـفن جلس آضیبًب الوؼبضف زایطح ثطای
- ۵ Kellens, J.; Avesta;in: Encyclopædia Iranica, 

vol.3, Fasicle1, Routledge & Kegan paul, 1987, 

pp.39-46; 

۶- Брагинский И. С "Из истории таджикской 

народной поэзии. Элементы народно-

поэтического творчества в памятниках древней и 

средневековой письменности". (М. Академия 

наук СССР, 1956 г.). 

۷- Бертельс Е. Э., История персидско-

таджикской литературы, М., 1966__ 
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 سرمحقق نظر محمد عزٌزي

 

 در ماوراءالنهر حاكمٌت كوشانً ها

 دوم  بخش

استقرار كوشانً ها در سرزمٌن هاي ماوراءالنهر بر خالؾ 
در   Chan- kienكٌن   -نظرٌات دانشمندان واطالعات چان

  yugie هاي ژق.م زٌر عنوان حاكمٌت ٌوچه ها ٌا ٌو 1ٕٔ
درآنسوي در ٌاي آمو در واقع تداخل وابهامات كرو نولوجٌكً در 

ٌعت تبار ٌوچً ها با مقاطع مختلؾ زمان در زمٌنه هوٌت وموق
كوشانً ها بوده. در حالٌكه خانواده آزٌانً هاي تخاري كه همان 

نگ ها ٌا كوشانً هاي شمال هندوكش به شمار )مٌرود( شوا -كوي
بعد ازمدت ها دراتحاد با گروهاي مستقر درباختر زمٌن حاكمٌت 
شانرا متمركز نمودند وساحات فراتر از آمورا در قٌد قلمروهاي 

 (ٔخوٌش در آوردند.) مفتوحه

براي سقم وصحت موضوع بر مٌگردٌم به نظر اندازي هاي 
اول مٌالدي در  -تارٌخً وحوادث اٌكه در سده هاي قرن دوم

شعاع قوسً ماوراءالنهربوقوع پٌوست تا بتوانٌم زمٌنه هاي محدود 
وابهامات اٌرا در مورد تبار، نژاد،فرهنگ وكنش هاي اٌن دومان 

 به توضٌح گٌرٌم:

ق.م به  ٖٓٔق.م الً  ٌ٘ٗٔكً از وقاٌع مهم اٌكه بٌن سالهاي  
وقوع پٌوست انحالل كلً باختر زمٌن وملحقات آن بود كه بسً 
وٌرانً ها وخرابً هاي را به دنبال داشت ، اٌن انحالل در بار 



 1                                               کوشانٌان                

( بود كه chakasنخست بوسٌله گروهً هندوسٌت ها ٌاچاكاها )
رٌا زندگً داشتند وحاكمٌت شاخه مقٌم در دوسوي جٌحون ٌا آمود

ٌونانً ها را در نٌمه دوم قرن دوم مضمل كردند وبعد ها بوسٌله 
ٌوچه هاي مهاجم خود سرزمٌن باخترٌان را ترك كردند وبه سوي 

 (ٕشمال ؼرب وجنوب ؼرب سرازٌر شدند .)

 1ٕٔكٌن كه وي اظهار داشته كه تا  –خالؾ اطالعات چانگ 
 (ٖوس را نه گذشته بودند.)ق.م هنوز ٌوچه ها در ٌاي اوكس

فاصله زمانً  1ٗوسال  1ٕٔبناء طوري معلوم مٌشود كه سال   
است كه در اٌن مدت مجدداً ٌوچه ها در حوزه باختري مسلط 

قرٌب به سال سدم ق.م مٌتواند هم تقوٌم  1ٗمٌشوند، زٌرا در سال 
ساكه ها ٌاچاكاهاباشد وهم مٌتواند سنوات ٌكً از حوادث اٌراكه 

دهد، بدٌن سان در سال برزمٌن باختر بوقوع پٌوسته نشان در س
سپه ساالر چٌنً از پادشاه ٌوچه  pan-chauمذكور پانچاو  

مٌخواهند تا در سركوب سؽدي ها تحت رهبري كانگ كٌو 
Conq-kiu   برآٌد وزمٌنه هاي ورود لشكرٌان وي را دراٌن

 (ٗسرزمٌن مساعد سازد.)

ر است كه سلطنت وحاكمٌت به اٌن باو w.w.Tarnو.و. ترن  
باختر بدست ساكه ها نه بلكه مستقٌماًبوسٌله ٌوچه ها مضمل 
گردٌد. بنابرٌن سنوات  حوادث تارٌخً در سرزمٌن باختر وحول 
آن از نظركرونولوژي باهم در تناقض قرار مٌگٌرد، ولً آنچه 
مسلم است تارٌخ واسناد چٌنً است كه اٌستالي ٌوچه ها را در 

مربوط به قرن اول مٌالدي زٌر نام بزرگ كوشان باختر زمٌن 
Kushana   اطالع مٌدهد كه به زبان چٌنً همان كوي شوانگ

kwi – shuaug   بوده وتسٌن هانشوTs-in-Han-sho  مإرخ
 1ٕٔبرجسته چٌنً آنرا ٌكً از قباٌل پنجگانه دانسته كه در سال 
ان شو ق. م  سر زمٌن هاي باختر را بٌن خود تقسٌم نمودند وهوه
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( Kleaugsiekukieاطالع مٌدهد كه كلٌو گٌسكو كً )
 (٘آمپراطوري بزرگً را بنٌان گذاري مٌنماٌد.)

اٌن حكمروا ٌونانٌان ورومٌان از زمره  هندوسٌت ها كه هم به    
كوشان وهم به شاكاهاٌا )چاكا( رابطه مٌدهد، تذكر داده اند وحدود 

نجاب،ماتهورا در حاكمٌت اٌن ها در مركز كابل، شمال هند، پ
جنوب حٌن عروج بر ارٌكه قدرت با خٌزش هاي نظامً از شمال 
بدست آوردند دانشمندان در مجموع اٌنها را باشندگان قدٌم 
تخارستان قلمداد نموده اند ودر تارٌخ بٌشتر تخاري هاي شمال 
مورد بحث بوده است كه در واقع جزء بزرگ قلمرو باخترٌان 

 (ٙبوده اند.)

اري موجودٌت ذمقطع بر مٌگردٌم به برهه از زمانه گدر اٌن   
بادٌه نشٌنان اٌكه برباكترٌان حمله ور شدند وآخرٌن سلسله ٌونانو 

ق.  ٖٓٔباختري را تحت ذعامت هلٌو كلس  خاتمه بخشٌدند، سال 
م  ٌوچه ها از نوار مرزي شمال اوكسوس بر باكترٌان)باختر( 

گذاري از نظر تقوٌم  ( همزمان با تفاوتً زمانه7فرود آمدند)
( بخش ؼربً بلخ را تحت Sakaraukasمٌالدي ساكروكاها  )
( به تصرؾ خود در (Mo –is(  Mowisفرماندهً ماوٌس )

 -آوردند، واٌن اطالعات را وسٌعاً مٌتوان در گاه شماري هاي هان
 ( 1). ( مالحظه نمود(Ho-han-shoشو،وهوهان شو 

( از تركستان چٌن sakas) بخش دٌگري از اٌن تبار ٌعنً ساكاها
 (gilgetپامٌر عبور كردند وارد دره هاي گٌل گت ) و

( 9سوات)اودٌانه( شدند وبر قندهار ٌا اروخت)رخج( دست ٌافتند.)
بناً نمٌتوان مراحل كوچ روي هاي بادٌه نشٌنٌان را كه به ذعم 
حوادث تارٌخً متدرج اكتفا كرد ومرحله به مرحله نبوده ٌعنً 

ها وبعد ها ساكه ها ٌا اوالً ساكه ها وبعد ها ٌوچه ها در اوالً ٌوچه 
مٌالدي، پنداشته شود بلكه همزمان از دو زون شمال  ٓٓٔو ٘ٗٔ
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قبل از مٌالد وارد اٌن سرزمٌن  ٓٓٔنوار اوكسوس)آمودرٌا( در 
گردٌدند در جنوب اوكسوس ٌوچه ها ودر ؼرب بلخ)ساكروكاها( 

رٌخ وزمانه گذاري سال ( بناًء تآٔودر شمال ؼرب ساكه ها )
سال بعد ، كوشانً ها ٌا تخاري  ٘ٗمٌالدي  ٓٓٔق.م و  ٘ٗٔ

هاي بلخً كه در تارٌخ هم برآن ها نژاد هندوستً داده شده است 
مٌالدي در حوزه گندهارا  ٘-ٓٔاستقرار حاكمٌت خودرا بعد از 

مٌالدي برشمال هندوكش گسترده ساختند. نخستٌن آنها  1ٗودر 
كه  بعدها كنشكاي سوم و واسو دٌواي اول است.ولوكدفٌزس وچك

 درپاره هاي ماوراءي اوكسوس تا نوار درٌاي نرمادا
(Narmada درقلب هند در جنوب وتاسكٌتا )sakita) در )

(، ولً آنچه مسلم است موجودٌت ٔٔشمال شرق،پهن گردٌدند)
وحاكمٌت كوشان ها كه برخالؾ از تبار ٌوچه نبودند وبر اساسً 

( اسٌانً وٌا پازٌانً حوزه تخار Strabonابون )رواٌت ستر
زمٌن باختري بوده باشد، عالوه از حوزه هاي جنوب هندوكش در 

( Issl-kulستپ هاي وسٌعً ٌكسارت تا دامنه هاي اٌسٌك كول )
 (ٕٔمستقر بودند واٌاالت متعددي را ٌكً پً دٌگري گشودند.)

مسكن گزٌن  بٌشترٌنه در جاي پاي ساختار هاي شهري ٌا مجدداً  
گردٌدند وٌا جدٌداً در اعمارو آراٌش محالت ومكانها وسرزمٌن ها 
بعد از استقرار وانكشاؾ مدنً اجتماعً كوشان ها مبادرت 

 ورزٌدند.

( كه در Dayuan( ٌا) Tayu-Anچنانچه وادي فرؼانه )تاٌوان  
انزمان سرزمٌن تاجكستان، ازبكستان، قرؼزستان وبعضً عالقه 

دٌگر از مربوطات آن به شمار مٌرفت در واقع هاي خورد كوچك 
جز حاكمٌت وسٌعً كوشانً ها بوده، قره درٌا، نارٌن درٌا كه از 

به شمار ( yaxartesشاخه هاي مهم سٌحون ٌا همان سٌر درٌا)
، در بار وري اٌن مناطق بوٌژه وادي فرؼانه در دوره مٌرود 
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باختري نقش كوشانً ها وقبل از آن در دوره حاكمٌت هاي ٌونانو 
مهمً را در كشت وزارعت واقتصاد بلند توام باراه ابرٌشم اٌفا 

 (ٖٔمٌنمود.)

از نظر تحقٌقات دانشمندان وادي فرؼانه نقطه عطؾ ومحور  
تقاطع راه كاروانً بوده بعد از باختر)بكترٌان( تؤ ثٌرات فرهنگً 

( Tarimbeckenومناطق تارٌم بٌكن ) وگروهً آن تا ستپ ها
 شهود است. موحول آن 

مٌالدي  ٘-ٗچنانچه نظر به اهمٌت مهم اٌكه داشت در قرن 
حاكمٌت موقت ساسانً ها تحت حكمرواًٌ شاهپور دوم وخسر 
اول ساسانً وبعد ها زٌرسلطه شاهان بعدي كوشانو ٌفتلً 

 (ٗٔدرآمد.)

عت، بند فرؼانه در دوره كوشانً ها از لحاظ سر سبزي، زرا   
ا بوده كه در شمال ؼرب آن قرار ٌوانهار وابسته به سٌر در

 Samarqandوسمر قند   kohqandداشت، بناًء كوه قند 
در شمال شرق با كاشؽر تركستان چٌنً در   zhetysuوزٌتسٌو  

شرق وبخارا واٌن سوي آمو ساحه باختري با فرؼانه ازلحاظ 
تجاري، روابط فرهنگً ومناسبات اقتصادي خوبً را در دوره 

 ( ٘ٔما كدفٌزس الً هوشكا،دارابوده است .)كوشان بوٌژه از وٌ

آنچه در اٌن برهه قابل ٌاد آورٌست، اٌنست كه در كنار وادي  
( در عصر كوشانً Khiwaفرؼانه، شهر خوارزم بوٌژه خٌوه )

ها از عظمت هاي ساختمانً وپدٌده هاي فرهنگ آسٌاًٌ 
و ساختمان هاي مستحكم مربع گونه وگاهً  مٌباشددار برخور
برج   Citadel با دٌوار هاي ضخٌم به شٌوه سٌتادل  مستطٌل

هاي جهار گوش با تٌركش ها بوده، از نظر تحقٌقات باستان 
  Lechan-Qala شناسً در خٌوه در قسمت از لچان قلعه 
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دٌوار ها ٌكً پهلوي دٌگري چسپٌده اعمار گردٌده ومٌان هر ٌك 
ز قسمت از برج هاي دفاعً دهلٌز وراهرو ها دومتر ودر بعضً ا

متر بوده  7ٕ -ٕٕمٌتر به نظر مٌرسٌد .طول آنها  ٕها بٌشتر از 
واز لحاظ نظام مراقبتً ساخت اٌن ساختمانها در اٌن دوره بسٌار 
اهمٌت نزدٌك با ساختمانهاي دوره كوشانً در مرز هاي جنوبً 

( wotganاوكسوس داشته و مٌتوان با تپه هاي باستانً وتگان )
( كانال هاي منظم با در نظرداشت ٙٔنمود .)در كندز آنرا مقاٌسه 

شٌوه هاي وٌژه اعمار كانال هاي منظم بادرنظرداشت شٌوه هاي 
وٌژه اعمار كانال ها هم به سبك ٌونانً باختري وهم به شٌوه 

( جهت ابٌاري حفر گردٌده Greco-kushanٌونانو كوشانً )
 p( پلون ٌاب)kheikanبود وبه نامهاي كانال خٌكان )

alvanyab ٌاد شده كه از نظر شٌوه وسٌستم ابٌاري با ساحات )
قره ساي، قزل ساي وبسا نقاط شهر وان حوزه باختري باهم 

 (7ٔشباهت هاي فراوانً را دارا بودند.)

همان طورٌكه در صفحات قبل متذكر شدٌم خوارزم وخٌوه در  
( در ناحٌه Ilik-qalaموقٌعت وپهناي آمودرٌا حوالً اٌلٌك قلعه )

 (1ٔ( احراز نموده است .)karakalpakstaكال پكستا ) كرا

با ورود كوشانً ها در ماوراءالنهر بوٌژه در مناطق متذكره   
باختري،آئٌن ومعتقدات بودائً وبعضاً -عالوه از ادٌان آرٌاًٌ

شٌوائً شٌوع ٌافته بود وچنانچه مٌتوان در سؽد ٌا همان سوگدم 
اشت وخوان زانگ ( آئٌن بودائً گسترش دsogdamباستان )

(Xuan-Zang ًدر پاٌتخت سؽد از دو معبد بزرگ بودائ )
راهبٌن وموبدان در آن معابد به  ٙحرؾ مٌزند كه البته تا قرن 

 (9ٔعبادت مشؽول بودند.)
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 فرانسسکو ابٌت مولف :
 سرمحقق مٌرعبدالرووف ذاکر برگردان به دری :

 

 رهندیــــــــــهن

 قسمت چهارم :

 

ت. حکمرواٌی مسلمانان مانند ٌک بخش سٌاسی درهند دوام نداش
تهدٌدات وسرکشی های داخلی وتجاوزات ٕٔٗٔ-1ٖٗٔدربٌن

بٌرونی نتٌجه برآن شد که چندٌن سلطنت های منطقوی که اکثرآ 
باهم درجنگ بودنددرهرمنطقه طرز انکشاؾ با تؽٌٌرات کوچک 
تابع ٌک عرؾ محل بود.درزمره ساختمانهای بسٌارزٌبا آنهاٌی 

ط سلطان لودی توس Hairpurدهلی وهٌرپور بودندکه درهمساٌگی
 Serهلودی درهٌرپور وبعدآ آرامگاه شٌرشا مسجد اعمارشده بود.

Sah که شٌوه های ، وعٌسی خان شهکارهای زٌباٌی هستند
دردهلی وملوا مودل  اسالمی قدٌم راحمل مٌکند.مهندسی صادقانه

اما درنواحی دٌگر مانندکشمٌر ،های اسالمی را تعقٌب مٌنماٌد 
سوم هندو پٌوند داشته و مساجدبا معابد بنگال و گجرات آنها با ر

هندو توافق داشته معلوم مٌشود وبعضی اوقات ازمواد مشابه 
 اعمار شده اند.)خشت دربنگال و وسنگ رٌگی درگجرات(

که تقرٌبآکه پی ،در دکن  جاٌٌکه عاٌق مناطق جنوبی اٌالتی بود  
اجٌر Parsiaکه سلطان گروهی را از، آمدوی تداوم جنگ بوده 

را Parsian خدام مٌکرد.همچنٌن مهندس درٌنجا عالمت نفوذ است
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با برجهای مربع،تٌراس ودروازه های کماندار درازنشان مٌدهد 
را اشؽال نمودند Vigayangarصرؾ بعدآ که مسلمانان کشور

نفوذ پارسی ها با هندوئٌزم جنوبی ٌکجا شده بود. توسعه وانکشاؾ 
رقرن چهاردهم به پٌش هنر بوٌژه درراستای نقاشی ومٌناتوری د

مٌرفت که نوشته های مقدس وکفرآمٌز درآن مورد استعمال داشت. 
اما   ،مثال آن دراواٌل مخصوصآ درٌک سبک مرکب پارسی بوده

بعضی حالت های هندو بوٌژه درجزئٌات دٌده مٌشد.رنگهای 
روشن درپالن مناظر درهمآهنگی وموزونی پالن استفاده شده 

ا در طرح خودآنست که همواره ازجدٌت است. زنده دلی اٌنکاره
 سرچشمه گرفته است.

بسٌاری از مٌناتورهای زٌبای سبک راجپوت شهزاده های    
که خالؾ مسلمانان در اخٌر قرن چهاردهم دوباره  ،راجستان بوده

اعمارشده است.برخاست اٌن موضوع که گرچه هنرمند روحانی 
حات مذهبی بود اصآل ٌک نوع جنبش مذهبی اٌست که با اصال

دارد.پرستش اصنام دارای روح پلٌد ودٌوانه وعقٌده باطل  ارتباط
دراخٌر دوره وسطی توسط ٌکنوع کٌش واحد جابجاگردٌد.کسٌکه 
به طرؾ داری محبت باالی همه چٌزها اٌستاده است ،رب النوع 

 محافظت است.

  جٌن منظره عمومی آبدات رناکپورومعبد هنرهندی )احٌای مجددهندو(: -65
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 )قرن پانزدهم(.مونت ابو.

منظره عمومی آبدات  هنرهندی )احٌای مجددهندو(: - 7ٙ
 )قرن پانزدهم(.مونت ابو. جٌن رناکپورومعبد

هنردرٌن زمان ٌک موقؾ ملٌت گراٌی را اتخاذنموده بودعکس   
العمل آن برخالؾ طرزاسالم، اشکال اجمالی وعقٌده موروثی 

 هندرادرعصر وسطی دوباره احٌاء کرد.

 راهرو سرپوشٌده معبد هنرهندی )احٌای مجددهندو(: -1ٙ
 .)قرن دوازدهم( رمٌسوارام

صومعه های معبد رمٌس وارام تقرٌبآ دونٌم متر طول دارد.اٌن 
ردٌؾ برانگٌزنده احساسات با نقش ونگار خٌلی استادانه مزٌن شده 

  است.

ستونهای منداپامعبد سری  هنرهندی )احٌای مجددهندو(: -9ٙ
 قرن پانزدهم(.رنگم)

داشته که  شکل سرپوشٌده را Nandapas اٌن زٌارت های
زاٌرٌن بعداز مسافرت خوٌش درآنجا استراحت نموده وبه منظور 

 مراسم جشن ورقص ها نگهداری شده است.

هنرهندی.)عصراحٌای مجددهندو(:گوپوراس ٌادروازه  -7ٓ.
 )سردر(های معبد سرٌرنگم.)قرن پانزده(

راوٌدی های اٌن عصر، معبد سرٌرنگم بزرگ مانند تمام معابدد
است. محوطه وسٌع دٌوارها توانسته است تقرٌبآ ٌک شهر کامآل 

  دست ناخورده را درجوؾ خودقرارداده است.

 (1ٗ-ٖٓٙٔهنرهندی. )عصرمؽول(ك تاج محل، آگره) -7ٔ



 1                                               کوشانٌان                

ساختمان پالن هشت ضلعی داشته وباٌک گنبد وسٌع نوکدار 
مای آن با رنگهای متنوع که توسط وچهارمناراحاطه شده است. ن

 روشندانهای استادانه وبجا روشناٌی بخشٌده شده است.

 )قرن هفده(. کاخ قدٌم امبر. هنرهندی )عصر مؽول(: -7ٕ

پاٌتخت اٌالت  7ٕ1ٔامبردرقرن دهم اساس گذاری شده وتا
جٌپوربود.روابط خوب بٌن دربارامبر ومؽول ها وجودداشت. محل 

مده توسط کاخهای مؽول درٌن عصرالهام اقامت درامبر بطورع
 .شده بود

 

 

 

 هنرهندی )احٌای مجددهندو(:راهرو سرپوشٌده معبدرمٌسوارام.)قرن دوازدهم( -61
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 ستونهای منداپامعبد سری رنگم)قرن پانزدهم(. هنرهندی )احٌای مجددهندو(: -67

 

 

 

 هنرهندی.)عصراحٌای مجددهندو(: -59.

وازه )سردر(های معبد گوپوراس ٌادر

 . )قرن پانزده( سرٌرنگم.
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                                 (41-1639تاج محل، آگره) اخك هنرهندی. )عصرمغول( -51

           

 

 )قرن هفده(. کاخ قدٌم امبر. هنرهندی )عصر مغول(: -52
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به رب النوع وٌشنو مانندکرشنا شکل جسمانی داده شده که  
نشان پردازی محبت Radhaبانی وعطوفت وی به خانمش مهر

پسندٌده به رب النوع است.همچنان کرشنابارها ٌکی ازموضوعات 
بسٌار به تصوٌر کشٌده مٌناتوری های راجپوت بوده که تعبٌر ٌک 

 معمای دٌن است دراصطالحات بشری.

جم اٌگانه کشورهندی که مإفق شد با سه نسل دربرابر ته   
کند، وٌجا ٌاناگر بودهنرمندان  ياز قرن هفدهم پاٌدارمسلمٌن تا آؼ

با اٌمان اساتٌر جنوبی وٌجاٌاناگر پشتٌبان خٌلی خوب هنرهندی که 
همواره شناخته شده بود،گردٌد.معابددر پاٌتخت وٌجاٌاناگر 

 Kumbaاعمارشد. سرٌرنگم و Tanjoreشهروٌکتوری) فتح(
Konam زرق وبرق از شاهکارهای مهندسی تخٌلی وتزئٌنی وپر

( جاٌٌکه Mandapasاند. ساختمانهای  با شکوه فراخ سرپوشٌده)
با اٌمانها مٌتوانستند آزادانه ذکرکنند وبعداز مسافرت خسته کننده 

( بزرگ هستند اما محل مقدس Gopurasاستراحت نماٌند.برجها)
تناسب آنها نسبتآ کم باقٌمانده است. ٌک دسته اسپ های  با عظمت 

ٌکه سقؾ را تقوٌت مٌکنند وٌکی ازمثالهای بسٌار درکنار ستونهاٌ
فوق العاده آراٌش فوق العاده است که درهزار ستون پاٌه تاالر 
سرٌرنگم بخشی از تارٌخ است که عصر وٌجاٌانگر را تعقٌب 

وبعدازان آبدات  ٘ٙ٘ٔمٌنمود. شٌوه اٌکه پس از سقوط کشوردر
ومشابه آن  Maduraبزرگ مانندمعبد بسٌاربزرگ در

اهداءشد. مجسمه  Sabramanyaٌارظرٌؾ درتاجور که به بس
ساز برای ٌک مدت از قوت زنده گی بی سابقه خوددفاع نموده اما 
بعدآ دربٌن آن افتٌد وماند. وٌک درز عمٌق ومحکم وبا عجله بٌن 
قوانٌن ومراسم مذهبی ، احساس جاه طلبی  بٌن خودهنرمندان 

   اٌجادشد.
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دٌوان خاص ٌا پاولٌون برای مالقات های رسمی وشخصی هنرهندی )عصر مغول(: -53

 درالل قلعه،دهلی)قرن هفدهم(.

 

هنرهندی )عصر مؽول(:دٌوان خاص ٌا پاولٌون برای  -7ٖ
 مالقات های رسمی وشخصی درالل قلعه،دهلی)قرن هفدهم(.

لعل قلعه )ازٌن سبب گفته شد زٌرادربعضی ازساختمانها سنگ 
ای ازساختمانهای شرق است رٌگی سرخ وجودداشت( مجموعه 

که توسط شاه جهان اساس گذاشته شده است.چنانچه ٌک مسجد 
کوچکی) درچپ تحتانی عکس مالحظه مٌشود(مجتمع شامل 
اتاقهای موزٌک،حمام ها وجاهای سرپوشٌده برای مردم عام 

وبخش های گوناگون توسط باغ های دلکش  باشدٌوتماشاچٌان م
 باهم اتصال دارند.
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)پرستش(  عشق ورزی ی )عصر مؽول(:هنرهند -7ٗ
 واشنگتن دی.سی. گالری فرٌر، کرشنادرشهرطالٌی.

درٌن مٌناتور ظرٌؾ اشکال مختلؾ مناظر راست وپٌچ وتاب 
خورده به تماشای باغ ها حرکت مٌکنند.آنها به اندازه های بزرگ 

 وآراٌش شده با رنگهای روشن ترسٌم شده اند.

ردکانک ختنی درمحوطه هنرهندی )عصر مؽول(:آوردن م -7٘
 زندان ملتاس.)اخٌرقرن شانزدهم( گالری فرٌر،واشنگتن دی.سی.

مٌناتورٌست های عصر مؽول دوست داشتند حادثات وٌژه دربارو 
مناظر هرنوع جنگ، مملو از حرکات وافسانه هارا تشرٌح کنند 
اشکال عمومآ به قطارها آماده می شدکه گاه گاه به طرؾ پٌچٌده 

رفت.درٌنجا ٌک تماٌل قوی درمٌان هنرمندان  مانند گی ومؽلقی مٌ
 .تصوٌر ٌک فرد است
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عشق ورزی)پرستش( کرشنادرشهرطالٌی.گالری  هنرهندی )عصر مغول(: -54

 فرٌر،واشنگتن دی.سی
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هنرهندی )عصر مغول(:آوردن مردکانک ختنی درمحوطه زندان ملتاس.)اخٌرقرن  -55

 دی.سی شانزدهم( گالری فرٌر،واشنگتن

 

از حالت سٌاست درهم وبرهم کشورهای شرق مٌانه سمرقندوکابل 
مؽول ها سودبرده ودر قرن شانزدهم تمام هندرا گرفت.موفقٌت 
توسط بابر وپسرش هماٌون آؼاز شد. الکن اٌن مإفقٌت 

امپراتوری مؽل رادرخاک هند  ازاکبربزرگ بود که درآخر
زرا ازهردو ٌعنی انتشارداد. وی احتٌاط بزرگی رادر انتخاب و

هندوومسلم نشان داد حرم خودرا با شهزاده های اصلی پرکرد وبه 
آزادی مذهب اجازه وتوسعه داد.نتٌجه تمدن وهنری بود که 
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وضعٌت سه نژادمختلؾ را ٌک جا ساخت وبه تدرٌج آنهارا باهم 
ارتباط وبه شکل برابر سکنا وٌکجاساخت. خود مؽولها باؼهای 

کش،حوض هاوساختمانهای هشت ضلعی بزرگ گل،فواره های دل
 مزٌن شده واتاق های بازوروشن را به تجربه گرفتند

دهلی نخستٌن پاٌتخت آنها با بسٌارساختمانهای دوره مؽول زٌنت   
ٌافته بود.شهرهای مهم دٌگردرکشور آگره،اجمٌروفتح پوربوده 
درآنجادرقلعه آگره وکاخهای شاهانه فتح پور مثالهای بزرگی از 

جپوت)که نماٌنده گی از سبک ساده هندو مٌکند( سبک را
وجوددارد. بهترٌن سبک هندواسالمی مسجدشٌخ محی الدٌن چشتی 
دراجمٌر ومسجدشٌخ سالم چشتی در فتح پوراست امادرمنابع 
مختلؾ درطرز متوازن بٌشترازپٌش ثبوت آن در درقصرشاهی 
 اجمٌر وقلعه الهور به حدکمال رسٌده که زٌبا وکامل آن بعدآ
درساختمانهای اسالمی مانند امپراتور جهانگٌر در جهان گٌر محل 

 آگره آمده است.

 

 

 

 

 

 

  

)اخٌرقرن پنجم  هنرسنگالی.حوربهشتی: نقاشی دٌواری مغاره سنگی سٌگٌری ٌا. -56

 مٌالدی(.
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 هنرسنگالی.داگوباکٌری درپولونارووا.)قرن دوازدهم( -55
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 بح گلها ازهده )قرن پنجم مٌالدی(.موزٌم گٌمی پارٌس.هنر افغان. مجسمه ستوکی ش -51
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 بودای نشسته،پولونارودا)قرن دوازدهم( هنرسٌنٌگالی: -57

 

هنرسنگالی.حوربهشتی: نقاشی دٌواری مؽاره سنگی  -7ٙ
 )اخٌرقرن پنجم مٌالدی(. سٌگٌری ٌا.

نقش شده انداکثرآ Sigiriyaحورهای جنتی که دردٌوارهای صخره

اعرانه الهام گرفته اند.آنها دربٌن بسٌاری از از تصورات ش

 آفرٌنش های نقاشی سٌلون جذاب هستند. 

هنرسنگالی.وٌهارای داگوباکٌری درپولونارووا.)قرن  -77  
 دوازدهم(
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درطرح ساده گی را Kiri VehereدرDagobaپٌشکش های 
وادارنموده که خط خوٌشتنداری  وتعادل ساختارهای دوره های 

 ه گرفته است.قبلی را دوبار

هنر افؽان. مجسمه ستوکی شبح گلها ازهده )قرن پنجم  -71
 مٌالدی(.موزٌم گٌمی پارٌس.

هنرمند آشکارا تاثٌر هلنستٌک را که درافؽانستان برای سالهای 
 متمادی مسلط شده بود،نشان مٌدهد.

 بودای نشسته،پولونارودا)قرن دوازدهم( هنرسٌنٌگالی: -79

ٌک نشه فلسفه جوگی است که ردای  اٌن تجسم پرقدرت تصوٌر 
شفاؾ راپوشٌده دربٌن مجسمه های بودای نشسته درٌن زمان 

 مشترک است.

.هنرنٌپالی:مجسمه بودٌستوا منجوسری پوش کتٌبه پانچارکسا 1ٓ
 (.موزٌم هنرهندی کلکته.ٓ٘ٔٔ)

 اٌن تجسم بودٌستوا با خطوط ظرٌؾ وؼنامند رسامی شده است.

 (.7ٓٓٔپور.)هنرنٌپالی:معبد بهکتا -1ٔ

درمحالت مقدس نٌپال از نوع چوبی قدٌم Pagodaمهندسی نوع 
 درهندمنشاء گرفته که فعآل ازبٌن رفته است.

 ستوپه سمبهونات،نزدٌک کتمندو. -1ٕ

اٌن ستوپه درکنار تپه کتمندو موقعٌت داشته که دروادی نٌپال 
مناروی تفوق دارد که درسٌزده دوره چترهای آسمان ارباب 

 .را نماٌنده گی مٌکنداالنواع 
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(.موزٌم 1159.هنرنٌپالی:مجسمه بودٌستوا منجوسری پوش کتٌبه پانچارکسا )19

 هنرهندی کلکته.
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 (.1599معبد بهکتاپور.) هنرنٌپالی: -11
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 ستوپه سمبهونات،نزدٌک کتمندو. -12

 

اسالم طرفدار اندازه گٌری درحٌاط بوده که  ٖٓٙٔدرحوالی   
آن درمزارع دٌده شده مٌتوانست.مقبره تاج محل که به اهمٌت 

همسرشاه جهان اهداء شده بودمتعلق به اٌن زمان مٌشد. به تعقٌب 
حکمرواٌی پارسی هامهندسی مسلمانان حالت ؼٌرواقعی حفاظت 
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آبدات ٌک روٌای دلپذٌر ٌا ٌک نوع دلتنگی تخٌلی که محصور 
 کننده روح هندی وبعدآ اسالمی است.

ه دوم قرن هفدهم مهندسی مؽول به اوج خودرسٌده درنٌم   
بود.کاخها ساختمان ٌک طبقه ای بوده ودرٌنجااتاق های خورد 
شامل خوابگاه،تماشا واتاق موزٌک،باؼهای افسانوی ،حمام 
وملحقات مسجدبود. تمام ساختمان مانندٌک تخٌل وروٌا بارنگهای 

شده در  تٌره ومخلوط نقش ونگار شدهمعلوم مٌشد وتزئٌنات حک
مرمردٌزاٌن شده است. درنتٌجه توسط سفالهای شوخ وباؼهای 
مملوازگلهاتکمٌل گردٌده است. به پٌروی ازٌن قرن  قبآل نشانه 
های مرحله رکود که تا تباهی امپراتور مؽل وفتح هند توسط 

 ادامه داشت. 1ٔ1ٔبرٌتانٌا در

امپراتورمؽل بعضی هنرمندان مشهور پارسی را به شکل ٌک   
تب مٌناتوری دردربارخوداحضارنمود تاتوضٌح بدهندکه بعدها مک

چراوچطور هنرهای زٌبا مورد قبول واقع شد..مٌناتوری مؽل ٌقٌنآ 
هنربسٌار زٌبای هندی است ٌک کوشش جالب توجه تصورات 
هندودروضعٌت اساسی مٌناتوری پارسی عالوه شده وبعدآ ٌک 

رفته که توسط تماس طبٌعٌت گراٌی ازعلم نقاشی ؼرب سرچشمه گ
معماری آورده شده بود.گلها وپرنده گان چهره ای از طبٌعت 

 درردٌؾ 
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تولد بودا:جزئٌات کتٌبه پراجنا پارامٌتاسوترا که دربرگ خرما نقاشی شده  -13

 کلکته.( موزٌم هنرهندی 1559است.)

 

تولد بودا:جزئٌات کتٌبه پراجنا پارامٌتاسوترا که دربرگ  -1ٖ
 ( موزٌم هنرهندی کلکته.7ٓ٘ٔاست.)خرما نقاشی شده 

تشرٌح نوشته های راٌج که درهندبا تهاجم مسلمانان توقؾ کرد 
درنٌپال رشدوادامه ٌافت که درٌنجا نمونه های بسٌارروشن 
وزٌادآمده است. که توضٌحات همسان آن درنقاشی های 

Pala.مٌباشد 

 موزٌم گٌمی پارٌس. -بنر نماٌش زنده گی بودا: هنرتبتی -1ٗ
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قاشی تبتی که به بودٌزم اهداءشده هنوزآنهارا گزٌنه باشکوه ن
ستوده اند.عکس مطابق قوانٌن مذهبی ترکٌب شده که درپائٌن 
رنگها گذاشته شده که مٌتواند برای هاله نور،روی ووجود رب 

 النوع استعمال شود.

( ٙٔ-٘ٔهنرسٌامی: مجسمه برونزی بوداازسمگاالکا )قرن -1٘
 موزٌم گٌمی پارٌس.

رٌن شکل بودادر ٌک چهره سخت به زحمت به حالت روبرو د
 درآورده شده است.

( موزٌم ستالٌچ ولک 9-7هنرسٌامی: سرسنگی بودا )قرن  -1ٙ
 کوندومونٌخ.

اٌن سرسنگی بودا مثال دلچسپی است از هنر سٌامی قبل از 
: اٌن مودل ازروی ٌقٌن وموزونی وهماٌش موهادر Thaiرسٌدن

 دٌم هندمشتق شده است.صدؾ حلزونی ازکاربردق

وطه وات فراکٌو،بانگ ــداخل مح : ٌامیـهنرس -17  
 (.71٘ٔکوک.)

نگهبان ؼول پٌکر خارق العاده ووحشتناک پاسداربٌرون معبد 
بانگکوک خارج ازدهلٌز اتاق مشروبات الکولی اٌستاده 
است.درٌنجا رنگهای درخشان درساختمانها وحتی  پوشش ها با 

 خ گاوتطبٌق شده است.مشخصات وطرح رٌزی شا
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 ادامه دارد ... 



 1                                               کوشانٌان                

 څیړًپٍْ ضاظلی ًړیْال

 ًړ اّ زُغَ تبضیري آثسات اّ آثبضْلطغًْي ک

تط کْهَ ځبیَ چې څطګٌسٍ زٍ کَ څَ ُن زلطغًْي کًْړ ز اړًّسّ  
لْ یْ څَ لیکلي اّ ُغَ یي اړذًْْ پَ اړٍ تطیْ حسٍ هْضذبًْ اّ لیکْا

ذْ لکَ چې هبتَ پتَ زٍ زلطغًْي کًْړ ز لطغًْْ  ٬هؼطفي کړی ّی
آثساتْ اّ آثبضّ پَ ثبة زاؼې آثبض ًَ زي لیکل ـْي چې  ٬ؼیوْ

زُغْی ّ هٍبلؼې لَ هرې لکَ څٌګَ چې ښبیي ُغَ زلطغْى پیژًسًې لَ 
ًْعهٌَ ًْلَ زې ځبیَ ډیطٍ ؼت ٬هرې تط ثفپړې څیړًی الًسې ًّیْل ـي

زٍ چې ثَ زغؽې ز اړتیبّړ اؼٌبزّ اّ هساضکْ ز ًَ الغ ضؼۍ پَ لْضت 
 کې ز کًْړ پَ یبزّ ـّْ ثطذْ پْضٍ څیړًیع ثحث تطؼطٍ ـي. 

ززې همبلې پَ لیکٌَ کې پَ ًفت حؽبة ز آثبضّ څرَ اؼتفبزٍ ـْی اّ  
ظیبتطٍ هٍبلت زؼیوې زػبهْ ذلکْ ز ضّایتًْْ پط ثٌب اّ تط یٍْ حسٍ ظهب ز 

ی ضیؽطچ اّ زیْ کن ـویطٍ اضّ څرَ پَ ګټې اذیتٌې ثطاثط ـْي ـرم
 زي.

اّ زهرَ الظم لیسل کیږی چې پَ ډیطٍ لٌډٍ تْګَ زکًْړ ز ًْهًْې    
 زّجې اّ هْلؼیت پَ ثبة یْ څَ هړاًسی ـي.
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 زکًْړ زتؽویې ّجَ:   

کًْړ لَ زّّ کلوْ څرَ هطکت زی: ))کْ(( چې ًْضؼتبًۍ کلوَ زٍ اّ 
ښًَّْ )ظیتْى ًَّ(،اّثَ اّ ضّز څرَ ػجبضت زی اّ ))ًط(( هؼٌبّې یې ز 

 یب ))ًړ(( چَ ًْضؼتبًي هفِْم ز ) زضی ( هؼٌب لطي:

ز اّثْ زضٍ(( اّ  ٬پَ هجوْع کی کًْړ ))کًْط( زًیًْبًْ زضٍ 
))ضّزًّْزضٍ(( زٍ چې ز))کْ(( هْضز پَ پرْاًیْ کی زکًْړّ ؼیي 

ًٌْۍښَ زلیل ّی اًّْض زّاړّ غبړّ تَ ززې ًّې ظیبت ـتْى یې ز ضښتی
 الهلًَْ ُن ـتَ چې لَ یبزًّې ًَ ثې لطف ًظط کیږي.

زکُْي)چبٍ( پٌِْم کې ژًّسي هْضز لطي اّ  ٬))کْ(( زاّثْ پَ هفِْم 
ز ضّزًْ پَ هؼٌب څ زیْلړ ضّزّ ز ًْهًْْپَ لْهړۍ ثطذَ اّ څَ پَ 

 Kubhaکْثِب  ٬کْیػ ٬ثلکَ کْفي. ّضّؼتۍ ثطذَ کې کتالی ـْ
 ٬زّکْی ٬ب زًْضؼتبًسزې ضّزًْ پَ ًْهًْْ کې څبم کْی)کبثل( اّ ی

  ژاک کْی اّ زاؼې ًْضّ پْضٍ هسلل زی.

ز حسّزالؼبلن ًْم ّضکی اثط پَ حْالَ لَ کًْړّ ًْضّ ـکلًْْ پَ ذْاکې 
 ّ کٌط اّ کٌط پَ ـکل وجً ـْی زی لکَ پَ زې لیکٌَ کې.

 ( ۲))کًْړ(( ـِطیؽت ذْضز اّ اًسضّ ثتربًَ ُب اؼت.) 

طتَ کًْط زجوغ پَ لْضت ))کٌطُب(( ّلیکل ـې ؼن ـکل یې کَ چی
زُغَ زاللي  ٬کڼل کیږي هګط کَ چیطتَ پَ پښتْ ))کٌړًَّ(( ّلیکل ـې
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ًْم ز هٌفب لَ هرې چې ))کٌړًَّ(( یې ؼن ـکل اّ ))کٌړًَّ(( یې 
 ًبؼن ـکل زی.

 زکًْړ هْلؼیت:    

کې ظهْږ کًْړ ًَ یْاظې زجغطافیْی هْلؼیت لَ هرې ز ښّْلْ ّړزی ثل
زګطاى لْغًْی ُیْاز)آضیبًب(زیْې ذتیځې ثطذې پَ تْګَ ز لطغًْتیب 

ؼْق  ٬تبضیري ٬فطٌُګی ٬ز زیٌې ٬ُوساضًګَ ٬ذْضا پطاخ ثؼسًَّ لطي
تْضؼتی هْلؼیتًْْ پَ ثبة یې هؼلْهبت ُن زذْضا ثډایَ  ٬الجیفي

اړذًْْ لطًّکيسي چې زلتَ زهمبلې ز لٌډیع پَ ذبٌط یې یْاظې 
 ؼیت پَ پیژًسًَ ثؽٌَ کیږي.زجغطافیْي هْل

کَ څَ ُن یْ هِال کًْړ ز الیٌبیبًْ زّاکوٌۍ یٍْ ثطذَ ٍّ اّ ثیب ّضّؼتَ  
ق کې ز اهیطػجسالطحوي ذبى ز پبچِۍ پَ زّضٍ کې ز  ُـ ۲۴۲۴چې پَ 

پَ لیبزت اّ ضـبزت اؼالهي لښکطې پَ  ؼپَ ؼبالض غالم حیسضذبى
ًساى پَ ؼیبؼی اّ کبفطؼتبى)ثلْضؼتبى( کې پط هد الړې اّ ززې لْهب

پْځي هِبضت زا ؼیوې زاؼالم پَ ؼپڅلي زیي هفطفی ـْې ًْ یي ًْم 
 پَ ًْضؼتبى ّاړّل ـْ.

اّ ثیب کًْړ ز ازاضي حکْهت پَ چْکبت کې ز ًْضؼتبى اّ پیچ زضي  
پَ ـوْل ُن ز کًْړ ز اړًّس ثطذْ پَ ًْم پَ ًْم ّثیل ـْ تطڅْ چي 

تطې زکًْړ اّ لغوبى ل( کي  ُـ۲۴۷۱ززاکتط ًجیت اهلل پَ ّذت )
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ًْضؼتبًۍ ثطذې جال اّ زیْ ځبًګړیي ازاضي ّاحس ))ًْضؼتبى(( پَ ًْم 
 ضاهٌځ تَ ـْ.

ًْ پَ زې لیکٌَ کې زکًْړ جغطافیْي هْلؼیت زکًْړ زُوسې اّؼٌي 
هْلؼیت پَ اػتجبض هؼطفي کیږي. کًْړ زیْې اّږزې لیکٌې غًْډې ز 

ې ز ـوبل څرَ زغطًّْ ز ؼتطّ لړیْ پَ هٌځ ک جٌْة ذتیځ ٌُسّکؿ
تط جٌْة پْضې ز پیچ ز زضې پَ ـوْل ز جالل آثبز تط ښبضٍ پْضې 

ثبًیْ  ۳۵ -۲۴زلیمْ اّ ۷/۳۴زضجْ  ۸۱غعیسلي زی زذتیځ ٌْل الجلس پَ 
زپښتًْرْا  ٬لغوبى ٬فټَ لْړ ز ًْضؼتبى ۲۵۵۴۹پط کطښْ زؼوٌسض تط تلَ 

 (یؼٌی زپرْاًیْ هساضک ز۳اّ زًٌګطُبض زؼیوْ تط هٌځَ پطّت زی.)
ښْزلْ لَ هرې چې لَ یبزًّْ یې لطف ًظط کیږی اللی کًْړ لَ ثٌیْې 
تط ثطیکْټ )ثیطکْټ( اّ ز پیچ تط لٌګالم پْضی پءّت اّ ثَ کْظ 
کًْړ )ـګَ اّښیٍْ( ذبق کًْړ اّ ثطکًْړ )اؼوبض(څرَ ػجبضت زی اّ 

 لَ زې اهلَ ّضتَ کًْړًَّ ّیل کیږي.

 آثسات اّ آثبض ٬تبضیری اثٌې  

پسیسٍ زٍ ُط چیطتَ چې اًؽبى اؼتْګٌځی جْړ کړی اّ  زا یٍْ ٌجیؼی 
پکې اّؼیسلی زی کَ څَ ُن ظهبًې ظهبًې تطې ـبتَ پبتې ـْی زی 
ذْ ز ذپل ژًّس زؼْلي ؼطٍ ؼوې یې ذپلې هسًی اّ کلتْضي ًښبًې پَ 

 یبزګبض پطیښی زي.
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کبلَ اّ یب  ۳۶۱۱یبى پَ یْ ضّایت ئزتبضیري هساضکْ پَ اؼٌبز چې اضیب 
کبلَ تط هیالزٍ زهرَ پَ ثرسي اؼتْګي ـْل اّ ثیب  ۶۱۱۱یت پَ ثل ضّا

کبلَ تط هیالزٍ زهرَ زٌُسّکؿ ز جٌْة پَ ًب هؼلْهْ الضّ  ۳۱۱۱پَ 
هِبجطتًَْ یل کړل چې زضیګْیسا اّ اّؼتب پَ ؼتطّزًّْ کي یې 

 زحطکتًْْ اّ لیږزیسًْ ؼیوې ښْزل ـْي زي.

هرَ ز اًسّغ تط هیالزٍ ز  ۲۷۱۱زهْضذبًْ زاټکل لَ هري یې پَ  
)ؼیٌس( پَ غبړّکی هیفتَ ـْل اّ ز ))ًګبُی ثَ تبضید جْاُط لؼل 
ًِطّ(( زاثط پَ حْالَ یې ُلتَ ًْی هسًیتًَْ ضاهٌځ تَ کړل. اّ ثې لَ ـکَ 
ز ضاؼب پَ غبړّ ُن پط هد تللي زي چې زؼٌسُْ)اًسّغ( تَ ز ذٍبة 

ُن  پَ ؼطّز کې زًْضّ ؼیوْ پَ جولَ کې لَ ضاؼب ) زکًْړ ؼیي( څرَ
پَ زې ډّل یبزًَّ ضاغلې زٍ: )) ای ؼیٌسُْ! تَ لْړی ذپلې څپې 

ضاؼب ؼْتی)ؼْات( اّ زکْثِب)کبثل( ز  ٬ًُّْکې اّ حتی اّثَ ز تطـیتبم
 ( ۴ضّزًّْ ؼطٍ ګډّې اّ ثیب ذپلَ ػطازٍ  ګْیبتي اّ ګطهْ ضا کبږي.)

 ٬زتبضیري ّزاًیْ یؼٌي پرْاًیْ ښبضًّْ ٬کَ پَ کًْړ کې زتبضیري پښْ 
زکًْړ لَ  ٬ْ اّ پرْا کالګبًْ اّ زضثبٌْ لَ یبزًّْ څرَ تیط ـْکلی

 ٬ګبڼې ٬ؼیکې ٬هجؽوې ٬تبضیري آثبضّ څرَ تبضیري ؼیوي ډثط لیکًَْ
ضیلیفًَْ اّ زاؼی ًْض زیبزًّې ّړزي چې زثیلګْ پَ ًْګَ زاؼی هؼطفي 

 کیږي:
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 ؼیکې 

کبل ز جسي  ۹۳ز کْظ کًْړ هطثْي زګْضیک پَ ؼطحسي کلي  کې ز 
ًیټَ زیْ کبًبل ز جْړیسّ پَ هِال چې ز هسیطا هْؼؽې لَ ذْا  ۺ۳پَ 

ززې پطّژۍ ز آهط زپلْم اًجیٌط پُْبًس هحوس اؼحك ضاظلی زکبض پَ 
ًْهْړي ثې لَ ځٌډٍ  ٬(ډّل ډّل ؼیکې ّهًْسل ـْل۲۳۹ًثِیط کې )

زهلي ګټْ اّ لطغًْْ آثبضّ زاضظښوٌسۍ لَ هرې زُغې پطّژې ز پطؼًْل 
َ هحىط کې پَ زې هممس چې ګًْډی هلی اّ ؼیوې زؼپیي ږیطّ پ
زښْې ّلؽْال تَ ّضکړېرْ لَ ثسٍ هطغَ ُغَ  ٬هْظین تَ ثَ ّؼپبضل ـي

ؼیکې چې یْ څْ زاًې یې پَ الض کې غال ـْې ز ًٌګطُبض ز ّالیت 
همبم تَ ّؼپبضل ـْې. ززې ؼیکْ ًْػیت ز ّالیت همبم  تَ ّؼپبضلْ 

ۍ ز ضیبؼت زػلوی زهرَ ز اٌالػبتْ اّ فطٌُګ ّظاضت ز ثبؼتبًفبؼ
غړي ؼطهحمك هیطػجسالطّّف شاکط لَ ذْا تؽجیل ـْې چې ظیبزتطٍ 

 یې زهغْلي زّضې پْضې تړاّ زضلْ.

 ٬ززې ؼیکْ لَ کففیسّ څرَ پْضٍ جْتَ زٍ چې پَ کًْړ کې یًْبًي
 غعًْی اّ زاؼې ًْضې ؼیکْ ُن هْجْزې ّې.

 زاؼؼسآثبز زکسُبلې زؼیوېتبضیري آثبض:

از )افغبًؽتبى زض پطتْ تبضید( ز اّاّضًګ ظیت زاضّاښبز احوسػلی کِع
اضـبز زپښتْ ېجبړې زاثط)زچغلت غْډۍ( ز هٍلت پَ یٍْ ثطذَ کې 

 لیکلي زي:
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زپیچ ززضې پَ زاذل کې، ززضېسّاړّ ذْاّّتَ زغطٍ پَ پْظّکې اّ ز 
ذْا پَ پْظّکې ز اّؼٌي حکْهتی ځبی چغؽطای پَ همبثل  کیڼې

ْلې څطګٌسیږي چې پَ ُغْ کې )کطُبلې( کې ز هِوْ آثبزیْ پبتې ـ
پَ ډیطٍ ـویط ډثطیٌې ذښتې، ز هطهط ز ډثطّ هْیې اّ پیړې هْ چې 
اؼتؼوبل ـْې زي، تط کْهَ ځبیَ چې ز زیْالًْْ اّ تِساثًْْ ثمبیبّې 
څطګٌسیږي یْ ّذت پَ زې ؼیوَ کې ډيطې هِوې آثبزۍ هْجْزې 

طّ پَ ّې چې لَ ُغې جولی لَ زیْالًْْ څرَ زیْې ّزاًۍ زیْال ز ډث
لْیْ تطاـلْ ذښتْ زغطٍ يَ لوٌَ کې پَ تْضّ کبڼْ ؼطٍ تط ًظطٍ کیږي اّ 
چبضچبپیطٍ یې چَ ًْضّ آثبزیْ زاللت کْی، ززې آثبزۍ پَ ښکتٌۍ 
ثطذَ کې یٍْ ثْیَ ُسیطٍ هْجْزٍ زٍ چې لوٌَ یې ز پیچ ز زضې پَ 
ذْلَ کې یْ ًین کیلْهتط اّږزٍ پطتَ زٍ اّ پَ ظیبتَ کچَ لْيې هطهطیٌې 

یٌکبضۍ ـْي ؼطتبلْ تَ یې ئښتي، هطهطیٌي لْیې ؼتٌې، ښکلي اّ تعذ
 (۵ُن تط ؼتطګْ کیږي....)

الجتَ زا پَ لطغًْْ اّ ثْزایي آثبضّ کې ز لٌؼت یٍْ التجبغ ـْۍ ثیلګَ 
زٍ چې زثغالى اّ ؼوٌګبى پَ یْلړ ثْزایي ؼیوْ کې ُن لیسل کیږي. 

یال ثیلْ ُوساضًګَ پَ زې ؼیوَ کې ؼپیٌې تْضی ـْۍ ډثطې پَ ث
ـکلًْْ، هطثغ، هؽتٍیل اّ لیکٌْ لکَ فبضؼي، ػطثي ز ًؽتؼلیك پَ ذْاًب 
ػجبضتًْْ هٌمْؾ زی پطځیٌْ ثبًسۍ زلطآى هجیس هجبضک آثتًَْ، 

زضّز اّ زیْ ـویط کؽبًْ ًْهًَْ حک ـْی اّ ګبًّډی  )ق(پطهحوس
 ذلک یې ز تجطک پتطٍ ًّْ لجطًّْ تَ ّایي.
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یْ یبزّ ـّْ هؼلْهبتْ پَ تبییس پَ زې ز اّاښبز احوسػلی کِعاز ز پْضتٌ
ّضّؼتیّْذتٌْ کې ز لطغْى پیژًسًې ز ضیبؼت کبض پٍْ ؼطهحمك 
هیطػجسالطّّف شاکط زچغبى غًْډۍ ز لوٌې لَ یْې ثطذې پَ یٍْ څیړًیع 

 ضاپْض کې لیکلی ّي:

زچغبى غًْډۍ چې ز اؼؼسآثبز ز ښبض زـوبل پَ یًْین کیلْهتطي کې 
وٌْ کې ز ثْزیعم ظهبًې ز ؼبذتوبًًْْ پءتَ زٍ ، ززې غًْډۍ پَ ل

کٌجسّالی ښکبضي، ززې غطٍ پَ پعٍ کې چې ز کًْړ ؼیي ذْاتَ پطتَ 
زٍ، ُغَ ؼطک چې اؼؼسآثبز ز اؼوبض اّ ـیګل ززضې ؼطٍ ًښلْي، 
ززۍ ؼطک ښۍ اّ ګیڼې ذْاتَ لطغًْې ثډایَ ؼیوې ز ذبّضّ ّړلْ پَ 

ْاتَ ز ّاؼٍَ ثیري ّیجبړې ـْی اّ لوٌې يې چې زکًْړ ؼیي ذ
کطًیعّ ځوکْ ذْاتَ غعیسلی زی اهکبى لطې چې ز ثْزایي ؼبذتوبًًْْ 
هجتوغ ّي، پطتي زي چې هتبؼفبًَ کیٌسّالی یې پطتې) اّ ز 
ټْپکؽبالضاًْ اّ ظّضّ ّکالّ لَ ذْا( پکی ز اؼتْګٌی ػمطی کْضًّْ 

 اّ ښکلې جْړې ـْې زي.

اظي زیْالًَْ ؼیوَ ضاًیؽی اّ یْ ۹۶پَ ؼلْ  زا ترطیت ـْۍ ؼبحَ تمطیجًب
تطې پبتې زی ) ذْ اّغ یې زیْالًَْ ُن ًفتَ(، ز کًْړ ز جطیسې 
هؽّْل هسیط ښبغلي هلیبض زڅطګٌسًّی ززۍ ؼطک ز ایؽتلْ پَ هِال یْ 
ـویط کْچٌۍ هحؽوې پیسا ـْی چې ز ؼطک ّجْړّلْ ز پطؼًْل لَ 

 (۶ذْا هبتې ـْې زې.)
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 ْښی:٭ ز ثبډیل زضې پَ ذْلَ کې لَ یْې غًْډۍ الؼَ ـْی ه

زًطًګ ّلؽْالۍ ز کړهبض کلي تَ ًژزی زثبډیل زضې پَ ذْلَ کې ز  
اضّاښبز ّکیل غالم هحوس ؼبپی ز غًْډی )کال( پَ ـوبل ذتیځ کي پَ 

ل کبل زثِطًیْ پْځي ځْاکًْْ لَ ذْا زیْې پْؼتې زجْړیسّ  ۲۴۹۹
پَ تطڅ کې یْ ـویط تبضیري آثبضّ ّهًْسل ـْل چې پَ ُغْ کې یٍْ 

کټۍ ُن ـبهلَ زٍ چې ػکػ یې زکًْړ ّالیت ز  هبتَ ـْې کاللۍ
اٌالػبتْ اّ فطٌُګ ضیبؼت لَ ذْا هبتَ ضاکړـْ. ززې ػکػ ًْػیت لَ 

 هرې څطګٌیږي چې ظضکلي لطغًْتیب لطي.

 ٭ زکْلی ګسام) ذبق کًْړ حکین آثبز( اّـبت لطغًْې ؼیوې

زػبهْ ذلکْ ز ّیٌب لَ هرې زُغَ ځبی ز جٌْثي غطٍ پَ ـوبلي ثید  
ویط لطغًْې ؼیوې هْجْزې ّي. لکَ چې ز کْلی ګسام کې یْ ـ

زکلی یْ اّؼیسًّکی هلک ػجسالوجیس پَ ّیٌب، پَ زې ّضّؼتیْ کلًْْ 
کې یْ ـویط پبکؽتبًی لْټوبضاًْ چي ززې ؼیوې ًمفې ّضؼطٍ ّې، 
زکلي ز زالالًْ پَ هطؼتَ، زکلي زپبؼَ کیٌسًې ّکړې اّ ظیبت ـویط 

 آثبض يې پیسا اّ ځبى ؼطٍ یْړل.

َ پَ ػیٌي ټْګِّْیل ـي کلَ چې زې کلی تَ لَ پبؼَ ؼطک ایؽتل ک
کیسٍ، ًْ ز کیٌسًې پَ تطڅ کې ی ـویط تبضیري آثبض ضا ښکبضٍ ـْلی 
اّ لَ ًیکَ هطغَ ز کًْړ ز اٌالػبتْ اّ فطٌُګ ضیبؼت تَ ّؼپبضل ـْ، ز 

ت چې هفطي أُغَ ضیبؼت ز ّړاًسیع لَ هرې، ز لطغْى پیژًسې یْ ُی
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ؼي پَ غبړٍ ٍّ، کًْړ تَ ضاغلي اّ زغَ آثبض یې هؼطفې یې ز هحمك ـبغب
الًسې ًّیْل، چې پَ ذپل شات ذْضا هِن اّ اضظښتٌبک آثبض ّـویطل 

 ـْل.

 ٭ ز ښیْیس پبؼَ زغطٍ پَ ذْاکې لطغًْې ؼیوَ:

ز کْظ کًْړ زښيْې زپبؼَ ز ذلؼټک کلي تَ پَ ًېسې ثطذَ کې یٍْ 
ٌګطُبض ّالیت ز لطغًْې ؼبحَ ّهًْسل ـٍْ اّ پَ ضؼوي ډّل ز ً

جبضّاکْ پَ ُوکبضۍ اّ اٌالػبتْ اّ فطٌُګ ّظاضت ز لطغْى پیژًسې ز 
هحمك ضؼْي اّ ز افغبًؽتبى زػلْهْ اکبزهۍ زکْـبًي څیړًْ  ئیػض

زًړیْال هطکع ز ؼطهحمك ًظطهحوس ػعیعی پَ ګډّى ُلتَ هؽلکی 
اّفٌي ؼطّې ّـٍْ اّ څطګٌسٍ ـٍْ چې زا یٍْ ثْزایي ؼیوَ زٍ اّ ز 

بکْ آثبضّ زضلْزًّکی زٍ، ذْ ػلوی څیړًَ پَ کې ځکَ تط ؼطٍ اضظښتٌ
ًَ ـٍْ چې زُغې ؼیوې زیْ ظّضّاکی لَ ذْا غمت ـْې زٍ. کَ پَ 
پبیلَ کې ّّیل ـي ًْ زهْوْع ز ضاًغبړلْ پَ ذبٌط ز کًْړ ز لطغًْْ 

 ؼیوْ څرَ یْاظې زُغْ پَ ًْم اذیؽتلْ پَ زې ډّل ثؽتَ کیسای ـې.

زهعاض ًْهی ځبی کې، اّ ززې کلي زـتې ز ثطظاًګ زـوبل لْیسیځ 
غًْډۍ پَ لوٌَ، زلچَ ګلي اّ ّضغبلې پَ ؼیوَ کې، زًْآثبز زؼبالض 
ّیبلې زپبؼَ ز ـوبل ذتیځَ پَ ثطذَ کې ز ًْآثبز پل ًَ زپبؼَ هطّضی 

 تَ ّغعیسلی ؼطک پَ تطۍ اّ پَ پغطځبیًْْکې. 
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اًګ ز ُوساضًګَ پَ کًْړ کې ز ضیلیفًْْ اّ تجؽوبتْ ثیلګې ز زثطًط
کلي زؼپیي کبړ زپبؼَ ز اًسضګلی اّ پَ غطٍ کې ز ډًډًْ ز کلی زپبؼَ 
ز غطٍ پَ یٍْ ترتَ کي زـبٍ اّ ًبّی ضیلیف چې ًبّې پَ اغ ؼپطٍ زٍ، 
زپفبت زکلي زغطٍ پَ جٌْثي ثطذَ کې یٍْ ـویطز یْي ګْجطی 
ښځیبؼن، ذْ زکًْړ زًْګل ّلؽْالۍزهعاض زضې پَ ذْلَ کې زیْې 

 ۱ۺچې  ؤې پط هطهطیٌَ ثطذَ یْ ډثط لیک هْجْز غًْډۍ پَ لوٌَ ک
ؼبًتیوتط پْض یې زضلْز، زاحتوبل لَ هرې ز  ۸۳ؼبًتیوتط اّږز اّ 

ذطّـتي لیک زّزؼطٍ یېْضتَ ّالی زضلْز. ززې ډثطلیک پَ پبؼٌۍ اّ 
ښکتٌۍ ثطذَ کې غیط هٌظن ـکلًَْ اّ ذًٍَْ زّ ز ډثط څلْضّ ذْاّّتَ  

ًَ، زاًؽبى، غطًۍ ّظې)غطڅَ( زثطجؽتَ ضیلیف پَ ـکل پتطّګلیفْ
زًجبتبتْ ـکلًَْ اّ زؼٌګ پفت ـکل حک ـْیْ. اّ ښۍ ذْاتَ یې ز 

هتطّ پَ هؽبفَ ز زٍّ ًیوْهتط پَ لْړّالی ډثطٍ ز یْې ډثطیٌې ترتې پَ  ۴
تْګَ ښْی ـْې ُّچې زاحتوبل ثَ هرې ز یْ ضیلیف اّ ډثطلیک 

 هْجْزیت یې ښْزٍ.

آثبضّ زهبفیبیي اـربلْ پَ ّاؼٍَ لَ ثسٍ هطغَ زلبچبلجطاًْ اّلطغًْْ 
 (۷لْټ ـْي اّ ز ججل پَ ّاؼٍَ يې زهبتیسًې ًښبًې ُلتَ پبتې زی.)

الجت ززې لطغًْې ګطاى ثیَ اثط زلْټوبضۍ زکیؽې هبجطا ز اٌالػبتْ اّ 
 فطٌُګ ّظاضت تط همبم اّ ز ثبؼتبًفٌبؼی تط ضیبؼتَ ُن ضا ضؼیسلېٍْ.

 



 1                                               کوشانٌان                

 اذځًَْ 
ُځی ازثیبت ّ ػلْم ثفطی، پٌُْتْى حسّزالؼلن،هْلف ًبهؼلْم،پْ -۲

 هد.۸۸، ۲۴۵۳کبثل، 
 هد. ۲۱۱، ازاضٍ هطکعی احمبیَ،۶زافغبًؽتبى جغطافیبّی لبهْغ،ټ -۳
زافغبًؽتبى پرْاًی تبضید، احوسػلی کِعاز اّ هحوس ػثوبى لسیمی،  -۴

 .۲۴۶۱، تبضید ټْلٌَ، زّلتی هٍجؼَ، کبثل۲ټ 
 ۳۲-۳۱کبل،  ۲۴۹۹هٍجؼَ،  زکًْړ لطغًْی آثبض، ضظالی ًړیْال، هیًْس -۵

 هرًَْ.
افغبًؽتبى زتبضید پَ ضڼب کې، کِعاز، پښتْ ژثبړٍ،  اّضًګ ظیت  -۶

 هد. ۳۷۳، ۺ۲۴۸اضـبز، پښْض، 
، ز لطغْى پیژًسًې ۲۴۹۳ز لطغْى پیژًسًې ضیبؼت لَ آضـیف څرَ،  -۷

 لیږل ـْی ُیت ضپْضټ.
ت کبل، ز لطغْى پیژًسًې ـْی ُی ۲۴۹۵ز ثبؼتبًفٌبؼۍ ضیبؼت،  -۸

 ضپْضټ. 
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 معاون سر محقق نور محمد كاوه 

 

 بلخ ٌا باختر مهد تمدن آرٌاًٌ ها

 مقدمه :

باسابقه پنج  سرزمٌن بلخ اٌن نام فرورفته در اعماق تارٌخ كهن
هزار ساله در مقطع از دوره های زمانی خود ، مهد زاٌش 

بشری  وپرورش تمدن ها، باور هاومرکز تالقی مدنٌت های تابناک
است. بلخ بامی اٌن نام شکوهمند ودرخشان تارٌخ با برجهای  بوده

بلند ومشحون از ظهور پدٌده های پر اهمٌت فرهنگی                                    
بشري اٌفا نموده  بوده که سهم ارزنده ومهمی را در پٌشرفت تمدن

.اٌن سر است و قافله ساالر علم و فرهنگ در تمام ادوار بوده است
مٌن باستانی ٌعنی بلخ ٌا بخل،بخدی، باخذی، بلهٌکا، بلٌکا،باختر، ز

باخترش، باختره باکترٌان وباصفات والقابی چون بلخ بامی ٌا 
لبالد، قبته االسالم، بلخ ا بامٌک ٌعنی بلخ درخشان،بلخ گزٌن، ام

از کهنترٌن شهر ها  (ٔ) شهر مروارٌدو.... ، الحسنا، بلخ ؼراء
نای بزرگ است که حدود پنج هزار سال قبل ونخستٌن پاٌتخت آرٌا

آرٌاٌی ها را  پاٌه دولت در آن پٌشدادٌان ٌا تاجکان اولٌه نخستٌن
 گذاشتند.

ازاٌن خط باستانی در متون بسٌار کهن از جمله در سروده های 
به ٌ( اوستا،کتٌبه های دارٌوش وکت(Riegveidaوٌدا  گرٌ

آثار کهن  خشاٌارشا،آثار مإرخان قدٌم ٌونانی وارمنی،
هندی،توارٌخ وساٌر اسناد وسفر نامه های زاٌران چٌنی به 

 صراحت تذکر داده شده است.
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ن جهان بٌنی های جهان باختر خاستگاه ورستا خٌز کهنترٌ بلخ ٌا
که  با  ،نا بوده استسهای آرٌاٌی مهر ومزداٌوآئٌن وکٌش 

 اراندن نخستٌن دوره ادبی آرٌاٌی وسپس با پٌشکش کتاب اوستاذگ
بشرٌت بازی  ًوفرهنگ ينقشی ارزنده وماند گار در تارٌخ فکر

 نموده است.

بلخ نه تنها در تمام ادوار تارٌخی گذشته، همٌشه محل وجاٌگاه  
ان بپرورش نام آوران بی شمار در گستره های اندٌشه فرد وز

ٌکی از حوزه مهم  نٌزوادب بوده است، بلکه در تارٌخ معاصر
رده زبانی وفرهنگی در کشور ما مطرح ادبی در جؽرا فٌاٌی گست

   ( ٕ. ) مٌباشد

سخن وخشورانه وعالمانه اٌست که: ))هرملت بازبان خود زنده 
تردٌدی وجود ندارد که بلخ ٌکی از  است وزبان با ادبٌات خوٌش((

بزرگترٌن مراکز فرهنگی در ژرفنای دوران باستان بدٌن سو بوده 
گی، ٌکی از تقاطع راه است که در کنار داشتن افتخارات فرهن

صالتی از چٌن وکاشؽر آسٌای مٌانه، ترکستان، اٌران، اهای مو
رد، ذهند وکشور های شرق نزدٌک ، شرق دور، شرق مٌانه می گ

بزرگترٌن ومعمور ترٌن شهر در تمام ادوار  موقٌعت دارد.
 (ٖاست.) تارٌخی بوده

قبل  ه هایرتاب سٌمای شهر باستانی بلخ را در دوزروشنترٌن با 
آنهم در سپٌده دم تارٌخ  از تارٌخ صرؾ در آٌٌنه کتاب اوستا که

در بلخ بامی نوشته شده است. با وجود اٌنکه، ساٌه روشن های از 
ر نبشته های بعدی وجود دارد، ساٌدر سروهای وٌدی و و آن
که به زبان های  استرزش واهمٌت آن در ادوار بعدی در اٌن ا

نجٌنه هاٌی از گثار آه در تمام اٌن کهن آرٌاٌی نوشته شده است ک
اری استوره اٌکه بٌانگر روٌداد ها  استوره ها وجود دارد .

 وحوادث ادوار گذشته باشندگان بلخی می باشد.
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نظرٌه پژوهش های باستان شناسی انسانها در اٌن منطقه مراحل 
تر كمختلؾ زندگی نخستٌن خوٌش را سپری نموده اند. چنانچه دا

ٌاتٌکه در سال حفررٌکاٌی در نتٌجه کاوشها ولوٌی دوبری ام
از  مٌالدی در دوره کز در رود بلخ انجام داده بود تعدادی 9ٙ٘ٔ

ار ساثاری از قبٌل آٌٌنه برنجی، انگشتر، دستبند، اسلحه، قٌزه)اف
ای بدست آمده که تمام شٌ، نگٌن انگشتر از الجورد وساٌر ا(اسپ

( قبل از ٕٓٓٓود)نگ ٌعنی حدساٌن آثار مربوط بدوره جدٌد 
ی سدر بر مٌگٌرد. همٌن طور توسط باستان شناس رو امٌالد ر

 -9ٙ9ٔدر سال DR.Wino Gragoofبنام داکتر وٌنو گردوؾ 

در دهکده های شمال بلخ پارچه افزار  ًمٌالدی در ساحات 97ٙٔ
های سنگی مربوط بدوره مٌانه وجدٌد سنگ بدست آمده است ودر 

ستگاه ماقبل التارٌخ را مشخص ٌز محل 1ٓٔآن نواحی به تعداد 
 نٌكچهنموده است. هم چنان توسط همان باستان شناس در منطقه 

مده آمٌالدی آثار زندگی از دوره سنگ بدست  97٘ٔبلخ در سال 
 (ٗاست. )

به استناد از کهن ترٌن منابع ٌعنی سرود های وٌدی وکتاب اوستا، 
قبل از تارٌخ شاهان آرٌاٌی نژاد پٌشدادٌان وکٌا نٌان در عصر

باختر در بلخ فرمانرواًٌ داشتند . بنٌانگذار مهاجرت آرٌاٌی ها 
دولت پٌشدادٌان ) پارادات ها ( جمشٌد ) جم = ٌم = ٌما = ٌاما ( 

جمشٌد پسر وٌونگهان است ) به صورت هاي   .بوده است
وٌوهونت و وٌوسونت و ... نٌز آمده است ( ، نخستٌن كسً كه 

ً فشارد واٌن سعادت به او مٌرسد كه هوم را مطابق آٌٌن م
ٌا جمشٌد مً شود و در صاحب فرزند به نام جم درخشان 

 رواٌتهاي زردشتً ، جمشٌد ، برادر تهمورث شمرده مٌشود .

جم شخصٌتً است هند و اٌرانً ٌا هند آرٌاًٌ و با نام ٌمه در هند 
نخستٌن كسً ازبٌمرگان است كه مرگ را برمً گزٌند ، راه 
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مً پٌماٌد تا راه جاودانان را به مردمان نشان دهد . او مرگ را 
 سرور دنٌاي درگذشته گان مً شود . 

جم  در طً جابجاًٌ اسطوره ها ، در آرٌانا به شخصٌت بسٌار 
محبوب و محترم تبدٌل مً شود . در اسطوره هاي آرٌاًٌ ، جم با 
صفت شٌر به معنً درخشان آمده است . در اوستا ودر متن ها ي 

هلوي داراي صفت }} زٌبا {{ و}}خوب رمره{{ ) دارنده گله و پ
رمه خوب ( است . در متن هاي دٌنً آمده است كه اورمزد 

(را كه به دٌسناًٌزنخست به او پٌشنهاد مً كند كه دٌن به ) آٌٌن م
جهان ببرد .) آٌٌن مزدٌسناًٌ ٌا مزدٌسنً آٌٌنً است كه در رأس 

د و به عباره دٌگر همان دٌن خداٌان آن اهورا مزدا قرار دار
زردشتً است كه اٌن دٌن متداول در دوره آرٌانا بود وهم 
عصرساسانً ها (. جمشٌد از انجام چنٌن كاري اظهار ناتوانً 
مٌكند وآنرا نمٌپذٌرد ، اما درمقابل به اورمزد قول مٌدهد كه جهان 
ام اورا رشد دهد و آنرا فراغ سازد واز آن پاسداري كند . براي انج

دادن چنٌن وظٌفه اورمزد به جمشٌد حلقه زرٌن و تازٌانه زر نشان 
مٌدهد كه نشان پادشاهً او باشد و بدٌن گونه جمشٌد بر جهان 

در فرمانرواًٌ او آرامش وجود دارد و نعمت سروري مً ٌابد . 
فراوان است. نه باد گرم است و نه باد سرد ، نه درد است و نه 

شود پدر وفرزند هر دو چون جوان  رنج . كسً پٌر فرتوت نمً
پانزده ساله به نظر مً آٌند . جهان در زمان او آبادان و سرشار 
از سعادت مً شود . مردمان و چهارپاٌان خورد و بزرگ و 
سگان و مرؼان و شعله هاي سرخ آتش چنان همه جا را فرا 
مٌگٌرند كه ناگذٌر با خواهشً جمشٌد و ٌاري هورمزد ، زمٌن در 

بت ، كه هر نوبت سه صد سال طول مً كشد ، گسترده تر سه نو
 مً گردد و مردمان در نه سده فناپذٌر مً شوند . 
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آفرٌدگار به او هوشدار مٌدهد كه مردمان گرفتار زمستان هراس 
انگٌزي خواهد شد و بر اثر آن همه مردمان و حٌوانات روي 

( ا ) دژ زمٌن نابود خواهند گشت و جم را وا مٌدارد كه }}ور{{ ٌ
به ور جمكرد ) دژ ساخته شده بسازد  . جمشٌد اٌن دشت را كه 

جمشٌد ( معروؾ است بنا مٌكند . در نهر هاي آن آب روان مٌكند، 
مرؼزارها و چراگاه هاي زٌان ناپذٌر فراهم مً آورد . به اٌن ور 
روشنً از درون ، از مردان و زنانً كه در اٌن جهان از همه 

مونه اي مٌبرند واز جانوران آنچه بزرگتر وبهتر برتر و نٌكوترند ن
و خوش نژادتر ، از گٌاهان آنچه بلندتر و خوشبو تر و خوش دانه 
تر ، از آتش ها ، سوزانتر ، واز خوردنً ها گواراتر . از هر 
كدام جفتً فراهم مً كنند و بدٌن دژ مٌبرند تا آفت هاي اهرٌمنً 

بردارد و زمانٌكه زمستان نتواند نسل اٌن پدٌده ها را از مٌان 
هولناك با حمله ملكوس دٌو در سده هاي پائٌنً جهان بر گٌتً 

ونژاد همه پدٌده ها حفظ مستولً شد و باخود نابودي آورد ، تخمه 
 شود و به خصوص نسل آدمً ادامه ٌابد .

اٌن اسطوره احتماالً به دوران پٌش از ظهور زردشت تعلق داشته 
ي بعدي جز داستان هاي دٌنً درآمده است و سپس در تلفٌقه ها

 است . 

آبادانً هاي بسٌار ، آموزش هنرهاي گوناگون ، ساختن ابزار 
جنگ ، نرم كردن آهن ، تهٌه لباس هاي بزم و رزم ، رشتن 
وبافتن و شستن و دوختن ، برقراري طبقات اجتماعً ) دٌن 
مردان، ارتشتاران ، بزرگران و دست ورزان ( ،ساختن خانه و 

ختمان و گرمابه وكاخ  واٌوان ، شكافتن سٌنه سنگ، دست ٌابً سا
به گالب و عود وانبر وسرانجام برقراري مدنٌت و خوشبختً هاي 

 بسٌار دٌگري را به جمشٌد و دوران او نستب داده اند . 
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اما جم گناه كار مٌشود وتكبر و ؼرور پٌدا مٌكند . در متن هاي 
نش مٌكند كه براي دٌنً آمده است كه زردشت او را سرز

خوشنودي مردمان ، خوردن گوشت گاو به آنان آموخته است . در 
متن هاي دٌگري آمده است كه جمشٌد ازاٌن رو گناه كار مٌشود كه 

و دروغ مٌگوٌد و با ادعاي بٌهوده ؼرور بر او چٌره مٌگردد 
همسانً با خدا ، خودرا در معرض نفرٌن قرار مٌدهد و به اٌن 

فر ٌا فّره ٌا خوره ٌا خورنه نٌروي آسمانً است كه ترتٌب فّره ) 
اٌزد در وجود هر انسانً به ودٌعه گذاشته است كه تا اورا در 
انجام اعمال كه با وظٌفه و حرفه آدمً مطابقت دارد ٌاري كند . 
فرمانرواٌان ، مو بدان آرٌاًٌ هاي زردشت و ؼٌره فّره 

اٌن فّره در سه مخصوصً به خود داشتند .( از او مً گرٌزد . 
نوبت و در سه بخش به شكل مرؼً به پرواز در مً آٌد . بخش 
اول را مهر درٌافت مً كند كه برهمه سرزمٌن هاي اهوراًٌ 
سلطه مً ٌابد . دومٌن بخش نصٌب فرٌدون مٌشود كه بر اژٌده 

) ضحاك ( پٌروز مً شود . سومٌن بخش را گر شاسب هاك 
خشان دٌگر را نابود مً كند ، دالور كه اژدهاي شاخدار وزٌان ب

نصٌب مٌبرد . اٌن تقسٌم بندي را مٌتوان نشان دهنده نقش هاي سه 
گانه جمشٌد دانست ، ٌعنً نقش سلطه آن جهانً او كه به مهر 
مٌرسد ، فّره شاهً او كه به فرٌدون و فّره پهلوانً او كه به  

داده مٌشود . نظر به گفتاري كه نمودٌم اٌن رواٌت  گرشاسب
نمودار از ساخت سه گانه جامعه اي است كه  جم پاٌه گذاري كرده 

 و بر آن فرمانرواًٌ داشته است .

ازاٌن به بعد اٌزدان و فرشتگان دست از حماٌت جمشٌد برمٌدارند 
 و اژٌدهاك ٌا ضحاك بر او چٌره مً شود . 

در برخً متن ها آمده است كه چون فّره  از جمشٌد مً گرٌزد و 
ه دست مً آورد ) اٌزد آذر بعد ها اٌن فّره را از ضحاك آنرا ب



 1                                               کوشانٌان                

دست ضحاك نجات مٌدهد ( . ضحاك بر جمشٌد چٌره مٌشود و 
 وخدم وحشم و ثروت و شبستان اورا به چنگ تمام فرمانرواًٌ 

شخصٌتً كه در متن هاي وداًٌ و پهلوي جمشٌد را   مً آورد .
اٌان همسر اوست . پ –مً كند جمً ٌا جمٌك خواهر  همراًٌ 

زندگً جمشٌد تا حدي مرموز است و با گرٌز و پنهان زٌستن و 
سرانجام مرگ ، داستان زندگً او به سر مٌرسد . قتل او به دست 
)سپٌدور (  نامً انجام مً شود كه در برخً از متن ها برادر 

 جمشٌد گفته شده است.

جمشٌد بااٌنكه گناه مٌكند نزد آرٌاًٌ ها همواره شخصٌتً شاٌسته 
    اٌش باقً مٌماند . سقوط او به پاٌان رسٌدن دوران طالئً است.  ست
وجود  هابل تذكرمٌدانٌم ،پٌش از وي شاهان دٌگري دراٌن خطق

تهمورث /  رث ... بوده است .وداشتند كه نام هوشنگ و تهم
كه نام او با نٌرومندي  Takhma Urupaتخمورپ )اورپه (

فت زٌناوند ) هوشٌار( معنً ارتباط دارد . درمتن ها معموالً با ص
مً دهد ، آمده است . مدت فرمانروائً او را سً سال گفته اند. او 

. دراوٌستا آمده است نٌز با دٌوها مٌجنگد وبر آنها چٌره مً شود 
مٌخواهد كه او را ٌاري كند تا بر  Vauكه او از اٌزد }} وٌو{{ 

د دنباله اهرٌمن پٌروز شود وبر او همچون اسپ سوار گردد . شاٌ
اٌن سنت است كه در داستان متؤخر ) در آثار زردشتً به زبان 
فارسً آمده است ( كه تهمورث مدت سً سال اهرٌمن را به بند 

و همچون باره اي بر او سوار مٌشود تا اٌنكه اهرٌمن همسر كشٌد 
تهمورث را با انگبٌن و ابرٌشم فرٌب مٌدهد و نقطه ضعؾ 

اه البرز او را بر زمٌن مً زند و تهمورث را درمٌابد ودر گذرگ
اورا مً بلعد كه سرانجام جمشٌد او را از شكم اهرٌمن بٌرون  مً 
كشد . اٌن داستان در برخً از نوشته ها به دوران گٌومرث نسبت 

 داده شده است .
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ژاد هاي گوناگون از خونٌرس به در متن هاي پهلوي رفتن ن
صورت مً گٌرد. كشورهاي دٌگر در زمان فرمانروائً تهمورث 

مردم بر پشت گاو اساطٌري سرسوك مً نشٌنند و به سوي 
سرزمٌن جدٌد مٌروند . در طً اٌن سفر وبر پشت اٌن گاو است 
كه شب در مٌان درٌا ، باد بر آتشدان هاي پر آتشً كه بر سه جاي 
پشت گاو قرار دارد مٌكوبد و آنها را به درٌا مً اندازد . اٌن سه 

ن {{ دوباره به جاٌٌكه درپشت گاو داشتند آتش چون سه }} جا
برمٌگردند و همه جارا روشن مً كنند . اٌن سه آتش كه نماد از 

سه آتش مهم اساطٌري آذرفرنبرغ ) آتش موبدان ( ،  آذرگشنسب   
تلقً شده اند  و آذربرزٌن مهر) آتش كشاورزان ( ) ارتش تاران (

ن مً نماٌانند . در و نور برهمه جا مً افشانند وراه را به رهروا
 برخً از متن ها، اٌن رواٌت را به دوره هوشنگ نسبت داده اند . 

در رواٌت شاهنامه نٌز تهمورث پسر هوشنگ است و لقب دٌوبند 
دارد كه بر اهرٌمن به افسون پٌروز مٌشود و براو سوار مً شود، 
دٌوان را به بند مً كشد و دٌوان براي حفظ جان خود راز نگارش 

او مً آموزند  . در شاهنامه نٌز پادشاه تهمورث سً سال  را به
ذكر شده است . )تارٌخ اساطٌري اٌران ، داكتر ژاله آموزگار سال 

اما اٌن ها شاهان کوچکی بودند که پٌش از   (  ٕ٘صفحه  19ٖٔ
 سلطه نٌرو مند پٌشدادٌان فرمان می راندند.

رفته است. پس از جمشٌد در اوستا،نام)ضحاک( مار بدوش تذکر  
ضحاک را از سرزمٌن بوری مٌداند،  9ٕشت اوستا فقره ٌآبان 

سی بوری را در بابٌلون تطبٌق نموده لٌشرق شناس انگ ازمنسترو
ٌاد می کنند.  Babiluاست که در زبان دری فارسی آن بنام بابٌلو 

نظام شاهی پٌشدادٌان بلخ.پس از بنٌانگزاری ، در اثر تهاجم 
به سقوط مواجه شد، اما بزودی، در اثر قٌام سامی مإقتاً  مردمان

مردمان بومی، تجاوز گرانه را از مرز ها بٌرون نمودند وبه 
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تٌن بعد از اٌنکه ضحاک را کشت بر باستناد اوستا، فرٌدون پسر آ
 (٘تخت فرمانرواٌی بلخ نشست.)

ٌکه در اوستا داده شده است بعد از پٌشدادٌان، اتتذکر نظربه 
استان فرمانرواٌی نمودند. اوستا بنٌانگزار اٌن کٌانٌان به بلخ ب

داند که در زبان دری فارسی به ٌدودمان را در بلخ ))کواکواتا(( م
از کٌقباد پسرش کٌکاوس  پس نام ))کٌقباد(( ٌاد گردٌده است.

برتخت سلطنت شاهی نشست، سومٌن شاه کٌانی، سٌاوش بود که 
 آمٌز کشته شد. از طرؾ پدر در جنگ باتورانٌان به شکل فاجعه

پس پسرش کٌخسرو در بلخ به حکمرواٌی پرداخت،کارنامه 
اوٌستا معروؾ است.کٌخسرو در آبان شت های ٌکٌخسرو در 
شت،آردٌشت، زمٌاد ٌشت ودٌگر ٌشت، فروردٌن ٌٌشت، گوش 

خواهی خون پدر نشت ها ٌاد گردٌده است واو در همه جا به کٌٌ
 وپاسدار آرٌاٌی ها معروؾ است.

تحقٌقات وپژوهش هائٌکه صورت گرفته چنٌن معلوم نظر به 
مٌشود که آرٌاٌی ها از همان سپٌده دم جاٌگزنی شان در بلخ 

عت را پرستش می نمودند طبٌوساٌر مناطق حوزه باختر مظاهر 
 -ب النوع اعتقاد داشتند از آن جمله اناهٌتاروبه موجودٌت وهستی 

ٌمی باختری می ب النوع های بسٌار کهن وقدرآب از جمله  هاله
باشد که مجسمه بجا مانده ار آن در دوره های قبل از تارٌخ در 
سرزمٌن بلخ وساٌر سر زمٌن های آرٌاٌی ٌعنی اٌران ... کشؾ 

الهه ٌکی از الهه های بسٌار قدٌمی اٌن از اٌنکه  .گردٌده است 
وبسٌار مورد پژوهش قرار گرفته است، الزم می افتد تا در مورد 

 عالًا شخصٌتی بسٌاربٌزد بانو ا هٌم.اٌن مجسمه کهآن معلومات د
که جای مهمی در آئٌن های آرٌاٌی بخود اختصاص می دهد 
وقدامت ستاٌش او بدوره های پشٌن وحتی پٌش از 
زردشت)زرتشت( می رسد. آرد وی به معنی رطوبت ،در آؼاز 
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ودخانه مقدسی بوده است وبه پٌروی از اصل شناخته شده ای رنام 
 ٌر نام رود خانه )درٌا( شخصٌت خداٌی پٌدا کرده است.در اساط

در آئٌن وداٌی  Saras vatiتی((  ااوراهمتای اٌزد بانو))سرس و

 وی در اصل صفت سرسدمی دانند وبرخی بر اٌن عقٌده اند که آر
تی بوده است که در هند به رود خانه)درٌا( کوچک مقدسی در او

سرزمٌن اٌران به  ناحٌه پنجاب کنونی اطالق می شد اما در

خج در آمد که رخوذ ٌا ر Haraxvatiتی(( ارخونصورت ))ه

ود خانه ودرٌاچه ای در افؽانستان کنونی به اٌن نام رناحٌه ای پر
تی راکه اصالً رود خانه ای بود، اخوانده شد بعد ها جای سرس و

 دوصفت آن ٌعنی))آَرَوی(( و))سوره((گرفته شده است.

ام ارودی سوره آناهٌتا به معنی نٌرومند سوره ٌاسورا بخش دٌگر ن
ی معنی مٌدهد.اٌن اٌزدبانو ٌشوپرزور مٌباشد وآناهٌتا پاکی وبی آال

در کٌسه اردشٌر دوم هخامنشی ودر بسٌاری از متن ها به صورت 
خالصه شده اناهٌتا در می آٌد. اوکه نخست بر رود خانه آردوی 

وبنابر بندهشن، سروری داشت کم کم برهمه آبها سروری می ٌابد 
پدر ومادر آن مٌشود واز اپام نپات نٌز پٌشی مٌگٌرد وشخصٌت 

شت ٌرود تجسم آن در آبان مً ام نپات در شخصٌت او تحلٌل پا
وان زبا  اوستا زنی است جوان، خوش اندام، بلند باال، زٌبا چهره با

واهر جسپٌد واندامی برازنده، کمر بند تنگ برمٌان بسته، به 
وقی زرٌن برگردن گوشواره چهار گوش در گوش، راسته، باطآ

 تاجی باصد ستاره هشت گوش برسر کفش هاٌی درخشان در پا با
الپوشی زرٌن وپرچٌن. چنٌن تجسمی احتما الً نشان از اٌن دارد با

که تندٌس هاٌی از او تا دوره هخامنشی در عصر ارد شٌر دوم 
 موجود بوده است.

، زٌباٌی وخرمندی به صورت اٌن اٌزد بانو با صفات نٌرومندی
الهه عشق وباروری نٌز در می آٌد، زٌرا چشمه حٌات از وجود او 
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می جوشه وبدٌنگونه))مادر خدا(( نٌز مٌشود، به عنوان اٌزد 
بانوباروری، زنان در هنگام زاٌمان برای زاٌش خوب ودختران 
برای ٌافتن شوهر مناسب بدر گاه او استعانه می کنند.او نطفه 

راپاک می کند وزهدان زنان را برای زاٌش آماده می مردان 
 سازد.

تندٌس های باوری راکه به الهه مادر سومند ونمونه ها ٌی از آن 
در تپه در منطقه ای از مربوطات کرمان )باقدامت نه هزار سال 
قبل ازمٌالد( وهم چنان در  شوش )اٌران( بدست امده است، 

همتای آفرودٌت، اناهٌتا ٌعنی تجسمی ازاٌن اٌزد بانو می دانند او 
 الهه عشق وزٌباٌی در ٌونان، واٌشتر الهه بابلی به شمار می آٌد.

انا هٌتا ٌا ناهٌد ٌا آر َدوی سوره انا هٌتا گردونه ای ))گادی(( دارد 
با چهاراسپ سفٌد. اسپ های گردونه او ابر، باران،برؾ وتگرگ 

جای گزٌده است  سمانآٌعنی )ژاله( هستند. اودر بلند ترٌن طبقه 
وبر کرانه، در ٌا چه ای خانه ای آراسته وبا صد پنجره درخشان 

سمان به فرمان آوهزار ستون خوش تراش دارد. او فراز ابر های 
      دا) خدای آرٌاٌی(،باران،برؾ وتگرگ را فرو مزاو هورا 

 ،می باراند اٌزد بانوی محبوبی است وهمٌشه عالقه واحترام عمٌق
( اکنون برمٌگردٌم ٔری را بخود جلب نموده است.)پٌروان بسٌا

باز هم درمورد زندگانی مردم بلخ در اواٌل قبل از تارٌخ صحبت 
آن  طهنمودٌم وهم چنان گرچه راجع به سلطنت های پٌشدادٌان وسل

در مورد اٌنکه انسان ها در چه وقت  واما بحث كردٌمها کمی 
ت دقٌق در عاالزندگی اولٌه خوٌش را در بلخ شروع کردند اط

دست نٌست اما اثارٌکه از اٌن جا بدست آمده حدود دوصدو هفتاد 
 هزار سال قبل از امروز زندگی بشر را در بلخ تائٌد می کند.
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در اکثر منابع اسالمی بلخ به نام های ام البالد ، ام القراء،  
امر است که بلخ از قدٌمی  دهنده اٌنداراالجتهاد ذکر شده که نشان

 .ر کره زمٌن بوده استترٌن شه

خط قطعه رقٌن اٌن شومؤخذ واستنتاح مست نظر به شهادت منابع 
وپارئی مٌباشد که رکانون رهائش وپرورش مدنٌت شاخه هندو ا

هند متوطن گردٌدی. بنا به و سشهروفار (ستان قدٌمافؽان(درآرٌانا

به مٌان آمد ومورد استعمال  كلمه آرٌانا گفته محترم کهزاد وقتی
گرفت که اٌن شاخه در باختر مسکن گزٌن شدند وٌابه عباره قرار 

دٌگر اصطالح کلمه))آرٌا(( صرؾ منحصر به کتله، باختری بوده 
است که از آن ))آرٌا(( ٌعنی سرزمٌن آرٌا وٌا مسکن آرٌا شناخته 

ستاٌی (( آشکال آرٌا وشد ودومدنٌت بزرگ باستانی،))وٌدی وا
ت اٌن دونام به هند وفارس واٌرٌا بوجودآوردند ودر اثر مهاجر

انتشار ٌافت. ناگفته نباٌد گذاشت که بلخ ٌاباختر در سرودهای 
که تمام سرود های وٌدی در است وٌدی اثر نٌست .علت آن اٌن 

بلخ به ٌک دوره زمانی وسرود های رٌگ وٌد متعلق به زمان 
دٌگری است که خٌلی ها جدٌد مٌباشد عالوه براٌن در قسمت 

گردٌد که نظر به شهادت خود سرودهای رٌگ سرود ها شرح 
وٌدی، ٌک حصه زٌاد وقدٌم سرود ها که بٌشترٌن آن ها در شمال 
هندوکش سرود شده بود بکلی از بٌن رفته است وامروز جزء 
مجهوالت است. به اٌن ترتٌب علت اٌن امرواضح است که چرا 
نام بلخ وٌاباختر که از حٌث زمانی به عصر مهاجرت واز حٌث 

کان به جنوب هندوکش وپنجاب نسبت داده شده است، تذکر نٌافته م
است چنانچه اٌن موضوع رامحققٌن ومستشرقٌن ؼربی وهند به 

((، ))برون هوفر(( helbrantتحقٌق گرفته که از آن هلبر آنت ))

و))شاند راداس(( به اٌن عقٌده اند که مبدأ اولی))ودا(( مخصوصاً 
 سپٌده دم جؽرافٌاٌی آن را کابل زمٌن هندو پنجاب نبوده بلکه افق و
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در برمٌگٌرد که اٌن نواحی تا اراکوزٌا وباخترٌان وسعت را 
 داشنه است.

تذکر باٌد داد که اگر))رٌگ وٌد(( از بلخ وباختر نامی نبرده است 

(( که کتاب دٌگری از جمله چهار کتاب athara vadaاترا وٌدا ))

( ٌاد (Balhikaبلهٌکا سرود وٌدی است که از اٌن مناطق بنام 

نموده است. همٌن قسم در اثر دٌگری بنام ))بهاراته(( وادبٌات 
سانسکرٌت کالسٌک ذکر گردٌده است ودر آنجا عالوه گردٌده که 

سر زمٌن باختر به ماورای  ٌنقابل متعدد  ومعروؾ آرٌاٌی که از ا
( از Bahlika))سند هو(( وپنجاب مهاجرت نموده اند ))بهلٌکه(( )

رت زٌادی برخوردار بود، که رٌشه اصلی اٌن کلمه))بهلی(( شه
(( است که در اثر تحول حروؾ ))ح(( آن به Bahilٌا))باهلی 

))خ(( و))ل(( آن به ))د(( تبدٌل شده ازآن))بخدی(( ٌا))باخذی(( 
ساخته شده واٌن نامی است که اوستا به شهر کهن زٌبا بلخ داده 

 است.

رزمٌن که درآن سرود های مجهول آنچه که مسلم است اٌن است س
سروده شده  وسرزمٌن آرٌانا وبخصوص بلهٌکا ٌا بخدی زٌبا 
است. بناًء بصورت دقٌق گفته مٌتوانٌم سرود های مجهول بٌن 
عنصر وی وزمان استقرارآرٌاٌی ها در حوزه اکسوس )باختر( به 

آن می کند که اٌن سرود ها ازمٌان آمده واٌن خود نماٌندگی 
)مجهول( باٌد سراسر آرٌانا وحصه زٌاد آن در قسمت های 

 ونواحی شمال هندوکش بمٌان آمده باشد.

که اٌن سرود ها در حقٌقت منظومه های  ناگفته نباٌد گذاشت
 از زبان آرٌاٌی ها بٌرون شده است كه بهروحانی ای بود که 

ٌن علت گفته مٌتوانٌم توصٌؾ عناصر طبٌعی می پرداختند به هم
که اولٌن پارچه نظم وشعر در شمال هندوکش سروده شده است. 

ٌنکه هنوز در وقت سرودن)سرودها( مهاجرت شروع شده بود ااز 
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ه فلهذا اثرات آن ساٌر نقاط ونواحی اٌکه بعداً آرٌاٌی مهاجرت 
نمودند انتشار نٌافته بود از سرود های رٌگ وٌد که قدٌم ترٌن 

وکرم وگومل  توم را تشکٌل مٌدهد از رود کابل وسوااشعار معل
 وؼٌره نام برده است .

قرار معلوم مجموع سرودهای که کتاب رٌگ وٌد را تشکٌل مٌدهد 
در عرصه چندٌن سال بمٌان آمده است. اگر سبک گفتار وطرز 
تخٌل شعرا وفرق دوره ها زمانی ومدرسه های ادبی که در آن 

شده است. مٌتوان بگوٌم که ظهور  مدنظر گرفته گردٌده ومشخص 
بٌشتر ازچندٌن صد سال را   مجموع سرود های رٌگ وٌد

دربرگرفته است چون سروده هاي رٌگ وٌد ٌعنً قدٌمً ترٌن 
سروده هاي معلوم وٌدا بعد از جدا  شدن شاخه هند و فارسً كه 
از باختر به وجود آمده اند قرار معلوم ظهور آنها دامنهاي جنوب 

شبهه گفته  و در اٌنجا بدون شكرق هندوكش مً باشد . و جنوب ش
مً توانٌم كه سروده هاي گم شده و مجهول كه از آن ٌادآوري 
نمودٌم در شمال هندوكش در كانون قدٌم آرٌانا در }} بخدي زٌبا{{ 
به مٌان آمده جا دارد كه آنها را بنام سروده هاي بلهٌكا بخوانٌم . با 

بلهٌكا ٌا بخدي اثري وجود ندارد وجود اٌنكه از سروده هاي 
ناگذٌرٌم كه آنرا بنام سروده هاي گم شده و مجهول خطاب كنٌم ، 

       چنانچه در باال هم از آن ٌاد آوري نمودٌم .
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 مؤخذ :

الهامه ، مفتاح . جؽرافٌه تارٌخً بلخ و جٌحون و مضافات  –ٔ
سال   نگً ،بلخ ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانً و مطالعات فره

                                                         . ٘ٔص  7ٖٙٔ

خلٌق . تارٌخ ادبٌات بلخ از كهن ترٌن  صالح محمد ، – ٕ
كابل : انجمن نوٌسندگان بلخ   روزگاران تا اواٌل صده بٌست وٌكم ،

 . 7ٔ، ص  17ٖٔسال   ،

ٌن شهر اٌران مشاٌخ فرٌدنً . بلخ كهن تر  آذرمٌدخت ،  – ٖ
آسٌاي مركزي در قرون نخست اسالمً ، تهران : پژوهشگاه علوم 

 ص هشت .  7ٖٙٔانسانً و مطالعات فرهنگً ، سال 

سٌد علً ، جعفري زاده . اٌران از دوران  باستان تا اواٌل  – ٗ
 . 19ٔص  ، ٖ٘٘ٔقم : سال   قرن بٌستم ،

ران : } سمت { ته  آموزگار . تارٌخ اساطٌري اٌران ،  ژاله ، – ٘
 .    9٘،  1٘، ص  19ٖٔسال 
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«سنا» محقق : علی حشمت       

 

 روابط خارجی و تجاری وٌما کدفٌسس کوشانی 

 

مقدمه:                                                                   
                                           

کوشانی قبل از بقدرت رسٌدن  وٌما کدفٌسس بزرگترٌن شاه 
م بعد از مرگ پدر  71کنشکای کبٌر به حساب مٌرود،وی در سال 

به قدرت رسٌد وبا سعی و تالش فراوان خود توانست امپراتوری 
کوشانی را به حدی مقتدر بسازد که امپراتوری روم با وی از در 
دوستی در آٌد واز سوی جؽرافٌاٌی آرٌانا را نٌز وسٌع تر ساخت، 
درزمان وی هندوستان به باردوم فتح شد وساحات ؼرب مهم آن 

     سرزمٌن پهناورجز خاک کوشانی شد.                                                                                               
در دوران حکمرواٌی وٌما کدفٌسس قدرتهای مطرح جهان  

ی چٌن، روم و اٌران اشکانی که عبارت بودند از امپراتور
کوشانٌان با همه به طرٌقه های مراودت داشتند مبارزات جدی با 
اٌران وچٌن و مناسباتی نٌک تجارتی و سٌاسی با روم همه از 
تالش های وٌما کدفٌسس در بعد سٌاست خارجی به شمار بشمار 

                                                   مٌرود.                                                      
در اٌن نوشته ما در باره روابط کوشانٌان با مدنٌت های کهن 
آندوره بحث خواهٌم کرد و هدؾ اصلی از اٌن مقاله روشن ساختن 
سٌاست خارجی و تجاری وٌما کدفٌسس با چٌن، روم و اٌران و 

دارد که در اٌن مقاله حتی هند مٌباشد.    چند سوال مهمی وجود 
کوشش به عمل مٌاٌد تا جواب های مناسبی به آن پٌدا شود و 

 تحقٌقات من در اٌن رساله بر محور اٌن سواالت خواهد چرخٌد.                                             
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و کوشش بعمل مٌاٌد تا اٌن روابط تا جاٌکه امکانات و منابع وجود 
     بگٌرد تا بتواند ٌک تحقٌق جامع باشد.                                                                                          دارد به روشنی قرار 

آٌا سٌاست خارجی و تجاری وٌما کدفٌسس توانست آرٌانا  -ٔ
                                                                             )افؽانستان( را در بٌن مدنٌت های کهن مطرح بسازد؟                          

امپراتوری چٌن چی نقشی درسٌاست خارجی کوشانٌان درآن  -ٕ
                         دوره داشت و آٌا تجارتی نٌز وجود داشت؟                                                                                        

امپراتوری روم چی عالقه ای به مناسبات با کوشانٌان داشت و  -ٖ
آٌا وٌما کدفٌسس از ضرورت های روم به نفع افؽانستان فعلی 

 استفاده کرد ٌا نه؟                                                                    
ا اشکانٌان اٌران چی گونه بود روابط کوشانٌان در اٌن دوره ب -ٗ

و اٌنکه آٌا فتح هند تاثٌراتی مهمی بر سٌاست خارجی وٌما 
 کدفٌسس داشت؟                                                                            

نقش وٌما کدفٌسس در شگوفاٌی مدنٌت آرٌاٌی و برابری با  -٘ 
 ده است ؟                                                                                                                قدرت های جهان آنروز چگونه بو

اٌنکه آٌا به تمام اٌن سواالت جواب پٌدا خواهد شد ٌا نه زود است  
که قضاوت کنٌم به امٌد که بتوانٌم شفافٌت را مد نظر گفته و 

 ی انداخته باشٌم.                                                   دراٌن مورد روشن
سلسله کوشانٌان بزرگ ٌکی از سلسله های پر افتخار آرٌانای  

کهن و افؽانستان کنونی مٌباشند که با دستاورد های مدنی و داشتن 
روابط خارجی و سٌاست مهم اقتصادی و سٌاسی نقش مهم در بٌن 

ٌم داشتند و توانستند با تالش های خود تمدن های جهان قد
بخصوص شاهان اولٌه آن سلسله اٌن کشور را در چهار راه 

 مدنٌت ها قرار بدهند و برای دٌگر قدرت ها مطرح باشند.                                                 
یزٍ اس طایفَ یْئْچی پض اس پیش اس هیالد یک ت اّلقزى س ًیوَ ا 

پی در پی اس تصزف ًْاحی بلخ اس کْ ُِای ٌُذّکش  تفتْحا

را اشغال کزدًذ ّ هزسُای  افغاًظتاىگذشتٌذ ّ کابل )پایتخت فعلی 

دادًذ ّ دّلتی تشکیل دادًذ  حکْهت خْد را تا کٌار رّد طٌذ اداهَ

بْدایی هذُب شیْایی ّ کَ بَ کْشاًیاى هعزّف اطت. کْشاًیاى 



 1                                               کوشانٌان                

ّ  اى کٌشکا بْدائی بْدًذ.،خاًذاى کذفیظض شیْائی ّ خاًذبْدًذ

ُای بْدا ّاقع در باهیاى کَ بَ دطت طالباى آطیب دیذ  هجظوَ

ُا هزاکش هختلف حکْهتی  کْشاًی ،یادگار اقْام کْشاًی اطت

ُا شِز پیشاّر در پاکظتاى فعلی بْد دّلت  داشتٌذ کَ هِوتزیي آى

رّم علی رغن دّلت اشکاًی باایي دّلت ًْبٌیاد رّابط دّطتاًَ ای 

ج قظوت هِوی اس راٍ ابزیشن را اشت. کْشاًیاى بَ تذرید

تصزف خْد گزفتٌذ ّ اس ًظز اقتصادی هاًٌذ اشکاًیاى در داد ّ در

کزدًذ بذیي هعٌی کَ با گزفتي  طتذ باسرگاًی اس تزاًشیت اطتفادٍ هی

                     (                            1.)عْارضی کاالُای تجاری را اس راٍ طزسهیي خْد عبْر دادًذ
  
کوشانٌان برای رسٌدن به قدرت و اداره آرٌانا مشکالت دٌگری  

را دٌدند، درجامعه ای قبٌله ای هر قبٌله ای که قوٌتر باشد و بتواند 
دٌگران را مهار کند مٌتواند کنترول دٌگران را به عهده بگٌرد،اما 

ای مراحل داشتن مدٌرٌت توانا و مدبرانه باعث مٌشود تا قبٌله 
مدنٌت را گذشتانده امپراتوری را پاٌه رٌزی کند که کوشانٌان 
بخصوص بانٌان اصلی آن تواناٌی اٌن را داشتند که سٌستم قبٌله 

             ای را تبدٌل به مرکز مهم مدنی و تجاری بسازند.                                                                                 
کوشانٌان در سرزمٌن افؽانستان و پاکستان کنونی با پنج قبٌله  

تقسٌم شدند. از مٌان آنان کٌوشنگ و ٌا کوشان،با پٌروزی بر 
ذاشتند. از ر،حکومت سٌاسی کوشانی را بنٌان گدٌگ هچهار قبٌل

نان جا که قلمرو اقتصادی کوشانٌان فراتر از مرز های سٌاسی آنآ
قلمرو آنان برای مورخان دشوارشده بوده است،تعٌٌن دقٌق 

است،حدود اربعه کوشانٌان بعد از قدرت ٌابی در آرٌانا )افؽانستان 
کنونی( در حالت تؽٌٌر بود دراواٌل اندک اما بعد از بقدرت 
رسٌدن وٌما کدفٌسس و کنشکا کوشانی وسعت قلمرو امپراتوری 

                                                               کوشانی بسٌار بزرگ وسٌع شد، که قرار ذٌل مٌباشد.       
تاجٌکستان،ازبکستان،تمام افؽانستان،جنوب پاکستان  ازطرؾ شمال

ونی و بخش شمالی هند،و همچنٌن ازسوی ؼرب،مناطق واقع کن
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خراسان بزرگ، از سفلی رود خانه سند و قسمت های ازبخشی در
در چهار چوب قلمرو کوشانٌان مناطقی هستند که می توان  هجمل

مناطق کرگٌز و ورد. البته منابع تارٌخی پامٌر وبه حساب آ
سلط تقزاقستان را نٌز از نظر تجارت و راه های ارتباطی تحت 

                                                                                                                  کوشانٌان به حساب می آورند.
سلسله کدفٌسس ها که آؼازٌن سالطٌن اٌن سلسله مٌباشد در قرن  

اول بعد از مٌالد به حکومتداری و کشور گشاٌی اقدام کردند، وٌما 
کدفٌسسس ٌکی از بزرگترٌن شاهان کوشانٌان بزرگ و پسر 
موسس اصلی امپراتوری کوشانی،کجوال کدفٌسس مٌباشد که بٌن 

مٌالدی برسرزمٌن آرٌانا )افؽانستان فعلی( و  ٓٔٔی ال 71سالهای 
 بخش های هند حکومت مٌکرد.                                                              

تواناٌی وٌما کدفٌسسس در حکومت داری وی را نسبت به پدرش  
ارجعٌت مٌداد و وی توانست آرٌانا را بصورت ٌک قدرت فرا 

بسازد و دستاورد های سٌاسی و تجاری وی  منطقه ای مطرح
آرٌانا را دربٌن تمدن های کهن دارای ٌک جاٌگاهی شامخی 

  ساخت.                                        

وٌما کدفٌسس نسبت به اجدادش در حکومتداری شجاعت و لٌاقت  
استقالل اقتصادی امپراتوری کوشانی در زمان او  ، بٌشتر داشت
 د و توانست پول راٌج کوشانی را با سکه بوجود آورد،رقم خور

طال ضرب کرده  هوٌما کادفٌسس اولٌن شاه کوشانی است که سک
سکه های نقره ای وی به استفاده درمناطق جنوبی استان  . است
جائی که قبؤل سکه های نقره ای گوندوفر جرٌان داشت(  سند )

 (ٕ) ضرب می شده است.
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 سٌاست خارجی   

نٌان بزرگ بعد از بقدرت رسٌدن وٌما کدفٌسس آب و رنگ کوشا  
بٌشتری ٌافت و او توانست از موقعٌت جٌو استراتٌژٌک 
وجٌواٌکونومٌک اٌن کشور استفاده بٌشتری را برده روابط سٌاسی 
و تجاری خود را گسترش بدهد. او با جهانگشاٌی اش و بدست 

وانست ابرٌشم ت هآوردن راه های مهم تجارتی درهند و جاد
امپراتوری کوشانی را درردٌؾ کشور های قرار بدهد که از 

                                     قدرت های مطرح آن زمان باشد.

از نگاه جؽرافٌاٌی و وسعت قلمرو، نٌز وٌماکدفٌسس توانست 
تواناٌی خود را نسبت به اسالؾ خود قدرتمند تر جلوه دهد،او با 

مت کوچک پدرش را به ٌک امپراتوری دٌد وسٌعی که داشت حکو
بزرگ تبدٌل کرد که رقٌب خطرناکی برای تمدن اشکانٌان وچٌن 

و  همکار تجاری با امپراتوری مقتدر روم در آن عصر شود.     
                                                                           

سٌاسی و تجاری وٌما کدفٌسس  روابط                                
کوشانی درجرٌان سلطنتش دارای فرازو نشٌب های بود که بعضی 
اوقات با جنک و کشمکش همراه بود، روابط مهم خارجی 
کوشانٌان در آن دوره با هند، اٌران اشکانی چٌن،روم بود و وی 
توانست از موقعٌت اقتصادی آرٌانا به نفع خود کار گرفته و بتواند 

سٌاسی و تجارتی اٌن کشور را در بٌن تمدن های بزرگ  در بخش
جهان مانند، امپراتوری چٌن، روم و اٌران اشکانی مطرح ساخته 
و آنها کوشانٌان را منحٌث ٌک قدرت بزرگ حساب کرده و 
روابط خود را با اٌن کشور داشته باشند. که در اٌن مقاله در مورد 

رون نباشد  بحث کرده هر بخش بطور اجمالی که از توان مقاله بٌ
                                                 روشنی خواهٌم انداخت.
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 روابط کوشانٌان با هند و اٌران اشکانی:  -1

وٌما کدفٌسس نٌزمانند پدر ودٌگر شاهان باستان به        
هندوستان عالقه فراوان داشت و بخاطر تثبٌت قدرت خود خواهان 

د. آؼازگر فتوحات و روابط سٌاسی وی مانند اکثر فتح آن کشور بو
جهان گشاٌان جهان همانا هندوستان بوده است و وی توانست 
ساحات بٌشتر از پدرش را فتح کرده و هند شمالی را جز مناطق 

   متصرفه خود بسازد.                                                                                     

ٌکی از دالٌل عالقه ای وٌما کدفٌسس برای فتح هند؛همانا       
بدست آوردن ساحات مهم تجارتی و داشته های مهم است که هند 
داشت،مانند ادوٌه جات که جهان دٌگربخصوص امپراتوری روم 

                                      به آن نٌازداشت .                                                                      

اسنادی وجود دارد که وی پنجاب و ٌک حصه بزرگ جلگه    
های رود گنگ را فتح نموده و قرار احتماالت تا بنارس پٌش رفته 
بود هگذا احتمال مٌرود که تا دهانه رود خانه اندوس فرود آمده و 

ی مفتوحه اٌن عالقه ها را فتح کرده باشد. وٌما کدفٌسس اراض
هندی را توسط ٌکنفر ناٌب السلطنه که شخصٌت عسکری 

که به تعداد « پادشاه بی نامی»داشت،اداره مٌکرد و مسکوکات 
کابل تا ؼازی پور و از بنارس  هخٌلی زٌاد از شمال هند و از در

        کنار گنگا تا کچ و کتٌا وار پٌدا مٌشود، به او نسبت باٌد داد.

در عهد وٌما کدفٌسس خٌلی وسٌع بوده و از امپراتوری کوشانی  
بنارس در شرق تا به سرحدات پارتٌا در ؼرب امتداد داشته بنا 
بقول )ونست ای سمت( تمام افؽانستان،ترکستان بخارا و قسمتی ار 
ترکستان روسی را در بر مٌگرفت. بنا بر اٌن ٌک امر طبٌعی بود 



 1                                               کوشانٌان                

چٌن روابط که اٌن فرمانروای کوشانی با امپراتوری روم و 
                                     (ٖسٌاسی و تجارتی داشته باشد. )

وٌما کادفٌسٌس اولٌن شاه کوشانی است که بر هند استٌال ٌافت و  
حکومت کوشانٌان را با تسخٌر هند گسترش داد. او احتماأل 
جانشٌن پدرش،کجوال کادفٌسس،گردٌد،راپسون شروع سلطنت او 

                                              دی می داند.مٌال 71را از 

وٌما کدفٌسس هندوستان را دوبارفتح نمود و بنا برآن فتح وٌما   
برهند را فتح بار دوم مٌخوانند،بٌن علما اختالؾ نظر بروز نموده 
است.اگر چه دانشمندان درجدی تلقی کردن اٌن نکته، ازهم فرق 

                                                                     دارند.

تنها کتٌبه ای که به وٌما کادفٌسس نسبت داده می شود،کتٌبه  
خروشتی است. به اساس اٌن کتٌبه،وٌما کادفٌسس را اولٌن شاه 

مرز های هند توسعه ی دانند که تسلط خود را فراتر ازکوشانی م
         داده است.

ادفٌسس بر تاکسٌال حکومت کرده است. وی اٌن ٌعٌنؤ وٌما ک   
م از دست پاگور شاه اشکانی هند،بٌرون کرد و 71مناطق را در 

شاهان اشکانی هند را از قندهار و آراخوزٌا بٌرون راند. سکه 
حلقه  ا سربند و بر پشت آ نهای وی که بر روی آن نٌم تنه ای ب

ی ٌکی مإٌد اٌن مدعا است بر روای گل در دست می باشد 
سکه ها تصوٌرشاه،به حالت اٌستاده،در کنار ٌک آتشکده،دٌده از

می شود و طرح آن از روی سکه های اردوان سوم،شاه اشکانی 
الگو برداری شده است.اٌن نشان می دهد که احتماأل وی بخشی از 

                                   (                                        ٗ) قلمرو اشکانٌان را تسخٌر کرده بوده است.

ٌک موضوع را نباٌد نادٌده گرفت که،هند در زمان کجوال   
کدفٌسس پدر وٌما کدفٌسس نٌز فتح شده بود، که مٌتوان ساحات 
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پاکستان امروزی را ذکر کرد؛اما در دوران گذشته وقتی شاهی 
مٌمرد و ٌا کشته مٌشد تا نشستن فرزندش به تخت ساحات متصرفه 
علم استقالل بلند کرده و خواهان جدا شدن از سرزمٌن فاتح بودند 
که در امپراتوری کوشانی نٌز اٌن اتفاق افتاده بود،اما وٌما 
کدفٌسس که قوٌتر و مدبر تر از پدر بود به راحتی توانست دوباره 
هند را فتح کرده و بٌشتر از ساحات قبلی به دست آورد و از اٌن 

 بدست بگٌرد.                                                                                   طرٌق مجرای تجاری را 

فتح هند در آؼازٌن سالهای حکومت وٌما کدفٌسس، پله های    
پٌشرفت و ترقی را به روی او باز کرد وسٌاست پٌشروی او را 

هدٌدی درؼرب کشورو مقابله با شاهان قدرتمند اشکانی که خود ت
  برای آرٌانا و حتی روم بودند تسرٌع بخشٌد.                                                                                     

کوشان با هند و روم روابط تجاری  وٌما کدفٌسس،زمان در  
و قلمروش از باختر با قاضی پورو از کشمٌرتا  ندبرقرار کرد

. گسترش تجارت و گشوده شدن راه های گجرات گسترده شد
بازرگانی نشان می دهد که تمامی سرزمٌن های نامبرده تحت 

ها بوده اند که صلح و امنٌت را در آنکنترول امپراتوری واحدی 
ٌل زٌادی برای دست اٌن تارٌخ،قباپٌش از ساخته بود. تاراربرق

م واحی هجوهای بازرگانی آسٌای مرکزی به اٌن نٌافتن به مسٌر
ها بود که وجود ٌک قدرت  یزمان کوشانمی آوردند.اما تنها در

متمرکز در منطقه،مبادالت تجاری را در سطح وسٌعی امکان پذٌر 
                                                 ساخت. 

 سٌاست خارجی بٌشتر سلسله اشکانی و نخستٌٌن شاهان ساسانی  
حت تاثٌر فراز وفرود اقتدار در مدتی قرٌب به سه قرن ت اٌران

کوشانی ها بود. در طول قرن دوم مٌالدی مٌان کوشان ها و 
اشکانٌان رقابت شدٌدی برای تسلط بر راه ابرٌشم و تصرؾ 
دروازه های تجارت جهانی وجود داشت. زٌرا کوشانٌان نٌز مانند 
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پارت ها در مبادالت تجاری مٌان روم و چٌن نقش واسطه داشتند 
بخش هاٌی از جاده ای ابرٌشم می توانستند کاال های  و با تصرؾ

بازرگانی را از طرٌق راه هاٌی خارج از قلمرو پارت عبور دهند. 
(٘                                                                                                        )

ٌسس،اٌجاد سٌاست امپراتوری کوشانٌان بخصوص خاندان کدف
ثبات در قلمرو خودش و گسترش آن به نقاط دٌگر بود تا بتوانند از 
اٌن طرٌق به اهداؾ سٌاسی و اقتصادی خود برسند و بتوانند 

پس از کجوال کدفٌسس،فرزند جانشٌن  قدرت مطرح شوند،چناکه
او، وٌما کدفٌسس،ازضعؾ و درگٌری پارتٌان با رومٌان استفاده 

،هرات،سٌستان و رخج را از اشکانٌان کرد و درؼرب قلمرو خود
گرفت. در جانب شرق نٌز ، وٌما کدفٌسس سراسر هند 
ؼربی،مصب سند و بنادر ؼربی شبه قاره را تصرؾ کرد. شاه 
کوشان حمل و نقل درٌاٌی را بٌن درٌای سرخ و هند بر قرار 
کرد. به اٌن ترتٌب در آؼاز قرن دوم کوشانٌان سه بخش مهم جاده 

 ا تحت اختٌارداشتند:                                                                 ای ابرٌشم ر

 جاده ٌی بٌن دو درٌای آرال و خزر. -ٔ 

جاده ای از راه مرو به سوس شهر صد دورازه می رفت و  -ٕ 

                                                                   پس ازعبور ازفرات، به بنادر درٌای روم می رسٌد.                                    

 راه درٌاٌی بٌن هند و درٌای سرخ . -ٖ 

کشٌدگی ودرگٌری های کوشانٌان با شاهان اشکانی اٌران نٌز 
مناسبات آرٌانا را با امپراتوری روم نزدٌکترساخت،زٌرا وٌما 

جلو گٌری از کدفٌسس خواهان نفوذ بٌشتربه طرؾ ؼرب کشور و
 نفوذ اقتصادی اٌران در آندوره بر کاروانهای تجاری اش بود.                                                                  
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از اٌن زمان، کوشانٌان دو تهدٌد عمده برای اشکانٌان محسوب  
می شدند: نخست ازنظرسٌاسی، زٌرا اٌران پارتی به شکل 

دو قدرت کوشانی و روم قرار گرفته بود و شاهنشاهی،دربٌن 
منازعات شرقی را به درگٌری های ؼربی خود عالوه کرد ودوم 
ازنظراقتصادی،زٌرا کوشانٌان نٌز مانند اشکانٌان در مبادالت 
تجاری نقش واسطه داشتند وبا تصرؾ بخش هاٌی از جاده ٌی 

ارج ابرٌشم می توانستند،کاال های تجاری را از طرٌق راه هاٌی خ
  (ٙازقلمرو پارت عبوردهند.)

از نگاه شکوه و جالل وٌما کدفٌسس،کوشش بخرچ مٌداد که از 
شاهان بزرگ آن عصر چٌن،روم و اٌران پس نمانده و عظمت 
خود را به رخ آنها بکشد. به همٌن دلٌل تخت مجلل و بارگاه با 

    شکوه برای خود ساخته بود .

امروزی را نٌز جزخاک  وٌما کدفٌسس توانست مناطق پاکستان 
خود بگرداند وی پنجاب،دو آب و اود را به قلمرو افؽانستان 

م حکمروائی نمود، تا ٓٔٔتا  71افزود. وٌما کدفٌسسس که  از 
اخٌر عمر مصروؾ مبارزات و کشور گشاٌی و فعالٌت های 
تجاری با قدرت های بزرگ آن عصر بود. کدفٌسس ثانی عناوٌن 

ستعمال مٌکرد و مانند پادشاهان چٌنی خود با شکوه را برای خود ا
را پسر آسمان مٌخواند. از مسکوکات کدفٌسس معلوم مٌشود که 

 (    7شکوه دربار های روم وهند نٌزدردرباراوتاثٌر نموده بود. )

کوشانٌان با دو سلسله اٌرانی اشکانٌان و ساسانٌان هم عصر و هم  
دو دولت نٌز تاثٌر مرز بودند و در نتٌجه بر سٌاست خارجی اٌن 

می گذاشتند. حضور چنٌن قدرتی در شرق اٌران باعث می شد تا 
در صحنه سٌاست آن روزگار،اٌران به شکل قدرتی مٌانه،بٌن دو 
امپراتوری اشکانی و روم قرار گٌرد. و به ناچار مسائل شرقی را 
به منازعات ؼربی خود اضافه نماٌد. به عالوه از لحاظ اقتصادی 



 1                                               کوشانٌان                

تهدٌدی برای اٌران به خصوص در عصر امپراتوری کوشانی ها 
پارتٌان بود،زٌرا کوشانی ها مثل پارت ها در مبادالت تجاری از 
مزاٌای ترانزٌت استفاده می کردن و قمستی از جاده ابرٌشم را در 

 اختٌار داشتند.      

ظهور پادشاهی مقتدر کوشانی در مجاورت خاندان چٌنی هان    
ی روم، اٌران،چٌن و کوشان محدود گردٌد. در مشرق و امپراتور

همه سرزمٌن های متمدن جهان باستان طی قرون متمادی به 
نوعی تحت سلطه ٌا نفوذ چهار قدرت مزبور با ٌکدٌگر مرتبط 

                                            (1بودند .)

باٌد ٌاد آورشد که  در دوره قدرت نماٌی وٌما کدفٌسس کوشانی،  
دولت کوشانٌان با اشکانٌان هم عصر بودند و درگٌری های او هم 
با اٌران متعلق به دوران نفوذ سلسله  اشکانی مٌباشد، سلسله بعدی 
در اٌران هم عصر با آخرٌن شاه سلسله کوشانٌان بزرگ که اوالد 
های کنشکای کوشانی مٌباشد است،با دوره کدفٌسس ها فقط 

 ستند.                                                            اشکانٌان )پارتٌان (هم عصر ه

خالصه فتح هند برای کوشانٌان منفعت بسٌاری هم از نگاه     
فرهنگی و سٌاسی و هم اقتصادی داشت، کوشانٌان را در بٌن 
قدرت های بزرگ آن عصر مطرح ساخت و توانستند از نگاه 

د را برابر با تمدن های هم اقتصادی نٌز دست باال داشته و خو
زمان خود بسازند، کشٌدگی و جنگ های اٌران و آرٌانا نٌز در 
آندوره امپراتوری کوشانی را با روم که دشمن اشکانٌان بود به 
آرٌانا نزدٌک ساخت که نزدٌکی آن کشور باعث رونق تجارت 

 شد.   

 ادامه دارد .... 
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 محقق فرٌدهللا نوري
   

 ماتهورا ساحه تحت نفوذ کوشانی ها
 

 قسمت سوم

 

تجسمات هنری و مورد پرستش کوشانٌان در هنر 
 :ماتهورا

علماء و دانشمندان در باره هنر ماتهورا در دوره کوشانٌان  
دارد که بودا  ( نظرٌهFOGELنظرٌات مختلؾ دراند مثالً فوگل)

و بودٌستوای که از مت بدست آمده از نگاه جسامت و بزرگی 
شجاعت و دلٌری با برجستگی های عضالتی شبٌه به مجسمه  

 ( است.Yakshaهای ٌکشاه )

( عقٌده B.N . PURIدانشمندان دٌگری نظٌر پروفٌسور پوری ) 
دارد که اولٌن بار قبل از بوجود آمدن هٌکل ها و پٌکرهای 

اٌان کوشانی مجسمه های زٌاد از بودٌستوا و بوداها روی حکمرو
سنگ های شٌرچاٌی گل سرشوٌی و گالبی و قهوه ٌی دانه دار 
تراشٌده شده که معموالً در عصر امپراتوری کوشانی زندگی 
داشتند در عهد کوشانی ها جنبه تبلٌػ و تقدس را در برگرفت در 

پ های مذهبی به تٌ (Shunga) حالٌکه در دوره سلطه شونگا
 ( ظاهر مٌشدند.Symbolisms) سٌمبولٌزم ٌا نماٌش مذهبی
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علمای دٌگری فرقی بٌن ارت گندهارا و ماتهورا بوجود آوردند در 
نگاه مختلؾ از نظر مٌتولوجی ٌا علم اساطٌر و تحول ان در اٌن 

 قسمت حتی هم نظرٌه نٌستند .

 گرچه ماتهورا در حصه خود ٌک نوع خصوصٌات جداگانه از
ٌا روش هنری دارد ولی باز هم در دوره های  Stylisticنظر 

سلطه شاهان شمالی تا ٌک اندازه از وحدت ارت محلی و ارت 
خارجی )ٌونانی( متاثر شده است . در قسمت ارت گرٌکوبودٌک 
نٌز بخش علٌحده نسبت به ماتهورا صرؾ در  گندهارا به صورت 

 درست آن مطالعه شده مٌتواند .  

مقاٌسه آثار گندهارا و ماتهورا نظر عمٌقانه انداخته شود ولی به  
معلوم مٌگردد که چه از نظر جسامت و چه از نظر ) اوزنٌشه ( 

( و چه از نظر برجستگی های Usnishaٌا کلولگی موی سر )
بروت ها و ٌا چه از نظر اٌنکه چطور حکمرواٌان و روحانٌون و 

رتٌست های هر دور چه مقدسٌن هر ٌک در قالب هنری و الهام ا
ٌک مٌزان مٌاٌند چنانچه اکثر صحنه های سمبولٌزم که از گندهارا 
بدست آمده حکمرواٌان را معموالً در حصه باالی صحنه و ٌا در 
وسط صحنه باالی تختی که شٌر آنرا نگهبانی مٌکند تمثٌل نموده 
در حالٌکه بصورت اکثر هٌکل های بوداها و بودٌستواها باالی 

وتوس تراشٌده شده و شکل ٌک پٌشوای خارق العاده و تخت گل ل
مقدس را گرفته که عٌن همٌن روش را در هنر ماتهورا نٌز دٌده 

 مٌتوانٌم.

( نظرٌه دارد،که آثار هنری ماتهورا در هٌچ FOGEL)فوگل 
نوع از صنؾ های گندهارا قالب رٌزی نمٌشود بلکه آثار ماتهورا 

ت، که قبل از ظهور محصول مدرسه طبٌعی ومحٌطی بومی اس
کوشانی ها در تراشٌدن و تمثٌل ارباب االنواع هندی اشتؽال 
داشتندو بدون کدام قٌود است و در ماتهورا خلق گرٌده است ،که 
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ارتٌست ها برای خشنودی متنفذٌن راهبٌن، رهبانان و روحانٌون 
( ٌاد مٌشدند، آثار Tatagataمقدس که معموالً به اسم تاتاگاتا)

ق مٌکردند و بعد از آن از بزرگان شان طلب آموزش شان را خل
 مٌکردند .

زٌرا تا جاٌٌکه دٌده مٌشود هنرمندان ماتهورا با روشن بٌنی و 

آگاهی کامل هنرمندان گندهارا را نداشت و نمی خواستند بر مبنای 

تقاضای رسوم و عادات منطقوی خود آثار و پدٌده های هنری 

 بوجود مٌاورند.

( در باره اٌن مثال های Coomarasawamy)کوماراسوامی 
مختلؾ اقسام و انواع مجسمه های بودا ها و بودٌستواها که در 

 حاالت اٌستاده و نشسته تمثٌل شده اند می گوٌد:

فرق عمده بٌن مجسمه های بودای گندهارا و ماتهورا همانا مجسمه 
های نٌم رخ ٌونانی پٌچ و خم موها در گندهارا و حلقه های خورد 

 دور و تناسب اندام است . م

هنرمندان ماتهورا ،که از هنر کالسٌک ٌعنی ٌونانی معلومات 
( که Acanthiکافی داشتند در ترمٌم و تراش برگ های اکنت)

نمونه خوب آن در موزٌم ماتهورا است از خود مهارت تام نشان 
 داده اند.

م از ماتهورا و سٌرکپ  9ٕٖٔهمچنان،کتٌبه هاٌٌکه در سال 
آمده در آن عالوه از اٌنکه در مورد قربانی ها و مراسم  بدست

مذهبی تذکر رفته مجسمه ها و آثار دٌگری رٌلٌؾ و باز رٌلٌؾ 
(Bas – relief نٌز کشؾ گردٌده که نماٌندگی از حٌات قدٌم  )

 هند مٌنماٌد.



 1                                               کوشانٌان                

مجسمه خٌلی کوچک نشسته، که مربوط به پٌکر بوداستوا  -
ٌله ها سنگی و رٌگی کتر ٌا کترا مٌباشد،از تپه های باستانی ش

(KATRA که دارای ٌک کتٌبه مٌباشد بدست آمده، که در موزٌم )
 ( ٔماتهورا موجود است. )

تحت تاثٌر هنر ماتهورا و سرنات  مجسمه هاٌٌکه تقرٌباً همچنان، 
(SARNAT قرار گرفته اٌن مجسمه ها از بودٌستوا بوده و )

 تانی گاناسشاکه از تپه های باس ، بدون سر مٌباشد
(GANASISHA بدست آمده و فعالً در موزٌم لکنهو )
(LAKNAHO بوده و شبٌه مجسمه سرنات سراواستی )
(SRAVASTI است . اٌن مجسمه توسط فاٌر باال حکمران به )

حکمرانی بزرگ اهداء شده است، که علمای دٌگری نظٌر پوری 
   (  ٕآنرا اهداء بروح بودا مٌنامد. )

مالحظه مٌشود از نظر نقاط اتصالی بٌن) جنوب ولی تاجاٌٌکه 
هندوکش راه های کابل( و سواحل راست آنسوی اندوس الی 
پنجاب بوده و در عهد حکمرانان کوشانی تحول ادارات و کلتور 
اٌن سرزمٌن بوجود آمده که مٌتوان ٌگانه علت آنرا تسلط شاهان 

در  کوشانی و قدرت روحانٌون و قوانٌن توسط ارتٌست هاٌٌکه
گندهارا زنده گی داشتند و با خلط مفکوره و روش هنری اکثر 

 (ٖپٌکرها و صحنه های سمبولٌزم و مذهبی بوجود آمده است . )

ما در ارت ماتهورا دو نوع تحول هنری را بٌشتر مالحظه کرده  
 مٌتوانٌم:

آنعده مجسمه هاٌٌکه معموالً از زنان بوده و از نظر تناسب  -الؾ :
ردٌؾ مجسمه سازی سرنات در بٌن اجتماع ماتهورا  و اناتومی در

 مٌآٌد .
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مجسمه هاٌٌکه از بودا و بودٌستوا بوده نٌز تحول اولی و  -ب :
دومی را از نظر اناتومی و خلقت صحنه ٌا موضوع دارد ٌا 
 مجسمه های شاهان و حکمرواٌان و فرمانرواٌان کوشانی هم

 ردٌؾ اند.

از حفرٌات سوات توسط هٌؤت  از بازمانده های آثار ماتهورا که
باستان شناسی اٌتالوی بدست آمده باٌد ٌادآور شد و در ضمن در 
باره عاج های بگرام که فعالً پنداشته مٌشود، مربوط مکتب 

 *ماتهورا می باشد ، که به چند دسته تقسٌم می گردد:

دسته اولی از نظر تناسب خٌلی ناموزون بوده مثالً کمر خٌلی ها 
بٌن تا حد و اندازه زٌادی عرٌض بوده و ساق های  بارٌک و سر

آن به تناسب ران ها و سر آن مقاٌسه شده نمٌتواند شانه ها تناسب 
خود را با حجم و تناسب سر از دست داده است در استعمال لباس 
و اشٌای تزئٌنی نٌز به ٌک افراط عجٌب مبادرت ورزٌده است . و 

بوجود مٌاورد و شکل ٌک  از نگاه دٌد خال های در بعدهای صحنه
صحنه پراگنده را بخود مٌگٌرد چنانچه نمونه اٌن نوع مجسمه ها 

( اند در موزٌم ملی ماتهورا نٌز Ykshasکه معموالً از ٌکشاس )
 موجود است .

دسته دوم عبارت است از هٌکل اٌستاده مهاراجا کنشکا و هٌکل 
 (  و صحنه از وعظ مهاوٌرا که به شکلMahverمهاوٌرا )

نمونه آن دو مجسمه با در نظر داشت خالقٌت صحنه و ارزش 
 هنری و اگاهی در تمثٌل آن بکار برده شده است .

در نتٌجه مٌتوان تحول هنری را بعد از سٌستم تؽٌٌر جنراسٌون  
(GENERATION و نسل هنری در ماتهورا درک و توجٌه )

ری و نمود که چقدر تاثٌر عمده با وجود آمدن ارتٌست های گندها
ارتباط کلتوری و هنری در تؽٌٌر و تمثٌل همچو پدٌده ها بوجود 
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آمده است . در صحنه که مهاوٌرا به وعظ و اٌضاح مشؽول است 
حصه  ٗدر ٖمالحظه مٌشود که از نظر حجم و بعد خالی نبوده 

( در وجود اٌن مجسمه ها Plastiekصحنه رٌلٌؾ بوده و روش )
 را نشان مٌدهد هوٌدا است. که معموالً پٌکر های جوان و پٌر

از خصوصٌات هنری گندهارا ٌکی داشتن ابعاد در صحنه و 
روش پالستٌک است که عٌن همٌن خصوصٌات در اٌن آثار به 

 مالحظه می رسد .

هٌکل اٌستاده مهاراجا کنشکا حامی علم و هنر نٌز به قوانٌن محلی 
مثٌل مخلوط شده بدست آمد که به اساسات اتنوگرافی کوشانی و ت

واقعی آن در قالب سنگ است، که جز ارتٌست های باختر ماتهورا 
انگٌزه دٌگری را در ان نمٌتوان ذٌدخل دانست چنانچه در 
مسکوکات مضروب وی چه در باختر چه در دره های کابل و چه 

( TRANSOXIANAدر ماورای اکسوس و ترانسواوکسٌانا)
 همٌن شکل و ٌا فورم را بضرب رسانده است .

تا اٌنجاه تحول هنری ماتهورا را به دو بخش تقسٌم نمودٌم  چون
الزم است نٌز در اٌن باره آنعده مجسمه ها و پٌکر هاٌٌکه در عهد 
شاهان کوشانی ها به شکل تحفه دهنده و ٌا اٌنکه توسط اوامر 
شاهان و حکمرواٌان کوشانی عرض اندام نموده اند ، در ذٌل 

 شرح آنها را بنگارٌم :

دٌستوا که از لکنهو بدست آمده و فعالً در موزٌم ماتهورا مجسمه بو
 هوٌشکا در آن ذکر گردٌده است . ٖ٘مٌباشد مربوط تارٌخ سال 

از نظر اناتومی اٌن مجسمه دارای مشخصات اند که توسط  -
ارتٌست های گندهاری و ماتهورا بوجود آمده است، ٌعنی سرها 

انه ها قدری پهن بصورت عموم بلند کمر تناسب به سرٌن ولی ش
استقامت ساق های پاه ها ٌا عٌنک زانوی آن و ران ها از نظر 
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سنجش و مسافه خٌلی دقٌق کارشده دارای موی ها مواج بوده و 
انسان فکر مٌکند، که دوره اٌن ارت آهسته آهسته رو به تنزٌل 
گذارده است و پروبلم دٌگری از تحول هنر ماتهورا را از نظر 

 ٌاورد .روش هنری بمٌان م

 دوم مجسمه بودٌستوا که روی ٌک ظرؾ مرؼابی مانند مٌباشد، -
( Mahakshatrapas)که توسط حکمروا ٌا مهاکشاتراپاس 

بروز دهم ماه سواسته حکومت و ٌا   (Karlapana) کارالپانا
مراسم مذهبی بوداٌی از طرؾ هوٌشکا تشکٌل شده بود، تحفه داده 

 اند .که اٌن مشخصات فوق را حائز  شده ،

( به مالحظه و تدقٌق باالی AGRAWALسوم دوکتور اگرواال) -
آثار و مجسمه های ماتهورا نظرٌه داده اند که مجسمه بوداها و 
بودٌستوا ها و بس آثار هنری ) پدٌده های مذهبی ( که تا حال از 

 ماتهورا بدست آمده مربوط دوره کوشانی بوده است .

ه کوشانی ها مخصوصاً در )به قول نظر محمد عزٌزی چون سلط 
عهد کنشکا بزرگ از ٌکطرؾ و تشدٌد اٌن ارت در عهد هوٌشکا 
از طرؾ دٌگر باعث مٌشود، تا هنر مندان و ارتٌست های گندهارا 
با پٌروی از عقاٌد بومی و محلی مخصوصاً هندوستان و ٌا شمال 
ؼرب هند بروحٌه اوامر حکمرواٌان و مجسمه پرستان را در 

در گندهارا بوجود بٌاورند . بطور مثال بودٌستوای  ماتهورا و ٌا
دٌگری را تذکر مٌدهٌم که به گفته آقای پروفٌسور پوری که در 
طول ٌک قرن و دوره های مختلؾ حکومت کوشانی ها همردٌؾ 
و هم مانند آن به ظهور مٌرسد، اکثرا ٌا بصورت تنهاٌی ٌا با جمع 

 ( ٗاز اطرافٌانش تمثٌل مٌشدند.)

که جامه به سلٌقه دوخت شده ماهرانه بوجود آمده و  بودٌستوا
زٌورات تزئٌنی زٌادی بکار برده اند در حالت عدم ترس و صلح 
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(  شبٌه به نظر می رسد بطرؾ راست و Abaya- mudra)ٌا 
جناح چپ آن شش پٌکر مردان عالی مقام و پنج زنٌکه به قٌافه ها 

قرٌباً به لباس و اجسام لطٌؾ و زٌبا عرض اندام نموده مردان ت
های کوشانی ملبس بوده و دارای کمربند های اند که در ناحٌه 
سرٌن کشانٌده شده و به طور خاصی کمر های شان را حلقه دار 
ساخته است، زن ها بصورت عموماً ساری ٌا لباسٌکه دارای باال 

 *تنه مٌباشد به تن نموده اند .

ورا بدست آمده و اٌن مجسمه دٌگرٌکه اؼلباً بودٌستوا باشد، از ماته
مجسمه در حالت تفکر بوده روی پاها نشسته ولی بدون 

در تن وی لباس خٌلی نازک حرٌر  –سروبازوی راست مٌباشد 
است که ٌک قسمت آنرا بروی شانه و بازوی چپ اش انداخته 
است، در ٌک طرؾ آن ستون ٌا شپٌتو زٌباٌی )سرستون( مزٌن 

، که از طرؾ پادشاه به اسم شده در پائٌن آن کتٌبه وجود دارد
تا جاٌٌکه به  ٕٕ(  بوده و مربوط تارٌخ Vasgajamaواشاکاما 

مالحظه مٌرسد مربوط ٌکی از حکمرانان منطقوی دوره کوشانی 
بوده به ٌادبود بودا اٌن مجسمه را بوجود آورده و آنرا در سال 
مذکور داده است. بصورت متناقض باز هم برمٌخورٌم به دو 

محلی ماتهورا و تسلط کوشانی ها بر گندهارا و بوجود  کلتور هنر
آمدن همچو پدٌده که در ٌک مقر تحت سلطه کوشانٌان از نقطه 
نظر ارتباط مناطق صورت گرفته است . از نظر صبؽه های 
مذهبی در قٌد تجسم مجسمه ها تؽٌٌراتٌکه در وجوه تشکل مجسمه 

د مٌاٌد از جهت های بودا و بودٌستوا ها ٌا الهه های هندی بوجو
 موقؾ خٌلی درخور دقت است .

اکثر بودٌستوا ها نظر به خواسته صاحب قدرت و ٌا راهبان به 
اقسام مختلؾ تمثٌل شده، که در هم حالت نماٌندگی از خواسته 
تماٌالت حاکمانه و مقدر را نه می کرده است مثالً بودٌستواٌکه در 
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ه بعضاً بحالت (  قرار داده شدSakyaوضع ٌک شهزاده ساکٌا )
 ٌک موجود مؽلوب و تسلٌم شده مجسم مٌگردد.

( در باره ارت ماتهورا LOHUIZEN-DEپروفٌسور لوٌزن دی)
نظرٌات سودمندی دارد که برای توضٌح مهد و سر آؼاز اٌن هنر 
قابل قبول مٌباشد چنانچه او مراحل مختلؾ هنر مذکور را بٌان 

تهورا مٌدانند و تکامل داشته و ارتقا نهضت ارت بوداٌی را در ما
اٌن نهضت را روی عوامل و اسلوب رهبری شده که در بودا ها و 
بودٌستوا ها و بسی مظاهر و پدٌده ها ظاهر گردٌده مخصوصاً از 
نظر تؽٌٌر و تحول البسه قٌافه حاالت شٌوه رمز و ٌا سمبول باز 
می نماٌد وی متذکر مٌشود ،که طرز لباس از شکل ٌک جامه که 

در ابتداء مستور به نظر جلوه مٌکرد به ٌک جامه چٌن اصالً 
پرقات تا حصه پاشنه که تناسب خوبی دارد در حالی که موها 
بشکل مارپٌچ و حلزونی بوده تناسب نداشته همه نماٌندگی از ٌک 
پٌکر انکشاؾ نٌافته به نظر مٌخورد، ولی در اٌن مجسمه ها که 

دٌگری را برای  ممکن در ٌک عصر بوجود نٌامده باشد مجسمه
( و SITALGHATIمثال می آورد ،که مربوط سٌتال گاتی )

( مٌباشد ،که تقرٌباً شباهت SAHET-MAHET)ساهت مائت
کامل به هنر پٌکر سازی شمالی ؼربی هند دارد و زٌر تاثٌرات 
گندهارا بوده است، وی در قسمت بعضی مجسمه هاٌٌکه جنبه 

بدست آمده همنظر به  محلی بودگاٌا  بومی دارد و از ماتهورا
 ( ٘( مٌباشد .)KUMARASWAMYعالمی بنام کومارسوامی )

فوگل دانشمند آلمانی در باره حٌات بودا و ٌا آنعده مجسمه هاٌٌکه 
گندرا  -در سنگ تراشٌده شده مربوط هنر و ٌا تاثٌر اندو

(INDO- GANDHARA و ساختمان معابد و ستون ها که )
و بخش عمده ٌک صحنه هنری به اسکلٌت صحنه را نماٌش مٌدهد 
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-INDO)شمار مٌرود مربوط روش هنری اندو کورنتٌن
CORIENTHION. مٌداند از اٌن آثار است ) 

( SAKYAساکٌا ) GUTAMAتولد بودا ٌا بودٌستوا گوتاما  -ٔ
 ( جالب توجه است.Lumabadiدر باغ لومبادی )

 SALAمادر بودا ماٌا در حالت عادی اٌستاده و شاخه درخت  -ٕ
 ) سال( را بدست محکم گرفته است.

– NAGA- APLA) شاهان نگااپال و ناگٌنی اپالال -ٖ
NAGENE – APLALA)   تمثٌل   به بودا در حالت تعظٌم

 شده اند.

 صحححححححححححححححححححححنه بححححححححححححححححححححزرگ مهححححححححححححححححححححابٌنی شححححححححححححححححححححترامانا -ٗ
(MAHBHINISHTRAMANA)  که بودا در دوره شهزاده گی

اٌححن صحححنه بححوده و همسححرش در خححواب مٌباشححد و مردمانٌکححه در 
تجمع نموده اند، همه خواب رفتحه انحد و شحهزاده سحٌدهارته خحود را 
در عالم تنهاٌی و بی ٌار و ٌاور فکر مٌکند، نظٌحر اٌحن صححنه در 

  گندهارا نٌز بوجود آمده است .

در حالت تفکر   BUDHIوقتٌکه بودا در زٌر درخت بودهی  -٘
 نشسته است .

( و سراما Indraؽاره اندرا )در صحنه اٌکه بودا با اندرا در م -ٙ
(Sarahma خود را در حماٌت حس کرده و با ارواح خبٌثه ٌا )

 اهرٌمنی مقابله و گفتگو دارد.  

(  مثال Indrasila) مالقات بودا با اندرا در مؽاره اندراسٌال  -7
   های زٌاد در اٌن باره دارٌم که شرح هر ٌک سخن را بدرازا

 ادامه دارد ....                                    می کشاند .
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 جاوٌد محسن زاده

 

سکه های قدٌم در ساحات باستانی مس عٌنک در  بازٌافت
 م2912سال

 بخش دوم 

کٌلو متری جنوب شرق شهر کابل در والٌت لوگر در  ٓٗدر  
موضع مس عٌنک ٌک تعداد ساحات باستانی موجود است. تحقٌق 

ٌن موضع  چهار سال قبل و حفاری در بعضی ساحات باستانی ا
آؼاز شده بود. در نتٌجه اٌن تحقٌقات ساحه باستانی کافر تپه پوره 
و ساحه باستانی گل حمٌد تپه قسماً حفاری شدند. حفاری باستان 
شناسی در اٌن موضع مخصوصاً در اٌن دو سال اخٌر با سرعت 
جرٌان دارد. گسترش کاوش های باستان شناسی با کار کرد و 

در پٌش اٌستاده مس اٌن موضع از جانب ٌک شرکت استخراج 
چٌناٌی عالقه مند مٌباشد. طوری که معلوم است، مس عٌنک 
دومٌن و کالن ترٌن کان مس در جهان مٌباشد و استخراج آن به 
اقتصادٌات افؽانستان مفاد زٌاد خواهد آورد. الحال با مبلػ گذاری 

للی باستان بانک جهانی در اٌن موضع ٌک هٌئت کالن بٌن الم
شناسان و باستان شناسان افؽان به حفرٌات مشؽول اند. در عٌن 

ساحه و استقامت گاهای مس عٌنک  ٕٓزمان در بٌشتر از 
 حفرٌات جرٌان دارد.                   

قابل تاکٌد است که در جرٌان حفرٌات در ساحات مس عٌنک در 
، استوپه ها، م آثار گوناگون باستانی از قبٌل مجسمه هإٕٔٓسال 

دٌوار نگاره ها، بوتک ها، لعلی نقره گٌن، چراغ برنجی با 
تصوٌر بودا در باالی فٌل، اسباب های گوناگون روزگار و شمار 
زٌاد ظرؾ های سفالی، از جمله با تصوٌر شاهان هٌتالی و 
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ساسانی، جانورهای وحشی،نقش و نگار وؼٌره، آسٌاب های 
 افت شده اند.                                                                                                         سنگی دستی و بسٌار اشٌای دٌگر ٌ

در مٌان بازٌافت ها سکه ها موقع مخصوص را اشؽال مٌکنند. هر 
روز در ساحات گوناگون مس عٌنک در جرٌان حفرٌات ٌک 

ن ٌافت مٌشوند. متاسفانه اٌن مقدار سکه های مسی و بعضاً نقره گٌ
سکه ها تاحال مورد پاک کاری و تحقٌق قرار نگرفته بودند. 
حاالنکه آنها ماخذ مهم تارٌخی بوده، نه تنها در باره معامالت 
پولی و تجارتی اٌن موضع باستانی، بلکه در باره دوره موجودٌت 
آن و همچنٌن تارٌخ سٌاسی اٌن منطقه معلومات جالب و گوناگون 
جنبه را در بر مٌگٌرند. با در نظر داشت اٌن نقطه ما تصمٌم 

م در موضع باستانی مس ٕٕٔٓگرفتٌم سکه های را که، سال 
عٌنک ٌافت شده اند، مورد تحقٌق قرار دهٌم. در اٌن قطار ده سکه 

م ٌافت شده نٌز تحقٌق کرده شده اند. در اٌن مقاله ما ٕٔٔٓسال 
صٌن ودوست داران تارٌخ قدٌم نتٌجه اٌن تحقٌقات رامنظورمتخصٌ

 افؽانستان مٌگردانٌم.                           

سکه  71ٓٔم در ساحات باستانی مس عٌنک ٕٕٔٓدر سال  
سکه های ٌافت شده زنگ زده بوده مصوره   ( ٌٔافت شده است . )

و نوشته جات آنها نماٌان نٌستند. طبٌعی است که برای تحقٌق اول 
گاه پاک کاری نموده که اٌن کار وقت زٌاد را  آنها را در ترمٌم

 دربرمٌگٌرد.                                                    

باوجود اٌن مشکالت و کمبودی مواد ضروری کٌمٌاوی به ما 
ٌافت شده را در شراٌط  مٌسر شد، که تعداد زٌاد سکه های

 سحراٌی پاک سازی کرده تحقٌق و تشخٌص نماٌم.

فٌصد آنرا ما  19.7دانه ٌا 97٘ٔسکه ٌافت شده،  71ٓٔاز 
تشخٌص و تحقٌق نمودٌم. از اٌن مقدار منسوبٌت سالله وی و 
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دانه اش معٌن کرده شد، که آنها از شماره عمومی  ٘ٗٓٔتارٌخی 
فٌصد را تشکٌل مٌکنند. سکه های  ٗ.٘ٙسکه های تشخٌص شده 

رده اند و پاک باقی مانده قسماً سفته  شده اند و سخت زنگ خو
سازی مکمل را طلب مٌکنند. تنها بعد از انجام اٌن کار ها 
امکانٌت برای معٌن کردن منسوبٌت ٌک تعداد آنها پٌدا 
مٌشود.شماره سکه های که از ساحات گوناگون ٌافت شده در 

نشان داده شده است. سکه ها مخصوصاً مسی در همه  ٔجدول 
. اما الحال بٌشترٌن سکه ساحات باستانی مس عٌنک ٌافت شده اند

ٌافت شده اند. جالب دقت است که،  ٖٔٓو  ٘ٗٓ-ها در دو ساحه
هردو ساحه دٌر های بوداٌی بوده اند. از اٌن بر می آٌد، که 

 زاٌرٌن به دٌر ها سکه زٌاد نذر مٌکردند.

 77ٔٔدانه اش نقره گٌن و باقی مانده  9سکه ٌافت شده  71ٓٔاز 
 ٔدانه اش مسی مٌباشند.

ٌد ذکر نمود که، از اٌن مقدار سکه ها چهار آنها سکه های قبلی با
% 1.ٗٙسکه ٌا از مقدار عمومی ٗ٘ٔٔمٌباشند، که در مجموع 

را در بر مٌگٌرند. سکه های باقی مانده در ساحات گوناگون و در 
 ده ٌافت شده اند.حهای گوناگون باستانی در شکل علٌ ساٌت

 پنج گروه تقسٌم مٌشوند: سکه های مورد تحقٌق قرار گرفته به

 سکه های کوشانی. -ٔ
 سکه های ساسانی. -ٕ
 سکه های هٌتالی. -ٖ

 کوشانی. -سکه های ساسانی -ٗ
 
 
 



 1                                               کوشانٌان                

 

  سکه های تقلٌدی کوشانی.  -ٔ

 اٌنک به شرح سکه ها مطابق گروه های ذکر شده مٌپردازٌم.

 سکه های کوشانی .ٔ

عدد مٌباشند. که ٌک عـدد از آنها به شاه  ٕٔسکه های اٌن گروه 
) وٌما  ، ٌک عدد به شاه ساتر مٌگاسسکوشانی کجوالکدفٌز

اه هوٌشکا تعلق تکتو(، پنج عدد به شاه کنٌشکا و پنج عدد به ش
 سدارند. در بٌن اٌن سکه ها از همه قدٌمترٌن سکه کجوال کدفٌز

مٌباشد. که در روی آن نٌم رخ آخرٌن شاه هندی ٌونانی هرمی 
تصوٌر شده است. در روی سکه نوٌشته جات ٌونانی جاٌگٌر 

 است، که نام و عنوان های کجوال کدفٌز را در بر مٌگٌرد. 

 –ر گرد آن نوٌشته جات هندی در پشت سکه صورت فٌل و د
خروشتی، که نام و عنوان کجوال کدفٌز را در بر مٌگٌرد، 

     جدول اول

    2912 مس عٌنک

شماره سکه  قرن فلز

 ها

 نمبر ساحه

 1 945 156 م 4-3 مس

 2 945 39 م 4-3 مس

 3 913 15 م 4-3 مس

 4 913 155 م 4-3 مس

 5 913 4 م 359-359 نقره
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جاٌگٌراند. وزن اٌن سکه هشت گرام ٌعنی برابری دو درخمه 
 ملی متر است.  ٕٕمٌباشد، داٌره اش 

سکه شناس روس ی. و.زٌمل دو نمود سکه های کجوال کدفٌز را، 
اند، تحقٌق و نشر  که در پٌروی به سکه های هرمی ضرب شده

 (ٔ) نموده است.

سکه مس عٌنک از روی چهره شاه به نمود دوم نزدٌک است، اما 
تصوٌر پشت آنها فرق مٌکنند. در پشت سکه ی. و. زٌمل نشر 
کرده صورت پهلوان اساطٌرٌی ٌونان هراکل تصوٌر شده است. 

 اما در پشت سکه مس عٌنک صورت فٌل جاٌگٌر است. 

کابلستان بود و سکه های او در شهر کابل هرمی ٌونانی حاکم 
ضرب شده اند. تقرٌباً در آخر قرن اول پٌش از مٌالد  کجوال 
کدفٌز کابلستان را از دست ٌونانٌان آزاد کرده به دولت کوشانٌان، 
که آرٌاٌی نژاد بودند، همراه مٌکند. کوشانٌان، که قباٌل کوچی 

داشتند. بنا بر اٌن بودند، تجربه سکه سازی و معامالت پولی را ن
در ابتدا آنها مجبور بودند، که در پٌروی به سکه های شاهان سابق 

پارتی و حتی امپراتوران روم  -باختر، کابلستان و شاهان هندی
سکه بر آرند. از جمله در کابلستان کجوال کدفٌز در پٌروی به 
سکه ها حاکم ٌونانی آن هرمی سکه مٌبرآرد. در اول در اٌن سکه 

ه تنها نٌم رخ هرمی، بلکه نام او نٌز باقی مٌماند و کجوال ها ن
کدفٌز نام خود را تنها در پشت سکه ها با خط و زبان هندی جای 
مٌدهد.اما دٌری نگذشته او به جای نام هرمی در اٌن سکه ها نام 

محققان در باره  ًخود را با زبان ٌونانی نٌز مٌگذارد. عقٌده بعض
ٌک مدت تابع شاه کابلستان هرمی بود و آنکه گوٌا کجوال کدفٌز 

برای همٌن از نام او و خودش سکه مٌبر آورد، اساس واقعی 
ندارد. امپراتوری کجوال کدفٌز خٌلی پهناور بود و بنا بر اٌن تابع 

 شاه ٌک منطقه شدن او از احتمال دور است. 
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کجوال کدفٌز هشت نوع سکه ضرب زده است، که مصوره های 
، در آنها تاثٌر سبک ٌونانی، رومی، هندی و گوناگون داشتند

پارتی احساس کرده مٌشود. در اٌن دوره سبک تصوٌری ٌگانه، 
استوار و منظم در سکه های کوشانی هنوز تشکل نٌافته بود. 
سبک کوشانی در سکه ها در دوره حکمرانی شاه سوم کوشانٌان 

 بزرگ وٌما کدفٌز و بٌشتر در دوره کنشکا تشکل می ٌابد.

عد از کجوال کدفٌز پسر او وٌما تکتوحکمرانی کرده است. نام اٌن ب
م در کتٌبه رباتک والٌت 99ٖٔشاه کوشانی بار نخست در سال 

سکه   (ٕ) بؽالن آشکار کرده شد. محقق کتٌبه رباتک سٌمس وٌلٌم
های با نام ساترمٌگاس معروؾ را که در آنها نام شاه ثبت نشده 

مٌدهد و اٌن عقٌده از جانب اکثرٌت  است، به شاه وٌما تکتو نسبت
 سکه شناسان پذٌزفته شده است.

م ٌک سکه خورد ساتر ٕٔٔٓمس عٌنک سال  7ٗٓدر ساحه  
مٌگاس)وٌما تکتو( ٌافت شده است. مصوره های سکه روشن 
نٌستند، قسماً سوده شده اند. در روی آن نٌم رخ شاه بطرؾ راست 

ت و در گرد آن و در پشت آن شاه اسپ سوار تصوٌر شده اس
گرام و داٌره  ٕ.ٕنوشته جات ٌونانی جاٌگٌر است. وزن اٌن سکه 

 ملی متر مٌباشد. ٕٕاش 

بعد از ساتر مٌگاس )وٌما تکتو( پسر او وٌما کدفٌز حکمرانی 

 کرده است، اما سکه های او در مس عٌنک ٌافت نشده اند.

نج سکه های پسر وٌما کدفٌز شاه کنشکا در مس عٌنک به مقدار پ 
دانه پٌدا شده اند. در روی آنها شاه در نزد آتشگاه زردشتی راست 
اٌستاده ودرحالت عبادت نمودن تصوٌرشده است. در پشت سکه 
های اٌن شاه اٌزٌد های زردشتی، از جمله، ودا )باد( و آتش 

 تصوٌر شده اند.
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گرام، 7.9ٔ-ٖ.ٙٔوزن چهار سکه بدست آمده کنشکا در حدود 
ملی متر ٘-ٖملی متر و زخامت شان ٕ٘-ٕٗقطر شان در حدود

گرام وزن  ٖٓ.ٓٔمٌباشد. در اٌن مٌان ٌک سکه استثنا بوده 
(. در روی آن شاه در نزد آتش دان راست اٌستاده ٖدارد)جدول 

در حالت عبادت کردن و در پشت آن اٌزٌد زردشتی تصوٌر شده 
است. از روی اٌن مصوره ها منسوبٌت آن به کنشکا ٌقٌن است. 

نسبت به دٌگر سکه های کنشکا وزن سبک تر داشتن آن  اما
منسوبٌتش را به اٌن شاه زٌر شبهه مٌگذارد. نوشته جات سکه 
مٌتوانست اٌن قضٌه را حل کند، اما آن باقی نمانده است. اگر 
فرض کنٌم، که اٌن سکه به کنشکا تعلق دارد، پس معلوم مٌشود، 

ند و متناسباً دو که سکه های او با دو معٌار وزن ضرب شده ا
 واحد پولی خورد و کالن وجود داشته است.

واحد اساسی سکه های کالن بوده اند.سکه های واحد خورد تر،   
 گرام وزن داشته خٌلی کم شمار بوده اند.ٌٓٔعنی 
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   جدول دوم

   م2912مس عٌنک 

   سکه های کنشکا

 غوسی ، ملی متر قطر، ملی متر وزن ، گرام

15.7 24 5 

15.9 25 5 

16.1 24-25 5-3.5 

16.3 25-25 4.5-2.5 

19.93 22-23 3-3.5 

 

هوٌشکا پنجمٌن شاه کوشانٌان بزرگ بوده که در موضع باستانی 
مس عٌنک پنج سکه مسی او ٌافت شده است. مصوره های سکه 
های اٌن شاه جالب مٌباشند. در روی آنها شاه در باالی فٌل 

سمت راست روان است. تصوٌر فٌل در  تصوٌر شده است، که به
سکه های هوٌشکا با فرهنگ و طبٌعت هندوستان، که قسم زٌادش 
به هٌئت دولت کوشانٌان داخل مٌشد، عالقه مند است. در پشت 
سکه ها اٌزٌدان زردشتی، از جمله، در پشت ٌکی از سکه ها 
اٌزٌد ماه تصوٌر شده است. عالمت خاص اٌن اٌزٌد هالل ماه 

، که از دو کتؾ او برآمده است. در پشت ٌکی از سکه های مٌباشد
ٌافت شده است، اٌزد هندی شٌوا در  1٘ٓهوٌشکا، که از ساحه 

حالت، که راست اٌستاده است، تصوٌر شده است. در دست راست 
او چوب دست دراز سلطنت است، که نوکش سه شاخه دارد. 
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شد. در طوری که معلوم است، سه شاخه عالمت خاص شٌوا مٌبا
پهلوی چپ ٌک چند حرؾ کوشانی نماٌان اند که به احتمال زٌاد 
نام اٌزد را در بر مٌگٌرند, در پهلوی راست نشان خاص 

 سه شاخه با پاٌه منقوش واقع گردٌده است. -کوشانٌان

سکه های کنشکا و هوٌشکا در باره دٌن اٌن شاهان و دولت 
شکا در نزد کوشانٌان معلومات جالب مٌدهند. تصوٌر شدن کن

آتشگاه و در پشت سکه ها تصوٌر شدن اٌزدان زردشتی گواه پٌرو 
اٌن کٌش بودن اٌن شاهان و مقام بلند داشتن اٌن دٌن در دولت 
کوشانٌان است. در برابر اٌن تصوٌر شٌوا در سکه های واسودٌوا 
و بودا در بعضی نمود سکه های کنشکا گواه  آن است، که اٌن 

کوشانٌان بزرگ نفوذ داشته اند. طورٌکه ادٌان نٌز در دولت 
معلوم است در باختر و آسٌای مٌانه، که قسم مهم دولت کوشانٌان 
را تشکٌل مٌکردند، دٌن حکمران و اساسی زردشتی بود، گر 
چندی که دٌن بوداٌی نٌز در اٌن مناطق، مخصوصاً در باختر تا 

وشانٌان اندازه نفوذ پٌدا کرده بود. در قسمت هندوستانی دولت ک
 دٌن شٌوا پرستی و بوداٌی راٌج بودند.

کجوال  –همٌن طور در مس عٌنک سکه های چهار شاه کوشانی 
ساترمٌگاس، کنشکا و هوٌشکا ٌافت شده اند.  -کدفٌز، وٌما تکتو

اٌن سکه ها به آخر قرن اول پٌش از مٌالد و نٌمه اول قرن دوم 
ره مٌباشند. مٌالدی تعلق دارند و دلٌل آبادی شهر در اٌن دو

بازٌافت سکه های کوشانی در مس عٌنک امر واقعی است، چون 
که اٌن موضع و در مجموع کابلستان به هٌئت دولت کوشانٌان 

 داخل مٌشد و ٌکی از مناطق مهم آن به شمار مٌرفت.
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 هندی -. سکه مسی پارتی 2

پارتی  نٌز  -در موضع باستانی مس عٌنک ٌک سکه مسی هندی
. در روی آن نٌم رخ شاه بطرؾ راست، با تاج ٌافت شده است

پست رٌزه دندان و رٌش کوتاه تصوٌر شده است. شاه سٌمای 
روی بارٌک برجسته، بٌنی بلند نوک تٌز. در گرد  -آرٌاٌی دارد

نٌم رخ نوشته جات ٌونانی جاٌگٌر است، که نام و عنوان شاه را 
 -BACILEOC SOTER YNDOFEROYدر بر مٌگٌرد: 

در پشت سکه اٌزد رومی جنگ و ؼلبه نٌکای  گندافر شاه بزرگ
بالدار تصوٌر شده است. در گرد آن نوٌشته جات هندی 

 )خروشتی( جاٌگٌر است که نام و عناوٌن شاه را در بر مٌگٌرد.

هندی گندافرٌان تعلق دارد.  -سکه تشخٌص شده به سالله پارتی
بارت بوده، اٌن سالله از آرٌا نژادان آسٌای مرکزی )سکاٌی ها( ع

تقرٌباً در اول قرن اول تشکٌل شده قرٌب صد سال عرض وجود 
داشت. دولت آنها ٌک قسمت افؽانستان، پاکستان و هندوستان را 
در بر مٌگرفت. پاٌتخت شان اول در تکسٌال و بعد در بٌن کابل و 

ذار آن گپشاور جاٌگٌر بود .سکه های اٌن سالله، از جمله اساس 
ه شناسان شناخته: گرٌب، الرم، مٌتچٌنر تحقٌق گندافر از جانب سک

-ٕٓو چاپ کرده شده اند. سکه های گندافر را مٌتچٌنر به سالهای 
مٌالد نسبت  ٓ٘-ٕٓپٌش از مٌالد و گرٌب و الرم به سالهای  ٘

مٌدهند. آنها را در کابل ضرب مٌزدند. وزن سکه گندافرٌدی از 
ی متر مل ٖٕ-ٕٕگرام و قطرش  ٓ.9مس عٌنک ٌافت شده 

 مٌباشد.

 

 

 



 1                                               کوشانٌان                

  سکه های ساسانی .ٖ

گروه سوم سکه هاٌکه درساحات باستانی مس عٌنک ٌافت شده را 
سکه های نقره گٌن و مسٌن ساسانٌان تشکٌل مٌدهند. چهار سکه 

و ٌکدانه   7ٕٓ، ٌکدانه در ساحه ٖٔٓنقره گٌن ساسانی در ساحه 
انی ٌافت شده اند. همه اٌن سکه ها به شاه ساس  Nٓٗٙدر ساحه  

حکمرانی کرده  79ٖ-9ٖٓشاپردوم تعلق دارند، که در سالهای 
است. اما از روی خصوصٌات مصوره هاٌشان آنها را به دو نوع 

 ٖٔٓتقسٌم مٌنماٌم.  نوع اول چهار سکه که از ساحه باستانی 
ٌافت شده  1ٕٓبدست آمده و به نوع دوم سکه از ساحه  باستانی 

 است داخل مٌشوند.
ی نوع اول نٌم رخ شاه بطرؾ راست با تاج در روی سکه ها

دندانه دار بلند، که در باالٌش کنگره دارد، تصوٌر کرده شده 
است. در پشت سر شاه دو نوار منقوش تاج و قبضه موی های 

روی برجسته،  -جنجله آرا ٌافته جاٌگٌر اند. شاه سٌمای آرٌاٌی
ست. او بٌنی راست بلند، چشمان بادام شکل دارد. رٌش شاه پست ا

گشوار و زٌب گردن دارد، تاج و لباس هاٌش با در و گوهر آرا 
داده شده اند. در پٌش روی شاه حاله که رمز آسمانی و مقدسی 
است، جاٌگٌر شده است حاله نشان خاص اٌن سکه ها مٌباشد. در 
رساله مکمل ر. گٌابل داٌر به سکه های ساسانی ٌگان سکه حاله 

. نام و عنوان های شاه نٌز در پٌش دار شاپور دوم وجود ندارد
روی او جاٌگٌر بوده، با خط و زبان پهلوی نوشته شده اند. 

 مصوره و نوٌشته جات در درون داٌره نقطه چٌن جاٌگٌر اند.
در پشت سکه ها آتش گاه زردشتی با آتش فروزان و در دو پهلوی 
ل آن دو موبد، که نگهبانان آتش مٌباشند، تصوٌر شده اند. در داخ

شعله های آتش نٌم رخ تصوٌر شده است که آنرا محققان به خدای 
عالی زردشتٌان آهورامزدا نسبت مٌدهند. ٌک خصوصٌت خاص 
سکه های ساسانی مس عٌنک خمٌده گی ناوه مانند در پشت آنها 
مٌباشد، که در همه سکه ها مشاهده مٌشود. اٌن خمٌده گی موازٌن 
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پی آن است. سبب پٌداٌش آن چهره شاه در روی سکه بوده، اصالً 
برجستگی چهره شاه در مهر روی سکه ها مٌباشد، که آن در پاٌان 
جاٌگٌر بود. حٌن ضربه زدن با مهر باالٌی، که مصوره پشت 
سکه را در بر مٌگرفت و خمٌده بود، در مٌانه آن پی برجستگی 

 چهره شاه نقش مٌبست. 
ک جای در در ٌ ٖٔٓچهار سکه نوع اول شاپور دوم در ساحه 

ٌافت شده اند. اٌن حالت شاهد آن است، که آنها  ٓٔفرش حجره 
دفٌنه خورد را تشکٌل مٌکردند، که صاحب شان برای ٌگان روز 

 مٌداشت. مبادا در ٌگان جای مناسب از چشم دور نگه
جالب دقت است، که اٌن نوع سکه های شاپور دوم در شهر کابل 

ب سکه شناس اترٌشی بنام ضرب شده اند. اولٌن بار آنها از جان
رابرت گٌبل تشخٌص و معٌن کرده شده بودند. منسوبٌت آنها به 
کابل از روی خصوصٌت مصوره ها، نوٌشته جات و مکان بٌشتر 
ٌافت شدن آنها معٌن کرده شده است. سکه های نوع اول شاپور 
دوم از مس عٌنک با سکه های اٌن شاه که رابرت گٌابل زٌر رقم 

 (ٖ) .  است شباهت دارند چاپ کرده ٕٓٔ
به نوع دوم سکه های در مس عٌنک  ٌافت شده شاپور دوم سکه 

بدست آمده داخل مٌشود. مصورهای آن مثل سکه  1ٕٓاز ساحه 
های نوع اول مٌباشند، اما به سبک دٌگر، سطحی و دؼل تصوٌر 
شده اند. در تصوٌر چهره شاه تناسب رعاٌت نشده است، روی شاه 

اش از حد بلند مٌباشد، لباس شاه نٌز به طور دٌگر کشٌده و بٌنی 
تصوٌر شده است. نوٌشته جات پهلوی سکه نوع دوم کوتاه تر 

ر است، آن از موقع ساعت ٌک سر ٌبوده، در پٌش روی شاه جاٌگ
شده، تا موقع ساعات پنج ادامه می ٌابد. پشت سکه نوع دوم 

ارد. جالب آن تقرٌباً مثل سکه های نوع اول است، فرقٌت زٌاد  ند
است که، پشت اٌن سکه نٌز مثل سکه های نوع اول در مابٌنش 
ه تخمٌده گی دراز روٌه دارد. در اساس اٌن نشانه با باورٌی تام گف

مٌتوانٌم که، همه سکه های ساسانی نامبر شده در ٌک ضراب 
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خانه ساخته شده اند. طورٌکه ما در باال گفتٌم، اٌن نوع سکه های 
سکه شناس معروؾ گٌابل به ضراب خانه کابل شاپور دوم را 
 نسبت مٌدهد.

اما اٌن خمٌده گی الحال در سکه های مس عٌنک به مشاهده 
مٌرسد. در اٌن اساس فرض مٌکنٌم که، در موضع باستانی مس 
عٌنک شعبه ضراب خانه کابل فعالٌت داشت و سکه های ساسانی 

راب خانه در پشت شان خمٌده گی دراز روٌه داشته، در همٌن ض
 بر آورده شده اند. 

م بعد 7ٖٓ-ٖٓ٘سکه های نامبر شده شاپور دوم در سالهای 
کابلستان و دٌگر قسمت های دولت کوشانٌان را اشؽال کردن او 
ضرب شده اند. وزن سکه های نوع اول شاپور دوم از مس عٌنک 

گرام ، قطر شان  7.ٖگرام ، وزن مٌانه شان  ٙ.ٗ-٘.ٖدر حدود 
ملی متر مٌباشد. سکه ها تنک بوده، زخامت  9ٕ-7ٕدر حدود 

ملی متر است، روی آنها برجسته و پشت  ٗ.ٓ/ٖ.ٓ-9.ٓ/1.ٓشان 
 شان خمٌده مٌباشد. 
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  913، ساحه 2912مس عٌنک 
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ملی  1ٔ-ٙٔگرام، ق  ٕ.ٗملی متر؛  7ٔ-ٙٔگرام، قطرآن  1.ٗ
 ٗ.ٖملی متر   9ٔ-1ٔگرام ق ٗ.ٖملی متر  1ٔگرام ،ق ٘.ٖمتر:

-ٖٔگرام ،  ٕ.ٖملی متر،  1ٔ-ٙٔگرام ق ٕ.ٖ،  1ٔ-ٙٔگرام ق 
ملی متر.  در ساحات باستانی  ٖٔ-ٕٔگرام ،  1.ٔملی متر، ٙٔ

عٌنک بدست آمده, سکه های مسٌن شاپور دوم در گوناگون مس 
 باره وسٌع راٌج بودن آنها در اٌن منطقه گواهی مٌدهد.

به عقٌده عالم روس و.گ.لوکانٌن سکه های مسٌن شاپور دوم با 
در شهر مرو ضرب شده اند. اما با خط کوشانی  SHABORنام 

دود نوٌشته شدن اٌن نام از آن شهادت مٌدهد که اٌن سکه ها در ح
دولت کوشانٌان برآورده شده اند. اٌن اندٌشه را بازٌافت زٌاد اٌن 
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سکه ها در جنوب شرق افؽانستان در مصافه خٌلی دور از مرو 
 نٌز تصدٌق مٌکند.

به فکر محقٌق انگلٌس مٌتچٌنر اٌن سکه ها در شهر قندهار ضرب 
شده اند. اما به فکر ما سکه های مسٌن شاپور دوم با نام 

SHABORه با خط کوشانی نوٌشته شده است نه در قندهار ، ک
بلکه در کابل که، مرکز سٌاسی، اقتصادی و فرهنگی اٌن منطقه 
بود، برآورده شده اند. اٌن فکر را موجودٌت ضراب خانه در شهر 
کابل، که با نام شاپور دوم سکه های نقره گٌن را به ضرب 

 رسانٌده است، تقوٌت مٌدهد. 

شهر کابل و مسٌن در قندهار ٌا کابل  سکه های نقره گٌن در
ضرب شده ای شاپور دوم در حل ٌک مسئله مهم تارٌخی سٌاسی 
آن دوره اهمٌت مخصوص دارند. در بٌن عالمان اروپا در باره 
زمان از جانب ساسانٌان اشؽال کرده شدن قلمرو دولت کوشانٌان 
ره سه عقٌده وجود دارد. به اندٌشه ای هر سفلد اٌن حادثه در دو

(. ٗم( رخ داده است)7ٕٕ-ٕٓٗحکمرانی شاپور اول )سال 
رابرت گٌابل اٌن حادثه را به سالهای اول حکمرانی شاپور دوم 

م( نسبت مٌدهد. اما دانشمند روس و.گ. لوکانٌن اٌن 79ٖ-9ٖٓ)
حادثه را متعلق به سالهای آخر حکمرانی شاپور دوم، دقٌق ترش 

 (٘)مٌشمارد. ٖٓٙبه سالهای 

بدست آمده در مس عٌنک به منفعت عقٌده ای لوکانٌن  سکه های 
شهادت مٌدهند. در ضراب خانه کابل برآورده شدن سکه به نام 

خود شاهد قاطع از طرؾ اٌن شاه اشؽال کرده شدن اٌن  شاپور دوم
منطقه مٌباشد. نفوذ ساسانٌان و خاصتاً شاپور دوم در اٌن منطقه 

ی ونقاشی نٌز انعکاس در هنر جام سازی، کاللگری، مجسمه ساز
، که در قلعه کوه عٌنک ٌٖٔٓافته است. در مس عٌنک در ساحه

م لعلی نقره گٌن  ٕٕٔٓجاٌگٌر است، در نٌمه دوم ماه جوالی 
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منقوش تصوٌر دار ٌافت شد. لعلی دراز روٌه بوده، درازی اش 
سانتی متر مٌباشد، بدنش با نقش نقطه  ٕٗسانتی متر و برش  9ٕ

 ه است. چٌن آرا داده شد

در مرکز آن از درون نٌم رخ شاه با تاج بلند دندانه دار تصوٌر 
شده است. طرز آراٌش موی سر، لباس های شاه و مخصوصاً تاج 
او با سبک ساسانی اجرا شده، با تصوٌر شاپور دوم در سکه های 

 نقره گٌن شباهت زٌاد دارد. 

مٌباشد. در  باٌد تاکٌد کرد که تاج بلند دندانه دار خاص شاپور دوم
اساس دلٌل های ذکر شده به باور تام گفته مٌتوانٌم، که در اٌن 

 لعلی نقره گٌن شاپور دوم تصوٌر شده است.

نٌم رخ شاه با تاج بلند دندانه دار و لباس و آراٌشات خاص ساسانی 
در ٌک پاره ظرؾ سفالی  در مس عٌنک ٌافت شده، موجود است. 

بلند دندانه دار او با صورت شباهت اٌن مصوره و مخصوصاً تاج 
و تاج شاپور دوم در سکه های نقره گٌن به اٌن شاه تعلق داشتن 
آنرا کامالً ثابت مٌسازد. باٌد در نظر داشت، که شاهان ساسانی 
تاج های خاص و انفرادی داشتند، که از تاج شاهان دٌگر فرق 

ا آن مٌکردند. از اٌن رو در اساس شکل تاج ما مٌتوانٌم به اٌن و ٌ
 شاه منسوب بودن اٌن و ٌا آن مصوره را معٌن سازٌم.

مجسمه خورد در گل پخته ٌافت  ٕٖٓدر مس عٌنک در ساحه 
شد، که شکل بتک را دارد. در اٌن مصوره شاه با لباس خاص 
ساسانی و آراٌش خاص موی های سر، اما بی تاج تصوٌر شده 

 شد.است.شاٌد اٌن تصوٌر هم به شاپور دوم تعلق داشته با

در رابطه به شهرت شاپور دوم در کابلستان قدٌم، از جمله در 
شهر باستانی مس عٌنک قابل قٌد است، که در بٌن ساکنان اٌن 
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منطقه به فرزندان دادن اٌن نام راٌج است. احتمال اٌن پدٌده نٌز 
 ٌادی از شهرت بی اندازه اٌن شاه ساسانی در اٌن منطقه باشد.

کابل، از جمله لوگر و موضع مس  شهرت شاپور دوم در منطقه
عٌنک بی اساس نبود. اکثر سکه های در ساحه باستانی مس 

% از شماره ٗ.91% از شماره عمومی و 9٘عٌنک ٌافت شده )
سکه های منسوبٌت سالله وی شان معٌن کرده شده( به عصر 
سوم، چهارم، ٌعنی به دوره حکمرانی همٌن شاه تعلق دارند. از 

ه محض در دوره پادشاهی او شهر باستانی مس اٌن بر می آٌد، ک
 عٌنک به درجه بلند ترٌن ترقٌات خود رسٌده بوده است. 

 

 

 

 

 ادامه دارد . ...
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 نوٌسنده: سٌدحسٌن برهانی

 وجه تسمٌه مس عٌنک

های  پژوهش در رٌشه ٌابی و چگونگی نامگٌری موقعٌت
جؽرافٌای و اماکن زٌست ٌکی از روش های معمول در علوم 
اجتماعی است، که کاربرد آن کمک فراوانی برای پژوهشگران 
باستانشناسی، زبان شناسی، جؽرافٌه و دٌگر دانشهای مرتبط 

کند. بٌشترنامهای قدٌمی در اثر تؽٌراتی که در درازنای تارٌخ مٌ
در گوٌشهای مردمی پدٌد می آٌد، دگرگون شده و ندرتاْ به حالت 
اولی باقی مٌماند. مطالعه و روشنگری ابهامات باقی مانده از عهد 

های آنها ٌکی از  باستان تا امروز در مورد زندگی مردم و زٌستگاه
ان شناسی است، که نتٌجه اٌن پژوهش نٌز اهداؾ مهم علم باست

بٌانگر وجه نامگٌری ٌادگاری باستانی مس عٌنک مبنی بر شواهد 
باستان شناسی و منابع تارٌخی در ٌک تحقٌق تطبٌقی و مقاٌسوی 

 مٌباشد.

های اٌن سرزمٌن  افؽانستان کشورٌست باستانی، که بٌشتر دامنه
بوده؛ به همٌن سبب  مهد و پرورشگاه تمدنهای باستانی و با شکوه

در درازنای تارٌخ مورد توجه محققٌن و جهان گردان قرار گرفته 
است. ٌکی از ساحات باستانی موجود در اٌن کشور ٌادگاری 

در ولسوالی محمدآؼه والٌت لوگر  که باستانی مس عٌنک است،
 کٌلومتری جنوب شرق کابل موقعٌت احراز نموده است. ٓٗدر 

خٌر مورد توجه خاص محققٌن و باستان در چند سال ااٌن محل 
شناسان داخلی و خارجی قرار گرفته است. اگرچه در مورد اٌن 

ها از جانب محققٌن  ها و نبشته ٌادگاری باستانی شمار زٌادی مقاله
داخلی و خارجی به طبع و نشر رسٌده، اما در مورد وجه تسمٌه 

را که  آن تاحال بٌشتر پژوهشگران همان نظرٌه پروفٌسور طرزی
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کلمه عٌنک را گرفته شده از آهنک دانسته و گفته است که به 
نقل  ( ٔ) ،مرور زمان از آهنک به آئٌنک و عٌنک مبدل شده است

نام عٌنک به عنوان قول نموده اند و محترم سرمحقق فٌضی از 
های که تا حال پاسخ در ٌافت نه نموده ٌاد کرده  ٌکی از پرسش

مس عٌنک ٌا »تحت عنوان طورٌکه در جستاری  (ٕ)است.
تذکر داده شد  ( ٖ) «ٌکی از شهرهای پرشکوه کوشانی« ناکی»

ای برخوردار بوده و زاٌرٌن  اٌن شهر در قدٌم نٌز از اهمٌت وٌژه
 -، سونگ (ٗ) م(99ٖو سفرنامه نگاران چٌنی چون؛ شی فاهٌان)

از آن به نام ( ٙ)  م(9ٕٙتسنگ) -و هٌوان (٘) م(ٌٕٓ٘نگ)
 (7)ٌاد کرده اند.« Na-kie-Lo- ho -کی لوهونا»)ناگرک( و 

های زاٌرٌن ٌاد شده دانسته مٌشود، که اٌن شهر در زمان  از نوشته
های کوشانی، ساسانی، ٌفتلی و بازماندگان آنها به نام  امپراتوری

ناکی لوهو ٌاد مٌشده است. بٌشتر آثار تا حال بدست آمده از 
د، که اٌن شهر در ٌادگاری باستانی مس عٌنک حاکی از آن ان

زمان شکل گٌری امپراتوری کوشانی مورد توجه جدی قرار 
کجوالکدفٌزٌس، های کوشانی چون؛  گرفته است. ٌافت شدن سکه

وٌما تکتو)ساترمٌگاس(، وٌماکدفٌزٌس، کنشکای کبٌر، هوٌشکا، 
بر اٌن امر گواهی  بازماندگان آنهاو دٌگر  واسودٌوا، کنشکای سوم

ستار مورد پژوهش در اٌن نبشته وجه تسمٌه مٌدهند. از اٌنکه ج
مس عٌنک)ناکی لوهو( است؛ بناً به اصل جستار پرداخته آنرا به 

 بررسی و پژوهش مٌگٌرٌم.

ها، درٌاها، روستاها  از آنجاٌکه تمام نامهای کشورها، شهرها، کوه
های منحصر به  و ... از دوران باستان تا امروز مبنی بر وٌژگی

لوهو  ها مراجعه نموده نام ناکی نامه ما نٌز به لؽت آنها بوده و است،
را که ٌک نام ترکٌبی از ناکی و لوهو است بر اساس آنها به تحلٌل 

 و بررسی می گٌرٌم. 
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بگونه که معلوم است فرهنگ لؽت برهان قاطع و دهخدا از معتبر 
های اند، که سرچشمه به حساب مٌروند. از جمله  ترٌن لؽت نامه
ناک بر »ع در مورد کلمه ناک چنٌن آمده است: در برهان قاط

وزن خاک، لفظی است، که به جهت بٌان اتصاؾ موصوؾ به 
صفتی در آخر کلمات می آورند، زٌرا که داللت مٌکند بر داشتن 
چٌزی چون به لفظی ملحق شود همچو: طربناک و ؼمناک و مانند 

ٌنجا از ا ( 1)«.آن ... و به معنی آلوده و آؼشته هم آمده است
دانسته مٌشود، که ناک و ناکی در زبان فارسی بر زٌاد موجود 
بودن ٌک پدٌده، ٌک شی، ٌک عمل و ... داللت مٌکند. اما احتمال 
به مفهوم فراوانی کاربرد داشتن ناکی کم است. بنا بر منابع 
تارٌخی دانسته مٌشود که ناکی شکل دگرگون شده ناگرک است. 

است  ( Lo- hoم که لوهو)حال به معنی و رٌشه واژه دو
 مٌپردازٌم. 

( به هندی  Lohaلوهی)لوها»در فرهنگ دهخدا آمده است، که  
 (Lo- hoو همچنان آمده است، که در سندی لوهو )« آهن است

از اٌنجا چنٌن بر می آٌد، که نام اٌن محل  (9)آهن را مٌگوٌند.
ی در ترکٌبی از ناکی و لوهو بوده، که موجودٌت آهن را به فراوان

اٌن موضع نشان مٌداد. از سوی دٌگر موجودٌت معدن بزرگ مس 
و دٌگر فلزات در اٌن محل و استخراج آن در زمان کوشانٌان نٌز 
در موافقت کلی با آن قرار دارد و اٌن احتمال را که ناکی لوهو به 

 معنی معدن آهن و فلز ناکی است به واقعٌت مبدل مٌسازد. 

چگونه مٌتواند در قلمرو کوشانی و شاٌد اٌن پرسش مطرح شود، 
زبان آنها نام شهری به اٌن بزرگی به زبان هندی باشد؟ برای 

های  ها و زبان ٌافتن جواب به اٌن پرسش بررسی قلمرو کوشانی
معمول در سرزمٌن آنها نٌز شاٌد بتواند جواب قناعت بخش اراٌه 

 کند، که به آن مٌپردازٌم. 
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های  کوشانی را در پرتو سرچشمه پٌش از اٌنکه قلمرو امپراتوری
تارٌخی به بررسی بگٌرٌم نٌاز است ٌاد آور شوٌم که تحقٌقات 

های هند و اروپاٌی هم رٌشه  زبان شناسی نشان داده است، که زبان
بوده اند. در مورد زبان اوستاٌی آمده است، که در برخی موارد 

ان های پارسی باستان و زبان سانسکرٌت، که دوام زب با زبان
  ( ٓٔ) وٌدی در هند است، همگونی دارد.

های  های ٌونانی، برهمنی و خروشتی در کتٌبه کاربرد رسم الخط
معابد و مسکوکات کوشانی و استعمال زبان سانسکرٌت به خط 
خروشتی نٌز خود از عوامل عمده آمٌزش زبانی در اٌن دوره بوده 

در  در اٌن صورت دور از امکان نٌست، که باٌد ( ٔٔ)است.
های قدٌمی در زبان  های مربوط به زبان های پسٌن نٌز واژه دوره

که به معنی ( Lo- ho)های بعدی باقی مانده باشند و ٌا واژه لوهو
ها و مراودات گوناگون بٌن المللی که وجود  آهن است به اثر تماس

های اٌن منطقه گردٌده باشد. شادروان حبٌبی  داشته وارد زبان
در دوره پادشاهی ٌونانی باختر مٌان افؽانستان »نگاشته است، که 

ها و  و هند تماس مداوم تر پٌدا شد. در اٌن زمان بسٌار ٌونانی
ها به اٌن طرؾ اباسٌن  افؽانها به هند مٌرفتند و بسٌاری هندی

تماس ».... او در ادامه مٌنوٌسد، که ( ٕٔ)«مسافرت مٌکردند
مدنٌت تازه )ٌونانو+  فلسفه بوداٌی و افکار ٌونانی در افؽانستان

. همچنان او در جستار زٌر نام ( ٖٔ)«هندی( را خلق کرد
نوشته است، « سٌرافکار از راه کلتور و زبان و ادٌان و دانش»
م در ملتان زبان های فارسی و سندی 9٘ٔ-ق  ٖٓٗدر حدود »که 

های  .از اٌنجا نٌز دانسته مٌشود، که زبان(ٗٔ)«ٌکجا صحبت مٌشد
 با هم در آمٌزش و ترکٌب بوده اند. ٌاد شده همٌش 

شادروان حبٌبی در مورد ظهور کوشانٌان و قلمرو آنها نگاشته  
ها و سٌتی های  ق.م قباٌل که با ساکه ٘ٙٔدر حدود »است، که: 
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آرٌاٌی هم عرق و هم نژاد بودند... از مسکن قدٌم خود در چٌن 
شان شرقی بر آمده و به وادی سٌر درٌا شمال آمو رسٌدند، اٌ

های ساکن اٌن جا را بطرؾ شرقی و صفحات آرٌانا در  ساکه
باختر و جنوب هندوکش راندند تا حدی که به سرزمٌن هند هم بعد 

 ق.م عقب نشسته اند و جای اٌشان را ٌوچٌان گرفته اند 7ٕٔاز 
تا »... . او در مورد قلمرو وٌما کدفٌز آورده است، که ( ٘ٔ)

سالگی فوت کرده است و او  1ٓم حکم راند و به عمر ٓٔٔحدود 
نخستٌن شهنشاه کوشانی است، که حدود کشور خود را شرقاً تا 

همچنان او از ناٌب السلطنه بودن «. مجاری گنگا رسانٌده بود
 . ( ٙٔ) ساترمٌگاس)وٌما تکتو( در هند نٌز خبر داده است

از ورای بٌشتر منابع تارٌخی دٌگر نٌز دانسته مٌشود، که بٌشتر 
های  سالله کوشانی بر حدود آرٌانای باستان و قسمتشاهان 

هندوستان حکم رانده اند. بگونه که ٌاد آور شدٌم سالله کوشانی 
های آرٌاٌی بوده است، که قلمرو آنها  ٌکی از بزرگترٌن دودمان

حدود آرٌانای باستان و هندوستان را در بر مٌگرفته است. نفوذ 
ژه گراٌش شهنشاه مقتدر اٌن ها بوٌ آٌٌن بودٌزم در قلمرو کوشانی

سالله کنشکای کبٌر به دٌن بوداٌی و قرار گرفتن زبان سانسکرٌت 
بجای زبان پالی پس از برگذاری چهارمٌن جرگه بوداٌی بحٌث 

و از سوی دٌگر موجودٌت ٌک نوع اٌده آزادی  ( 7ٔ)زبان مذهبی
نٌز سبب گسترش  ( 1ٔ)دٌنی و مذهبی در قلمرو کنشکای کبٌر

مذاهب هندی چون: بوداٌی، شٌواٌی، برهمنی و دٌگر ادٌان و 
ادٌان معمول در هندوستان، بسوی باختر، گندهارا و در مجموع 

ها و از اٌنجا به دٌگر مناطق گردٌد. طورٌکه معلوم  قلمرو کوشانی
های معمول در ادٌان جهان اٌن بوده است،  است، ٌکی از وٌژگی

وٌش را نٌز با خود که با گسترش نفوذ خوٌش در جوامع زبان خ
حمل مٌکردند، که در اٌن مٌان نفوذ ادٌان ٌاد شده در باختر و 
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های هندی و سندی را در  حوزه گندهارا احتمال وارد شدن واژه
 اٌن منطقه جنبه واقعی می بخشد. 

مبنی بر شواهد و دالٌل اراٌه شده چنٌن نتٌجه گرفته مٌشود، که نام 
سم نو ظهور و تازه نبوده ٌک ا« مس عٌنک»ٌادگاری باستانی 

 -ٓٓ٘ٔهای قدٌمی است، که طی گذشت  بلکه، ٌکی از واژه
سال تا امروز باقی مانده و تنها شکل و ساختار آن  ٕٓٓٓ

دگرگون شده است. موجودٌت حروؾ )ا، ی، ن و ک( در واژه 
اٌنک و )ن، ا، ک، ی( در لفظ ناکی دلٌل خوبی بر اٌن مدعا 

م در اول اٌن شهر به نام ناکی لوهو، است. بگونه که اشاره نمودٌ
که به مفهوم آهن ناکی است ٌاد مٌشده و به مرور زمان ناکی آن 
باقی مانده و لوهوی آن از گوٌش مردم افتٌده و به باد فراموشی 
گذاشته شده است؛ شاٌد دلٌل آن نبود توجه چندان بر حفظ نام 

فلز مس ترکٌبی و ٌا عدم آگاهی مردم از موجودٌت معدن بزرگ 
و آهن در اٌن موضع در سالهای پسٌن بوده است. قابل ذکر است، 
که نوشته نام اٌن موضع به واژه عربی عٌنک با پٌشوند مس در 
چند سال اخٌر صورت گرفته و دلٌلی بر عربی بودن نام اٌن شهر 

 وجود ندارد. 
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 معاون سرمحقق نور محمد كاوه 

 تحكى عن حضارة الكوشانٌٌن –امام صاحب  -ارهنك 

الجهة اللتى تبحداء معحه ضحٌق بحٌروككوكجهكمعحه قرٌةكاللحه مٌحدانك 

وتمد معه ساحل جنوب بحٌرو أمو اال ساحة الؽربى كأبدان مٌرعلمك 

واالودٌححة  معححه محافظححة قنححدز ثالثححٌن كٌلححومتر وتجلححوا فٌهححا االشححجار

المخضحححححححدرو فٌهحححححححا ثالثحححححححة  تدارات علحححححححى الترتٌحححححححب ا تحححححححى .                        

امام صاحب ‘دشت ارجى‘ منه الشرق الى المؽرب باسكخواجه ؼار

وعلحححى هحححذالترتٌب محظقحححه امحححام صحححاحب ٌقحححع بحححٌن جنحححوب بحٌحححرو        

آمو منه ؼرب ارجى وبٌن شرق آبدان مٌرعلم وجبحال قوتحور بحا ق 

مٌالدٌه بٌحد ٌٖٖٓه ٌعتقد المإرخٌن بان هذه البلدو قد عمرسنه الشمال

اسكندرالمقدونى وبعد ان اسحتولى المسحلمون طخارسحتان تؽٌحر اسحمه 

ارهنحك -على قول السمؽانى كما فى كتابه االنساب وٌقال لحه ارهحن  

وكآ رهنك فان كلمحة كارهحن ك تؽٌحر علحى مكانحة رفٌعحة واصحطال ح 

لبودائٌة وٌسحتنبط منحه هحذا ان كارهحنك خاص ٌطلق على الروحانٌة ا

فححى عهححد الكوشححانٌٌن مححن اروع دٌححن البودائٌححة فححى طخارسححتان وبلححدا 

شهٌرا منه محذهب البودئٌحه ٌحذعن المصحادرالتارٌخٌته: علىكسحٌدارتا 

كئوتمك قاعد ومإ سس دٌن البودائى قد تشرفه هنحا قبحل وصحوله الحً 

ئى وارهحن وارهحت كنٌروانا ك ارهن تكحه بمعنحا قاعحد  وزعحٌم البحودا

جحاء فحى  مصحادر البحودائى بمعنححى الجاللحة والتكحرٌم وهكحذ ا بمعنححى 

 (                                                                                                      ٔالصالح)

وعلى ذ الك اختٌار اسمكارهنك فى هذالبلد تكون شاهد على مكانحة   

نة البودائٌه وان لم ٌبحث البحاحثون فحى ارهحن التحارٌخى امحا النمولدٌا
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عالمات الواضحة اطحم كاجٌنحه تبحه تشحهد كعنحه حضحارو كبٌحرو معحه 

 كوشانٌٌن وقبادٌان فى شمال امام صاحب وبحٌرو امو. 

وقد وجد الباحثون معه  تل اطم اجٌنه جدا فى حالة الصحنوم طولحه   

ٌحر اسحم ارهحن باسحم امحام متحرا وقحد ٌظحن فحى تؽ  1ٓٔثمانٌه عشره 

قصرأ -صاحب قوال آخر وهوان فٌة ناحٌة اسكندرٌة ٌوجد صرحاء 

تسكن فٌه ابناء ملوك الرومان. قد جاء فحى مصحادر التارٌخٌحه: انحا  

كاهرهنكك اسم احد صحهر  قٌصحر الحروم وعحدٌل كشتاسحب البلخحى 

( ٌمكن ان ٌكون لهذ ا الرجل قوو واقتدار فى منحاطق طخارسحتان ٕ)

 هذا ا لبلد وفوق العاده على المنطقه الحاكمه باسمكاهرنك ك. وسمى 

  Olini  ) تسانكك هذه الجهته با سم اولٌنى)      -وقد سمىكهٌوانك

فان وجود قصر معه ناحٌة الؽربٌحة عحن الروضحة باسحم ككهنحه     (  

قلعهك تحكى عن اقتدار سٌاسى جاهز فى هذ ا البلد وكحان هحذا قصحر 

المى وفححق االثححار المحصححلة الحححاز منححه امٌححر موجححودا منححه ؼهححد اسحح

عبدالرحمانه. وٌعتقد ان تؽٌر اسم ارهن بامام صاحب كان فحى عهحد 

سلطان حسٌن باٌقرا منه ملحوك ا لتٌمحور  فحى هحرات بعحد ان  وجحد 

تابوت قائد االسالم ا المام على بن ابى طالحب رضحى ع عنهحان فحى 

ه االستاد كمال الدٌن بلخ  اعمر  بواسط -اطم كده خٌرانك فى مزار 

-البنححاٌى الهححرو  ثححم بعححد ذالححك انشححترنى طخارسححتان علححى ان راس

الحسٌن بنه على بن ابى طالب الخلٌفة الرابعه وبن عم النبً ومهحره 

( وٌعتقد ان امام صاحب مقبرو رأس ٌحً بن ٖمدفونة فى ارهٍن . )

زٌد فى شاطٌى بحٌرو آمو معه محافظة قندز وٌعتقد فى روضة امام 

 لمصادر التارٌخٌه .صاحب نظرٌن ال ٌرٌدهما ا
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النظرٌة االولحى: تسحوٌد وتاكحد علحى ان صحاحب الضحرٌح حضحرت  

 كامام حسٌن كابن على )ع( وان رآسه مدفون حناك . 

النظرٌة الثانٌه :تذعن على ان صاحب المقبرو هحو رأس امحام ٌححً  

نحك بن زٌد. نقرأ فى فرهنحك برهحان قحاطع ولؽتنامحه دهخحدا= ان اره

على وزن فرهنك اسم قرٌة معه قري بدخشان وعلىان رأس الحسٌن 

(وقحد صحوب هحذا الحراا  السحٌد ٗبن علً رضحً هللا عنهحا  حنحاك. )

ابوبكرارٌحححب ورسحححجى وكتحححب :علحححى ان  ضحححرىحا ٌوجحححد فحححى امحححام 

صاحب ك وٌر  بنظر كرٌم معه عهد سحلطان سحنجر باضحا فحة معحه 

المام حسحٌن)رض( (مسمى بمقبرو رأس ا7ٓٓمضى  سمبعبه  سنه)

 معروفة ومشهورو. 

مزارشحرٌؾ  چحهداك مإلؾ تارٌخگوٌضٌؾ على ذالك نورمحمد ككه

على ان مقبرو رأس امام ٌحى بن زٌد فى قندز نشعر باهمٌت مكانحة 

مركزٌحه بدخشحان. ولمحا قطحع رأس امحام ٌححى بحن زٌحد معحه صحاحبه 

  ابوالفضل وابراهٌم معه قبل ٌعلم قاعحد جحٌش عمحر زراوه–واتباعه 

ل  ارسله الحى نصحر سحٌار پفى بلد بؽاو  جوزجان المعروؾ به سر

سان وبلخ وطخارستان وكان مركز فى بدخشحان ان حامحل آوالى خر

الحرأس فححى حححد قطحربالق وسححده الححى رجحل تركححى ان ٌحرسححه فاللٌلححة 

وٌفوضححه فححً الؽححد الححى رسححول مسححلم كححى ٌوصححله الححى بدخشححان منححه 

تركحى ان الحرأس هحو رأس طرٌق كشم وبعد ان أحس هحذا المسحلم  ال

امام ٌحً بن زٌد احنفً هو محع الحرأس وفحً لٌلحة مظلمحه دفحن رأس 

فً هذا الموضحع الحذي ٌحزوره النحاس وبعحد سحنتٌن السحٌما بعحد دورو 

ابومسلم خراسانى ضد دولة االموٌة وانقبحاض اطحارو حكومحة اموٌحه 

فً خراسان اشتهر مدفن الرأس وبحذالك  عحرؾ وٌوجحد هنامعتقحدات 
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ول هذه الروضة وبعد النظرٌحة الثالثحه . قحد كتحب عبحدلحكٌم اخر  ح

ولوالجً رستاقى فً كتابه كچراغ انجمحنك نقحال عحن دائروالمعحارؾ 

افؽانستان هذه الزٌارو متعلقة بحه ابحواالرهن التخحار  وتحكحى معتقحد 

آخححر  علحححى ان امٌححر قحححرؼن ملححك بخحححار  ورد فححً هحححذه المنطقحححة 

سٌه ودفحن فحى تلحك الموضحع بؽرض الصٌد وقتل هنالك من قبل حرا

وعلححق ولححده علمححا علححى قبححر ابٌححه. فامححا مإلححؾ تححارخ الطبححر  حبٌححب 

(هجححر  قمححر  از 7ٕ٘السححٌر ٌوضحححان فححى قححرؼن انححه فححى سححنه )

بخححارا بححه خراسححان وفسححد صححالته بجٌشححه والجححؤ فححى هححرات ثححم مححات 

 ودفن هنالك.

واالؼلب ان الذٌن اعمروا روضة مزار على قبتً كبٌرتحى ضحرٌح  

ن ابحى طالحب قحد بنحوا تلحك الخطحه هنالحك اٌضحا فحى بلحد ارهحن على ب

امحام جحان وامحام -وسموو :ارهنك حسٌن وٌقال له اٌضحا حضحرو امحام

( وعلححى ا  حححال:ان هححذه البقعححة قدمضححى علححى مراحححل ٘صححاحب. )

عدٌدو بعمارتحه واصحالحٌة وقحد بقحى الحى الٌحوم والمنحاطق المشحهورو 

نقححا اٌشححان توت,خححاتون م ,خاگذر ,جححو  بححٌگححٌسححمى منححه )كلباد,تاج

پححه وقححد سححمى الفردوسححى فححى كتابححه گلتقلعه,باسحوس,مجر,اورقه بححز ,

شاهنامه عن كلباد واالطارم الترابى فى قرا  باسوس ,اورته بالقى 

ى ,تحكً عنه حضارو تارٌخٌه منحه چ,قرؼان تٌپه ومناطق دشت ار

واد  ارهححن والرجححاء عححن البححاحثٌن منححه آثححار التارٌخٌححه,ان ٌكشححفوا 

ئم عظمته التارٌخٌته من امام صحاحبوتوفر لهحم التحارٌخ منحه هحذا عال

 المكان الحرب.

 



 1                                               کوشانٌان                

 مؤخذ : 

روفٌسور محمدحسٌن ٌمٌن، افؽانستان تارٌخى ص پ _ٔ

ٕٕٓ  . 

 . ٕٖٔابن خلؾ تبرٌز ,برهان قاطع,ص _ٕ

هٌنه باور های دٌنی وتارٌخی آارهن )امام صاحب (،  _ٖ

 ه سوم،سال مردم در کهندژ،مجله پروآز آرٌانا،شمار

 ، بقلم دکتر صاحب نظر مرادی1ٖ٘ٔ

محمد حسن برهان بن خلؾ.فرهنگ برهان قاطع ،سال   _ٗ

 .9ٖ،ص  ٖٔٗٔ

محمد عثمان ،صدٌقی. شهر های آرٌانا ،کابل  _٘

 .ٙٗ،ص
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Joe Cribb 

Das Pantheon der kushana –Konige    

( part Ⅱ ) 

Ie Namen der götter in der Rabatak 
Inschrift stimmen nicht genau mit den 
Göttern auf den Münzen überein ,doch 
wird anhand der Münzmotive klar ,dass 
die Götter auf den Münzen dieselbe  
Funktion haben  wie jene der Inschrift 
.Die vorderseiten seiner Münzenzeigen 
Kanishka ,wie er auf einem kleinen Alter 
opfer darbringt,während him die Götter 
auf der Rückseite die Königswurde 
verleihen,indem sie ihm das Königliche 
Diadem bzw.ihren Segen darbieten . 
Vorder-und Rückseite können 
zusammen als eine einzige Darstellung 
der Handlung gedeuted werden ,  inder 
Rabatak Insschift beschrieben ist : Der 
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König verehrt die Götter ,die ihm die 
königliche Herrschaft verleihen.               

 Kanishka erste Küpfermunzen 
zeigen ihn gemeinsam mit zwei Göttern 
,dem       ersten  und  dem letzten in der 
Rabatak –Inschrift ,Nana und Miro . Da 
die Aufschriften seiner ersten Ausgabe 
in Griechisch geprägt sind ,werden sie 
als Nanaia und Helios bezeichnet. 
Derkönig opfert und die Götter 
erkennen ihn als könig an,Nana streckt 
ihren Stab mit dem Löwenprotom aus 
und Miro erhebt seine Hand in der 
Segnungsgeste . Auf Kanishkas erster 
Goldmünze gesellen sich vier weitere 
Göttheiten zu Nana und Miro : 
Mao,Athsho,Oado und Oesho. Wie  
Nana und Miro we rden sie mit 
grichischen Namen bezeichnet: Selene   
( Mond ),Hepaestos (der grichische Gott 
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des Feuers), Anemos(Wind) und 
Herakles (der grichische Helden got. Auf 
Kanishkas zweiter Ausgabe in Kupfer 
und Gold erscheinen  alle gennanten 
Götter  (ausser Oado ,der auf den 
Goldmünzen nicht vorkommt) mit ihren 
Baktrischen Namen . Wahrend 
Kanishkas gesanter Regierungszeit sind  
diese sechs Götter als Hauptmotive  auf 
den Rückseiten  seiner M ünzen 
abgebildet . In einigen Fallen wird Nana 
auch als Königliche  Nana 
(Nanashao)bezeichnet .                              

Sims –Williams vermutet in seiner 
Studie über die Rabatak- Inschrift ,dass 
Mozdooano den Gott darstellen 
konnte,der auf den Münzen Oesho 
gennant wird ,allerdings kommen die 
anderen  Götter ,Mao ,Oado und 
Athsho, Inschrift  nicht vor . Mozdooano 
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erscheint unter  seinem eigenen Namen 
auf einer späteren Münze von Kanishka 
,mit einer Ikonographie , die sich von 
den Oesho – Münzen unterscheidet . 
Ausserdem  gibt es später in Kanishkas 
Regierungszeit auch seltene Ausgaben 
in gold mit anderen Göttern , die aus 
der Rabatak –Inschrift nicht bekannt 
sind   : Manaobago ( der geist der guten 

Gesinnung)                
,Lrooaspo(Druvaspa,Beschutzer der 
Tiere),Orlagno ,Ardoxsho ind Pharro , 
jeder dieser Gotter kann im Sinne der 
relligiosen  Traditionen des Iran 
gedeutet werden . Die          
Darstellungen buddhistischer Bildnisse  
auf Kanishkas Münzgeld beschranken 
sich auf die letzte Ausgabe seiner 

Regirungszeit . 
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 Die Goldmünzen kennenzeichen 

den historischen Buddha mit dem 

einfachen baktrichen  ,auf seinen 

Kupfermünzen   wird das Bildnis  jedoch 

mit Sakamano Boudo (Sakyamuni 

Buddha ) beschriftet . Der zukunftige 

Buddha Maitreya erscheint ebenfalls 

auf der  Kupfermünzen ,mit der 

baktrichen Aufschrift Metrago 

Boudo.Die Buddhas  werden seinen 

Münzen ebenso wie die anderen Gotter 

als Gegenstand seiner Verherung und 

Quelle seiner Autorität  dargestellt.        
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