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 رسمحقق کتاب خان فیضی 
         

 تأثیر هرن هندی در آثار مس عینک
Influence of Indian Art in Mes-Aynak 

Relics 
 

By: S.R.F. Ketab Khan Faizi 

Abstract 
Art is a phenomenon that is born of the artist's 

thoughts and is inspired by social resources and 
products. There are various schools of art in the world 
that represent and represent specific methods of local 
and indigenous art of a region. 

Dear country of Afghanistan, with its ancient history, 
is the cradle of various cultures and civilizations and 
according to the praise of scientists for its civilization and 
cultural richness, the greatness of our country can be 
seen, that this land has gone through a glorious and 
glorious period. The historical achievements of this land, 
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especially the artistic remains, have the characteristics of 
Greek, Roman, Buddhist, Indian and above all Islamic 
cultures, and in this article, the artistic influences of 
ancient India on the works of Aynak. 

 خالصه

ورده های اجتامعی آ افكار هرنمند بوده و از داشته ها و فر  ۀپدیده ایست كه زایید هرن
مكاتب هرنی مختلفی در جهان موجود است كه ممثل و منایانگر چنانچه  .الهام می گیرد

 روش های خاص از هرن محلی و بومی یك منطقه می باشد.

متدن  مهد فرهنگ و دیرینه داشنت تاریخ کهن و باافغانستان ما  عزیز کشور
غنای  چگونگی متدن وز با توجه به ستایش دانشمندان ا وهای گوناگونی بوده 

دوران با ، سیر تاریخ عظمت کشور ما دیده می شود که این رسزمین در، فرهنگی
 ا  جاللی را طی کرده است. دستاوردهای تاریخی این رسزمین خصوص رپ   شکوه و

 باالتر از بودایی، هندی و گ یونانی، رومی،فرهن دارای مشخصات بقایای هرنی،
ین مقاله تأثیرات هرنی هند باستان ا درآن تجلی گاه خوبی دارد،  همه اسالمی در

 شده است.باالی آثار مس عینک به بحث گرفته 

 مقدمه
غرب بوده است. چنانکه زمانی  اتصال فرهنگ ها بین رشق و ۀقلب آسیا همواره نقط کشور ما در

. آیین بودایی که ه استغرب گسرتش داد را به رشق و همین جا آن بودایی را به خود کشانده ازآیین 
 عرص کرد، در هندوستان ظهور قرن ششم تا پنجم ق.م در توسط)سیدهارتا گواتاما بودا( در

 ورمبلغان به کش ۀهند امروزی به وسیل یا بهارت قدیم نیمه اول قرن سوم ق.م( از آشوکا)موریایی ها در
کشورهای  ولیا وگکوریا، جاپان، برما، تایلند، من این طریق به کشورهای چین، از یافت، بعدا   ما انتشار

این کشور  از هامن وقت مردم افغانستان به این آیین روی آورده و در سرتش یافت وگآسیای میانه 
افغانستان کنونی  در دادند وآیین بودایی را آموزش تعالیم به آنها  مبلغان به کشورهای همسایه رفته و
کشف . ستوپه ها زدند تا مردم به شکل آزاد عبادت کنند قبیل معابد و دست به یک سلسله عمرانات از

 .یید میکندأمجرای دروازه قدیم قندهار این موضوع را ت جوار چهل زینه قندهار در آشوکا در ۀکتیب
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  مربمیت موضوع

باید آن در آثار باستانی مس عینک تا  شاید ودر مورد تأثیرات هرن هندی به شکل 
ایجاب می مناید تا در این مورد تحقیقات همه جانبه صورت  کنون تحقیق صورت نگرفته وا

 .که مطالعه حارض میتواند یک مثال آن باشد گیرد
 هدف تحقیق

تأثیرات   هرنهای مختلف به ویژه هرن هندی و توضیح و رشحاین مقاله  نگارشهدف 
 ثار مس عینک میباشد.آن در آ 

 روش تحقیق
ساحوی  کتابخانۀ و اتتوصیفی بر مبنای تحقیق در این مقاله از روش تحلیلی و

 صورت گرفته است.استفاده 
 هرن هندی  پیشنۀ تاریخی

-نویونا ۀلسلس باخرت ما در شامل کشور همزمان با حکمروایی خاندان موریایی هند در
( تاچندراگوپ) جد آشوکا و (حکمروایی باخرت)سلوکوسباخرتی حکمروایی داشتند. بین 

ایی ها درآمد ینتیجه مناطق جنوب غرب افغانستان به ترصف مور در گرفت و جنگ سختی در
تا  ی ارغنداب پخش گردید ودوا نقاط مختلف افغانستان تا همزمان به آن آیین بودایی در و

 وکشور جنوب غرب  قط درسال منحیث دیانت مستقل به هامن اساس خود ف مدت هزار
آسیای  افغانستان و توسعه اسالم در تا زمان تسلط و یشامل نقاط مرکزی و یک قسمت از

 .د توأم با هرن هلنستیک، ادامه داشتمرکزی با متام عالقه ایکه مردم به آیین بودایی داشتن
را حفظ  معنوی خودمیرتای باخرتی مقام  جمله پیروان اناهیتای آریایی و از بومیبا آنهم آیین 
باخرتی با مکتب بودیزم هندی، صنعت -ویونان اختالط هرن از .(33ص: 4)کرده بود

 صنعت هیکل تراشی و آیین در تأثیرات اختالط این دو میان آمد، ازه ( بیکبود-هرنی)گریکو
 انقالب هرنی آسیایی را آغاز کبودی-مکتب هرنی گریکو صنایع ظریفه آسیا انقالبی بوجود آمد و

این موضوع ادامه یافت که تا آغاز دین مبین اسالم به هامن سلسله  و (33ص: 1) پی ریزی کرد
به شناسایی گرفته ما  کاوش های علمی باستانشناسی در رسارس منطقه به خصوص کشور در اثر
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کاوش های باستانشناسی مس عینک والیت  شده از جمله آثار و بازمانده های فرهنگی که در اثر
 آن بازتاب یافته است. تأثیرات هرن هندی در، است ه دست آمدهبر گلو 

 مس عینک های باستانشناسی در رسوی و کاوش
های باستانشناسی مس عینک صحبت منایم  کاوش قبل از اینکه در مورد رسوی و

 :الزم میدانم تا والیت لوگر اندکی به معرفی گرفته شود
ادوار  دروالیت سه  غزنی که هر گردیز و جنوب والیت کابل میان کابل، والیت لوگر در

دهندۀ  نشان وموقعیت دارد ند فرهنگی بود مختلف کانون های مهم اداری، سیاسی و
 قرن دوم میالدی بطلیموس جغرافیه نگار . درمیباشدتاریخ منطقه  لوگر دربزرگی موقف 

 لحاظ شباهت نام و را از لوگرنا دانشمندان دیگر ا  بعد )لوگرنا( یاد منوده ومآن بنا یونانی از
حسین یمین می محمد پوهاند دوکتور (212 ص :3)اند کرده لوگر فعلی تعبیر ،موقعیت
)لهوگر( این ناحیه به شکل ان بعضا  نهمچ مفهوم کوه بزرگ را افاده می کند و لوگر"نویسد:

ی  معانی آن پرنده )له( به ضم اول با های ملفوظ یکی ازاول گونه جز به دین یاد شده و
سبت بلندی کوه بنابرآن باید ن ،)گر( به معنای کوهجز دوم هامن عقاب باشد و بلند پرواز و

   .(239 ص :9)"یاد شده باشد (گر)لهو های نواحی لوگر آنجا به این نام یعنی
در  ا  جمله ساحات باستانی والیت لوگر است که تقریب ساحه مس عینک از

 در ،پل علم -کیلومرتی رشق شاهراه کابل13 در کیلومرتی جنوب والیت کابل و33
 نظر ساحه ازاین  .منوده است احراز موقعیتمناطق رسد سیر کشور  یکی از

دقیقه 13درجه و  39 در البلد شاملی و دقیقه عرض11، درجه 34 جغرافیایی در
اینکه چرا این ساحه را مس  طقه کوهستانی واقع است ونم در رشقیالبد  لطو 

الی است که بیشرت قابل تحقیق می باشد. اما به گفته دوکتور عینک می گویند سو 
به مرور زمان به  و کلمه عربی)آهنگ( گرفته شده که بعدا   طرزی عینک از الیزمری

 (.31 ص :1)عینک مبدل گشته است آئینک و
واقع  را در محالتی است که می توان آن ساحه باستانی مس عینک یکی از

یا دوره کوشانی ها  ( وIndo-Graceگریک)-رضابخانه سکه های اندو کزمهمرتین مرا
آن معابد بودایی وجود  جمله مناطقی است که در نیز ازباستانی  ۀساحاین دانست. 
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که  می رود بیشرتینه مربوط به سلک معابد بودایی رساواستی وادا به شامر داشته و
 باستانی مس عینک است. ثاریافته های آ  هرن هندی در دهندۀ بازتابو  منایانگر
معدن شناسان شوروی  ت ها وسکه سالیان قبل توسط تیم جیولوج به تحقیقاتی نظر

به انجام رسید، لیرهای بهرتین مس در این ساحه امریکایی ها  ا  بعد سابق، جاپانی ها و
 :3)آن جا به نظر می رسد وسایل رضابی نیز در وتونل های طویل  و دریافت گردیدجهان 
 که تا حد زیاد نیازمندی های تبادالت سکه ها را برای تقویت امور مالی، تجاری و( 19 ص

کوشانی رفع می ساخت به همین اساس می  یونانی و-میان دولت هندو دوران پولی در
خانه مهم وجود داشت که یکی  رضاب ساحات تحت حاکمیت کوشانی ها دو توان گفت در

 .ساحه مس عینک لوگر بوده است درر آن گدی رام( وگکاپیسا)ب آن در
 درو تحقیقات ملی  میالدی توسط مرکز1911سال  باستانشناسی که در تحقیقات

 ،لوبر( صورت پذیرفت )آقایان گردن ویالدی بوسیله باستانشناسان فرانسو می1931سال 
میالد  بیانگر دوران قبل از همنطقه مس عینک لوگر تیکرهای ظروف سفالی بدست آمد از

 ساسانی-کوشانو ،کوشانی وباخرتی-یونانو ،هندی-مدنیت یونانو مستقیم با ۀرابط و بوده
  (.32-31صص : هامن اثر)دارد

افغانستان کشوریست دارای قدامت تاریخی بیش از »:قرار گفتۀ انه فلیجنسی
که  سالۀ که در آن ثروت های باستانی بی حدوحرص موجود میباشد چندین هزار

مس ، بدون تردید «باستانی در زیرخاک پنهان مانده است. اکرثیت این ثروت های
 2119منطقه بوده که تا سال های  عینک نیز از جمله ساحات باستانی بی نظیر در

این ساحه دومین معدن در سطح جهان بوده  در زیر خاک مدفون مانده بود. یالدیم
سال به یک رشکت میتالوروژی  31میالدی برای مدت  2111که در سال 

 .(42: ص 11(ددی( قرار داد گر MCCچینایی)
 توسط انستیتوت باستانشناسی وزارت اطالعات وکاوش های علمی  1نخستین

( تحت رسپرستی DAFAفرهنگ به حامیت تیم باستانشناسی فرانسه در افغانستان)
مس باستانی ساحه  درمیالدی  2119ماه اپریل سال  رسمحقق کتاب خان فیضی در

                                                 
 .داده شدفرهنگ  اعضای انستیتوت باستانشناسی وزارت اطالعات و بهولیت کاوش ؤ مس 2111بعد از سال  -1
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ستوکی  و چوبی ،سنگی، گلی ۀعدد پیکر  هاصدکشف به  منجر که آغاز گردید عینک 
منایش به موزیم ملی تسلیم داده شد. این پیکره  ترمیم جهت نگهداری و انجامید که بعد از

معابد  ویهاره ها و که درایآمیزی  گشیوه رن آمیزی با تیپ و گرن ۀشیو  لحاظ تیپ و ها از
سامل یا فراگمنت به اندازه های مختلف صورت ه بلوگر، تپه نارنج، فندقستان بودایی خروار 
 (.31 ص :1میگردد)مالحظه  ،ساخته شده

 
 

 
 .1339 فیضی، : کتاب خانمنای عمومی تپۀ کافری مس عینک بعد از کاوش، عکاسی( 1تصویر)

 
ساحه  ازسایر دانشمندان خارجی به اثر حفریات  تاجیک و -افغان باستان شناسان
این آثار مکشوفه  .وردندبه دست آ آثار زیادی دوره های مختلف را باستانی مس عینک 

روابط دیپلوماتیک  ومختلف مسلط بوده  اناین ساحه حکمران وامنود می سازد که در چنین
ن به اعامر این حکمرانا و های خارجی به ویژه هند باستان برقرار منوده بودندرا با کشور 

دست یازیدند که غیره ساختامن ها  حصارها، برج ها وستوپه ها، باال ، معابد، ساختامن ها
 های مجسمه های گلی،پاهای سفالی،  مجسمه های گلی، ستوکی، مهر کشف رس

یفتلی، نقوش دیواری  طالیی به ویژه مسکوکات دوره کوشانی و ، نقره یی ومسکوکات مسی
میالدی تعیین می  9-2ت ساحه را بین قرن قؤ مدعای ما بوده و تاریخ ماثبات دهندۀ  نشان
آن که  بعد از با آمدن دین مقدس اسالم تخریب گردیده است و و (43-42: ص 11)مناید
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بعضی در که  بازسازی قرار گرفته است لشکر اسالم عقب نشینی منود دوباره تحت مرمت و
 ه اند.اه گل مرمت گردیدکباکه زیر خاک دیده می شود  از ی مکشوفهساختامن ها

 

 

 
، فیضی : کتاب خانساسانی، مکشوفۀ تپه کافری، عکاسی -سه عدد سکه دورۀ کوشانو( 2تصویر)

1339. 
 

 

 
 .1339 عکاسی فیضی، تپۀ کافری، نقش دیواری،( 3تصویر)
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 .1339فیضی،  : کتاب خانعکاسی گندهارا، مکشوفۀ تپه کافری، ستوپۀ نذری، هرن( 4تصویر)
 
مابعد آن  مس عینک شامل ساختامن های عرص بودیزم و بدست آمده ازباستانی  آثار
بد، مجسمه های گلی، رس مجسمه های ابرج ها، باالحصار، حجره  های رهایشی، مع :مانند

دورۀ کوشانی که در اکرثیت آنها تأثیر هرن  گلی، اعضای بدن مجسمه های گلی، نقوش دیواری
برونزی بوده که این آثار  دیگر ظروف سفالی، مسی و خمچه و و ، خمهندی به مالحظه میرسد

 .(112 ص :3بودایی اند) وهرن هند  ثر ازأ ادوار مختلف تاریخی ساخته شده است و مت در
 

 
 ۀایستاد ۀهلنستیک که در اطراف آن مجسمهرن بودای، گلی با ملمع طال هرن گندهارا متأثر از  ۀ( مجسمه نشست2)تصویر

 .1339فیضی،  : کتاب خان، تپه کافری، عکاسی.B3و تحفه دهنده ها قرار داشته است، مکشوفه مربع  بودا
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 ن ساری هندی میباشد،آ نقاشی دیواری سالون بزرگ تپه کافری مس عینک که  لباس ( 3تصویر)

 .1339فیضی، کتاب خان عکاسی: 
 
 

 
 .1391فیضی،  : کتاب خانرومن، عکاسی متأثر از هرن هلنستیک ومنای عمومی ستوپۀ مرکزی تپۀ شاه مار، ( 1تصویر)
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 كه در مالحظه رسیده در اكرثیت ظروف سفالی مهر یا ستمپ های مختلف به
كه خود  موجود است (PRANAGUTA)جمع این ستمپ ها گل های پره نگته

 كشور زیرا این نوع گل ها در ؛محل می باشد هندی در متأثر بودن هرن گواهی از
رتبه منحیث  برای اشخاص عالی كنون رواج داشته واهندوستان از زمان گوپتاها تا 

 پارچه های ظروف سفالی از ،همچنان. (124-122صص : 2)تحفه اهدا می گردید
تپه ولی بابا مس عینك به وفرت بازیافت گردیده كه از لحاظ تیپولوژی با ظروف 

متفاوت می باشد و اما ستمپ  قلعه گل حمید متفاوت بوده و رنگ آن نیز اندكی
به وضاحت در آنها را های ساحات متذكره با هم مشابه بوده  و تأثیرات هرن هندی 

مشاهده كرده می توانیم که مامثل تیكرهای متذكره  از تپه مرنجان كابل نیز به 
بعضی پارچه های ظروف  در. (122-141 صص :2وفرت دریافت گردیده است)

 (.211 ص :2ناگری نیز مالحظه میگردد)سفالی خطوط برهمی دیو 
 
 

 

 

 

 

 

 
شکل ه برگ که ب ینات گل وینصواری با تز پارچه  و قسمتی از دهن ظرف سفالی با رنگ رسخ و( 3تصاویر)

حمید و تپۀ ولی  مالحظه میرسد. مکشوفۀ قلعه گله ینات خطوط موازی بیگردن آن تز در دهن و ستمپ بوده و
 .1391فیضی، : کتاب خان عکاسیمیالدی، 1  -2بابا، قرن
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کار رفته ه خشت های ب جمله آثار بدست آمده و خاطر نشان باید کرد در
و ی یاتاق های رهایشی، برج ها و معابد بودا حجره ها و در ساختامن ها،

آرت هندی نیز در  بوده و هلنستیک متأثر ستوپه ها که از هرن گنداهارا و
 ، به عنوان مثالوضاحت مالحظه میگردده مجسمه های آن ب بعضی رواق ها و
ین رواق ا که در یمیبخش دوم  تپۀ کافری یادآوری منا B1میتوانیم از رواق

 از لباس یک عدد آن مربوط به هرن دورۀ کوشانی وو  چهار مجسمه موجود بود
شکل ه زیرا در بدن آنها لباس ب؛ سه عدد آن مربوط به هرن هندی میباشد

 .(142: هامن اثراست) یافتهساری تجسم 
 

 
 : کتاب خانتپۀ کافری مس عینک، عکاسی B1تأثیر هرن هندی باالی مجسمه های  گلی رواق ( 9تصویر)

 .1339 ،فیضی
 

یک صومعه تپه گل حمید پارچه های گلی رنگ آمیزی شده از همچنان 
پارچه های  ،همچنان. بدست آمد که باالی آن خطوط برهمی مالحظه میگردد

که  درخت فان تحریر گردیده بوده از تپۀ ولی بابا نیز کشف گردیدخطوط که در 
 (.93 -: 34 اثر: صص ساحه میباشد) هامن دهندۀ هرن هندی در این خود نشان
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پارچۀ گل  که در آن خطوط برهمی به رنگ سیاه تحریر شده است، مکشوفۀ گل حمید ( 11تصویر)

 .1333 ،مس عینک، عکاسی فیضی
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 نتیجه گیری
کشور عزیز ما از دیر زمانی که  از نوشته های فوق نتیجه گیری میشود

با  بدینسو روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی به ویژه 
همواره کوشیده است تا این روابط  دوستانه  کشور دوست هندوستان داشته و

به خصوص آثار باستانی باستانی افغانستان  آثار تاریخی وا زیر ؛ را حفظ مناید
که هرنمندان هندی  یکجا با هرنمندان کشور عزیز ما   عینک نشان میدهدمس 

در ساحۀ باستانی مس عینک دست به یک سلسله عمرانات از قبیل مجسمه 
که باستانشناسان به  ینات ظروف سفالی زدندیتزو نقوش دیواری، ساخت  ها،

ر مختلفی که متأثر از هرن هندی اثر حفاری های باستانشناسی توانستند آثا
 .بدست آورند اند، کشف و

، م اینکه مانند سال های متوالی کشور هندوستانکندر اخیر پیشنهاد می
 های های علمی یاری رساند. مرمت آثار باستانی  و کاوش را درافغانستان 
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  دور  اتتاادي االتد کوشاين
 (دویمه یا آخري برخه)

The Economic Situation of Khushan 
Period 

 
By: Research Fellow. Faridullah Noori 

 

Abstract 
This scientific and researching article is about the Kushans 

Empire’s Economy. In this Historical period the economy of 
Kushans was important issues in central Asia. We discussed 
on five basic economy facts of this empire. One of the basic 
fact was agriculture. In this period the Kushans sovereigns 
equip earth for agriculture in all of regions of their authority. The 
other very important fact was commerce, import and export, 
transit and taxes were very important ways to run their 
economy were husbandry, manual arts and handwork. 
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 لنډیز
د منځنۍ آسیا په تاریخي مطالعاتو کې د کوشانيانو د اقتصادي وضعیت پېژندنه 
ډېر اهمیت لري، نو له همدې امله سوداګري او تجارت، کرنه او مالداري، اليس صنایع 

ګڼل له بنسټیزو اصولو نه  د کوشانیانو د سرتواکۍ د اقتصاد او له عبادتځایونو نه عاید
، خو په نوموړو مؤلفو په ځانګړي ډول په تجارت باندې څېړونکو لږه څېړنه شوي دي

 په کړې ده. نو له همدې کبله د دغې څېړنې او لیکنې موخه همدا وه. باید ووایم، چې
مؤلفو نه شمېرل  ه اسايسهر یو اصل باندې چې د کوشاين دورې د اقتصادي حالت ل

 ونهجال بحث تر بېالبېلو عنوانونو الندې جال باندې یوه کېږي، بشپړ بحث شوی او هره
، له ټولو اقتصادي اصولو له ارزونې نه وروسته دا څرګنده شوه، چې چین، يد يشو 

د کوشاين  رسه تجارت او په ځانګړي ډول د ورېښمو په الر سودا ګري، روم هند او
شمېرل کېږي چې د همدغه نظام اقتصادي ستنه یو له بسټیزو اصولو څخه  امپراتورۍ

سرتو کوشانیانو ښه سیايس مدیریت او  د. لکه څنګه چې ښکاره ده، یې هم بللی شو
جغرافیه هم د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه وه، خو د دغې کورنۍ واکمن هم باید لویه 

صحیح سیاستونو او د امنیت په وستایل يش، ځکه چې د هغوی ځیرکتیا وه، چې د 
راوستلو او تأمین کې یې د اقتصاد د ودې او پیاوړتیا لپاره الره حواره کړه او د دغې 

 دورې اقتصاد یې پیاوړی کړ.
 دویمې برخې پیلد  ېمقالد 
د کوشانیانو په دوره کې د منځنۍ آسیا په : ییز او نړیوال تجارت سیمه -یکورن

، معموال  تجاريت توکي، د اليس صنعت ی وپرمختګ پیدا کړ  بېالبېلو سیمو کې تجارت ښه
تولیدات او کرنیز محصوالت وو. غلې، مېوې او دانې او د خاورینو لوښو شیان څخه د 
ژوندانه په چارو کې ګټه پورته کېده او دا هغه تجاريت توکي وو چې د سیمې او نړۍ نورو 

و چې همدا تجارت و چې په منځنۍ آسیا، هېوادونو ته لېږدول او رالېږدول کېدل. باید ووای
آریانا، سمرقند، بخارا او خوارزم کې معمول و او همدارنګه په همدې سیمو کې رضابخونو 

 هم شتون درلود او سیکو هم د تجاريت توکو په لېږد او رالېږد کې خپل رول لوبولی دی.
تګ وکړ، یو دا چې ولې منځنۍ آسیا د کوشانیانو په دوره کې دومره تجاريت پرمخ

دلیل یې همدا دی چې زراعتي ځمکې ډېرې خړوبې شوې او مالدارۍ ته وده ورکړای 
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شوه، نو د همدغه غلې او څارویو محصوالت او تولیدات وو چې د سیمې د وګړو له مرصف 
نه زیاتېدل او نورو سیمو او هېوادونو ته لېږل کېدل. لکه څرنګه مو چې وویل د څارویو روزنه 

دې سبب شوه چې مالداري زیاته يش او له دې الرې د صنعتي شیانو په تولید او پالنه د 
لکه د ټغرو او جامو په تولیداتو کې یې مرسته کوله او بیا د منځنۍ آسیا او آریانا سیمو 

کوله چې بې له شکه په اقتصاد کې یې خلکو په همدغې سرتواکۍ کې د دغو توکو سوداګري 
وکو چې په همدغې الرې لېږدول کېدل، غلې او دانې، د اليس رغنده رول درلود. د تجاريت ت

صنایعو تولیدات او وسلې د ورېښمو له صادرايت الرې د شاميل سیمو سیمه ییزو خلکو)کوچیانو( ته 
رسول کېدل او په ځای یې وړۍ، څرمن، غوښه او لبني تولیدات، څاروي او خام توکي د اوبدنې 

 پېرل کېدل.لپاره د جنويب سیمو خلکو له خوا 
د تجارت اصيل نړیوالې الرې له آسیا نه هاخوا، له منځنۍ آسیا نه تېرېدلې او د 
مدیرتانې هېوادونه یې له هند او منځني ختیځ رسه نښول. له هند رسه تجاريت الره له 
ټکسیال، پېښور او د کابل سیند له  خوا نه تېرېدله او بیا بلخ ته رسېدله. بیا له دې الرې 

ه د کښتیو په واسطه له آمو سیند، بیا د خزر سیند او بیا به له قفقاز نه تېرېدل او سوداګر ب
تورې بحیرې ته او بیا  له هغه ځای نه د سایربیا جنوب ته هم رسېدل. د ورېښمو الره ډېره 
لرغونې او د هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ الره وه. دغه الره د لومړي ځل لپاره، په 

د چین نه د  (Von Richthofenآملاين جغرافیه پوه ف ن ریختوِفن) زېږدیز. کال کې۷۷۱۱
لویدیځ پر لور د تجارت د توصیف لپاره د ورېښمو الر اصطالح رامنځته کړه، ځکه چې 

 .2ورېښم با ارزښته قیمتي او له ډېرو نورو شیانو څخه د خلکو د خوښې وړ  توکي وو
 څخه ولرغونو الر  اقتصادي او سیايس د ورېښمو الر یوه له مهمو او ارزښتمنو تجاريت،

رسه  یې او لویدیځوالو مدنیتونه، فرهنګونه او مفکورې شمېرل کېږي چې د ختیځ والو هم
د مدیرتانې له ختیځو څنډو څخه پیلېده او د چین تر زړه پورې  هیو ځای کولې. دغه الر 

کیلومرته  (۷۷۷۷۷)کیلومرته او په بل روایت یولس زره ۱۷۷۷رسېده چې په یوه روایت 
 . 3اوږدوالی یې درلود
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کلونو ته رسېږي، ځکه چې بدخشان الجورد هم له  ۱۱۷۷د دغې الرې لرغونتوب  
 .4همدې الرې ختیځ او لویدیځ ته لېږدول کېدل

کیلومرته اوږدوالی لري، د لومړي ځل لپاره دغه  ۷۷۷۷۷د ورېښمو الر چې 
اصطالح، د یوه مقدوين سوداګر چې مائیس تیتیانوس نومېده، په دوهمه میالدي 
پېړۍ کې و نومول شوه. هغه چې په شام کې یې تجارت خونه درلوده، د مدیرتانې او 

 .5باخرت تر منځ یې د وچې الر کشف کړه
رتانې هېوادونو ته تلله، یوه له هغو څانګو څخه وه د ورېښمو الر چې له چین نه د مدی

چې بلخ یې له باریګازا رسه چې له لویدیځې آسیا رسه اوبېز تړاو درلود، متصل کاوه. کله 
چې د بلخ او د لویدیځ ترمنځ د نړیوال سیاست له امله پرې شو، خورا اهمیت یې پیدا کړ. 

آن( چې بلخ کې د ټوکر جوړېدل،  -چی -م.ز )چانګ۷۹۱همدارنګه له دغې سیمې نه په 
آن او له هند نه دلته وارد شوي وو.   -چو -له خیز ران سیمې نه السته راغيل وو چې له رشو

همدارنګه د بلخ په اړه چې د کوشاين سرتواکۍ یو له تجاريت مرکزونو څخه و، ویلی شو او 
واکۍ مرکزي شواهد او اسناد هم په الس شته چې دا ښیي بلخي سوداګر د روم د سرت 

سیمو ته چې په ځانګړي ډول د مرص سکندریې ته چې یو له مهمو تجاريت مرکزونو څخه 
 .3شمېرل کېدل، تجاريت مالونه لېږدول

د کوشانیانو سرتواکۍ کې د هېوادونو او د بېالبېلو سېمو واکمنانو په بین املللی 
خپل واک کې درلود، تجارت کې فعال نقش درلود او د ځینو تجاريت توکو انحصار یې په 

هغوی به خپل استازي نورو هېوادونو ته لېږل او هغوی به له ځانه رسه قیمتي ډالۍ 
 .1لېږدولې او خپلې سواګریزې مناینده ګۍ به یې جوړولې

د ورېښمو الرې، د کوشاين امپراطورۍ په اقتصادي وضعیت کې ښه رول درلود چې له آسیا 
کاروانو اصيل الره وه او له دوهمې میالدي پېړۍ نه وروسته یې چین، نه هاخوا د هېوادونو د تجاريت 

 هند او د مرکزي آسیا هېوادونه یې له مدیرتانې رسه تړل.
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دا چې دغه الره ډېره مهمه او ارزښتمنه وه، نو د چینایانو، د منځنۍ آسیا واکمنیو او د 
په څارنه کې دښمني وه چې د پارتانو او رومیانو ترمنځ په دغې الرې باندې د نړیوال تجارت 

لومړۍ میالدي پېړۍ په لومړیو کې چین د دغې الرې د ختیځې برخې کنټرول په خپل واک 
کې واخیست او د فرغانې په وړاندې یې جګړه وکړه. له هغه وخت نه وروسته بیا چین له بلخ 

نه  .م.ز۷۷۱-۷۷۱ان په وینا چې له  -ماچې -رسه نېغې تجاريت اړیکې ټینګې کړې. د سوزو
وروسته هر کال به له فرغانې نه لس ځله پالوي لویدیځ ته لېږل کېدل. تجاريت کاروانو به دا 
چې په خپل مخ کې سیايس او تجاريت خنډونه لېدل نو لومړی به بلخ، هند او سغد ته راتلل او 

رې باندې بیا پارت او  لرو سیمو ته تر لویدځه پورې تلل. د کوشانیانو په دوره کې په ورېښمو ال 
کنټرول د هند و چین او د منځنۍ آسیا تر منځ نږدې او د مستقیم تړاو امکان یې را پیدا کړ. 
همدغه ارتباط د فرهنګي او سوداګریزې تبادلې بنسټ ایښی و. چین له منځنۍ آسیا نه انګور، 

ه اړین وو او علوفه، دانې، انار او زعفران راوړل او له فرغانې نه جنګي آسان چې د چیني پوځ لپار 
 ځانګړی ارزښت یې درلود، راوړل کېدل.

پاريت سوداګرو به کوښښ کاوه چې د روم او چین د سرتواکیو ترمنځ     
خنډ رامنځته کړي. د کوشاين سرتواکۍ سوداګرو هم له پارتانو رسه تجاريت 
سیالۍ درلوده او تل یې کوښښ کاوه چې د الرې اصيل واکمنان او تجاريت 

. باید ووایو چې د حمل او نقل مهمه وسیله چې بین املللی وسیلې دوی وي
تجارت پرې روان و، له اوښانو ډېر کار اخیستل کېده. د ځینو سوداګرو او د دې 
الرې د الرویانو په وینا چې د ورېښمو الرې له ستونځمنو برخو نه تېرېدل بې له 

دیني اهمیت او په . د ورېښمو د الرې د اقتصادي او 3بلخي اوښانو نه شونی نه و
په دغه دغې الرې د بودیزم دین او مذهب د لېږد په اړه داسې لیکل شوي دي: 

زمانه کې دين له دغه ځايه د ورېښمو له الرې چني او جاوا او د ګويب صحرا نه د 
ور هغې غاړې ډېرو سيمو ته  خپور شو. په دغه وخت کې زموږ له هېواد نه ښکيل 

ې پرتو سيمو ته لېږدول کېده. د وخت د دوو سرتو صنعتونه، د ختيځې زياتو لر 
سرتواکيو ترمنځ د سياست موازنه په لويديځ کې د روميانو او په ختيځ کې د 
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چني تر هونانو پورې، د کوشاين پاچاهانو په الس کې وه. د ورېښمو الره يا د 
 آسيا او اروپا ترمنځ د نړيوالې سوداګرۍ لويه الر، د دغې سرتواکۍ د شامل له

 .9څنډو نه تېرېده
د دې الرې د امنیت او څارنې پر رس د چینایانو، منځنۍ آسیا، پارتانو او 
رومیانو ترمنځ د نړیوال تجارت لپاره هر وخت شخړه، دښمني او تاوتریخوالی پیدا 
کېده. له میالد نه یوه پېړۍ مخکې هند او چین د دغې الرې ختیځې برخې په خپل 

هامغه وخت وروسته چین له باخرت رسه سوداګریزې اړیکې واک کې واخیستلې. له 
 ټینګې کړې دي.

ویامکدفیزس کوشانی ټولواک، له رومیانو رسه د سیايس له روم رسه تجاريت اړیکې: 
اړیکو د ټینګېدو بنسټ کېښود. نوموړي خپل سفیر اوګوست ته او کنشکا خپل استازی، د 

استازي هم، تل د یوچیانو)کوشانیانو په دربار  تراجان دربار ته ولېږه او د هغې غاړې سیايس
 کې حارض و او خپل تجاريت کاروانونه به یې مدیریت کول.

همدا راز، کټ مټ دغه اړیکې د ختیځ پر لور د چیني له چین رسه تجاريت اړیکې: 
نان، -هو-هان هانو له کورنۍ رسه هم ټینګې وې. د درېو سرتو او او پیاوړو سرتواکیو هان

ن او رومیان د شتوايل او د هغوی د سیايس موافقې له امله له خیتځې اقصی نه د کوشانیا
لویدیځې اروپا تر وروستیو برخو، بې سارې سوله او امنیت ټینګ و چې دا د سوداګرۍ د 
پراختیا لپاره یو اغېزمن کار و او همدارنګه ویلی شو چې دا یې ډېر ښه الملونه کېدای يش 

کوشانیانو په وخت کې ډېر پرمختګ کړی و او د تجاريت مالونو چې د آریانا  تجارت، د 
له بلې خوا، چینایانو چې په ځانګړې توګه یې د  مسئله یې ډېره زیاته اسانه کړې وه.

سوداګری  کسب درلود، په دغه وخت کې ډګر ته را ووتل او نږدې، د برې آسیا ټوله 
دولت چې د ورېښمو مهې ځمکنۍ  سوداګري یې په الس کې ونیوله. په آریانا کې کوشاين

الرې یې تر کنټرول الندې وې،  په دې وخت کې د سوداګرۍ له پرمختګ رسه زیاته مرسته 
 کوله او ډېره ښه زمینه یې برابره کړې وه.

د ورېښمو تجاريت الره دومره مهمه وه چې د دې الرې پر کنټرول کوشانیانو له 
ره مهمه وه ځکه چې په دې الره تجارت کېده او چینایانو رسه جګړه هم کړې ده، دا الره ډې
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سوداګريز کاروانونه اروپا نه تر آسیا او افریقا تلل او راتلل، له دې الرې نه ډېر ترانزیت 
د  کېده او ډېر څه تر السه کېدل چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې یې رغنده رول لوباوه.

سرتګو کېدل، آریانا او د  چین هېواد نه ډېر تجاريت توکي چې ورېښم پکې زیات تر
نړۍ نورو هېوادونو ته رسول کېدله، په بدل کې به د کوشاين سرتواکۍ تر ولکې 
الندې سیمو څخه، وچې او تازه مېوې چې په هغو کې به له انګورو نه جوړ شوي 
څښاک هم شامل وو، لېږل کېدل. همدارنګه چینایانو به رانجه له آریانا نه په لوړ 

چین ته به لېږدول او د چین ملکې به د ځان او دربار د نورو ښځو قیمت اخیستل او 
 .11لپاره د آریانو د رنجو د اخیستلو او پېرلو وړاندیز کاوه

پر دې رسبېره ډېر نور عوامل هم و چې په دغه عرص کې د ښو تصادفاتو له امله، سوله 
د راکړې ورکړې او د او آرامي ټینګه وه، په عمومي توګه آسیا او اروپا رسه یو ځای شوو، 

تجاريت مالونو د لېږد لپاره یې زمینه برابره کړې وه، د چین، رومي سرتواکي او هند ترمنځ د 
یوچي سرتواکۍ جغرافیایي حالت داسې و چې د هغه وخت لویې الرې چې د باخرت، 
او  سغدیانې او فرغانې نه د چین پر لور، له باخرت، بامیانو او کابل درې نه د هند پر لوري

بله الره چې د چین نه راغلې وه، د کشمیر او پنجاب له  الرې هند ته رسېده، ټول له هغوی 
نه تېرېدل او په دې ترتیب، له تجاريت مالونو نه پرته چې د هند سمندر او رومي سرتواکۍ 
له الرې یې لېږد رالېږد کېده، تقریبا  د آسیا او اروپا ټول تجارت، د کوشاين سرتواکۍ تر 

رې تېرېده او د مالونو د ټرافیک له امله، هغوی ته ډېره ګټه رسېده. له یوې خوا د خاو 
رومیانو پیسې چې د صاف وايل له امله او د خپلې ښکال له پلوه ممتازې وې، د هندي، 
چیني او آریایې سوداګرو سرتګې یې ځانته ور اړولې وې او هر چا کوښښ کاوه چې خپل 

 ې السته راوړي.مالونه و پلوري او رومي پیس
د ورېښمو مسئلې او  ورېښمینو ټوټو، د دغه وخت د سوداګرۍ په پراختیا کې او د 
ختیځ ترکستان یا چین اړیکې له رومي سرتواکۍ رسه او ان د وچې  د سرتې تجاريت الرې 
رامنځته کېدل چې ځینې وختونه د ورېښمو د الر په نامه هم یاده شوې ده، زیات اهمیت 
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برخه کې یې زیات رول لوبولی دی. د سوداګریزو مالونو ورېښمینې ټوټې  لري او په دې
ډېرې ښکلې او ګټورې وې او پخوا، هېچا له هغو نه ډډه نه کوله. د هونانو له کېږدیو نیولې 

په هر ځای کې چې د د ترکانو تر خرګاوو پورې او د روم او  یونان د سرتواکانو تر ښکلو ماڼیو، 
یې درلود، نو ورېښمو باید الر لرلی او د مرکزي آسیا په سوداګرۍ کې یې  رضورت وړ وې، خریدار

رول لوبولی وای چې بیا همداسې هم وشو. تر یوه وخته پورې رومیانو یواځې د لویدیځ هند تر 
سواحلو پورې تجاريت اړیکې لرلې او خپلې اړتیاوې یې د سمندر له الرې پوره کويل. اسرتابون 

هند تجارت ته ځانګړې شوې وې چې په هامغه وخت کې د میوس  بېړۍ د ۷۹۷لیکي: چې 
د رسه سمندرګي له غاړو او سواحلو به  د هند په لور  تلې. د روم  (Myos Hormosهومیس)

سوداګریز مالونه له هند نه رانیول. له ( Sastareesمیلیونه سسرتس) ۱۷سرتواکۍ، په کال کې 
مسیحي کال د موسمي بادونو موقعې کشف  ۱۱نومي په (Hippalosس)و یفالههغه وروسته چې 

لیکن بیا هم کړې، غربیان د هند په لویدیځو سواحلو کې، د تجارت په برخه کې ډېر جدي شوو، 
څرنګه چې سمندریزو فنونو پراختیا نه لرله، د هند په لوی سمندر کې سفر له خطره خايل 

واځې د هند له غريب سواحلو نه پوره کېدې. نه وه او له بله پلوه، د لویدیځې نړۍ اړتیاوې، ی
له مقدوين سوداګرو نه یو کس د باخرت او  (Maes Titianusترڅو چې مائوس تیتانوس)

د هغه د دغه کار علت په حقیقت کې د ورېښمو مدیرتانې په منځ کې وچه الر کشف کړه. 
 سوداګر چې په مسئله ده او ځای لري چې دغې الرې ته د ورېښمو الر ووایو، ځکه مقدوين

شام کې یې تجاريت خونه لرله، هغه غوښتل چې د ورېښمو تاوولو او رنګ ورکولو، سرت مرکزونه 
ښارونه وي، په  (Tyr)او تیر Sidonسیډن ،(Berte)انتاکیه(، بریت)(Antioaheد انتیوس)

مستقیمه توګه یې د ختیځ ترکستان د ورېښمو له مهمو ښارونو رسه ونښلوي. په دغه وخت کې 
د ورېښمو تر ټولو مهم مرکز ختیځ ترکستان و چې یوناين جغرافیه لیکونکو، د هغه موقعیت له 

و مهم یعنې هندو چین ویل او د هغ Sarindامله چې د چین او هند تر منځ ده، هغه ته رسیند
بازار، د هغه وخت د آسیا د چیني هون هانو او کوشانیانو د دوو سرتو او متمدنو سرتواکیو په 

 -Isedonکاشغر، آیدو رسیکا) (Isedon – Seythieaدون سیتي کا)سګډو پولو کې و، د آی

Serica)  او خ نت ښارونه و. لکه څنګه چې د دغې سیمې ورېښم د پارتان په قلمرو کې د بابیل د
ار صنایع او په رومي سرتواکۍ کې د تیر بریت او سکندریې ښار اوسېدونکو هغه رانیول، ښ

هامغه ټوټې یې سمولې، له هغو نه یې د مدیرتانې د سواحلو غاړو او د شام ښارونو کې، د 
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څنډې( تېرېده، له پامیر او تیان شان رسه د فرات )(Hierapolisورېښمو الره له هیراپولیس)
څه په تفصیل رسه ووایو، دغه سرته الره د شام له وتلو وروسته د بین النهرین په نښلېده چې یو 

ښارونه وو او په مدیان کې له هکیتان، همدان ( Nisibe)باو نیس (Edessخاوره کې د ادوس)
)شاه سند( د مروې او هرات له الرې له (Hecetompylosهاکاتوسیلوس) (Rhajasاو راجس)

ده، وروسته دغه سرته الره، د رسخ آباد او د وخش او د قزل آرت او قزل باکرت یعنې بلخ رسه نښلې
و درو، د کاشغر او تارم درو پر لور دوام درلود. هغه ځای چې په هغه کې د سوداګردیزو مالونو  س 
لېږد را لېږد کېده، چینایي او شامي سوداګرد، له یو بل رسه مخامخ کېدل، هغه په روشان او 

 (Lithinos Pyrgosو ځای و چې هغه ته یې لیتينوس پیرګوس)اوسنۍ فرغانې کې ی
له اووه میاشتو سفر وروسته په  (Sarasیعنې)ډبریز برج( وایه، چینایانو یا د رومیانو په ژبه، رِسها)

او نورو کې، د خپلو ورېښمو بارونه، په رسیند کې  (Singan- fouفو) -نګان -ډېر لرې ښار)يس
 .11سوداګرو رسه یې بدلول او معاوضه کولرسه را غونډول او له شامي 

له دغې لویې الرې نه، یوه بله څانګه چې هند ته تللې ده، له باخرت یعنې بلخ 
نه جال شوې د قندوز، اندراب، کوشان درې  او بله د بامیانو له الرې او  غوربند 

الر چې درې، د کاپیسا درې او کابل نه او له هغه ځایه له هند رسه نښلېده. یوه بله 
په مستقیمه توګه له ختیځ ترکستان نه د کوشاين سرتواکۍ هندي برخو ته رسېده، 

، مستاخ او یوه برخه یې د کاشغر او قراقرم له غرونو تېرېده، (Koen cinکوین سن)
کشمیر ته ننوته او له هامغه ځایه یې، د اندوس الره تعقیبوله او د 

ېده، یو شمېر شامي او رومي سودا ګرو په بندر پورې پیوسته ک (Minagaraمناګارا)
چې د وچې ستونزې یې نه شوی زغملی، د ورېښمو د رانیولو لپاره، دغه بندر ته 
راتلل. پردې رسبېره، هغه ورېښم چې په زیاته پیامنه له دوو پورتنیو الرو، له له 
در رِسنده د باخرت یعنې بلخ د غرب پر لور او د کشمیر له الرې، د سهیل پر خوا سمن

ته تلې، نور تجاريت مالونه هم په خپله د کوشاين سرتواکۍ له خوا خریداري کېدل. 
د کابل، ګندهارا او کشمیر وړۍ او رسه زر، صمخ سند، د مالوا پ نبه، د بلخ الجورد، 
د پتايل پرتا الک، خوشبویه نبايت توکي، نیل، عقیق او نورې قیمتي ډبرې، د روم 
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، په زیاته پیامنه اخیستلې او په لوړو قیمتونو یې، د سمندر د ختیځو غاړو سوداګرو
روم په سرتواکۍ کې پلورلې. په همدې ډول، چینایانو د آریانا، ایران او شام ساخت 
ډېرو شیانو او محصوالتو ته اړتیا لرله. رانجه په لوړه بیه باندې له آریانا نه را نیول 

ځان او د سلطنت د پرده لرونکو کېدل او د چین ملکې د هغو د استعاملولو لپاره د 
مېرمنو لپاره، په لوړ قیمت را نیولې. د بابل غالۍ، رسه زر او قیمتي ډبرې او د شام 
مصنوعات، د رسه سمندرګي د سواحلو مرغلرې، د شام او مرص ګنډل شوې ټوټې، 

 نشه یي درمل او نور چین ته تلل.
د خپلو محصوالتو د  په خپله آریانا او د کوشاين سرتواکۍ هندي والیتونو،

خرڅالو لپاره، د تجاريت مالونو له ټرانزیت نه ګټه پورته کوله. هو! ځکه چې د آسیا 
ټولې سرتې الرې، له دوی نه تېرېدې، د چین، هند او رومي سرتواکۍ ټوله 

له لویدیځ رسه، د کوشانيانو سوداګريز پرمختګ،  سوداګري، د دوی په الس کې وه.
کې، له کوشانیانو او  ۷۱۹ه پاى کې مخ په ځوړ شو او په د دوهمې مسیحي پېړۍ پ

رومیانو رسه د پارتانو جګړې رامنځته شوې. ارساسیدان او له هغو وروسته ساسانیان 
چې په واک کې راغلل، پرې یې نه ښودې چې د روم قافلې، باخرت ته را ورسېږي او 

و رسه پرې شوې. له بلې په دې ترتیب، د آریانا اړیکې د مدیرتانې او روم له سوداګر 
خوا، هونانو د چینایانو په وړاندې پاڅون وکړ، د چیني ترکستان رسحدي ځایونه یې 
وران کړل او په پایله کې د آریانا اړیکې، د ختیځ له لوري، له چین رسه هم غوڅې 
شوې. هر هېواد ګوښه شو او د تجارت نظام ګډوډ شو. څنګه چې د وچې الرې 

د سمندري سوداګرۍ پراختیا ته پاملرنه وکړه او د بېړیو په بندې شوې، رومیانو 
وسیله به، د اندوس دلتا او د هند نورو ساحيل سیمو ته راتلل او د وچې الرې، د 

 چنګیزخان تر وخته پورې بندې پاتې شوې.
 د سیکو رضابخونې

د کوشاين دورې اقتصادي نظام خورا پیاوړی و، په دې دورې کې ډېرې ميس 
نقره یې سیکې په بېالبېلو وزنونو رسه ووهل شوې، لکه څرنګه چې طالیي او 

ښکاره ده، بلخ چې د کوشانیانو د سیکو د وهلو یو سرت مرکز و، ځکه چې د لرغون 
ساساين  -پېژندنې په څېړنو کې دا جوتیږي چې په اکرثه سکو کې چې کوشانو
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نیانو سیکې تثبیت شوې د بلخ نوم د سیکې پر مخ راغلی دی. که د کوشا
امپراتورۍ سرتې جغرافیې ته ځیر شو، نو په مروه کې هم یوې رضابخونې شتون 

ساساين دورې پورې تړاو درلود چې  -درلود چې السته راغلې سیکې یې د کوشانو
څلورمې میالدي پېړۍ ته رسېدلې. باید ووایو چې یو شمېر سیکې هم په ځانګړي 

ۍ له الرې د کوشانیانو سرتواکۍ ډول رومي سیکې چې په پراخه پیامنه د سوداګر 
سیکې به معموال  د تجاريت توکو او د  .12ته راوړل کېدلې، دوباره وهل کېدلې

ژوندانه د وسایلو په پېرلو او پلورلو کې ترې ګټه پورته کېدله او په سیکو باندې به 
هاغه مفاهیم ښوول کېدل چې هغه به د یوې سرتواکۍ د سرتتوب څرګندوی و، د 
سیکې پر یوه مخ به د سرتواک انځور او په بل مخ به یې دیني او مذهبي مفاهیم 

و همدارنګه د هامغې سرتواکۍ تاریخ او کال به یې ذکر کاوه. دا چې د ا
کوشانیانو نظام د یوې کورنۍ نوم هم و، دغه نوم اکرث وخت بیا بیا ځلې په سیکو 
کې د یوه وروستاړي په توګه د دغې کورنۍ د پاچاهانو په نومونو کې راغلی دی، 

هانو، پاچا(. دغه کلمه په کوشانی)کنیشکا د پاچا -کنیشکی -شاو -لکه شاونانو
ډبرلیکونو کې هم راغلې ده، لکه په یوه ډبرلیک کې چې د راولپنډۍ د)ماين 
کیاله( له سیمې نه  السته راغلی او په یوې سټوپې کې یې شتون درلود، د دغه 

 .13نوم ښکارندویي کوي
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 مخونه.۷۸-۷۹، 1331فایقه لحظه، مسکوکات دورۀ کوشانی، اکادمی علوم،   - 12
 مخ.۷۷، 1321جان. م، روزنفیلد. هرن دوره کوشانی، مرتجم رسور هامیون، مطبعه دولتی،   - 13



     کوشانیتحقیقات 

23 

 پایله
اریخ په سیمه د کوشاين دورې اقتصاد یو له مهمو بحثونو څخه و چې د دې دورې ت

کې روښانه او څرګندوي، نو اړینه وه چې یوه علمي او څېړنیزه مقاله مو پرې لیکلې وای، دا 
چې موږ په دې  مقاله کې د کوشاين دورې پر اقتصادي نظام باندې په کومو اړخونو بحث 

       کړی، د پایلې په توګه یې په الندې څو اسايس فاکټونو باندې راټولوم:
که د کوشانيانو د دولت ښه مدیریت نه وای، نو بې له شکه  :برخهسيايس  -

چې د دغه نظام سیايس ثبات به هم پایښت نه درلود، نو دا چې دوی ښه سیايس 
مدیریت درلود، نو دوی وکولی شول چې یوه سرته سرتواکي رامنځته کړي، د خپل 

خلکو ته د  حاکمیت په سیمو کې امنیت راويل، پر تجاريت الرو کنټرول ولري،
ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي او هوساینه راويل، نو ویلی شو چې دغې جغرافیې 
کې د اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابرېدلی يش چې دا ټول یاد فاکټونه، اقتصاد 

 له سیاست رسه او سیاست له اقتصاد رسه تړي.
يس حاکمیت په کوشاين سرتواکۍ کې اقتصاد د دوی په سیا: اتتاادي برخه -

باندې ښه رول درلود، ځکه  د ورېښمو په تجاريت الرې د کنټرول په موخه د کوشانیانو 
سیايس روابط له پارتانو رسه او همدارنګه له چینایانو رسه چې یو د بل ګاونډیان هم 
وو، خړ پړ شوي وو، نو ځکه کوشانیانو هم کوښښ او هڅه کوله چې خپل اقتصادي 

و له هغوی نه د مملکت په وده او پرمختګ کې او د اقتصاد الرې چارې ښې وڅارې ا
په پیاوړتیا کې ښه ګټه تر السه کړي. د اقتصاد په پیاوړتیا کې کرنې، مالدارۍ، 
باغدارۍ، صنعت، ودانیزې چارې، د سیکو وهل او ډېرښت او د هغوی رضابخونې 

 نړیوال، سیمه ییز او کورين تجارت ښه رول درلود.
یو بل اسايس فاکټ چې د دوی اقتصاد یې پیاوړی : ڼوالۍ برخهد زراعت او ب - 

کړی و، د زراعت او بڼوالۍ برخه وه. د کوشانیانو د سرتواکۍ تر ولکې الندې د سیمو بې 
شمېره سیندونو او ډېرو اوبو او همدارنګه د دوی ښه سیايس او اقتصادي مدیریت، دوی یې 

تر السه کړي. کوشانیانو په سوونو کانالونه  دې ته ځري کړي وو چې له دغو اوبو نه ښه ګټه
وکیندل او زراعت ته یې انکشاف ورکړ، هاغه ځمکې چې شاړې وې هغه یې خړوبه کړې او 
کرنې ته یې آماده کړې چې د دوی دغه کار په ټوله سرتواکۍ کې د فصلونو په حاصالتو 
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تو هم د هرې کې څو برابره ډېرې غلې او دانې را پیدا کړي چې په دغې کچه محصوال 
سیمې لپاره بسنه کوله او هم بازارونو ته د خرڅالو لپاره یې غلې او دانې آماده کړې او ویې 
پلورلې، همدارنګه له انګورو نه جوړ شوي څښاک به یې هم تولیدول او بهرنیو بازارونو ته به 
د یې د خرڅالو لپاره لېږل چې له دې کار رسه هم کوشاين دولت او هم د هرې سیمې 

 مېشتو خلکو کورنی اقتصاد پیاوړی کېده.
کوشانیانو په خپلې سرتواکۍ کې به غوایي، آسان، : د مالدارۍ برخه - 

کچرې، خره، اوښان، ګډیان، پسونه، وزې او همداسې نور څاروي چې هم به یې د 
هغوی له غوښو نه استفاده کوله او هم به ترې کار اخیستل کېده او هم به د تجارت 

د خرڅالو بازارونو ته وړل کېدل. د مالونو او څارویو یې روزنه کوله او د په موخه 
هغوی په وده کې یې هم ډېر کوښښ کاوه. په دغې دوره کې له کرنې پرته مالدارۍ 
ته هم ښه توجه کېده او غوایان، پسونه، اوزې، اوښان او  آسونه د دغې دورې د 

قتصاد یوه برخه هم له دې الرې مالدارۍ مهمې بېلګې دي دغه کار به د خلکو د ا
 تامین کوله او هم د کوشاين دولت اقتصاد پیاوړی کېده.

یو له اقتصادي فاکټونو نه چې د کوشاين سرتواکۍ نظام : ودانیز  چار  - 
پرې والړ و، هغه هم ودانیز کارونه و چې معموال  د یوه  پیاوړي اقتصاد لرونکي دولت 

چې زراعت ته انکشاف ورکړل شو، کله چې  د ښه اقتصاد ښکارندویي کوي. کله
امنیت تامین شو، کله چې د ورېښمو الره تر کنټرول الندې راغله، کله چې د 
سوداګرو مصونیت تامین شو، کله چې د تجارانو پر مخ تجاريت الرې پرانیستل شوې 
او اسانتیاوې ورته برابرې شوې، نو د  ورېښمو د تجاريت الرې په اوږدو کې ډېر لوی 
او واړه ښارونه او هستوګنځایونه، هوتلونه، معبدونه، کاروان رسایونه جوړ شول چې 
دا هر یو په هر ځای او هره سیمه کې یې په سلګونه کسان په کار بوخت کړل چې 

 دا  ټول د کوشانیانو په اقتصادي نظام کې یو مهم او اصيل فاکټ بللی شو.
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 وړاندیزونه
په پای کې یو لړ وړاندیزونه ذهن ته راځي چې د د دې علمي او څېړنیزې مقالې 

کوشاين سرتواکۍ د تاریخ او فرهنګ له پاڼو یوه بله زرینه پاڼه اړوي او د علم او فرهنګ مینه 
 والو ته یې خپل پخوانی تاریخ را څرګندوي. زه خپل وړاندیزونه داسې زیاتوم:

فیه د منځنۍ آسیا لکه څرنګه چې څرګنده ده، د کوشاين سرتواکۍ سیايس جغرا -۱
ځینې هېوادونه، افغانستان، نننی پاکستان او د هند شامل او شامل لویدیځې سیمې او د 
اوسني ایران ځینې برخې رانیيس، شامله وه. مګر د کلونو په تېرېدو رسه اوس مهال دغه 
سرته جغرافیه په څوو هېوادونو باندې وېشل شوې ده. په هر هېواد کې څېړنکو د خپل توان 

دا چې  په اندازه په خپل لرغوين تاریخ څېړنې کړې دي او هره برخه یې ورته څېړلې ده.
زموږ په هېواد کې هم په لرغوين تاریخ، په ځانګړي ډول د کوشانیانو په دورې 
باندې څېړنې شوي دي، نو د کوشانیانو په اقتصادي حالت باندې لږې لیکنې 

پر څېر نه، بلکې په ځنیو معتربو شوې دي، هغه د یوې علمي او تحقیقي مقالې 
کتابونو کې ورته اشاره شوې ده. نو د کوشاين څېړنو نړیوال مرکز ته وړاندیز کېږي 
چې په خپل راتلونکو علمي او څېړنیزو پروژو کې د کوشانیانو د اقتصاد په اړه یوه 
رساله ثبت او کار پرې وکړي، ترڅو د دې دورې په اقتصاد څېړنه کې یو معترب بل 

 اثر هم زیات يش او راتلونکو څېړنو ته الره پرانیستل يش.
لکه څرنګه چې ښکاره ده، د کوشانیانو په اړه ختیځپوهانو او د نورو هېوادونو  -۲

څېړونکو څېړنې کړې او په مختلفو ژبو باندې یې د دغې دورې ډېری اړخونه خلکو ته 
ده چې دغه اثار پښتو او دري څرګند کړي، نو د افغانستان د علومو اکاډمۍ نه هیله دا 

 ژبو ته و ژباړي، تر څو په دې اړه نور معتربه آثار هم رامنځته يش.
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 شهرهای رضب سکه در امپراتوری کوشانی
The Mine Cities of the Kushan Empire 
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Abstract 
Cities have an allure for numismatists. The desire to associate 

the minting of coins with particular cities is remarkably strong, often 
surmounting an absence of evidence. This paper explores the 
evidence for the minting location of Kushan coins. It illustrates this 
evidence through a series of example cities which can be connected 
to a greater or lesser degree with particular issues of coins. 

 
                                                 

 عضو موزیم بریتانیا. - 14
  مهاراجا شهر برودا، کشور هندوستان.  پوهنتونمقطع دکرتا در  محصل  - 12
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 خالصه
. متایل به پیوند دادن از جذابیت ویژه برخوردار می باشند شهرها برای سکه شناسان

فقدان شواهد مواجه است. بوده و غالبا  به  رضب مسکوکات با شهرهای خاص بسیار چشمگیر
های رضب مسکوکات کوشانی را مورد برسی قرار داده است. این  این مقاله شواهد مکان

بزرگرت یا کمرت  ۀتواند به یک درج که می دهد نشان می ییک سلسله شهرهای شواهد
 موضوعات مربوط به مسکوکات را با هم وصل مناید.

 16مقدمه
چهارم میالدی قدرت غالب آسیای میانه و شامل امپراتوری کوشانی از قرن اول الی 

اولین  ۀگیرند که در بر مهم را ارایه کردند ای از مسکوکات هند بود. در این مدت مجموعه
باشد. این مسکوکات به  که در هند رضب گردیده بودند، میایبا قاعده  مسکوکات طالیی

میانه، کشمیر و شامل هند  های بعدی در آسیایبرای سلطنت ،قاعده به عنوان مرور زمان
های و ارتباط آن با شهر  های زیادی در مورد مسکوکات دوره کوشانی مبدل گردید. گفتنی

رضیب، مجهول باقی مانده است. بعضی از این شهرها؛ باید یک رضابخانه و یا بیشرت از آن 
تواند در  گردید. یک رضابخانه می را در خود جا داده باشد که مسکوکات در آنجا تولید می

گردد ولی در عین حال  زیرا مربوط به امورات کوچک می ؛چندین محل شناسایی گردد
های رضب  رود که موجودیت مکان رضب یک فعالیت سیاسی و اقتصادی نیز به شامر می

ها در مسکوکات  تواند قدرت سیاسی را نیز تضمین مناید. اگر رضابخانه سکه در شهرها می
بود، ولی هیچ یک از این مسکوکات  ساده تر میآن ی و تشخیص شناسای ،بودند درج می
حامی و یا مناد یک شهر خاص را در خود ندارند. با  رب النوعگی را و یا حتی  هچنین ویژ 
شهرها جذابیت خاص خود را دارند و اصطالحاتی چون: "رضب پشاور" ، " تولید  ،این حال

ر معمول است. مسکوکات باید در جایی ن و مجموعه داران یک اماتکسیال" در بین محقق
نیز با بدون پشتیبانی  ،ساخته شده باشند و انتساب آنها به یک شهر، حتی توسط مدارک

شود. هدف این مقاله جستجوی شواهد موجود برای  شور و شوق به آن نزدیک می
این مقاله در بحث باشد.  های رضب مسکوکات در امپراتوری کوشانی می شناسایی مکان

                                                 
این مطالعه مبتنی بر کارهایی است که به عنوان بخشی از پروژۀ مسکوکات کوشانی در موزیم بریتانیا انجام شده است و   - 13

 خان، غیر ممکن بود. بدون حامیت سخاومتندانۀ همه افراد مشمول؛ به خصوص، آقای جوی کریب و محرتم گل رحیم
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، چون بر تولید و ساخت مسکوکات کوشانی . در قدم نخست مروریمتمرکز استو جهت د
مسکوکات خود دارای شواهدی اند که میتوان آنها را به رضابخانه های مختلف تقسیم 

مورد بررسی قرار کوشانی رافیای امپراتوری غمنود. در بخش دوم شهرهای مختلف در ج
جامع  ۀیک نقش ۀمسکوکات بدست آمده است. ارایخواهند گرفت که در آنها شواهد رضب 

باشد؛ زیرا خالهای زیادی در شواهد وجود ی غیر ممکن مهای دوره کوشانی  از رضابخانه
دارد. با این حال، برخی از مسکوکات طالیی و مسی وجود دارند که میتوانند به آنها نسبت 

 شوند.  قت به نام یک شهر پیوند دادهؤ یا حد اقل به طور م یابند و
 

 کوشانیان ۀسلسل
 اواسط قرن اول میالدی کجوال کدفیزس

 اواخر قرن اول میالدی ویام تکتو
 اوایل قرن دوم میالدی ویام کدفیزس

 میالدی ۷۱۷ – ۷۹۱ کنشکا
 میالدی ۷۳۷ – ۷۱۷ هویشکا

 میالدی ۹۸۷ – ۷۳۷ دیوااوسو 
 میالدی ۹۱۱ – ۹۸۷ کنشکای دوم

 میالدی ۹۱۷ – ۹۱۱ واسیشکا 
 میالدی اواخر قرن سوم کنشکای سوم

 دیوای سوماوسو 
 اوایل قرن چهارم مهی 
 شاکا

 اواسط قرن چهارم کیپونادها
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 مسکوکات کوشانی
اصطالح کوشان اساسا  یک لقب معارص می باشد. این اصطالح در بسیاری از 

یا  منحیث نام، لقب، اصطالح قومی و ، احتامال میالدی مسکوکات قرن دوم الی پنجم
ادعای تباری مشاهده گردیده باشد. از قرن سوم میالدی این اصطالح در بعضی از متون 

 جغرافیایی استفاده شده، با ۀ( برای منطقArmenian and Copticارمنی و کوپتیک )
رخان ؤ ر مکوشانی در این مناطق حکمرانی نکرده اند. از نظ ۀاز سلسل هیچ یکوجود اینکه 

این شواهد حاکی از شاهانی است که برای آنها میتوان یک خط مستحکم  ،حارض عرص
و  به عنوان یک مجموعهآنها را  ۀکدفیزس به بعد ترسیم منود و نیز سلسلکجوال جانشینی از 

منودند شناخت. آن نهاد سیاسی امپراتوری کوشانی که  نهاد سیاسی كه بر آن حكومت می
الهام گرفته از  سی و طالیی عرضه می منودند. مسکوکات مسی عمدتا  عمدتا  مسکوکات م

باشد.  ای و مسی شامل هند، پاکستان و افغانستان در قرن اول میالدی می مسکوکات نقره
ای مغشوش نیز صادر منوده اند، ولی  ای و نقره اولین حکمرانان کوشانی مسکوکات نقره

ا بود که در زمان شاه سوم کوشانی ویام ه مسکوکات طالیی خالقیت و اخرتاع کوشانی
ها در آسیای  کدفیزس رشوع شد. این مسکوکات طالیی الگویی را ایجاد کرد که برای قرن

 (.Cribb:2111;2113میانه و جنوبی مروج گردید)
 ساختار مسکوکات مسی

مسکوکات کوشانی در زمان سلطنت کجوالکدفیزس آغاز گردید و این مسکوکات 
ای بودند. این مسکوکات الهام گرفته از ساختار  مسی و نقرهیعنی اولیه شامل دو جنس 

تحت تسلط وی مروج بود. در بعضی مناطق  ۀمسکوکاتی بود که در منطق
ولی در بسیاری از  ؛دهای مروج بو  امپراتوری)حوزه شاملی و سند( مسکوکات نقره

ای، قبل از رشوع سیستم رضب  جاهای دیگر مسکوکات مسی جایگزین مسکوکات نقره
در طرح و ساختار مسکوکات کجوالکدفیزس از مسکوکات کوشانی گردیده بود. 

پارتی در  –یا هندو  و سکیت(-)اندوساکها –باخرت در شامل و هندو-یونانومسکوکات 
های قبلی نه تنها تنوع  تغییرات در مسکوکات دوره . اینپیروی می گردید جنوب

 دهد.  بلکه حداقل پنچ رضابخانه را نشان می ،مسکوکات
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شاه دوم امپراتوری کوشانی)موزیم بریتانیا  سکه سلطنتی نوع "ساترمیگاس" ویام تکتو، (۷شکل )

1394412134192). 
 

مترکز به تولید کمرت و جانشینان کجوالکدفیزس تالش منودند تا مسکوکات را با 
های مشرتک، استاندرد سازی منایند. ویامتکتو فرزند کجوالکدفیزس یک  استفاده از طرح

(. این اقدام وی کامال  موفقیت آمیز نبود و در ۷نوع استندرد "سلطنتی" را معرفی منود)شکل
یا جدیدا   مسکوکات مختلف منطقوی رضب و ۀزمان سلطنت وی تعداد زیادی از منون

با این  .11 (MacDowall, 1933; Sims-Williams and Cribb1992پیشکش گردیدند)
به چنین موفقیت کوشانی حال، ویامکدفیزس با ارایه مسکوکات یکسان در رسارس امپراتوری 

شاه در حالت ایستاده در یک  ؛مسکوکات وی که دارای مشخصه خاص یعنی دست پیدا کرد.
رب النوع طرف سکه )روی سکه( و در روی دیگر سکه )عقب سکه( ایزد همراه با گاو)مشابه به 

هندویزم شیوا( مزین گردیده است. این نوع مسکوکات در اصل خود بسیار همگون بوده که میتواند 
-pp;412,1913)متچیرن ن نظریات مختلف دارند.ابه یک رضابخانه تعلق گیرد. ولی بعضی محقق

که عبارت اند  مختلف تقسیم منوده است ۀمسکوکات طالیی ویامکدفیزس را به سه رضابخان (419
عین حال بسیاری از دانشمندان به رضابخانه واحد باورمند  . درمی باشند بلخ، تکسیال و پشاوراز: 

هستند که متایزات اندکی ( به این باور Perkins:۹۷۷۱( و پرکینس)Göbl:۷۳۷۱ابل)یهستند. گ
را که متچیرن جهت تفکیک تکسیال و پشاور ارایه منوده است، باید به عنوان تسلسل زمانی دیده 

چنانکه در دوره  ؛باشد شود. دوره سلطنت ویامکدفیزس نشان دهنده اصالحات عمده و اساسی می
 گردید.  پیشکشوی اولین مسکوکات طالیی 

                                                 
گردید و در این دوره به یک نوع  های سنتی فرض بر این دارد که مسکوکات در چندین رضابخانه رضب میتفسیر   - 11

 ولی ساختار شان میتواند پیچیده تر باشد.  ،کاهش پیدا کرد
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میت ویام کدفیزس یک سیاست آگاهانه و عمدی بوده اگر مترکز تولید در دوره حاک
. پرس و ه استیر کردییا هم زود تر تغ باشد، پس این پالیسی به شکست مواجه شده و

سلطنت خویش را به یک نوع مسکوکات مطابق پالیسی ویام  ۀجانشین وی کنشکا دور 
دیگر  ۀابخانو به نظر میرسد که در طول زمان سلطنت وی چهار رض  ندکدفیزس آغاز منود

نیز آغاز به فعالیت منوده باشد. در زمان جانشین کنشکا، هویشکا؛ چندین نوع مسکوکات 
مختلف را میتوان مشاهده منود. مسکوکات دوره هویشکا به طور ساده میتوانند به دو 

گرام  ۷۱سلطنت وی مسکوکات مسی با استاندرد  ۀدر مراحل اولی :دمرحله تقسیم گردن
گرام کاهش پیدا کرد. تنها دو  ۱–۷۷ولی در اواخر دوره وی این استاندرد به  ،رضب میگردید

پرداختند،  رضابخانه در ابتدای دوره وی باز بودند که الی نیمه دوم این دوره به رضب سکه می
های با وزن کاهش  جدید با سبک خاص نیز رشوع به فعالیت منود که سکه ۀولی یک رضابخان

ود. با آنکه تولیدات سکه در دوره کنشکا و هویشکا پیچیده است، اما یک یافته را تولید می من
های ویام را  ای را که سکه سازماندهی نادر در مقیاس بزرگ وجود دارد. هر دو شاه رضابخانه

گردید.  در آن رضب مینیز های واسودیوای اول  منود باز نگهداشتند که بعدا  سکه تولید می
ابخانه تقریبا  در رسارس امپراتوری و حتی فراتر از مرزهای های تولید شدۀ این رض  سکه

. به نظر میرسد که بدست آمده اندشاملی)در خوارزم( و مرزهای جنوبی)در حوزه دریای گنگا( 
های آنها امروزه نادر  ها بیشرت تولیدات محلی داشته و با توجه به اینکه سکه سایر رضابخانه
 وچک بوده اند.رضابخانه های ک هستند، احتامال 

نا  تولید را در دو رضابخانه ادامه داد. یبا پیروی از هویشکا، واسودیوای اول مطم
که در دوره کنشکا و هویشکاه بودند، یکدست تر  یاصلی نسبت به آنهای ۀتولیدات رضابخان

 یا چپ روی و همگون بودند. متایز را میتوان در عالمت کوچک کنرتول در قسمت راست و
سکه های  ۀ(. سکه های واسودیوا و جانشینان وی به انداز ۷)تصویر ده منودسکه مشاه

ها و تحقیقات گذشته آنها همه با  قبلی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در بسیاری از نرشیه
( در سال Göbl)ابلکوشانی شناخته شده اند. گیدورۀ های اواخر  هم منحیث سکه

بر موجودیت این مشکل بناادی منود، اما برای حل این مشکل تالش زی میالدی۷۳۷۱
باشد. در دوره سلطنت واسودیوای  های تقلیدی بعد از دوره واسودیوا پیچیده تر می سکه

اول امپراتوری ساسانی تحت رهربی اردشیر و بعدا  شاپور بخش هایی از باخرت را که تحت 
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مستقیم دولت تسلط کوشانی ها بود، فتح و بدست آوردند. این منطقه تحت حاکمیت 
، ای معروف به کوشانشاه آغاز به رضب ساسانی نیامد و یک قرن بعد دولت دست نشانده

های  های واسودیوا منود. این گروه سکه عرضه مسکوکات تقلیدی با طرح سکهو تولید 
نه در گنجینه ها مخلوط گردیده اند و اهای رسمی دوره کوشانی به طور آزاد تقلیدی با سکه

باشند. خوشبختانه  محلی می ۀدو گروه شامل مبحث تقلید گسرتد میرسد که هربه نظر 
؛ ۷۳۷۷بعد از نخستین تالش ها توسط گیابل، دانشمندان دیگری چون: نیز کریب)

( سهم ۹۷۷۷)و خان (MacDowall:۹۷۷۱(، مک داوال)Cribb: ب ۷۳۷۱الف؛  ۷۳۷۱
 ای را برای حل این مشکل ایفا منوده اند.  ارزنده

های ما بعد هویشکا بیان   های کوشانی دوره کلی را میتوان در مورد سکه ۀنکتچند 
کاهش وزن در مسکوکات همچنان ادامه می یابد، قسمیکه در دوره کنشکای از جمله کرد؛ 

 گرام کاهش پیدا می ۱تا  ۸رسد و در دوره واسودیوای دوم بین  گرام می ۱دوم تقریبا  به 
گرام  ۹( حتی به Kipunadhaزمان کیپونادا ) درها وشانی کند. با پایان دوره سلطنت ک

های قبلی در آنها به مشاهده منی  گی مسکوکات دوره ههرگز پیچید ،رسیده بود. همچنان
 یک از این شاهان منی رسد. به نظر میرسد که بیشرت از دو رضابخانه برای تولیدات هر

باشد. نسبت دادن  نه نیز کافی میتواند توضیح داده شود و در بسیاری موارد یک رضابخا
ها ناپدید و  های اطراف و لبۀ روی سکه ای دشوار بوده؛ زیرا نوشته مسکوکات به طور فزاینده

یا هم به طور کلی از بین برده شده اند. تنها گروپ کوچکی از مسکوکات که میتوان آنها را 
ها نام شاه را به  سکهباشند. این  ین نسبت داد، مسکوکات واسودیوای دوم میمبطور مط

که دارای  رسم الخط برهمی هندی به همراه دارند. واسودیوای دوم یکی از شاهانی است
نوع سکۀ مختلف بود؛ او تعداد زیادی از مسکوکات را که در آن شاه به شکل ایستاده و  دو

 ۀبخش بزرگی از چالش احیای ساختار رضابخان ءباشد، صادر منوده است. بنا   نشسته می
مختلف  ۀگردد بر اینکه احتامال  مربوط به دو رضابخان می این دو نوع طرح روی سکه، بر

که امروزه به  یهای واحد باشند. سکه ۀاز یک رضابخانای  تواند دو مرحلهیا هم می  باشند و
بستگی به یک آخرین امپراتوران دوره کوشانی، شاکا و کیپونادا، نسبت داده میشوند، 

که به نظر می رسد این مسکوکات همزمان با حکمرانی پادشاهان، در  تصادف ساده دارد
در آخرین مرحله، این نوع مسکوکات تنها یک قطعه برش شده زمخت   گردش بوده اند.
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 ۀمسی بوده که در روی سکه یک تصویر ساده به شکل ایستاده و در عقب سکه یک اله
ود که این نوع مسکوکات را ( اولین کسی ب۷۷۱، ص: ۷۳۷۷)یبنشسته بنظر میرسد. کر

که انتساب این مسکوکات دارای چنین مشکالتی ی مربوط به کیپونادا دانست. از آنجای
( که Mahi)هیپس ساختار رضب آن نیز نا مشخص باقی مانده است. برای م  است،

کنون مشخص نشده است، یا به این ا ای تا سلطنت کوتاه مدتی داشته است، هیچ سکه
یا هم به این دلیل که گروهی از سکه های نسبت داده  تشخیص نشده اند ودلیل که هنوز 

 شده به واسودوای دوم یا شاکا، اشتباه نسبت داده شده اند. 
 ساختار سکه های طالیی

بازسازی ساختار رضب مسکوکات مسی  و ساختاری  ،(۹منودار یا دیاگرام )شکل 
برای تولید مسکوکات طالیی را نشان می دهد. در آغاز قرن دوم میالدی، زمانیکه ویام 
کدفیزس به قدرت رسید، وی امپراتوری بزرگی را به ارث برد که در آن سیستم متمرکز رضب 

مروج بوده. هرچند عدم موجودیت عرف منظم رضب سکه های طالیی،  سکه های مسی در
شینه روشنی دارد. شاهان یونانی باخرت و گندهارا یتولید مسکوکات طالیی در منطقه پ

مسکوکات طالیی استاتر)دینار( صادر منوده بودند و در هند سکه های طالیی  بارها
امپراتوری روم نیز از راه تجارت وارد گردیده بودند که برای بسیاری از کاربران آشنا بود. در 
زمان ویام کدفیزس یک رضابخانه برای تولید مسکوکات طالیی ایجاد گردید که در ابتدا در 
فواصل نامنظم فقط تعداد محدود در آن به رضب میرسید. بعدها تولیدات این رضابخانه 

نهایت به یک رضابخانه با  و تعداد زیادی مسکوکات را در سه واحد ارایه کرد و در بیشرت شد
 . 13سکوکات استاتر و ربع استاتر مبدل گردیدتولیدات منظم م

 ۀکه ظاهرا  مجزا از رضابخانه ای، در اوایل سلطنت کنشکا، دولت کوشانی رضابخانءبنا  
های مسکوکات  که سکه های استاتر)دینار( را با الهام از طرح داشتندمسکوکات مسی بود، 

تر گاه گاهی بوده است. در و تولید مسکوکات ربع استا ندرومی به طور منظم عرضه می منود
دو  دیگری نیز آغاز به فعالیت منوده بود و تولیدات هر ۀاواخر دوره کنشکا یک رضابخان

                                                 
 ۷ مسکوکات طالیی کوشانی را که با واحد تقریبا  (. این که dinar, suvarna, or aureusوس )ییا اور یا هم دینار، سوارنا و و - 13

باشد.  هیچ مدرکی از این دوره وجود ندارد که نشان دهد  ، یک سوال رسگشاده و باز میبوده را به کدام نام مسمی مناییمگرام 
 است. اینها چه نامی داشته اند و چندین نام مختلف قبل و بعد از دوره کوشان برای سکه های مشابه استفاده شده
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دو رضابخانه از  رضابخانه در دوره های جانشینان وی هویشکا و واسودیوا نیز ادامه داشت. هر
تند. تقریبا  در ی در سبک و شیوه داشیکردند و تنها تفاوت جز های یکسان استفاده می طرح

ای در روی مسکوکات به مشاهده میرسد که  اواخر دوره سلطنت واسودیوا است که نشانه
دیگری از منادی که در در یکی از آنها از حرف برهمی و  ،سازد ها را از هم متامیز می رضابخانه

که ارتباطات ( نامیده شده، استفاده منوده اند. ولی بنظر میرسد nandipadaمعموال  نندیپادا )
دو رضابخانه محفوظ بوده است. رضابخانه ایکه در زمان ویام کدفیزس ایجاد  اساسی بین هر

گردیده بود مناد نندیپادا را در اواخر دوره واسودیوا استفاده می منود، بنظر می رسد که 
 ۀگردید. رضابخان اصلی بوده باشد و بسیاری از مسکوکات در آن تولید و عرضه می ۀرضابخان

فرعی بوده باشد که  ۀرضابخان سیس گردیده بود احتامال  أ دیگری که در اواخر دوره کنشکا ت
 نصفی از مسکوکات را تولید منوده است.  تقریبا  
 

 
تولیدات مسکوکات  و طرف راست ساختار رضابخانه مسکوکات مسی طرف چپ (۹شکل )

 .طالیی
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رسد؛ زیرا دو  مبهم به نظر میدر اواخر سلطنت واسودیوا اوضاع تقریبا  مغشوش و 
 آن مناد نندیپادا و نام واسودیوا را در بر یمی شوند. یک نوع ای از مسکوکات پدیدار رده

نوع مسکوکات مقعر  فلزی پهن تر و نازکرت گردید، این ۀگذشت زمان صفح دارد. با
نهایت جایگزین مسکوکاتی که بنام حاکامن ساسانی رضب می  در 19(scyphate)شکل
 –ن به عنوان کوشانوالسله نزد مؤرخو خود را شاه کوشانی می نامیدند، گردید. این س شد

ساسانی و یا کوشان شاه شناخته شده اند که در مناطق شاملی امپراتوری کوشانی، در 
دیگری از مسکوکات ضخیم تر  ۀباخرت و بعضا  در حوزه گندهارا، حکمرانی داشتند. اما رد

یف شده و مخدوش به زبان باخرتی و همچنان تعداد زیادی از تحر ۀشده که دارای نوشت
عالمت کنرتول به رسم الخط برهمی هندی، می باشند. این نوع مسکوکات به نام های 

ها می دانیم که طی یک  کنشکا و واسیشکا صادر و عرضه گردیده اند. نظر به شواهد کتیبه
: که عبارت اند از اه وجود داشتوا، سه پادشیدوره حدودا  چهل سال، پس از مرگ واسود

. این دو رده از مسکوکات منایانگر بودند کنشکای دوم، واسیشکا و پرسش کنشکای سوم
زیرا ردۀ اول آن توسط شاهان ساسانی و یا حاکامن تحت حامیت آنها  ؛یک انشعاب میباشد

با همین رضب و صارد گردیده اند. این دوره  21دوم توسط جانشینان واسودیوای دوم ۀو رد
اصلی و یک فرعی، آغاز و  ۀساختار اساسی رضب مسکوکات طالیی، احتامال  یک رضابخان

به پایان می رسد، ولی تصور کلی بین آنها کمرت مشخص شده است. مسکوکات کنشکای 
ای را دوباره  که واسیشکا سیستم دو رضابخانه حالی دوم تولید یک رضابخانه واحد بوده، در

تأسیس شده صادر و عرضه  نو ۀمسکوکات خویش را تنها از رضابخان فعال منود و پرسش
منوده است. در عین حال، رضابخانه قدیمی از تولید مسکوکات واسیشکا مستقیام  به 

 تولید مسکوکات واسودیوای دوم پرداخته است.
واسودیوای دوم نخستین شاهی است که مسکوکات خویش را با ذکر نام خود 

عرضه منوده است. در زمان واسودوای دوم، حجم تولید به  به رسم الخط برهمی

                                                 
یا در  گردد که شکل بشقاب و پیاله مانند دارند و این اصطالح توسط سکه شناسان به یک نوع مسکوکاتی اطالق می  - 19

مشتق گردیده   که به معنی پیاله است، skyphoیونانی ۀ کل میتوان گفت که مقعر شکل هستند. این اصطالح گویا از کلم
 مرتجم. ( رشح)دانشنامه آزادباشد
 .احتامل زیاد که هدف نگارنده واسودیوای اول بوده باشد و اینجا اشتباها  واسودیوای دوم نوشته شده است. برداشت مرتجم به  - 21
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چه حجم طال اندکی کاهش یافته بود. مهی  بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، اگر
جانشین واسودیوای دوم و شاکا بعدا  جانشین مهی گردید. مسکوکات شاکا نشان 

یک مرحله تغییر در تولید را نشان میدهد، یعنی چند برابر بیشرت از  ۀدهند
محدود به دولت کوشانی  ،تولیدات اجداد وی می باشد. این افزایش در تولید

کوچک قبلی در مگادها، یعنی  ۀزمان سلطنت شاکا یک سلسل نبوده، بلکه در
ند که یکی از سلسله گوپتاها سلطه قدرت را در حوزۀ درۀ گنگا بدست آورده بود

های طالیی را عرضه منوده بود. با  شاهان این سلسله به اسم سامودراگوپتا سکه
ولی مقیاس تولید آن بیشرت از  ،آنکه مسکوکات وی با الگوی کوشانی ها بوده

 خر دورۀ کوشانی و پرسش درأ تولیدات دوره شاکا بوده است. ساختار مسکوکات مت
ر یک قرن گذشته مورد بحث و اختالف نظر قرار باره چگونگی رضب آنها، تقریبا  د

داشته است. مطالعات قالب رضب مسکوکات از ویام کدفیزس رشوع الی واسودیوا، 
معلومات ارزنده و جامعی را پیرامون ساختار مسکوکات ارایه منوده است. اما نتایج 

 ۀزیرا منون ؛خر کوشانی بعید بودهأ مشابهی برای ساختار مسکوکات شاهان مت
کاملرت بوده و در بخش بعدی مشکل مربوط به سکه های و مسکوکات بسیار اندک 
 شاکا بررسی خواهد شد.

 شامره گذاری رضابخانه ها 
یا عالمت مخصوص رضابخانه را ندارند. از ایرنو قبل  مسکوکات کوشانی هیچ نشان و

ری گردند. بحث ها، الزم است تا آنها شامره گذا از مکان یابی و تعیین موقعیت رضابخانه
های کوشانی برجسته منود  دو؛ آگاهی و عدم آگاهی را در مورد ساختار رضابخانه قبلی هر
ای از چگونگی آشکار ساخنت چنین ساختارها را ارایه می دهد. برای این  بخش منونه و این

موضوع یک مثال واحد کافی خواهد بود؛ زیرا اصل قاعده همیشه یکسان است. یکی از 
ها)وزن، خلوص، توسعه طراحی( مشخص می شود که با گذشت زمان تغییر می کند گی هویژ 

ها بررسی می شود تا ثابت شود که آیا آنها متوالی یا موازی  و سپس رابطه بین مجموعه
 های متعدد خود را در توالی موازی نشان می دهند. رضابخانهحال آنکه،  ؟هستند
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گی  ههی، شاکا و کیپونادا، ویژ در مورد سه پادشاه آخر سلسله کوشانی، م
که به ما امکان ردیابی را در گذر زمان می دهد، وزن مخصوص است. وزن 
مخصوص اندازه گیری غلظت یک سکه میباشد و با توجه به فلزی که از آن سکه 

ۀ تغییر می کند. بنظر می رسد که از دوره کنشکا رضابخان ،ساخته می شود
طال تقلب کرده باشد، عرفی که به رسعت مسکوکات طالیی در حجم و مقدار 
پیدا منود. این کاهش در حجم و  رسعتالی بعد از دوره واسودیوای دوم نیز 

زمینۀ ترتیب و تنظیم مسکوکات را  و مقدار طال باعث کاهش وزن مخصوص شده
(. از زمان سلطنت Oddy, Cribb 1993b; Bracey, Oddy, 2111فراهم منود)

انه همچنان رشوع به افزودن حروف برهمی به عنوان اول، رضابخ یوایواسود
عالمت کنرتول منوده است. این عالیم در ابتدا با شهرهای رضابخانه اشتباه 

"هجاهای دیگر میتوانند به عنوان حروف اول نام شهرهای گرفته شده بودند: 
" برای پروشاپورا Paرضابخانه و والیات در نظر گرفته شوند. بنابراین؛ ممکن "

" Chuبرای گندهارا، و " "Ga" برای ناگاراهارا )جالل آباد(، "Na)پشاور(، "
" و شودراکاس Chutrasaکه در چوتراسا " "  برای اقوامیKhuو"
"Kshudrakas ،که در سواحل باالیی و میانی دره اندوس مسکن گزین بودند "

ضح (. این فرضیه به طور واChattopadyay 1931, p. 111)استفاده می شد."
یونانی  –های مسکوکات هندو بر اساس یک معادله عالیم برهمی با مونوگرام

، هرچند، چنین 21بوده که هنوز هم عنوان تشخیص رضابخانه تلقی میگردد
پس تعداد آنها   تفسیری کامال  غیر ممکن است. اگر اینها رضابخانه بوده باشند،

که دوره سلطنت وی بسیار نیز از یک دوره به دوره دیگر باید ثابت باشند. مهی 
در  " بوده کهpu" و "maکوتاه مدت بود، مسکوکات وی تنها دارای دو حرف "

که مسکوکات شاکا دارای  حالی قسمت پایین بازوی وی به مالحظه میرسد. در

                                                 
قابل  یونانی نیز غیر –با آنکه موضوع خارج از این بحث میباشد، مگر تفسیر مونوگرام های مسکوکات هندو  - 21

سیس شد، موجودیت أ م به عنوان بخشی از سنت رضب سکه تم کنرتول یا مونوگرایقبول بوده. هنگامی که عال
آشکار است که رضابخانه های  اما سمبلیسم یا نشان پردازی آنها اختیاری بود. این موضوع کامال  ،آنها الزم بود

 و معانی آنها نیز متفاوت میباشد. اند مختلف در دوره های مختلف این عالیم را استفاده منوده 
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محدود  "bhasata" و "bhadraرا به دو حرف " تنوع بسیاری بوده و جانشین وی کیپونادا دوباره آن
ممکن است اغوا شویم که تقسیم مسکوکات مهی و کیپونادا را با دو عالمت کنرتول . 22می سازد

 (.۹آنها به صورت تقسیم به دو رضابخانه ببینیم و دقیقا  چنین ارایه و پیشکش شده است)تصویر

طور واضح با گذشت ه باشند و ب های متنوع می مسکوکات شاکا که دارای عالیم و نشانه
اول ایجاد برقراری رابطه بین آنها بود.  ۀآنها رومنا گردیده است. از ایرنو مرحلزمان تغییراتی در 
( انجام شده بود و توسط اوددی و ۷۳۷۱هایی در گذشته توسط گیابل) در این راستا تالش

که توسط اوددی و گیابل ارایه شده است در شکل  یب( تکمیل گردید. بازسازی۷۳۳۷کریب)
ها منحرصا  بر اساس شواهد روی  (. این دوباره سازی۸ست)شکلسوم اینجا نشان داده شده ا

های کنرتول برهمی به مالحظه  یا نشانه سکه صورت گرفته می تواند. در روی سکه عالیم و
از یک نوع واحد تشکیل شده  که عقب سکه میرسد که آنها را از هم متامیز می سازد. در حالی
جام فراوانی در قسمت چپ شانۀ وی و نیم تاج است که الهۀ ارداخشا در روی تخت نشسته، 

)دیهیم( در دست راست وی، به تصویر کشیده شده است. در قسمت باال سمت چپ مناد 
" شناخته شده و در سمت راست یک نوشته تحریف tamghaسلطنتی است که با نام تامگا "

وده و از هامن ابتدا یونانی ب -ینی تقلیل می یابد و با حروف باخرتی یشده که به یک عنرص تز
( خوانده شده است. به طور واضح رضابخانه نیازی به متایز یا عالمت ΑΡΔΟΧÞΟارداخشا )

 گذاری عقب سکه را نداشته است. 

 
 .ب(۷۳۳۷اوددی و کریب)دیدگاه های رضابخانه با توجه به  م و نشانهیعال (۸شکل )

                                                 
 " مشکالتی وجود دارد. bhasanaقسمت خوانش این حروف"یا هم در  و  - 22
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پژوهشی مسکوکات کوشانی که در حال انجام است، مطالعه و  ۀبه عنوان بخشی از پروژ 
های قالب مسکوکات شاهان  بررسی اولیه روی قالب این مسکوکات انجام شد. تحلیل و بررسی

هویشکا و واسودیوا، غالبا  ارتباط بین انواع مختلف این   ، کنشکا،ساولیه کوشانی، ویامکدفیز 
ل می مهای مسکوکات شاکا بسیار اندک و نامک منونهسفانه أ مسکوکات را هویدا منود. ولی مت
متایزات سبک و روش در عقب و قالب رضب سکه  ،مطالعه ۀباشد. خوشبختانه در جریان پروس

فردی بوده و  ،سکه شناسایی گردید. این چنین طبقه بندی متایزات در سبک، تصویر و تحلیل
منونه مسکوکات شاکا این طبقه قت می باشد. مسلم است که با افزایش ؤ فقط طبقه بندی م

بندی واگذار شده و جایگزین نظریات دقیق تر و جدیدتر خواهد شد. برای فعال ، با مدغم 
(، این طبقه بندی برای ما ۱های موجود از عالیم و اصالت و خلوص طال)شکل منودن داده

 دارد.  مفهوم ساختار رضب مسکوکات شاکا را ارایه می
 

 
 .و عقب مسکوکات شاکاترکیبات رو ( 4شکل)
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با  Aبا حجم طالی باال و گروپ  Bبا آنکه هیچ پیوند مستقیمی میان گروپ 
دو میتواند مربوط به یک  حجم طالی پایین دیده منی شود پس ترکیب هر

باشد. رده اول، از  موازی می ۀواحد باشد. طرح کلی منایانگر دو رد ۀرضابخان
" استفاده منوده ولی viعمدتا )اما نه به طور انحصاری( از حرف " Fالی  Cشامره 
" به کار گرفته میشود، به شکلی حک شده است که در قرن syaکه کلمه " زمانی

غرب به یک اصل مبدل گردیده بود. رده دوم با  دوم میالدی در مناطق شامل
 ولی زمانی ،" در مراحل بعدی استفاده منودهbhaاز حرف " Bو   A شامره های

 رفته به روش قدیمی حک شده است.  " به کارsyaکه "
  شهرهای کاندید

گرفت،  دوره شاکا که مورد بررسی قرارموجود در مورد مسکوکات های  داده
ای برای بقیه  مشمول جدول ساختار رضب می باشد. تحلیل و تجزیه مشابه

میتوان اساس آن  ساختارهای رضب در جدول نیز قابل قبول است که بر
غیره نامگذاری کرد. پس از تکمیل این مرحله میتوان  و  ۸، ۹، ۷ها را به  رضابخانه

به مکان های رضب سکه قدم گذاشت که می بایست فهرستی از شهرهای نامزد را 
ها ممکن در کجا ساخته شده باشند؟ قسمیکه قبال  تذکر داده  تهیه منود. این سکه

ه است. به عنوان مثال، در بلندترین دوره شد، رضب سکه یک فعالیت کوچک بود
نفر به طور مستقیم در ساخت سکه  ۷۱های دوره ویام، تنها  تشدید رضب سکه

سیاسی و در عین حال یک عمل  ،که رضب سکهی . از آنجای23مشغول کار بوده اند
عمل اقتصادی نیز به شامر میرود، پس انتظار میرود که محالت رضب سکه در یکی 

ای از مراکز  مجموعه ۀدهند نشان ۷ ۀ. نقشدیاسی قرار داشته باشاز مراکز س
نا  این فهرست تقریبا  کامل یسیاسی امپراتوری از شامل الی جنوب می باشد. مطم

عین  نبوده، با این حال متون باستانی نیز به شکل تکه تکه و پارچه پارچه بوده و در
ایرنو، شهرهای عمده  از شناسی نیز محدود می باشند. های باستان حال پژوهش

                                                 
های اداری نیز مشغول بوده  که در بخش طال، آهن، ابزار و وسایل و کسانی –که در تهیه مواد خام  بر این تعداد باید کسانی  - 23

 .۹۷۷۷اند باید افزوده شود. ارقامی که تا هنوز منیدانیم. براسی 
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بنا بر هر دلیلی، هشت شهری هستند  از بررسی های مان به دور مبانند. شهرهای ذیل احتامال 
که از اهمیت سیاسی بارزی برخوردار بوده اند: بلخ، رسخ کوتل، کاپیسا )بگرام(، 

 پشاور)پوشکاواالتی(، تکسیال )تکشیال(، کنشکاپوره، ساگاال )سیالکوت( و متهورا.
 

 
 (۷نقشه)

 
بلخ که در نزدیکی دریای آمو احراز موقعیت منوده است، یکی از باالحصارهای  :بلخ

های  عمده به شامر میرفت که در بسیاری از متون قدیمی از آن یاد شده است. پژوهش
باخرت الی دوره تیموری به  –شناسی در این محل نشان میدهد که از دوره یونانوانباست

شکل مداوم مورد استفاده و مسکن گزینی قرار گرفته است. قرار گفته 
باخرت توسط  –( ایوتیدیموس شاه یونانو Polybious( )۷۷4۱۳ ،۷۷4۸۱)پولیبیوس

ه بود و احتامال  این محل آنتیوخوس سوم شاه سلسله سلوکی در این محل محارصه گردید
(. در سده ۳۳، شامره ۷۳۷۹ها بود)بال  باخرتی –یونانوشاهان پایتخت باخرت در زمان 

نا  یکی از مراکز رضب سکه بوده است. مسکوکات یبلخ مطممیالدی های سوم و چهارم 
ها در باخرت تسلط داشتند، در همین جا رضب  که بعد از کوشانیای هکوشان شاهان، سلسل

های خود  ها، کوشان شاهان بعضا  اسم رضابخانه را نیز در سکه گردید. برعکس کوشانیمی
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در آن اسم بلخ تذکر یافته  سوم که سکه مربوط به هرمزد است، می گنجانیدند. تصویر
(. ما میدانیم که 3و به شکل واضح در قسمت راست قابل مالحظه می باشد)تصویر 24است

ژیک بوده و پس از سقوط یسیاسی در یک منطقه مهم اسرتاتاین شهر یکی از مراکز مهم 
دهنده این  گردید. آیا این نشان ها در این شهر رضب می ها، سکه اداره شهر از کوشانی

  22رضابخانه عمل مینمود؟ است که در زمان کوشانی ها نیز منحیث شهر
 –وبین اواخر دوره سلطنت واسودیوای اول و مسکوکات صادر شده توسط کوشان

د که به اسم واسودیوا رضب گردیده اند. این نساسانیان، یک ردیف مسکوکاتی وجود دار 
 –نوع مسکوکات با حفظ نام امپراتور کوشانی به تدریج شکل و ساختار مسکوکات کوشانو

تغییر و گذار بسیار دقیق و ماهرانه بوده که  ۀساسانی را به خود اتخاذ منوده بود. این مرحل
(. منونه طرف چپ منایانگر این تغییر در ۱م نشان داده شده است)تصویردر تصویر چهار 

های فرعی نیز به مالحظه می رسد. ظاهرا   عالمت کنرتول بوده که این عالمت در رضابخانه
( را در سمت راست nandipada)23دو رضابخانه به طور همزمان منادی از ناندیپادا هر

دو  ین مرحله به شکل آشکار هویدا است که هرسکه، معرفی منوده اند. از ایرنو، در ا
ای اطراف  ( که به شکل نقطهo)مرجع مرکزی پاسخگو هستند. عالمت رضابخانه به یک

های است که معموال  در مسکوکات دوره کوشانی غیرمعمول  گی هسکه را مزین منوده، از ویژ 
مسکوکات دوره )سواستیکا( در روبرو میشویم. عالمت صلیب شکسته ولی با آن  بوده،

اما در مسکوکات کوشان شاهان یک عنرص اصلی میباشد.   کوشانی دیده منیشود،
بنابراین، زمانیکه این مجموعه از مسکوکات به نوع آخری در سمت راست تصویر چهارم 

ها رضب و صادر نشده است. پس، این  مراجع رسمی کوشانی که توسط رسید، مشخصا  
ها به کوشان شاهان چه زمانی صورت گرفت؟ از  شانیانتقال کنرتول رضب سکه از کو 

که رضابخانه فرعی عالمت ناندیپادا را معرفی می مناید، به نظر میرسد که تقریبا   زمانی

                                                 
 ، در مورد نسبت دادن این مسکوکات به بلخ ابراز شک و تردید منوده است. ۹۸، ص: ۷۳۷۱گیابل   - 24
ای از ارایه ها و جلسات انجمن سکه شناسان رشقی در  استداللی که در اینجا بیان شده است از کریب می باشد که در مجموعه  - 22

  آکسفورد ایراد گردیده است.
( هندی میباشد در حقیقت سم گاو را نشان میدهد که سمبول گاو شیوا در MA) این عالمت که شکل حرف ما  - 23

 آیین هندوئیسم می باشد)دانشنامه آزاد. افزوده شده توسط مرتجم(.
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هفت قالب رضب روی سکه قبل از اولین مسکوکات کنشکای دوم، موجود بوده است. رابطه بین 
می سازد.  هابخانه اصلی چندین قالب را دوبار های اصلی و فرعی معموال  در این است که رض  رضابخانه

( و قبل از oموجودیت چهارده قالب در رضابخانه اصلی می توانند تغییر كنرتل را بعد از معرفی عالمت)
معرفی نقاط متواتر اطراف سکه، نشان دهد)مرشوط بر عدم اطمینان معمول در تخمین چگونگی 

 های بجا مانده(. انتخاب منونه قالب
به شواهد منابع تاریخی، اردشیر امپراتور ساسانی در اوایل سده سوم نظر 

 Bashamباالی امپراتوری کوشانی حمله منود که شهر بلخ نیز مشمول آن میباشد)

زیرا ؛ از اهمیت خاصی برخوردار است ،(. این هجوم گزارش داده شده1933
در مسکوکات نیز  همزمان و مطابق به مرحله انتقال و تغییر می باشد. این موضوع

ها از یک  زیرا رضب سکه در بعضی از رضابخانه به طور واضح به مالحظه می رسد، 
قل گریده بود. تنها مرحله گذار شناخته شده تمرجع رسمی به مرجع رسمی دیگری من

برای ما، هامنا سقوط باخرت بدست ساسانیان است. این رده مسکوکات قبل از صدور 
بوده و به نظر می رسد که توسط ساسانیان در بلخ ایجاد سکه توسط کوشان شاهان 
ای از مسکوکات کوشان شاهان در بلخ رضب می گردید. از  گردیده باشد. بخش عمده

ها نیز در بلخ موقعیت داشته است. نظر به  کوشانی ۀایرنو، به نظر می رسد که رضابخان
ت واسودیوای اول یک اینکه، از پایان دوره سلطنت ویام کدفیزس الی صدور مسکوکا

های مهم  تسلسل مداوم دیده می شود، این احتامل وجود دارد که یکی از رضابخانه
  ها در بلخ طی سده دوم و اوایل سده سوم، قرار داشته است. کوشانی

تواند منحیث محالت رضب سکه مد  ساحات دیگر باخرت چون رسخ کوتل می رسخ کوتل:
های بزرگ معبد بوده که  نزدیک آن، رباطک دارای ساختامن نظر گرفته شود. رسخ کوتل و ساحه

ای باالی تپۀ بلندی ساخته  مربوط به سلسله کوشانیان دانسته می شود. رسخ کوتل در کنار دره
شده است. یک راه پله بزرگی از قسمت پایین دره به باالی تپه منتهی میشود و این محل یکی از 

انی که از شامل به جنوب بین باخرت و گندهارا رفت و آمد های عمده و برجسته برای سیاح مکان
های  متذکره کتیبه ۀ(. از هر دو ساحRosenfield 1931, pp. 124-133شامر میرفت) داشتند، به

( کمک می bagolagosرسمی بدست آمده است که برای شناسایی عنوان "بگولوگوس" )
(. در متهورا به حیث دیواکوال Sims-Williams and Cribb 1992; Gershevitch 1919مناید)
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(devakula شناخته شده است که بعدا  در مورد این ساحه بحث خواهیم کرد. تنها همین موضوع )
 برای اثبات رسخ کوتل منحیث یکی از مراکز مهم سیاسی بسنده می باشد. 

غرب بلخ و در رشق  ها برای ما، در رضب سکه در این منطقه بوده که در زبان یکی از کلیدی ترین رسنخ
ای است که زبان یونانی در دوره یونانیان باخرت و  گی میکند. این هامن منطقه هرسخ کوتل از آن منایند

مقلدین آنها، بطور انحصاری مورد استفاده قرار داشته است. در دوره سلطنت کجوال کدفیزس بیشرتین 
-Heraiosسنب) -یک رده از مسکوکات هیرایوسزبانه بود، ولی  مسکوکات وی دارای نوشته و رسم الخط دو

Sanab(که عمدتا  از مناطق شاملی امپراتوری بدست آمده است، به زبان یونانی می باشد )Cribb 

یت مشخص شده برای زبان یونانی وجود دارد که کوشانیان برای یکسان سازی و(. یک اول۱()شکل1993
وع "ساتر میگاس" ویام تکتو تنها با رسم الخط یونانی ند. مسکوکات سلطنتی ندمسکوکات شان استفاده منو 

های اولیه سلطنت کنشکای اول زبان باخرتی  (، هامنند مسکوکات کنشکا. در سال۷رضب شده)شکل
و  21جایگزین زبان یونانی گردید. زبان باخرتی به طور گسرتده در مناطق افغانستان مورد استفاده قرار داشت

که به رسم الخط خروشتی نگاشته و معموال  در حوزه  23می شد. زبان گندهاری با رسم الخط یونانی نگاشته
پراکریت که به رسم الخط براهمی نگاشته -گندهارا کاربرد داشت و همچنان زبان ترکیبی سانسکریت

می شد و در حوزه متهورا مورد استفاده قرار داشت، الی اواسط سده سوم میالدی در مسکوکات دیده 
جایگاه مسکوکات کوشانیان را در شامل امپراتوری تعیین می  ،ابراین، زبان و رسم الخطمنی شوند. بن

ای برای قرار دادن حداقل یک مرکز رضب سکه در  مطرح شد، دالیل قانع کننده مناید. قسمیکه قبال 
های طربی در مورد  این منطقه وجود دارد. شهر بلخ به خاطری انتخاب شد؛ چون در یادداشت

نا  یکی از محالت یای است که مطم ای ذکر شده است. این تنها ساحه اسم بلخ به طور ویژه تهاجامت
انتشار مسکوکات کنشکای دوم در باخرت حاکی از آن است که از  ۀرضب سکه بوده و همچنان ادام

   کرد. دست دادن کنرتول رضب از ساحه رسخ کوتل و بگرام تجاوز منی
 
 

                                                 
 Sims-Williamsهای سلطنتی کوشانی، همچنان اسناد اداری از افغانستان ) در پهلوی تعداد محدودی از کتیبه  - 21

 تپه نیز بدست آمده است. -و پاره های سفال از ساحات بودایی مانند کارا ( و نقاشی های دیواری2111
اینها بر  .های جدیدی هستند كه هیچ مبنای تاریخی ندارند و گندهاری)برخالف خروشتی، برهمی و پراكریت( نام زبان باخرتی  - 23

 نامگذاری گردیده اند.   این زبان ها بدست آمده، أکه بیشرتین شواهد منشی منبای مناطق، باخرت و گندهارا، جای
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 .۷. ۷۱۷۷. ۷۳۳۱موزیم بریتانیا  ،یک منونه ای سکه نامشحص نقره ای کجوال کدفیزس (2شکل)

 

)هیوان سانگ( به هند دارای سانگ -رشح سفر راهب چینی ژوان: بگرام )کاپیسا(
دو قسمت مجزا در مورد اسیران در امپراتوری کوشان می باشد. در بخش نخست اشاره 
شده که گروگانان به شکل آزادانه توسط همسایگان مختلف به دربار کنشکا ارسال می 

"در آنجا یک صومعه هنایانایی به شد، ولی قسمت دوم وابسته به روایت بگرام می باشد: 
چیا وجود دارد. طبق روایتی این صومعه توسط فرزند پرس روحانی هان که در -م شاه لونا

(. این داستان Zurcher 1933, 333)"اینجا منحیث گروگان زندگی می کرد بنا شده بود 
بخشی از رشح و توصیف ساحه باستانی کاپیسا، بگرام امروزی می باشد که در سال 

. بدون شک که بگرام 29طور گسرتده حفاری شدتوسط چارلز مسون به میالدی ۷۷۸۷
کلی به عنوان یکی از محالت رضب سکه  جایگاه خاص سیاسی را دارا بود، اما به طور

مطرح نگردیده است. با این حال، حداقل یک سکه وجود دارد که نشان می دهد ممکن در 
 چنین محلی بوده باشد.  در زمان سلطنت ویام کدفیزس

ای  یک منونۀ منحرص به فرد وجود دارد، یعنی یک سکه نقرهدر موزیم بریتانیا 
( از این سکه و 49، ص.1932که ظاهرا  مربوط به ویام کدفیزس است. موکرجی)

ای که ظاهرا  توسط جانشینان ویام کدفیزس رضب شده بودند،  مسکوکات نقره
ه استفاده منوده و استدالل کرده است که امپراتوری کوشانی تولید کمی از سک

ای را برای گردش در رسزمین های هند حفظ منوده بود. وی همچنین اظهار  نقره
                                                 

(. Masson 1911)توسط ولسون به چاپ و نرش رسید۷۷۱۷های مسون در این حوزه در سال  نتایج حفاری  - 29
ی را انجام داده پایمسکوکات نا فهرست شده اما گسرتده بدست آمده از این ساحه کار پ ( باالیErrington)ارینگتون
و برای نسخه رنگه کارکردهای چالز  (Errington and Curtis, 2111)پس منظر کلی مراجعه شود بهای یک است. بر 

 (.Errington, 2114)ون مراجعه شود بهسم
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نظر منوده است كه اینها ممكن است پورانه)به معنای واقعی کلمه "سكه های 
ای از هویشكا ذکر شده است. بسیاری از این مسکوکات  قدیمی"( باشند كه در كتیبه

( همراه با تصویر شامره ۷۳۷۹موکرجی) (21و  23، 24جعلی هستند)تصاویر 
 وMukherjee 1932در تضاد می باشد() ۱۹۸( ص: ۷۳۳۱ارینگتون) ۸۷۷۷

Errington 1992 اما یک توافق عمومی بین دانشمندان چنین است که این سکه ،)
(. این سکه نقره ای قبل از Cunningham 1392; Narain 1931ای نیست) نقره
مسون در شهری نزدیک به بگرام، خریداری شده  توسط چالز میالدی۷۷۱۷سال 

 ,Göblممکن بوده است. گیابل) بود. جعل سکه با این کیفیت در این زمان غیر

های طالیی مرتبط  با سکه ،بها را به عنوان یک سکه فلزی گرانسکه ( این 1934
از نگاه ساختار، این سکه  های مسی تعلق دارد. دانست اما معلوم دار است به سکه

شباهت زیادی با مسکوکات مسی بدست آمده از ساحه بگرام دارد. با این حال، 
ای در نوشتۀ رو و عقب سکه نیز دیده می شود که اصالح "ساتر"  تفاوت قابل مالحظه

(soter( "در نوشته یونانی هیچ موجود نبوده و "سا )sa( "در "ایسوراسا )isvarasa )
برای گردش و  رسد. پس این سکه احتامال نیز در نوشته عقب سکه به مالحظه منی 

طور واضح توسط یک قالب جدید رضب شده ه استفاده در نظر گرفته نشده و ب
، شاید بخشی از روند ءاست)شواهد موازی در این زمینه قابل مشاهده است(. بنا  

ی طراحی رضابخانه در این منطقه باشد که این منونه خود گواه بر آن است. از آنجای
آزمایشی برای گردش در دیگر نقاط دور دست ارسال نشده است، پس  ۀمنون که یک

 Braceyیکی از محالت رضب مسکوکات مسی در حومه بگرام قرار داشته است)

2119.) 

 
 .(IOC. 213ای ویام کدفیزس ) سکه نقره (3شکل)
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متام مسکوکات مسی ویام  کدام رضابخانه؟ قسمیکه قبال هم تذکر داده شد، احتامال 
کدفیزس محصول یک رضابخانه واحد باشند. این رضابخانه یکی از مراکز اصلی تولید در 

آن دارد که بیشرتین  دوره کنشکا و جانشینان او باقی مانده بود. بنابراین، این داللت بر
د. مسکوکات مسی از دوره ویام الی کنشکای دوم در حوزه بگرام تولید و صادر می شدن

قسمیکه بنظر می رسد، هیچ وقفه و سکتگی شگرفی در روند رضب مسکوکات مسی الی 
دوره واسیشکا/ واسودیوای دوم دیده منی شود، از ایرنو، بگرام حتی پس از سقوط متام 

   ها قرار داشته است. تحت تسلط کوشانی ،های باخرت بدست ساسانیان قسمت
-Ch’ien-t’oوی ) –تو  –چیان "اگر شخصی از کشور  پشاور )کنشکاپورا(:

weiشه ) –لو  -( ]گندهارا[ به مدت چهار روز بطرف جنوب برود، به کشور فوFu-

lou-sha پشاور[ می رسد. در زمانه های قدیم، هنگامیکه بودا در راس شاگردانش[ )
بعد از ´( چنین گفت:  Ānandaدر این کشور گشت و گذار می کرد، برای آنندا )

( Chi-ni-chiaچیا ) –نی  -( من، پادشاهی به نام چیParinirvānaنیروانا ) پاری
با آنکه از این . 31´"ای را برپا خواهد کرد ]کنشکا[ خواهد بود که در این محل ستوپه

ستوپه برجسته کنشکا اغلب در یادداشت های چینایی ذکر شده است، اما امروز 
 ۷۳۷۷( در سال Spoonerشواهد بسیار اندکی از آن باقی مانده است. اسپونر )

تحقیقاتی در این ساحه انجام داد و الی تهداب ستوپه حفاری منود که در اثر آن 
جعبه تربکاتی را که در ابتدا اشتباها  به شاه کوشانی کنشکا نسبت داده شده بود، 
کشف و بدست آورد. در حقیقت به نظر می رسد که این جعبه در اواخر سلطنت 

( Falkد و جدیدترین ترجمه نوشته روی آن توسط فالک )هویشکا گذاشته شده باش
را  بلکه خصوصی بوده است. وی آن ،نشان می دهد که این یک اهداء سلطنتی نه

"در شهر کنشکاپورا این جعبه عطر ... تحفه مهندسان مذهبی و چنین خوانده است: 
( در Mahasena (and) Sagharaksitaزاهد می باشد، از مهاسینا )و( ساگاراکسیتا )

صومعه )بنا شده توسط( )مهارا(جا کنشکا. ممکن است این برای رفاه و خوشبختی 
همه موجودات باشد. در پذیرش همه آموزگاران مکتب رسواستیوادا 

(Sarvastivada".) 
                                                 

 (.Zurcher 1933, p. 314)نقل قول شده در  هین، -مرتبه فا بیوگرافی راهب عالیاز   - 31
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این موضوع در گذشته به طور گسرتده مورد بحث قرار گرفته است)برای ترجمه قبلی این 
(. این ۷۳۱ – ۷۳۱، ص: Errington and Cribb))  ۷۳۳۹به: ارینگتون و کریبمنت مراجعه شود 

جعبه تربکات به طور واضح نشان میدهد که این شهر به اسم کنشکا امپراتور کوشانی مسمی 
گردیده بود)با آنکه معموال  به نام فعلی از آن یاد میشود و این از آن جهت بوده که با کنشکاپورا 

از کنشکا نامگذاری گردیده است، اشتباه گرفته نشود(. این کتیبه و  کشمیر که آن هم پس
های راهبان چینی حاکی از آن است که این شهر دارای نقش سیاسی مهمی بوده و  یادداشت

ای  ( بخش عمده۷۳۷۱گاهی از آن به عنوان پایتخت امپراتوری کوشانی یاد گردیده است. گیابل)
ای نسبت می دهد که به باور وی در پشاور واقع بوده است،  هاز مسکوکات کوشانی را به رضابخان

اینها در برگیرنده مسکوکات طالیی و مسی و همچنان مسکوکات رضب شده در بلخ که در باال به 
( همچنان این چنین دیدگاه دارد که ۱۷۱، ص ۷۳۱۷آن اشاره صورت گرفت، می باشد. متچیرن)

اتی( یک رضابخانه مهم برای امپراتوران کوشانی بوده است. پشاور )پروشاپورا یا در نزدیکی پوشکالو 
و تکسیال  ای از مسکوکات مسی را از دوره کنشکا الی واسودیوا به رضابخانه پشاور وی بخش عمده

وا یهای طالیی واسود که محل رضب سکه نسبت داده است. عالوه بر این، متچیرن پیشنهاد منوده
ند. وی همچنان آن عده از مسکوکات طالیی واسودیوا را به در پشاور و تاکسیال قرار داشته ا

 Mitchinerرضابخانه پشاور نسبت داده است که معموال  محصول رضابخانه اصلی می باشند)

1913, pp. 443-441 این هامن تولیدی است که در اواخر دوره سلطنت واسودیوا فعالیت آن .)
 احتامال  از بلخ صادر و عرضه می شد. متوقف گردیده بود و قسمیکه در باال دیده شد 

اردشیر هنوز هم  ۹۸۷نفوذ ساسانیان الی پشاور در این مرحله بعید به نظر می رسد. در دهه 
یا هم یک دهه بعدتر به قدرت  قدرت بود و کنشکای دوم هم در همین مقطع زمانی و ۀبر اریک
" سپس وی ]اردشیر[ از سواد . طربی در مورد فتوحات اردشیر چنین نگاشته است: 31رسید

                                                 
( می Po’tiaoپوآتیائو)هنوز نامعلوم میباشد. منابع چینی اشاره به نام  ،قدرت تکیه زد ۀتاریخی که کنشکای دوم بر اریک  - 31

. واسیشکاه بعد از ۹۸۷/۸۷" در سال K"رشوع می شود نه  "Vرا به نامی ربط داد که به حرف " مناید که به آسانی میتوان آن
میالدی می باشد. این امر میتواند دوره سلطنت  ۷/۹۱۱که مطابق  ۹۹وی مربوط به سال  ۀکنشکا بوده که اولین کتیب

رخ شده که کدام آن توسط کنشکای دوم، به جای ؤ کتیبه های م ۀسفانه مسئلأ کنشکای دوم را بین این تاریخ ها قرار دهد. مت
 ۹۱۹ – ۹۱۷های  شاپور اول در بین سال کنشکای اول صادر شده، هنوز هم موضوع بحث بر انگیز می باشد. با این حال،

 یا دوره کنشکای دوم صورت گرفته باشد.  به نظر میرسد که سقوط بلخ در اواخر دوره واسودیوا و ءجانشین اردشیر گردید، بنا  
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(Sawad( به طرف استاخر )Istakhr( حرکت کرد، از آنجا ابتدا به ساگستان )Sagistan سپس به ،)
ا به ابراسهر )Gurganگرگان ) (، مرو، بلخ و خوارزم به دورترین مرزهای Abrasahr( و بعد 
ی از مردم را کشت و رسهای های خراسان رفت و پس از آن به مرو برگشت. پس از آنکه بسیار  آستان

( مستقر شد. سپس Gorآنها را به آتشکده آناهیتا فرستاد، از مرو به پارس بازگشت و در گور )
(، پادشاهان توران و مکران به پیش وی آمدند و پیشنهاد اطاعت و Kusanفرستاده پادشاه کوشان )

 (.Basham 1933, appendix 1)فرمانربدای شان را ارایه منودند"

( همچنین قسمتی از مسکوکات تولید شدۀ دوره کوشانی ۷۷، ص: ۷۳۳۷رنس و میرزا)ب  
آن  أکه منش مورد خزینه توپی های شان در را به رضابخانه پشاور نسبت داده اند. در بررسی

گندهارا بوده و پشاور نیز یکی از مراکز مهم آن بود، از ایرنو بعضی از مسکوکات به این محل 
یکی در تکسیال،  نسبت داده شده است. به باور ایشان در این خزینه مسکوکات پنج رضابخانه

یکی در پشاور، دیگری در متهورا، یکی هم غیر قابل تفسیر "رشقی و غربی" و یک رضابخانه در 
افغانستان که در دوره واسودیوا فعالیت داشته اند، می باشد. بیشرت این مسکوکات تقسیم 

در حقیقت تولید یک رضابخانه بوده و به طور کلی رضب تکسیال که  ،های فرعی شده به گروپ
داده  قسمیکه قبال تذکربوده است.  ترین محالت رضب سکه کوشانیان می باشد، یکی از عمده

که رضب پشاور آنها هنوز هم منایانگر یکی از  اخرت واقع گردد، در حالیشد، باید در ب
 های فرعی نا شناخته می باشد. رضابخانه

ده خزینه)یا مجموعه( مسکوکات شناخته شده وجود دارد که دارای 
مسکوکات واسودیوا می باشند. اما از جمله تنها سه مورد آن به طور درست و با 

های سکه)در کل   گردیده اند که  میتوان قالبیات کافی ثبت و راجسرتیجز
-Tehriگرواال)-تهری ۀو در خزین موضوعات مربوط به رضب( را تشخیص داد

Gahrwal ۀیک مجموع( تنها یک سکه واسودیوا موجود است. خزینه توپی و 
به موزیم بریتانیا  میالدی۷۷۱۱در سال  و بدست آمده مسکوکات که از حومه پشاور

ایرنو، به  دو خزینه از یک حوزه بدست آمده است، از اساسا  هرمنتقل و سپرده شد. 
 والنه خواهد بود. هرو میرسید که تعیین موقعیت محالت رضب مشکل و غیر مس نظر

نشان  ۱دو رضابخانه می باشند، قسمیکه در شکل  دوی آن متشکل از مسکوکات هر
دو خزینه هستند و  خرترین مسکوکات در هرأ ت واسودیوا متداده شده است. مسکوکا
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مورد آنهایی دو خرترین مسکوکات در هر أ از این میان قابل توجه این است که مت
هستند که مربوط به رضابخانه اصلی می شوند نه فرعی. این امر نشان میدهد که 

دریای سند( دو رضابخانه به منطقۀ بین پشاور و اندوس)حوزه  هرچند مسکوکات هر
اصلی زودتر و اولرت به اینجا  ۀرسیده بود، ولی به نظر میرسد که مسکوکات رضابخان

که دالیل خوبی برای اعتقاد داشنت به اینکه محل رضب ی رسیده باشند. از آنجای
اصلی در بلخ موقعیت داشته است، پس محل رضب فرعی باید در جنوب اندوس واقع 

  گردیده باشد، نه پشاور.
 

 توپی ۀخزین  ۷۷۱۱جموعه مسکوکات پشاور م 
 فرعی ۀرضابخان اصلی ۀرضابخان  فرعیۀرضابخان اصلیۀرضابخان 

رحله م
 3 4  2 4 اولیه

رحله م
 4 2   2 میانی

رحله م
  3    آخری

 .تخصیص رضابخانه مسکوکات واسودیوا از خزینه ها (1شکل)
 

کنرتول علمی کاوش های خود  "رس جان مارشال اغلب به دلیل بی توجهی به تکسیال:
زیرا وقتی الزم  ؛مورد انتقاد قرار گرفته است. بعضی اوقات این انتقادات کامال  توجیه شده است

ها به  ای منی توان از شواهد الیه نگاری کشف سکه است یک گزارش نهایی بنویسید، هیچ نتیجه
وقعیت، شخص دچار اشتباه دلیل ماهیت متناقض آنها دریافت منود، بدون تعیین دلیل این م

  .(Allchin 1933, p. 4) "شده و میتواند متام محتوای گزراش را به دیده شک بنگرد
جان مارشال با همکاری انستتیوت رسوی  ساحه باستانی تکسیال توسط رس

ای  باستانشناسی هند مورد حفاری قرار گرفت. این حفاری با مقیاس بسیار گسرتده
ادامه پیدا کرد و میالدی ۷۳۸۱آغاز و الی  میالدی۷۳۷۸انجام شد که در سال 

سیسات أ (، تBhir Moundمشمول سه شهر مرکزی می باشد: تپه باستانی بهیر)
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( که مربوط به دوره کوشانی Sirkap( و ساحه رسکاپ)Sirsukhیونانی در رسسوخ)
تعداد زیادی صومعه و مراکز مذهبی در اطراف این شهرهای مرکزی  ،اند. همچنان

های باستانشناسی از زمان مارشال به بعد  (. پژوهشMarshall 1921نیز موجود می باشد)
سفانه بنابر حجم زیاد أ (. مت2112 ۹۷۷۱متوقف نشده است)مراجعه شود به: خان و دیگران، 

شواهد مادی و همچنان موجودیت بعضی دشواری ها در قسمت نوشتار، به این معنی است که 
( فهرست ۹۷۷۷؛ ۹۷۷۱به طور کامل آن منترش نشده اند. اخیرا  خان) معلومات مسکوکات هرگز

های زیادی به  نویسی و انتشار آثاری را که در موزیم تکسیال قرار دارند، آغاز منوده است، اما داده
شکل جربان ناپذیر از بین رفته است. تکسیال هم مانند پشاور یکی از محالت مورد عالقه و 

آنعده از مسکوکاتی را که وی به  ،ها می باشد. گیابل ابخانۀ کوشانیمشهور برای انتساب رض 
آيا شواهد کافی   یا حومه آن نسبت نداده است، به تکسیال نسبت میدهد. پس، رضابخانه پشاور و

  ای موقعیت داشته است؟ دسرتس داریم که واقعا  در این محل رضابخانهه ب
واسودیوا از این محل  تعداد محدودی از مسکوکات طالیی شاه کوشانی

بدست آمده است. برخالف مسکوکات دو خزینه کشف شده در شامل اندوس که 
قبال  مورد بحث قرار گرفت، متام این هفت سکه تولید رضابخانه فرعی می 

 ۀ. در چهار آن)از یک قالب روی سکه استفاده شده( مربوط به مرحل32باشند
آخری می باشد. نظر به ساختار مشابه  ۀمیانی و سه دیگرش مربوط به مرحل

ها همه باهم یکجا بدست آمده باشند. با آنکه  آنها، به نظر میرسد که این سکه
ولی میتواند منایانگر تغییر گردش مسکوکات در  ،این معلومات محدود بوده

اندوس باشد. در حوزه شاملی اندوس مسکوکات رضابخانه اصلی، اما در  ۀحوز 
ات رضابخانه فرعی مسلط بود. این امر می تواند با حوزه جنوب مسکوک

ایکه در تکسیال موقعیت داشته است، سازگار باشد. هرچند  رضابخانه فرعی
 جنوبی نیز رشح و توضیح داده شود.  ۀمیتواند با یک رضابخان

 

                                                 
یید منوده اند که هیچ سکه طالیی واسودیوا أدو محقق ت ، هر۱۷، ص: ۹۷۷۷و خان  ۱۷۷، ص: ۷۳۱۷مارشال   - 32

یید منوده که این مسکوکات از أاز این محل کشف نگردیده است. ولی خان ت ۷۳۸۱ – ۷۳۷۸ای ه بین سال
 های متفرقه و فاقد اسناد بعد از ختم کار مارشال بدست آمده اند.  حفاری
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 محالت دیگر  
محالت دیگری نیز در وسط ساحات رسخ کوتل و بگرام در شامل و تکسیال و 

جنوب وجود دارند. از ایرنو شواهد دست داشته را در این محدوده خالصه  پشاور در
ها)مشمول تصاویر( محدود  می مناییم. ساحات کاوش شده با فهرست کامل سکه

های)مانند ساحات بتکارا و بریکوت( باستانشناسان ایتالیایی محدود  به کاوش
رخواست شد تا شده است که در آنجا از سکه شناسان )گیابل و مک داوال( د

 مسکوکات را بررسی و منترش منایند. در بعضی از ساحات دیگر نیز مسکوکات
وجود دارد، اما به ندرت فهرست بندی کامل شده اند و در بسیاری موارد مکشوفه 

های دوره کوشانی از آنها تذکر رفته است و برای تعیین تاریخ  تنها منحیث بازیافت
معلومات برای نسبت دادن مسکوکات به یک  ها استفاده شده است. این الیه

جهت گسرتش مسکوکات با محالت  مشخص کافی نبوده؛ بنابراین، در ۀرضابخان
 رضب کمک منی مناید. 

( نیز از آن تذکر Milindapanhoشهر کنونی سیالکوت، قسمیکه در میلینداپنها): سیالکوت
اشد. در منت بودایی میلینداپنها، این ( می بSagalaرفته است، معادل با پایتخت میناندر ساگاال)

های بودایی مجسم شده  یونانی به عنوان یک راهب فرهیخته برای رشح و توصیف آموزه-شاه هندو
نظر میرسد که تذکر نام وی ه های مابعد میناندر است، ولی ب است. با آنکه این منت مربوط به دوره
 امال  دوره کوشانی، باشد. های بعدی، احت بازتاب دهندۀ اهمیت ساگال در دوره

شاهان و یا شاپور دوم شاه  های کوشان یک مقطع زمانی پیرشوی در احتامال 
از حوزه تکسیال شده باشد. مسکوکات  ها ساسانی و یا هم کیداریان باعث راندن کوشانی

ای در این  ندرت از این ساحات بدست آمده است و اگر رضابخانهه خر کوشانی بأ شاهان مت
فعالیت داشته، باید نقل مکان داده شده باشد؛ پس سیالکوت میتواند یکی از شهر 

ها که در پایین باالی آن بحث خواهد  محالت منتخب بوده باشد. بنابر محدودیت خزینه
 ۀشد، یک رضابخانۀ شاملی و جنوبی در اواخر دوره کوشانی پیشنهاد میگردد. اگر رضابخان

خانۀ دیگر در جنوب منتسب ، پس باید یک رضابت دادشاملی را منیتوان با تکسیال نسب
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باره  نظر میرسد که دره معقول بوده میتواند، اما ب ۀگردد. از ایرنو، سیالکوت یک گزین
 مراکز اداری بین گندهارا در شامل و منطقه متهورا در جنوب اطالعات کمی وجود دارد.

( اسم سه شاه؛ Rajatarangini I.133-111)33در راجاتارانگینی :کنشکاپورا و هویشکاپورا
را که ایشان در کشمیر بنا منوده اند، تذکر یافته است. در  یهویشکا، جوشکا و کنشکا و شهرهای
سیسات شاهان کوشانی مرتبط می باشد؛ یکی شهر فعلی أ کشمیر دو محل وجود دارد که با ت

یک بنیاد سلطنتی  شده است اساس نامش منحیث هویشکاپورا شناخته ( که برUskhurاوسخور)
( با کنشکاپورا. Kanispurمیالدی( و دیگری شهر کنونی کنیشپور ) ۷۳۷ – ۷۱۷توسط هویشکا)

دو ساحه آثار دوره کوشانی بدست آمده است، مگر هیچ شواهدی وجود ندارد که این محالت  از هر
 (.Mani 2114a, Mani 2114b, p. 93مراکز اداری بوده باشند)

مسکوکات کجوالکدفیزس در یک روی سکه گاو و در روی دیگر آن شرت به  در بعضی از
های یکی از  ب(. این نوع مسکوکات ادامه سبک رضب سکه۷ تصویر کشیده شده است)شکل

که ترکیب گاو و شیر در آن به مالحظه  ( بودهZeionisesسکایی زئونیزس) -فرمانروایان هندو
 Cribbدر زمان ویامتکتو نیز ادامه داشت)الف(. این نوع مسکوکات  ۷میرسد)شکل: 

پیش از این چنین اظهار نظر گردیده بود که این مسکوکات از حوزه  ج(. ۷()شکل 1992:
سیس توسط کنشکا و أ ت کشمیر صادر شده اند. ولی چنین مسکوکاتی منیتواند از یک مرکز نو

ی دیگری و یا هم یکی از توسط یکی از مراکز مهم ادار  یا هویشکا صادر شده باشند، احتامال 
 أثق در مورد منشؤ ها تغییر نام داده باشد، صادر گردیده اند. اطالعات م مراکزی که شاید بعد

این مسکوکات بسیار ناچیز و اندک می باشد. مسکوکات کوشانی از کنشکاپورا، هویشکاپورا و 
بدست نرش سپرده حال به طور جامع  آنها تا امربان گزارش داده شده اند. ولی هیچ یک از

گزارش داده شده؛ سکۀ نوع "ساترمیگاس" ویام تکتو می باشد.  ۀنشده اند، قدیمی ترین منون
بنابراین، انتساب محل رضب بستگی دارد به این که مسکوکات از کجا جمع آوری و یا هم 

 مسکوکات از کدام محل گزراش داده شده اند. ۀ مجموع
 
 

                                                 
راجاتارانگینی یا راجه تارانگینی )به معنی رود پادشاهان( کتابی است نوشته پاندیت کلهن پیرامون تاریخ   - 33
 )مرتجم(.شاهان شامل غرب هند بخصوص کشمیرپاد
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 (3شکل)

 

( چنین بیان Seniorشناسان نیز اتفاق آرا وجود ندارد. سنیور)در این مورد بین سکه 
نظر به تجربه من، تقریبا  متام مسکوکات زئونیزس در کشمیر تحت تسلط هند : داشته است

یک گردآورنده اغلب مناسب است،  (. بدون شک احساسI, 93 :2111))مرزفعلی( قرار دارند
؛ 234، ص.  1،  1913در این مورد متچیرن) شد.دادن آن دشوار میبا اما در حقیقت معیار قرار

(، بدون شک استناد به هامن مدارک و شواهد، مسکوکات 313-312، صص  3،  1913
 های او دیده می شود، به جنوب و غرب تکسیال مربوط می سازد. "جنوب چاچ" را که در نقشه

زی میکند وقتی که خود را بر اساس همین زمینه پایه ری ۀ( عقید122، ص  1391کانینگهام)
های او را در یک ستوپه  من او را به عنوان ساتراپ تکسیال می دانم، زیرا یکی از سکه می گوید:

( به طور عمده از Jihonikaهونیکا ) های جی ( پیدا کردم ... سکهManikyalaدر مانیکیاال )
بنابراین، سه شخص باتجربه در جمع آوری مسکوکات، شامل غربی پنجاب بدست آمده اند. 

 های بسیار متفاوتی نسبت داده اند.  آنها را به مکان
آن مخلوط  دو سکۀ که سنیور تنها سه خزینه مسکوکات زئونیزس را یادداشت منوده است

سه خزینه  هر أهای نوع گاو و شرت دار کجوالکدفیزس می باشد. به باور وی منش با سکه
 :2111)باشد، هرچند دو مورد گزارش داده شده که از این محل بدست آمده باشد میکشمیر 
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I,193)ها که برای شواهد از آنها استفاده صورت  . شایان ذکر است که هیچ یک از این خزینه
 ای از مسکوکات بوده که در گردش تجاری بوده اند. بلکه بسته ،گرفته است، خزینه نه

دو ساحه، تکسیال و  دارای تصویر گاو و شرت هستند از هراین نوع مسکوکاتی که 
دو ساحه  را در هر رچند بخش کوچکی از مجموع مسکوکاتبگرام بدست آمده اند، ه

توجه به این امر، تعیین موقعیت درست این مسکوکات که دارای  . با34تشکیل میدهند
تولیدات کشمیر  حتامال نقش گاو و شرت هستند، با اطمینان کامل مشکل خواهد بود. آنها ا

 اما نسبت دادن آنها نیازمند شواهد مادی بیشرت می باشد.  ،باشند
متهورا که در جناح غربی ساحل دریای یامونا)یمنا( موقعیت دارد یکی  متهورا:

از ساحات مهم دوره کوشانی می باشد. در اواخر قرن نزدهم و اوایل بیستم حفاری 
الزم( در اطراف شهر کنونی انجام شد. در نتیجه این های گسرتده)اما بدون توجه 

ها بدست آمدند: بقایای ساحه کنکالی  ها تعداد زیادی از مجسمه و کتیبه حفاری
ین جین مربوط به این دوره می باشد؛ و ی( تنها ستوپه آKankali Tilaتیال)

می باشد. بگوالگو یک  (Mat( ساحه مات)bagolagosمهمرتین همه بگوالگوس)
طالح باخرتی بوده، بنابراین در ساحه "مت" پیدا نشده، اما اصطالح معادل اص

ها پدیدار شده اند. محوطه "مت" یکی  ( در کتیبهdevakulaپراکریت آن دیواکوال)
از سه مجتمع خاص است)دوی دیگر آن رسخ کوتل و رباطک( که مربوط به بخشی 

بیشرتی از این نوع احات های مذهبی می باشند. احتامال  س از این نوع فعالیت
( که Kamraوجود داشته باشد. کتیبه نامکمل بدست آمده از ساحه کامرا)

ی از این چنین مجتمع باشد و یجزمربوط به قرن سوم میالدی می شود، ممکن 
این نوع  باهای بسیار خوبی  ( نیز شباهتKalchayanهمچنان ساحه کلچایان)

دارد. در حقیقت هشت ساحه در رسارس امپراتوری وجود دارد که میتواند نظیر یک 
  باشند.بوده دیگر برای چنین فعالیت هایی 

اما   در مورد اینکه یک بگوالگو چه بوده است به طور واضح  و دقیق منی دانیم،
شند. این با های مشرتک می گی هکه از آن بدست آمده است دارای چندین ویژ  ساحاتی

ه )بسیاری از آنها دور از ساحه مسکن گزینی قرار دارند(، اما بساحات محالت عامه نبوده
                                                 

 این مجموعه ها.  ۀیک گل رحیم خان و جان پرکینس جهت ارایه معلومات در بار  با ابراز سپاس از آقایان هر  - 34
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نظر میرسد که آنها ارتباطی با آب داشته باشند و ساختارهای هستند که میتوان مجسمۀ از 
ارباب ر کرد. معلوم نیست که آیا پادشاهان در نقش یرا در آن تصو ارباب االنواعشاهان و 
ها برای مقاصد سلطنتی  یا بر عکس. بدون شک که این ساختامن عمل کرده اند واالنواع 

ین سلطنتی" ییا "آ مورد استفاده قرار داشته اند، اما اصطالحتی مانند "معبد سلطنتی" و
بسیار خوش بنیه به نظر میرسند. آنها میتوانند به طور ساده معابدی باشند که عقاید 

 را منعکس می مناید، اعتقاداتی که ممکن بین اکرث افراد جامعه در ها کوشانی ۀسلسل
گذارد. ید می یمیان نبوده است. با این وجود، موجودیت بگوالگو بر اهمیت متهورا مهر تا

( بود و محلی است، در جغرافیای هند امروزی که Surasena)متهورا پایتخت سوراسنا
. شواهد زیادی از حامیت و 32آن تسلط داشتند بر ها نا  گفته میتوانیم که کوشانییمطم

ین برهنمی و بودایی در این محل در یپشتیبانی سلطنتی در راستای پرستش و پیروی آ
بوده، پس یکی از قرن دوم میالدی، وجود دارد. از اینکه یکی از مراکز مهم سیاسی 

تو به بعد این منطقه های کاندید برای رضابخانه بوده میتواند. تقریبا  از دورۀ ویام تکشهر 
 گردید.  ها جزو قلمرو سلسله کوشانی

( یک رده از مسکوکات اولیه ویام تکتو را که در آن تصویر p. 31 ,1933مک داوال )
که در متهورا قرار داشته، نسبت  یهای وس مجسم گردیده، به یکی از رضابخانهیایستاده ز

"این های کانینگهام بوده است  (. دلیل این کار وی بر مبنای یاداشت۱داده است)تصویر
اگرچه معلوم نیست  .(p. 121 ,1391)"از منطقه متهورا بدست آمده اند  مسکوکات معموال 

های  که اشاره کانینگهام بر مسکوکات متنوع محلی بوده و یا در مجموع بر سیستم سکه
متهورا گزارش و به نرش رسیده نوع "ساتر میگاس". چهار خزینه مسکوکات از 

مسکوکات بدست آمده از حفاری ساحه  ۀبرگیرند ( که درSrivastava 1939)است

                                                 
( در شامل رشقی متهورا و بخش اعظم Ahichchatraشیرتا) حکومت كوشانی در هند احتامال  شامل منطقه اطراف آهی  - 32

غرب می باشد. با این حال، منطقه شامل متهورا)تقریبا  ایالت هاریانا امروزی، باوندیاکای باستان( شواهد اندکی  راجستان در
از حکومت کوشان را نشان می دهد و به نظر می رسد که احتامال  این منطقه تحت تسلط و کنرتول جمهوری یائودیا 

(Yaudheya republicبوده باشد. همین امر در مورد بس ) یاری از مناطق حوزه وسطی دره گنگا که اکرثا  جز قلمرو کوشانی
 ,Ayodhya, Kosamمحسوب میگردد، صدق می کند، اگرچه شواهدی از سایر دودمان های دیگر)آیودیا، کوسام ، مگادا: 

Magadha.در منطقه وجود دارد ) 
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 Hartel)غرب متهورا قرار دارد -مایلی جنوب ۷۷در  با  ( بوده که تقریSonkhسونگه)

محدود بوده اند؛ دوی آن حاوی مسکوکات مسی  ۀ(. این خزینه ها مورد استفاد1993
چهاردرهمی ویام، کنشکا و هویشکا بوده که در رسارس امپراتوری کوشانی و فراتر از آن 

ر آن حاوی مسکوکات اواخر )اکرث اینها در بگرام رضب شده اند(. دوی دیگشوندیافت می 
دوی این خزینه زمانی واگذار شده  ساسانی می باشد که هر -یا شاهان کوشانو دوره شاکا و

تحت سلطه و اند که این منطقه از کنرتول کوشانیان خارج شده و در حال سقوط 
ای در گردش  صورت گسرتدهه امپراتوری گوپتا بود. اینها منایانگر مسکوکاتی هستند که ب

 ودند و به راحتی از مرزهای سیاسی عبور می کردند.ب
عدم موجودیت رسم الخط برهمی بروی مسکوکات و سبک هرنی آنها، برعلیه استدالل 
تولید متهورا می باشد، زیرا رسم الخط مسلط بر مناطق متهورا و در کل در شامل هند برهمی 

استفاده  اصل یونانی و خروشتییا در  بود. ولی برعکس در مسکوکات از رسم الخط باخرتی و
سبک تجسامت  ،شده است، رسم الخطی که بر مناطق شاملی امپراتوری تعلق دارد. همچنان

آنها بیشرت شباهت و نزدیکی با هرن گندهارا دارد تا هرن هندی. با آغاز برجسته شدن رسم 
ن تسلط بر الخط برهمی بر روی مسکوکات کوشانی در)دوره سلطنت واسودیوای دوم( کوشانیا

 حوزه متهورا را از دست داده بودند و هیچ رضابخانه در اینجا مستقر نبود. 

های شاملی قرار  های مسکوکات طالیی و مسی باید در قسمت نخست، رضابخانه در
در این بحث بر آن اشاره شد که رضب مسکوکات طالیی مربوط به  داشته باشند)قسمیکه قبال  
ای از مسکوکات مسی رضب یک رضابخانه در بگرام  ه و قسمت عمدهرضابخانه بلخ و تکسیال بود

های مسکوکات مسی بیشرتی در دوره سلطنت کنشکا و هویشکا  حال، رضابخانه میباشد(. با این
ها از نگاه ساختار و سبک با رضابخانه اصلی متفاوت می  گشوده شدند. تولیدات این رضابخانه

ولی تولیدات  ،ی اصلی در رسارس امپراتوری یافت می شوندها مسکوکات رضابخانه ،باشد. همچنان
نظر میرسد که گسرتش محدود داشته اند. حداقل یک نوع مسکوکات ه های فرعی ب رضابخانه

وجود دارند که میتواند به متهورا نسبت داده شود، در این نوع مسکوکات شاهی مجسم گردیده که 
 (.Göbl 1934, type 3, nos. 933-942دارای رس تقریبا  بزرگ میباشد)

( چهار رضب از این نوع مسکوکات بدست Sonkhجریان حفاری ساحه سونگه) در
 Göbl 1934 and Hartel)ابل و هارتل از آنها تذکر رفته استهای گی آمده است، در نوشته
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رضب سکه  ۹۷(. اما قرار دادن این مسکوکات طور دیگری غیر ممکن بوده، زیرا تنها 1993
مگر هیچ یک از  ،(Göbl 1913تقلیدی هویشکا از ساحه بتکارا بدست آمده است) هویشکا و
یا انواع آنها در تکسیال دیده منی شود. در بین صدها سکه کوشانی بدست آمده از  این نوع و
که متهورا تنها محلی است که این ی تنها دو رضب از این نوع وجود دارد. از آنجای 33ساحه بگرام

به آن تعلق گیرد و در آنجا به طور واضح آشکار گردیده اند، به نظر میرسد که  مسکوکات میتواند
  این نوع مسکوکات این منطقه و احتامال  این شهر بوده باشد. أمنش

 یا مفقوداالثر شهرهای ناپیدا و
تحقیقات باستانشناسی در این زمینه محدود می باشد. به عنوان مثال ساحه 

تحت اداره پاکستان که یک مکان بزرگ مذهبی مربوط به ( در کشمیر Smastاسمست)
 ,Khan, Erringtonقرن چهارم میالدی می باشد، تا همین اواخر تقریبا  ناشناخته بود)

Cribb 2113 شهرهای بیشرتی که از نگاه سیاسی و نظامی دارای اهمیت خاصی بوده .)
گی خاصی در  هکه از ویژ  یاز متامی شهرهای ،است تا هنوز حفاری نگردیده اند. همچنان

های یافت  ها برخوردار بوده اند، در منابع نوشتاری تذکر نرفته است. خزینه دوره کوشانی
( بیانگر این موضوع Sarghoda and Dada Fatehpurشده از رسگودا و دادا فتیح پور)

دو خزینه حاوی مسکوکات شاه کوشانی شاکا میباشند که چگونگی ساختار  هستند. هر
رشح داده شد. از دادا فتیح پور که در قسمت مرز جنوبی امپراتوری قرار  آنها قبال  رضب

خر در این خزینه أ سه آن مسکوکات مت دارد، سه رضب سکه شاکا بدست آمده است که هر
خرترین آن أ می باشند. در خزینه رسگودا مت Aخر رضابخانه أ مت ۀبوده و مربوط به مرحل

نادا می باشد. یک سکه شاکا متعلق به مرحله اولیه مسکوکات جانشین شاکا، کیپو 
می  Bرضب دیگر آن مربوط به مرحله آخری رضابخانه  ۹۷بوده اما متباقی  Aرضابخانه 
در نزدیکی  مجزا بدست آمده است، رسگودا احتامال  دو خزینه از محالت کامال  باشند. هر

 مرز شاملی و دادا فتیح پور در نزدیکی مرز جنوبی امپراتوری کوشانی قرار داشته اند. 
نظر ه ب ولی  این دو خزینه تنها شواهدی است که از این منطقه بدسرتس داریم،

( و یک رضابخانه Aمیرسد که یک مفهوم جامع را برای موجودیت یک رضابخانه شاملی)
                                                 

 ییدی برای من بررسی منود. أدقیق جهت تبا ابراز سپاس از آقای گل رحیم خان که این مجموعه ها را به طور   -33
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( یا هامن Saketaرضابخانه شاملی را میتوان به ساکیته) .د( ارایه میدار Bجنوبی)
یا با احتامل کمرت تکسیال( نسبت داد، اما رضابخانه جنوبی مشکل برانگیز  سیالکوت)و

، ولی 31داست. متهورا تنها محلی در جنوب قرار دارد که از اهمیت سیاسی برخوردار بو 
دا بدست یک حاکم محلی سقوط و روی آن بحث صورت گرفته، این شهر ابت قسمیکه قبال  

قدرت رسیدن شاکا تقریبا  ه بعدا  در دوره کیپونادا تحت تسلط گوپتاها قرار گرفت. تا زمان ب
نیم قرن هیچ حاکم کوشانی وجود نداشت، پس رضابخانه فرعی شاکا در کجا قرار داشت؟ 

وجود داشته  خر کوشانیأ ای از پنجاب یک مرکز مهم سیاسی شاهان مت در منطقه احتامال 
 د آن هیچ چیزی منیدانیم.ر است که در حال حارض در مو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( مشخصا  دارای یک مرکز اداری مهم بود، اما مسکوکات و Sangholکه مربوط به دوره کوشانی ها است. سنگول)ايتنها ساحه   - 31

 (.Ray 2111م هر های بدست آمده از این محل مربوط به یائودیا دانسته میشود)
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 نتیجه گیری 
این مقاله با بحث در مورد جذابیت شهرها برای سکه شناسان آغاز شد، مخصوصا  

های خاص و قادر به گفنت "این رضب ..."  متایل به پیوند دادن رضب مسکوکات با شهر
زیرا بخشی از   ؛است. این چنین رویا یک امر اجنتاب ناپذیر می باشدیک انگیزه قدرمتند 

نظر میرسد. در ه روایت یک سکه است و بدون آن رشح داستان و روایت یک اثر ناتکمیل ب
ادامه من به درک فعلی ساختار مسکوکات کوشانی و خال و اختالفی که در بین آنها وجود 

ب سکه فهمیده شد، ما می توانیم از رسنخ هایی که ساختار رض  دارد، پرداختم. فقط زمانی
استفاده کنیم که در راستای تعیین محل رضب برای ما کمک خواهد کرد. من در مورد 
بسیاری از این رسنخ ها اشاره منودم که احتامال  میتواند در جهت نسبت دادن مسکوکات 

ش و انتشار انواع وری، ردیابی گسرت یبر یک حوزه خاص برای ما کمک مناید. از نظر ت
های ساحوی و هم از  شناسی بیشرتی، هم از بازیافتباستانهای  مسکوکات، مستلزم داده

ولی بعضی از شواهد  ،ها بدست آمده، میباشد. با آنکه داده ها بسیار اندک بوده خزینه
در ها  محالت اساسی رضب مسکوکات کوشانیباقی مانده امکان تشخیص و شناسایی 

 و همچنان محالت کوچکرت مثل متهورا را فراهم میسازد.  تکسیالبلخ، بگرام و 
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 تااویر
 

 

 سودیوای اول مربوط رضابخانه اصلیانواع مسکوکات وا (1تصویر)
 

 

 
 (: 2A.B.C.D.E.Fتصویر)

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

A-  نیم تاج دارای خطوط افقی
بوده و جام فراوانی دارای رس 

 .دندانه ای میباشد

 

D-  با پاهای  ارداخشاالهۀ
نسبتا  دراز و لباس ِچین 
 دار مجسم گردیده است.

F-  نیم تاج )دیهیم( به شکل
طرف پایین افتیده ه عمودی ب
 است.

E-  الهۀ ارداخشا با موهای دراز و
( Uلباس ِچین دار به شکل )

 مجسم گردیده است.

B-  نیم تاج در عقب پایه های تخت
پیچیده است و با ِچین های لباس که 
 تنها سه حلقه دارد، یکجا شده است.

C-  نیم تاج )دیهیم( به شکل
طرف ه عمودی بدون خطوط ب

  پایین افتیده است.
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 (۸تصویر)

 
رشح مرحله گذار مسکوکات واسودیوا به مسکوکات  (با جزییات در پایین تصاویر سکه ها 4تصویر)

 .تقلیدی

 
 
 

 
 
 
 
 
 

خر واسودیوا أ سکه مت
 رضب رضابخانه اصلی.

Triton Sale, XII 

(2113), 134; 

Spink 31 (1991), 

31 

( در باالی o)با عالمت
مذبح )آلرت( و عصا سه 
دندانه ای ویشو 

(Wesho.) 

ANS 

(19444111433323
) 

عصای سلطنتی شاه 
با رس بزرگ و نقاط 

طرف  برجسته در دو
 سکه

CNG Auction, 33 

(2114) 912 

نیزه سه  نوار در باالی رس
دندانه ای که باالی مذبح 
)آلرت( قرار دارد و به دو 

 آویزان شده است طرف

Lanz, 123 (2113) 

143 
 

عالمت صلیب شکسته )سواستیکا( 
 در بین هردو پای شاه

Triton X (2111) 



     کوشانیتحقیقات 

12 

 

 
 

 .مسکوکات رضب متهورا (2تصویر)
 .(1321413124232، 19394191444133، 1343413134191مسکوکات در موزیم بریتانیا)

 
 

 
 

نخست کتابی که این مقاله در آن به  ۀصفحتصویر ذیل 
 نرش رسیده است.

این کتاب تحت عنوان: "شهر و سکه در دنیای باستان و اوایل قرون وسطی" که 
یکی از جمله نرشیات بین املللی "گزارش های باستان شناسی انگلیس" میباشد 

این  ۷۸۹- ۷۷۱. مقاله متذکره در صفحات ه استبه نرش رسید ۹۷۷۹و در سال 
(عضو موزیم بریتانیا به Robert Braceyگی آقای روبرت براسی ) کتاب با نویسنده

 .نرش رسیده است)مرتجم(



 

31 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 معاون رسمحقق فایقه لحظه فیضی
 

 مفاهیم برخی مناد های بودایی در آثار مس عینک

Concepts of Some Buddhism Symbols 
in Mes-Ainak Relics 

 
 

By: Research Fellow. Fayqa Lahza Faizi    

 
Abstract 
Usage of symbols are one of the important point in sculpture art 

in Buddhism period. Every symbols describe by especial content, 
that make important this art relic of cultural religious. Naturally 
symbol in Mes Ainak was prevalented in Kushan period, that it 
hurtled the high tide development of art and religion of Buddhism. 
Some of this symbols shows the religious meditations, that by study 
we can get more information about cultural conditions of Kushan 
period, that in this article shortly mention to some of symbols.   
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 خالصه
بودایی است که هر  هکاربرد مناد یا سمبول یکی از ویژه گی های هرن تجسامتی دور 

تی بیشرت  دهیاز لحاظ فرهنگی و عقص تعبیر می گردد و آثار هرنی را کدام با مفاهیم خا
البته کاربرد سمبول در آثار مس عینک  لوگر در عرص کوشانی ها هم  اهمیت می بخشد.

ها مفکوره بودایی می باشد. بعضی منادرایج  بود که مصادف با اوج  ترقی هرن و مذهب  
های عقیده تی را منایش می دهد که از طریق مطالعۀ آن می توان در مورد جو فرهنگی 

بر اهمیت آن در این مقاله به دست آورد. بنابیشرت  فرهنگی را  عرص کوشانی ها معلومات 
 به چند مناد مخترصا  اشاره گردیده است.

 مقدمه
از دوره های تاریخی افغانستان با داشنت پنج هزار و شش صد و نود و نه سال قدامت 

مختلف پدیده های متنوع فرهنگی را به ودیعه گذاشته است که از لحاظ هرنی تا هنوز به 
تأمل صورت گیرد؛ زیرا بازتاب مفاهیم  ا  یده است، بایست به آن مخترص آن کمرت توجه گرد

فرهنگی مناینده گی از ذوق و ظرافت هرنی باشنده گان این رس زمین منوده و جلوۀ آن 
 تحوالت بزرگ فرهنگی را به منایش می گذارد.

جستجوی همین طوریکه میدانیم انسان همیشه در پی شناخت پدیده ها بوده و 
 .باعث گردیده تا برداشت و دیدگاه های متفاوتی را در ذهن خود خلق منایندحقایق 

در ک ل همه تالش و جستجوی آن در پی شناخت  خالق زیبایی ها و متوصل شدن به 
؛ هر ملتی در هر دورۀ باستانی و تاریخی تخیالت و تصورات ذهنی خود است آن بوده

سمبول  ،در یونان مجسمه های بزرگ را در قالب هرن به تصویر کشیده اند. مثال :
شان بود، در هند بت را صاحب قدرت و زیبایی آفرین  ارباب االنواعقدرت و عظمت 

 .می پنداشتند و در آریانای باستان اهورامزدا خدای ک ل) نعوذ بالله( بود
با تکیه با این عقاید در مس عینک در اثر کاوش های باستانشناسی آثار دورۀ بودایی 

و عمیق شناسی و هرنی پدیده های را منایش می دهد که مفاهیم متنوع یی زیبا از نظر
، جستجو و شناخت آن ذوق زیباشناسی را در یک دورۀ میدهدتاب فلسفۀ آیین بودایی را باز 

تی توسط هرنمندان شکل گرفته  فرهنگی بیان می مناید که در یک چوکات معین عقیده
اریخی یک کشور وابسته به شناخت بقایای واضح است که هویت فرهنگی و ت. است
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فرهنگی و تاریخی آن است، ساحۀ باستانی لوگر از چنین مزیت های فرهنگی رسشار بوده 
 در خور تحقیق و بررسی می باشد.و 

 13در  کیلو مرتی جنوب والیت کابل و 33در  ا  تقریب ساحه باستانی مس عینک
کیلومرتی رشق شاهراه کابل لوگر احراز موقعیت منوده و این که چرا این ساحه را مس 

طور دقیق منی است. عینک میگویند سوالی است که تا هنوز جواب آن دریافت نگردیده 
توان پیرامون فلسفۀ نامگذاری عینک متاس گرفت؛ اما به شکل احتاملی و عینی مکانی 

عث درخشش و انعکاس شعاع ت فلز مس در ترکیب احجار آن بادیموجو و بوده کوهستانی 
آفتاب گردیده و هم موجودیت چشمۀ آب شفاف در این ساحه به عینک که معنی چشم را 
می دهد و معادل روشنایی است، به این نام مسمی گردیده است. امکان دارد بعد از 

 .(۷صویر ت)ن اسم به عینک اطالق گردیده باشدگسرتش دین مقدس اسالم ای
به همکاری  در اثر تفحصات سالیان گذشته  که توسط تیم جیولوجستان وزارت معادن و

لیرهای  ینجا صورت گرفت، راه ها وا ی سابق، جاپان، امریکا درو کشور های چون اتحاد شور 
بهرتین مس  از نظر نوعیت هطوری ثابت گردیداست، استخراج مس در این ساحه کشف گردیده 

کوره ه در واقع تونل های طویلی که در کوه های آن حفر گردید .ساحه  وجود داردجهان در این 
مشخصات و وسایل رضابی  و های ذوب مس در عهد باستان  را شاهدی می دهد و بعضی عالیم

باستانی ابتدا توسط دانشمندان خارجی بین  ۀنیز در آن محل به مشاهده رسیده است. این ساح
پژوهشی قرار گرفته بود که تاریخ آن را  ی تحت رسوی های علمی ومیالد1913-1933های  سال

( بین قرن دوم قبل از میالد الی قرن هفتم میالدی Ceramico logyنظر به شواهد تیکر شناسی)
هیچ نوع رسوی و حفریات در این  یالدیم 2112ن منوده اند که بعدا  به نسبت نا امنی تا سال یتعی

 .(132ص : 2ساحه صورت نگرفته است)
 حفریات باستانشناسی در لوگر هامنند سایر ساحات باستانی کشور شامل دو بخش است:

به گونه غیر حفریات غیر قانونی که توسط اشخاص و افراد غیر مسلکی  (اول
صورت گرفته باعث تخریبات ساحات باستانی در مس میالدی 1331علمی تا سال 
بل آثاری که  ،نه تنها ساحه را تخریب رحامنه این کندن کاری بیاست عینک گردیده 

موجودیت حفره های نامنظم  که غارت و قاچاق منودند ،دل خاک پنهان بود ویران در
 شاهد این مدعا میباشد.
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همچنان حفریات مسلکی و تحقیقات علمی دانشمندان که با مسوؤلیت  (دوم
 ۷۸۷۷از سال )افغانستان ریاست باستانشناسی و اعضای علمی اکادمی علوم 

بعضی ستوپه ها  تخریب شده، مجسمه  ،حفریاتاین خورشیدی( آغاز گردید، حاصل 
که فاقد رس و یا فاقد دست و پا بود، می باشند؛ زیرا قاچاقربان آثار تاریخی و  یهای

فرهنگی اکرث مجسمه ها را که سامل بیرون میشده است با خود به یغام برده با این 
 .(4-1: ص۱ذیری را به فرهنگ افغانستان وارد منوده  اند)روش صدمات جربان ناپ

به اثر قراردادی که بین  یالدیم2119خورشیدی مطابق اپریل 1333در بهار 
تا ساحاتی که در  شدتصمیم اتخاذ  عقد گردید، چین MCCدولت افغانستان و کمپنی

به همین ، اولویت قرار داده شود در معرض خطر و انفجارات قرار دارند باید حفریات آن
منظور هیأت باستانشناسی ساحات را طبق پالن دست داشته رسوی و حفریات 

قرار تحقیقات علمی که در ساحه متذکره صورت گرفته باز . (112-111:  ص۱منودند) 
ساسانی و دورۀ  -یافته های آن شامل چندین دوره تاریخی) دورۀ کوشانی ها، کوشانو

 ی باشد.یفتلی ها( م
حفریات قانونی از ساحۀ متذکره آثاری از قبیل،  ۀطوری که اشاره گردید در نتیج

، گچی و چوبی، ظروف سفالی، مسکوکات ، ستوپه ها، مجسمه های سنگی، گلیمعابد
به  بودایی طالیی، نقره یی و مسی کشف گردیده که در تعدادی از آنها عالیم مشخص آیین

کدام دارای اهمیت فرهنگی بوده و مفاهیم خاص فلسفۀ  وضاحت مالحظه می گردد که هر
 را بر مال می سازد. یزمبود

 موضوعمربمیت 
چون آثاری که از ساحۀ باستانی مس عینک به دست آمده؛ تا هنوز در تطابق هرن و 
فلسفۀ بودایی مورد تحقیق قرار نگرفته در حالی که در شناخت اصالت تاریخی و فرهنگی 

بنابرآن نیاز مربم مزایای فرهنگی خاصی را در خود نهفته دارد و  ردکشور نقش کلیدی دا
 پرداخته شود.که مخترصا  به یک تعداد آثار آن دیده میشود 

 هدف تحقیق
فلسفی و تجسامت  هدف اصلی در نگارش این مقاله توسعۀ معلومات علمی پیرامون ابعاد

تا از این طریق به شناخت پدیده های  ،ساحۀ مس عینک در دورۀ بودایی می باشد ایکونوگرافی
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هویت فرهنگی و تاریخی افغانستان به ویژه  و آشنایی حاصل منوده ،تی آن دوره هرنی و عقیده
 والیت لوگر را با مطالعات باستانشناسی ثابت مناییم.

 

 
 (.1311نقشۀ والیت لوگر )اتلس قریه های افغانستان،   (1تصویر)

 

 روش تحقیق
از لحاظ هدفمندی از میتود بنیادی بر اساس  از تحقیق کتابخانه ودر این مقاله 

 تحلیل چند تصویر آثار هرنی ساحۀ مس عینک استفاده به عمل آمده است.
 منت مقاله

که در حفریات سال  میباشد مجسمه  سنگی بودیستوا ،یکی از آثار مکشوفۀ این ساحه
ایستاده ساخته شده که در عقب رس این مجسمه به حالت  کشف گردیده است، خورشیدی1339

ینات مو به شکل یمزبور دارای امیل گردن، تاج رس، تزۀ آن عالمۀ نور)هاله( نقش بسته، مجسم
برجسته، دارای چشامن نیمه باز و بروت بوده، دست چپ آن در کمر و دست راست آن از قسمت 

این مجسمه آخرین است، ین  شکسته و از بین رفته یاز قسمت ران به پا آرنج پریده و پای راست آن
که به دور رس مجسمه ه ایمیالدی تعلق میگیرد. هال 2 -3که احتامال  به قرن هتجسم ساکیامونی بود

 .(۹روشنایی را میدهد)تصویر مفهوم نور و ،ساخته شده
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از ایزد دایره منادی   و این عنرص از قدیم االیام در آریانای باستان جنبۀ قدسی داشته
خورشید بودند و با دایره  ارباب االنواعمزدا و میرتا اهورا؛ زیرا در آیین ودایی هخورشید بود

)هالۀ این عنرص قدسییا هالل دور رس شان منایش می یافتند که با تحوالت جو فرهنگی 
( Indian  Iconoghraphy)در شامیل نامۀ هندیبودایی هم نفوذ یافت؛ و  آییننور( به 

 (. ۱۳:ص  ۹)بودسمبول بودهی)دانش کامل(  تعبیر گردیده که منحرص به  بودا  
شخصیت های روحانی و قدسی  البته این سمبول با تداخل آیین هندویزم به برگزیده گان و

ششم میالدی  ست و دلیل آن هم این بود که آیین بودایی در قرن پنجم  وا هنیز اختصاص یافت
سمبولی مختص به بودا به سایر اشخاص مذهبی به کار به عنوان د و عظمت خود را از دست دا

در این مجسمه درازی گوش از خرد بودایی مناینده گی می مناید، اوزنیچه نیز یکی از  برده شد.
تختی که بودیستوا ایستاده جایگاه ارباب  سمبول های قدسی آیین بودایی به شامر می رود.

: ۷مناد قدرت آنان به ویژه در هرن هندویی، بودایی و عیسوی بود) االنواع و فرمان روایان عظیم و
وران روم و پیرگام به بر داشتند همسویی تهرن هلنستیک که  امپرابه لباس این پیکره  .(۷۹۷ص

 می رساند که این نوع لباس ها بسیار ترشیفاتی تجسم یافته است.

 

 
حفریات باستانشناسی  تپه کافری مس عینک، مکشوفه سانتی، 39 مجسمه سنگی بودیستوا، ارتفاع (2تصویر)

 .1339 ،عکاسی: کتاب خان فیضی افغان،
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گلی بودا در حالت نشسته  خیلی تخریب گردیده که رصف دست  ۀمجسم
ها و پا های آن سامل مانده اثر دیگریست که از تپه کافری مس عینک کشف 

در این مجسمۀ  نشسته که یک  از مواد گلی ساخته شده است. گردیده که
که بودا در دست باالی دست دیگر آن  قرار گرفته؛ طوری وامنود  می شود  

 .(3حالت تفکر است)تصویر
 

 
 .1339 عکاسی: کتاب خان فیضی، تپه کافری مس عینک. حال تفکر، مکشوفه در  مجسمه گلی بودای نشسته،( 3تصویر)

 
نشأت  آیینها از اندیشه های فلسفی پیروان این میدانیم که در هرن بودایی مودرا

منوده و رصفا  جنبۀ منایشی ندارد و نوع حرکات دست و طرز نشسنت مکمل آموزه های 
دین بودایی می باشد که به طریق به تبلیغ و آموزش بودیزم می پرداختند، مودرا در زبان 

ودایی حرکات دست و ب آیینسانسکریت به معنای مهر یا نشان دادن قدرت است که در 
و  قرار گرفنت حالت بدن بودیستوا ها، تجسم چهره ها و سایر تزیینات اهمیت زیادی دارد 

 .جسمه را منایش می دهدهای  فزیکی حاالت درونی و روحانی مفیگور 
( که بعضا  در این حالت از متاس Dhyanamudra/بودای مس عینک در حالت تفکر)مترکز روحی

که یکدیگر را ملس می مناید و شکل مثلثی پدید می آید، مناد سه گوهر بودایی نوک انگشتان شصت 
گردونه قانون بودایی است، میباشد. به این معنی که این طرز نشسنت  ۀاست)بودا، دهرمه، سنگهه( که نشان

 (.۱۷: ص۸قانومنندی و آموزش آیین بودایی را افاده مینامید)، بلکه حالت روحانیت ،رصف جنبۀ تزیینی ندارد
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که شیوۀ هرن گندهارا در ساخت آن  رس مجسمه بودا که از  گل ساخته شده اثر دیگری است
، موهای آن به شکل حلقه)دکمه یی( بوده دارای اوزنیچه میباشد که است کامال  رعایت گردیده

همچنان در پیشانی این مجسمه  یک خال)اورنا(  نقش  بوده و مربوط قرن چهارم الی هفتم میالدی
کوچک میان دو ابرو  ، برجستگیمیگردد رگردیده که این خال به مفهوم چشم سوم  نیز تعبی

(. ۹۱۱ص :۷گی از حکمتی می مناید که در روشن ساخنت کیهان آشکار شده  است) مناینده
 ینده گی از خرد بودا مینامید.ضمنا   این پیکره با گوش های بزرگ منایش یافته که منا

یکی از ویژه گی مجسمه های بودایی مس عینک تزیین مو های پیچی، غوله یی، مواج و 
در هرن گندهارا در و میالدی به وجود آمده  4-3دکمه یی است که این طرز تزیین موی طی قرون

قابل مقایسه با پیکره و است  ساحات هده و توپ کالن نیز چنین  تزیینات در پیکره ها کاربرد داشته
 .های مس عینک است

تحت تأثیر مستقیم   گر به حیث جزی از ساحات گندهارالو  که چنین وامنود می گرددبنابرآن، 
 .(۱هرن گندهارا قرار داشته و ظرافت های هرنی آن در حد کامل مراعات می گردید)تصویر

 

 
میالدی،  1-4قرن سانتی مرت،  29 مجسمه بودا دارای مو های حلقه،حلقه بعد از ترمیم ارتفاع (4تصویر)

 .1339کتاب خان فیضی،  :عکاسی
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یکی از آثار کشف شده از مس عینک که  در اثر حفریات به دست آمده در اصطالح علم 
نیلوفر گذاشته می ستوا گل یشناسی به نام پادماپانی یاد می گردد که در یک دست بودنباستا

سایر اعضای بدن مجسمه از بین رفته رصف کف دست با چند انگشت ناسامل  ،اثر تخریب شود، در
یستوا افاده می دبه شایسته ترین بو و سانسکریت بوده  ۀاین اصطالح واژ  است. از آن به جا مانده

ایکونوگرافی بودایی را به نام آوالوکیت دارد که یکی از ارباب  شود. دست تجسم یافته، محتوای
می رساند که با رحم و ترحم شهرت  نيز نگاه کننده را رب النوعاالنواع طریقۀ مهایانی است. مفهوم 

. (2دارد این سمبول بعضا  با شکل های دیگری هم در ایکونوگرافی بودایی جلوه می مناید) تصویر
در دست دارد که اصل را آب حیات را در دست دارد و گاهی هم گل نیلوفر یعنی میرتیا که ظرف 

آن از دورۀ ودایی بوده و مناینده گی از آیین مهر می مناید و فعال  نیز شهری در والیت ننگرهار أ منش
طوری وامنود می گردد که در دورۀ  ؛(333ص  :۷به نام پادماپورا)شهر گل های نیلوفر( وجود دارد)

به اوج خود رسیده و با طرز و سبک های جدید عنارص ویدایی  مذهبی آیین بوداییهرن ا کوشانی ه
 را نیز به نحوی به منایش می گذارد.

 

 
 ،دست بودیستوا که گل نیلوفر را در ست داشته و عالیم پادماپانی در آن مالحظه میگردد (2تصویر)

 .1339کتاب خان فیضی،  :یالدی، عکاسیم 1-4 نو قر 
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( اثر باستانی دیگری است که از ساحۀ مس عینک Monkرسمجسمه گلی راهب)
آن اوزنیچه تجسم یافته این عالمت مناد آموزش یک  به دست آمده که به طرف چپ رس

راهب بودایی را تداعی می مناید؛ یعنی راهب کسی است که در دورۀ آموزش آیین 
 .(3)تصویرحال تعلیم میباشد بودایی در

 

 
کتاب  :، عکاسیمیالدی1-4قرن، مرت سانتی 1342 ارتفاع جسمه گلی قبل از پاک کاری،مرس  (3تصویر)

 .1333خان فیضی، 

 
 

 
 
 
 
 
 

ین گل که مفهوم  رمز بودا  را نشان میدهد باالی آن ملمع طال گردیده یپارچه فلزی شکل تز  (1تصویر)
 .1339کتاب خان فیضی،  :، عکاسیاست
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ی با تعدادی از ی( آثار مختلف آیین بودا3دیگری موسوم به تپه بابا ولی)تصویرباستانشناسان از محل 
یفتلی( پارچه های ظروف سفالی مهر  مجسمه های سنگی، چوبی، ظروف سفالی)دوره کوشانی، ساسانی و

ساسانی نیز حک گردیده با تعداد زیادی از  دار یا)ستمپ دار( که در یک تعداد آنها نیم رخ شاهان محلی و
 -2قرون  آن بین مختلف السایز به دست آوردند که  تاریخ  مسکوکات مسی مختلف الشکل و

باستانی به  ۀساسانی در اکرثیت آثار این ساحو بر میگیرد، تأثیرات هرن هندی  میالدی را در1
از در ضمن  ساسانی ها را برمال میسازد مالحظه رسیده و روابط بین کوشانی ها،  گوپتا ها و

ین نقاشی ها از رنگ طبیعی ادر  ستانی مس عینک آثار نقاشی نیز کشف شده است،ساحه با
 .(213-213ص :۱)استفاده گردیده است

 

 
 .1339 حفریات باستانشاسان افغان، منای عمومی تپۀ ولی بابا مس عینک لوگر،( 3تصویر)        

 

            
 میدهد ماری را منایش تصویر و مس عینک ترسیم گردیده یها از ویهارادیوار دهلیز یکی  نقاشی دیواری که در (9تصویر)   

 .1339 کتاب خان فیضی، :، عکاسیباستانشناسی افغان حفریات یالدی.م 2-4قرنمربوط که گویا محافظ معبد است، 
 



     کوشانیتحقیقات 

34 

یکی از نقاشی ها که نقش یک مار دیده می شود این جانور از ادوار پیش از تاریخ به  در
مورد پرستش اقوام مختلف بوده و به حیث یک مناد دینی با مفاهیم متعدد به کار طور گسرتدۀ 

و به نام ناگا که کلمۀ  مرگ و تولد دوباره را افاده می مناید، نجاتاست و معانی  رفته
« ناگا» ، در افسانه های عامیانۀ هندویی در بارۀ نژاداست سانسکریت است، یاد گردیده

آبی را حفاظت میکند و گاهی به  آب ها مسلط بوده و گنج های زیر تصوراتی وجود دارد که بر
البته منادی از مار یا ناگا در  .صورت کرشنا در می آید و کالیا پادشاۀ مار رشیر را نابود می سازد

آثار تپۀ شرت هده نیز وجود دارد که در فرهنگ دورۀ بودایی وجه مشرتکی را بیان می 
  .(9تصویرمراجعه شود به مناید)

 

                    

       
 :( پارچۀ تیکر که در آن پرنده در حال گرفنت خوشۀ انگور تصویر شده است، کاپی از کتاب11)تصویر

 .212 ، ص1391مس عینک لوگر، 
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 .های پنج برگ با خطوط  موازی تزیین گردیده است تیکر دورۀ بودایی که در روی آن گل (11تصویر)

 
در  خطوط مفهوم درمه یا قانون بودایی را می رساند. گل نیلوفر ،11در تصویر 

وسط این چرخ قرار دارد. در آیین بودایی ساختار چرخ به چرخش زنده گی اشاره 
آن است که زنده گی از هامن نقطه آغاز می شود که در  دارد و در بودیزم اعتقاد بر

رساند که در هستی هیچ چیز  هامن نقطه پایان می یابد؛ همچنان این مفهوم را می
پایدار نیست و همه چیز مدام در حال تغییر است. این چرخه را بوداییان از ابزار 

. (۱۱:ص۸()۷۷ویرهای توصیه شدۀ بودا به هدف پیوسنت به نیروانا می دانند)تص
در آثار تیکری مس عینک تصاویر حیوانی دیگر مانند آهو نیز بعضا  ترسیم شده که 

تعبیر گردیده است. شاید هم این تصویر بز بوده  ،پیام آور ارباب االنواع مناد ثروت و
قربانی َمرکَب آگنی بوده و در  یا که در اساطیر هندویی به عنوان یک حیوان ویژه
نیروی جنسی را تقویه می  و اساطیر یونان برای زیوس مقدس شمرده شده

 .(۷۹()تصویر ۸۱-۹۷:صص۳منود)
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، مکشوفه مس عینک لوگر، پارچه ظروف سفالی که در آن تصاویر آهو به مالحظه میرسد (12تصویر)

 .1339، کتاب خان فیضی:عکاسی
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 گیری نتیجه
ابریشم  همس عینک از جمله ساحات باستانی کشور ما بوده که در مسیر را

موقعیت داشت و این موقعیت اسرتاتیژیک باعث گردید؛ تا فرآوردهای هرنی آن از 
نظر فلسفی با پختگی کاملی خلق گردد. در آثار مس عینک سبک های مختلف 

بودایی که بیشرت مصادف به دورۀ  رونق عرص هرنی را مالحظه منوده می توانیم، در
هرنی آن در محور  یوردهاآ فر  ت بیشرتعظمت تاریخی کشور یعنی کوشانی ها اس با

بودایی مس عینک انواع  منوط به آییندر آثار  فلسفۀ آیین بودایی می چرخد.
هرنهای تجسمی مانند سمبول های انتزاعی، نگارگری، شامیل نگاری و 

پیوند با فلسفۀ اینکه عالوه بر این آثار  .ایکونوگرافی را مشاهده منوده می توانیم
رد؛ هرگاه با دید عمیق هرنی و تاریخی  مطالعه گردد، اصالت  اولی آیین بودایی دا

مثال: تجسم  طور دوره ودایی با تحوالت جو فرهنگی دوره ها به منایش میگذارد.
که بودیستوا را زینت بخشیده از ه ایستوا میرتا به آیین مهر ارتباط دارد، هالیبود

دایره منادی از ایزد خورشید بود، ، هقدسی داشت ۀقدیم االیام در این رسزمین جنب
زیرا اهورامزدا و میرتا ارباب االنواع خورشید بودند که با ظهور طریقۀ شاملی آیین 
بودایی در عرص کنشکای کوشانی با تحوالت فرهنگی عجین گردید، شاید هم 
کنشکا خواسته؛ تا عقاید آبا و اجداد خود را دوباره احیا مناید و به شکل شامیل 

 ری زینت گر معابد گرداند.تازه ت
با خلق  اماشرت به جوهر انسانیت تأکید دارد با وجود این که آموزه های بودایی بی

تجسامت و صحنه های ایکونوگرافی از معابد گرفته تا رمز و عالیم در قالب هرن در دورۀ 
که خالقیت آن به وسیلۀ هرنمندان بومی این رسزمین در آثار مس  هبودایی شکل گرفت

 .عینک قابل ملس است

در کل باید گفت که در ساحه باستانی مس عینک آثار بی بدیل دورۀ بودایی که 
در آن شیوه های هرنی متنوع به مالحظه رسیده، اکرثا  یک دست آورد خوبی برای  

 جامعۀ فرهنگی کشور خواهد بود.
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 38پوهندوی مجتبی عارفی
 

 خالقخالتیت در موزیم ها تا موزیم های 
Creativity in museums to creative 

museums 
 

By: Assistant Professor. Mujtaba Arify 

 
Abstract 
Museums play a vital role in human societies, which can 

be considered as the survival and promotion of the purest 
cultural phenomena. The museum is one of the few cultural 
centers of the relics of the previous generation and this place 
can be considered the children of art and history of their 
community. The works kept in museums speak a thousand 
languages at the same time, because they contain authentic 
documents of the art, culture and history of the communities. 

                                                 
 برششناسی، پوهنځی علوم اجتامعی پوهنتون کابل.دیپارمتنت باستانشناسی و  آمر  - 33
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Today, museums, as institutions in modern societies, have a 
duty to preserve works that are of historical value and cultural 
value. Our current museum is in a deplorable condition and is a 
prison of antiques. A visitor does not know much about the 
messages of historical objects and monuments that are the full 
mirror of a nation's identity, culture and civilization, so our first task 
is to open the language of antiquities and explain them, and then 
think about the development of the museum and say What role 
does it play in cultural development? 

The works kept in museums each have a cultural background 
and as cultural heritage, they represent parts of the history of 
civilization and human thought. Each work has a special value in 
itself, and each viewer, according to his knowledge and expertise, 
looks at it from a particular angle, examines the works in question, 
and acquires new knowledge. 

 خالصه 

ا در موزیم ها نقش حیاتی در جوامع برشی دارند که میتوان این نقش ر 
ماندگار ماندن و مروج بودن ناب ترین پدیده های فرهنگی دانست. موزیم از معدود 
مراکز فرهنگی یادگاران نسل گذشته بوده و میتوان این مکان را فرزندان هرن و 

د در عین بی نشو  که در موزیم ها نگهداری می یخود دانست. آثار  ۀتاریخ جامع
زیرا اسناد معتربی از هرن، فرهنگ و تاریخ  ؛گویند زبانی به هزار زبان سخن می

جوامع را در خود جا داده است. امروز موزیم به عنوان مؤسسات در جوامع نوین 
 ،دارای ارزش تاریخی است  وظیفه دارند تا آثار را که به لحاظ ارزش فرهنگی

عتیقه  یزندان اشیا نگهداری منایند. موزیم کنونی ما وضعیت اسفناکی دارند و
متام  ۀپیام های اشیا و آثار تاریخی را که آیینمنی تواند یک بازدیدکننده چون . اند

پس اولین کار ما این  دریافت مناید. ،متدن یک ملت هستند فرهنگ و ،منای هویت
 ۀو بعد به فکر توسع بسازیماست که زبان آثار باستانی را باز کنیم و آنها را گویا 

 .فرهنگی دارد ۀدر توسع چه نقشیکه و بگوییم  شویمموزیم 

 ۀکدام به نحوی دارای پشتوان شوند، هری نگهداری م که در موزیم ها  یآثار 
برشی  ۀفرهنگی هستند و به عنوان میراث فرهنگی، گوشه هایی از تاریخ متدن و اندیش
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و هر بیننده  برخوردار است ای ثر به خودی خود از ارزشی ویژهاکنند. هر  را مجسم می
آثار مورد   ۀو به گون نگرد خاص به آن می  ۀآگاهی و تخصصی که دارد از زاوی با توجه به

 .آورد کند و آگاهی های تازه به دست می را بررسی میآن نظر 

 مقدمه

قرآن پاک  ۀو به گفت بخش است آنچه در جهان هستی است، سودمند و فایده  اصوال 
 ٰهَذا  َخلَْقَت  َما َربَنَا مبارک ۀچنانچه آی .بیهوده آفریده نشده است چیز در دنیا عبث و  هیچ

پیامرب بزرگوار بنایراین،  .بازگوکنندۀ این حقیقت است (191سوره آل عمران، آیه ) بَاِطال 
بردارد و  است که پرده از ارسار حقیقت اشیاخو  خود از خداوند می یبارها در دعا )ص(اسالم

از حقیقت و وجود آفریننده یی  نشانۀ  اثرهر  زیرا ؛گونه که هست به او بنامیاند  چیزها را آن
. انسان با توجه به طبیعت و نگرش در اشیای پیرامون خود بر آن شد، در خود داردرا نهفته 

تا با تغییر و تبدیل اشیای طبیعی، وسایل و ابزار الزم را برای خود بسازد تا به وسیله آن 
گی را  هخود گذران زندهای  ساخت بتواند هم از خود دفاع کند و هم با استفاده از دست 

تنها  آن، نه  از تر سازد. توجه به این صنایع دستی و دقت در ساخت و طرق استفاده آسان
، بلکه راز عظمت و سازد ما را با تاریخ متدن و چگونگی پیرشفت فرهنگ مادی برش آشنا می

 سازد.  آشکار مینیز را  آفرینش آن

تاریخ با فراز و نشیب های ها در طول  ساخت ابزار و صنایع دستی انسان
زیادی همراه بوده است، این ابزار را که امروز در موزیم ها مشاهده می کنیم در 

هایی زیادی را پیموده  است و به شکل کامل و  طول زمان تغییرات و دگرگونی
که امروز این ابزار و آالت به عنوان میراث فرهنگی و یادگار  اند استواری در آمده

. موزیم تنها مکانی است که در آن اشیا را به منظور باال ده می شوندشمر گذشتگان 
کنند. از  درک و عربت نگهداری می ،عمومی، آموزش و شناخت  بردن سطح دانش

در گان  ههای فرهنگی گذشتگان به نظر بینند طریق همین موزیم هاست که میراث
 .رسانده می شودحال و آینده زمان 
 
 

http://www.alketab.org/%D8%B1%D9%8E%D8%A8%D9%91%D9%86%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%85%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%AE%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%82%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D8%AE%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%82%D9%92%D8%AA
http://www.alketab.org/%D9%87%D9%B0%D8%B0%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D9%87%D9%B0%D8%B0%D9%8E%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%B7%D9%90%D9%84%D8%A7
http://www.alketab.org/%D8%A8%D9%8E%D8%A7%D8%B7%D9%90%D9%84%D8%A7
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 موضوعمربمیت 
برشی نظر به  ۀموزیم داری یکی از موضوعات مهم و اساسی در جامع موزیم و

ارتباط  تحقیقی در-همین سبب است که با نگاه علمی به .پیرشفت علم و تکنالوژی است
را به این منظور دست داشته عنوان  ،های منطقه و افغانستانبه نقش موزیم ها در کشور 

شود و د مختلف به توضیح و ترشیح گرفته نقش موزیم از ابعا از یک طرف کردم تا ابانتخ
و یا  ؟مسوولین موزیم چگونه میتوانند یک موزیم خالق داشته باشنداز طرف دیگر این که 

موزیم ها  هر گاه اشته می تواند؟آثار این موزیم تا چه اندازه در خالقیت موزیم ها نقش د
پیرشفت ۀ مده و زمینآن به وجود آ  در ، خالقیتیردپیرشفت و ترقی قرار گ، در تحول

آورده و در ابعاد معرفی فرهنگی، روابط اجتامعی، می جهانگردی را در یک کشور به بار 
نقش ارتباطات میان حوزه های متدنی، پیرشفت هرن و معرفی سبک های هرنی و... 

 .مساعد می سازدبرای رشد اقتصادی جامعه را خوبی  ۀو زمین اساسی را ایفا منوده
 هدف تحقیق

تحقیق و بیان داشته های موزیم و موزیم داری با  و تحلیل ،از نگارش این مقاله هدف
 است.رویکردی نقش موزیولوجسیت ها در خالق سازی موزیم تا نگاه موزیم های خالق 

امروز در جهان موزیم های خالق نسبت داشنت آثار منحرص به فرد این شهرت را طوری که 
برخی از موزیم ها مدیران و مسووالن آن توانستند با در  هامن طوربه خود گرفته است، 
 .بخشندموزیم هاخالقیت بخود به کارکردهای سازمانی 

 تحقیق تسواال 
 موزیم ها با داشنت آثار منحرص به فرد به خالقیت میرسند؟ آیا -1
 خالقیت را در موزیم ها به وجود آورند؟ ،موزیم داران میتوانند با مدیریت و سازمان دهی دقیقآیا  -2

 روش تحقیق
تاریخی  -ترشیحی روش ربار شدن موضوع فوق ازدر ارتباط به مفهوم یافنت و پ  

 میباشد. کتابخانه ایو نوع تحقیق استفاده صورت گرفته 
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 در مورد موزیمها و دیدگاه  ۀ موضوعپیشین
ن شانزدهم تا هجدهم میالدی، آثار فرهنگی که در کلیساها و معابد و و در حدود قر 

منشأ تشکیل موزیم به شیوۀ جدید در واقع ، جمع آوری شده بودندگنجینه های سلطنتی 
میالدی توسط" ۷۱۷۸شد. " اشمولین" نام نخستین موزیم عمومی است که در سال 

 جدهماز اوایل قرن ه افتتاح شد. ، در دانشگاه آکسفوردالیاس اشمول" دانشمند انگلیسی
علم، دانش و صنعت داشت و با مطالعاتی که پیرامون علوم مختلف  ی کهمیالدی با پیرشفت

بندی موزیم ها رشوع شد و مجموعه های هرنی، گیاهی، جانوری،  صورت گرفت، طبقه 
شگاه های ی مناییطور مجزا، باعث برپا های قدیم به  صنایع دستی و افزار مربوط به انسان

کرد. موزیم  مهم شد و اطالق عنوان موزیم به این مجموعه ها در میان مردم رواج پیدا
دوم قرن هجدهم  ۀدر نیم (.12: 1333دران، ځ)میالدی ایجاد شد۷۱۱۸برتیش در سال 

 ۀدر فرانسه موزیم"لور" به صورت یک موزیم عمومی آغاز به کار کرد و به این ترتیب دامنمیالدی 
شد و مردم بیش از پیش به اهمیت موزیم ها و  تر و تعداد آنها همواره بیشرت می وسیع موزیم ها

آگاهی دهی به مردم پی  نقش مهم آنها در تعلیم و تربیه، تحقیق و پیرشفت علم و تکنالوژی و
میالدی ۷۳۱۷جهان تا سال  که در آمار موزیم ها در بردند. این گسرتش تا آنجا ادامه یافت می

 وجود دارد در جهانموزیم  ۷۷۷۷۷تا  ۷۱۷۷۷به تعداد بین  یعنی دهد را نشان میافزایش زیاد 
به است. بوده توزیع شده است و تراکم آنها بیشرت در کشورهای غربی جهان طور نابرابر در  که به 

 ۱۷۷۷که  و بیشرتین رقم را موزیم ۳۱۹دارای موزیم، ایتالیا  ۷۷۷۸فرانسه دارای این ترتیب، 

 (.23-22: 1311آمریکا دارد)مایور،  ۀحدتایاالت م ،موزیم باشد

موزیم به شکل امروزی خود در اواخر قرن سوم پیش از میالد توسط بطلیموس در 
اسکندریه تأسیس شد. این موزیم را شخصی به نام دمرتیوس که به اسکندریه تبعید شده 

های ارسطو در گرد آوردن و طبقه  کوشش بود، به دستور بطلیموس ایجاد منود. او که از
ها الهام گرفته  گیاهان و انواع حکومت ،ها و معلومات برشی، انواع حیوانات بندی کتاب

بنا تحت عنوان اتاق برای آموزش، حیاط، رواق، باغ، رصدخانه و  که یکبود، توصیه کرد 
کردند، منجامن، گی می  هکتابخانه بزرگی ساخته شود که چهار گروه محقق در آن زند

آنان تحقیق در علوم و جمع آوری اسناد  ۀگان، ریاضی دانان و طبیبان که وظیف هنویسند
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، نقش هاعلمی در رشته های مختلف بود. در قرون وسطی به دلیل حاکمیت کلیسا
یا گذشتگان در گنجینه های  تعلیمی موزیم ها تقریبا  متوقف شد و آثار هرنی معارص

با آغاز رنسانس و شکوفایی علم و دانش در . ا جمع آوری می شدندها و صومعه هکلیسا
فعالیت  هعلوم مختلف ۀاروپا پس از قرن پانزدهم میالدی موزیم ها به موازات رشد و توسع

توسعه جوامع اروپایی نقش مهمی را ایفا منودند. در عرص و خود را آغاز کرد و در رشد 
چون تنها محصول  ند،ها نیز توجه کرد به موزیم رنسانس که انسان به علم توجه کرده بود،
 (.3-3: 1391عزیزی، )موزیم استهامنا مادی علم که برای انسان محسوس است، 

میالدی ۷۳۹۱تأسیس سازمان بین املللی موزیم بعد از جنگ جهانی اول، در سال 
ن به به پیشنهاد "هانری فوسیون" فرانسوی صورت گرفت. وی که خود از آگاهان و آشنایا

تاریخ هرن بود، با همکاری جامعه ملل، " دفرت بین املللی موزیم ها" را در شهر پاریس 
، این دفرت تغییر نام داد و عنوان" شورای بین املللی میالدی1941 د. در سالمنو تأسیس 
و با نظارت و حامیت یونسکو کار خود را ادامه داد. عنوان  ایکوم را پذیرفتیا  موزیم ها"
ه شد. محل تشکیل یعلوم بوفالو)اتازونی( ارا به پیشنهاد " م. هلین" مدیر موزیم جدید هم 

 .(32: 1311است)لویس، " موزئومۀ "باشد و ارگان رسمی آن، مجل این شورا در پاریس می
 ایکوم

ارگانی غیر دولتی وابسته به سازمان ملل متحد  (ICOM) شورای بین املللی موزه ها
)یونسکو( است که به منظور موزه شناسی و سایر نظام های مربوط به مدیریت و عملکرد 

  .میالدی تأسیس شده است۷۳۱۱موزه در سال 

دارد. اعضای آن در کمیته های ملی، را کشور جهان  ۷۱۷عضو از  ۹۷۷۷۷ ا  ایکوم حدود
آن یاری  ۀای وابسته و منطقه ای فعالیت می کنند و توسط دبیرخانبین املللی و سازمان ه
محل مجمع عمومی است که با تأیید یونسکو، تصمیم گیری واقع می شوند. دبیرخانه در 

 می کند.
 : اهداف و قدرت های ایکوم عبارت اند از

 . تشویق و حامیت از تأسیس، توسعه و مدیرت حرفه ای انواع موزیم ها؛۷

 دانش، صنعت و نیاز علم به تحقیقات در این زمینه؛ . پیرشفت۹

 برقراری همکاری دوجانبه بین موزیم ها و کارکنان حرفه ای و کشورهای مختلف؛ .3
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 . بیان، حامیت و پیشربد انواع منافع کارکنان حرفه ای موزیم؛۱

 (؛4: 1331موزیم)بارن، . پیشربد و انتشار دانش موزیم شناسی و سایر روش های مدیریت و عملیات ۱
 تعریف موزیم

داند که در آن  ه شده است، موزیم را بنایی مییارا ترین تعریفی که از موزیم  در ساده 
گیری، گردآوری شده است. با توجه  مجموعه هایی از اشیا به منظور تحقیق، بررسی و بهره

ای است که به  موزیم موسسه"ه کرده: یارا املعارف بریتانیکا از موزیم ةبه تعریفی که دایر 
پردازد، تا آنها را به  منایانگر طبیعت و برش می یگردآوری، مطالعه و محفوظ داشنت اشیا

 (.2: 1331خاطر آگاهی، آموزش و لذت، پیش چشم همگان بگسرتد") نفیس، 
 اشتقاق لفظ موزیم

هرن و صنایع  ۀ"موزیس"، اله  گی هموزیم از لغت یونانی" موزین" به معنای مقر زند  واژه
و در   انگلیسی میوزیمتلفظ آن در زبان   که است در اساطیر یونان باستان اقتباس شده

نیز   "موزه"،به زبان فارسی لفظ فرانسوی میالدی1313 سال است. در  ، موزهویزبان فرانس
، وابسته به سازمان یم هاشورای بین املللی موز (.231: 1333راه یافت)باخرتی، 

خود  ۀلمی و تربیتی سازمان ملل متحد )یونسکو(، در بند سه و چهار اساسنامفرهنگی، ع
ای است دایمی و بدون  مؤسسه  موزه"گوید:  ترین تعریف موزیم است، چنین می که جامع

همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیرشفت آن   هدف مادی که درهای آن به روی
و محیط   یی انسان  در آثار و شواهد برجای ماندهها، تحقیق  کند. هدف موزیم  می  فعالیت
وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به  ، گردآوری آثار، حفظ و بهره آنها زیست

 (.۸: ۷۸۷۷) نفیس،"و بهروری معنوی است  ها به منظور بررسیایش گذاردن آنمن
فراوانی در هویت بخشی ثیر مهم و أ جنبه های اقتصادی، موزیم ها ت عالوه بر

ملی و تاریخی دارند و در استحكام ریشه های ملی، مذهبی و تاریخی عموم مردم 
 دولت و دست اندرکاران ۀند. در این میان توجا ثیر قابل توجهی برخوردارأ از ت

تدابیر و امید موزیم داران به موزیم ها موجب آن میشود که وضعیت این بخش و 
 گردد. یشرت از پیش بهرتبكمی و كیفی موزیم ها 
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 اهداف موزیم
هویت  ،فرهنگ و متدن هر قوم و ملت از طریق اشیا و وسایلی كه در موزیم ها موجود است

گی آنها از  یكی از راه های شناخت اقوام گذشته و آشنایی با نحوه زنده ،ناپیدا می كند. همچن
انهدام فرهنگ بومی و ایجاد سدی جلوگیری از  .باشدطریق موزیم ها به متعلامن و محصالن می 

در برابر فرهنگ های بیگانه، ارتقا و بهبود میزان دانش محصالن، محققان، شناخت و منایش سهم 
اقوال و ملل در فرهنگ و متدن جهانی، ایجاد و تقویت تفاهم میان ملل و اقوام مختلف و نگهداری 

م ترین اهداف موزیم ها در رسارس دنیا عنوان از مه ،آثار گذشتگان و منایش و انتقال آنها به آیندگان
شده است كه آن را در قالب حفظ آثار گذشتگان، نهادینه كردن فرهنگ جامعه معارص و انتقال آن 

 .گان می توان خالصه كرد هبه آیند
مطابق پالن و اسرتاتیژی و نیز داشته های  موزیم ها عموما   در چنانچه دانسته آمدیم،

برشی با فرهنگ های دور و نزدیک آثار را جمع آوری می  ۀو گذشتتاریخی یک رسزمین 
گی از  ده و داشته های موزیم آن منایندهافغانستان دارای تاریخ دیرینه بو  چنانچه، .کنند

موزیم ملی ما دارای آثار ناب دوره های مختلف  براین،مختلف می کند، بنای فرهنگ ها
 (. 23-22: 1331املعارف بریتانیکا، ةدایر )است
 نواع موزیم هاا

 با گسرتش رشته های علوم، تکنالوژی و صنعت، موزیم های گوناگونی پدیدار شدند.

اما بین موزیم های باستانشناسی، جانورشناسی، هرنهای زیبا، هرنهای کاربردی، هرنهای 
شناسی، موزیم های  اهفن، گی و شناسی، علوم طبیعی، تکنولوژی، حرفه  تجسمی، مردم

کدام را جداگانه  ل شد و هریمتایزی قا باید ای و محلی تخصصی، موزیم های منطقه
های تازه  بررسی و مطالعه کرد. از جنگ دوم جهانی به این طرف که موزیم ها دگرگونی

توانیم  یافتند، به تدریج مرز بین رشته ها و مجموعه ها از میان رفت. در حال حارض ما می
 : مناییمبه سه بخش اصلی تقسیم قرار ذیل زیم ها را مو 

های تاریخی رعایت شده است و مجموعه  این موزیم دیدگاه :تاریخی موزیم (الف
که در آگاهی تاریخی  عالوه بر این گونه موزیم گر دورانی از تاریخ است. این های آن روایت

توانند منایانگر  می ،اند رسیدهنقشی عمده دارند، برای برخی کشورها که تازه به استقالل 
 .را تبلیغ کنندآنان های قومی و ملی باشند و وحدت تاریخی و فرهنگی  ارزش
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این نوع موزیم جایگاه منایش مجموعه های هرنی است که به  :موزیم هرنی (ب
گیرد. موزیم نقاشی،  شان در معرض متاشای عموم قرار می شناسی  ییخاطر ارزش زیبا

ی، همه با یهای دستی، هرنهای تزیینی، هرنهای عامه و هرنهای ابتداسازی، هرن  مجسمه
 .شوند عنوان موزیم هرنی مشخص می

ه منودگارهای علمی و فنی می پردازند، مانند موزیم یموزیم علمی با ارا: موزیم های علمی (ج
محسوب های علوم طبیعی، موزیم های علوم کاربردی، موزیم های فنی در شامر موزیم های علمی 

بعدی منتقل   موزیم علمی این است که روحیه و ذهنیت علمی را به صورت سهۀ شوند. " وظیف می
ه کند. به هر یها ارا کنند. متایل طبیعی به دانش را برانگیزند، اطالعاتی در مورد تحقیقات و پیرشفت

ط طبیعی فردی احساس مشارکت در پیرشفت فنی را ببخشد و درک و قدردانی نسبت به حفظ محی
 (.3-3: 1331از دیدگاه اقلیمی و تاریخی را تشویق کنند)بارن، 

 وظایف موزیم ها

 :قرار ذیل میباشنداساسی   ۀدارای سه وظیف ،باال فعالیت دارند ۀموزیم های که با هر نوع موارد ذکر شد
 نگهداری؛ حفظ و. ۷
 تحقیق و جستجو؛. ۹
 برقراری ارتباط؛ .۸

د. باش ها میاز آن آوری آثار فرهنگی و مراقبت گزینش و جمع  حفظ و نگهداری شامل
آید.  می اسناد است که بسرت الزم برای تحقیق و جستجو به شامر ۀو جستجو تهی  تحقیق

متنوعی است که در جهت فراهم ساخنت زمینه   های برقراری ارتباط نیز شامل متام فعالیت
 در  های تعلیمی توان به برنامه آنها می ۀاز جملشوند و  گرفته می کار  برای تعامل با عموم به

اندازی انتشارات،  ها، راه  های سنی متفاوت، برگزاری منایشگاه نظر گرفته شده برای گروه
 .(۷۸۷۹:۷۱و غیره اشاره کرد)کابرال،  ای  چندرسانههای  های اینرتنتی، برنامه ایجاد پایگاه

 نقش موزیم با ابعاد فرهنگی آن

برای تداوم فرهنگ است. ۀ برای تحقیق در میراث فرهنگی و وسیلموزیم مکانی 
توان  گی آنها را می هدیدگاه سیاسی، دینی، اجتامعی و اقتصادی مردم گذشته با نوع زند

  های جامعه یی را که از بین د. موزیم ارزشمنو در خالل دیدار از موزیم بررسی و تحقیق 
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 دارد معطوف می یما را به آثار  ۀدارد. توج عرضه میرفنت است، بر ما  بینرفته یا در حال از 
پوید.  که مورد تهدید جدی متدن جدید قرار دارد و هر لحظه به سوی نیستی و زوال راه می

انگیزد و  و توان هرنی و فکری او را بر می کند موزیم روح آفرینشگری را در بیننده بیدار می
تواند به درک چگونگی انتقال  م بیننده را میبازدید از موزی د.ساز  او را به خود آشنا می

گان قادر سازند و اقتباس فرهنگی را در میان جوامع مختلف  هفرهنگ از گذشتگان به آیند
بشناساند و به آنان این فرصت را بدهد که با دستیابی به آگاهی فرهنگی که از دیدار 

 .نندگو فرهنگ پی اف های نوین متدن شود طرح بنای تازۀ را از ارزش موزیم حاصل می

و به متام آحاد  نده برشی اۀکارکنان و کارمندان موزیم خدمتگزاران جامع
ق دارد. موزیم دارای زبان خاصی است. یک موزیم بیش از هر چیز لجامعه تع

بازتابی است از انسان و فعالیت او. از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتامعی او به 
تواند بهره بربد. موزیم  هر نوع بیننده از دیدار موزیم می. گوید می زبانی ویژه سخن

کند و به آنها آگاهی  گان و روشنفکران را جذب می هکرد هامن اندازه که تحصیلبه 
متاشاگر را از  ۀگذارد. موزیم، اندیش سواد اثر می بی ۀگونه بر بینند بخشد، هامن می

ی تازه را به روی او ها برد و افق شده فراتر می  شناختهو چیزهای عادی 
 (.21-43: 1311گشاید)موسوی،  می

 در هویت بخشی تاریخی یمنقش موز
توان یکی از رسالت های مهم موزیم و موزیم  هویت بخشی تاریخی را می

ها است و موزیم  هویت ملی و تاریخ ملی دو شاخص مهم  ملت .داران عنوان كرد
. در ارتباط به تاریخ و دارندها اساسی ترین نقش را در این هویت بخشی برعهده 

ثیرگذاری موزیم أ اما ت ؛ ودستان بیشرت تحریر کردند محققان و قلم به ،هویت ملی
ها از بعد ماندگاری و باور پذیری متفاوت تر است، زیرا موزیم ها باعث می گردد تا 

صیالت و صنوف مختلف با تاریخ و هویت كشور خود به طور مردم از طبقات، تح
توانند  تنها مكان هایی هستند كه میها موزیم . عینی و ملموس آشنا شوند

كه  یطلبانه جلوگیری كنند. آثار  شفافیت تاریخ را ضامنت و از تفسیرهای منفعت 
پی برداری د یا خریداری شده است، یا کانملی و دیگر موزیم ها وجود دار  یمدر موز
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این در هر صورت شده و یا قاچاق و طی یک قرار داد انتقال داده شده است. اما 
 (.29-21: 1311آثار موزیم ملی متعلق به فرهنگ کشور و ملت ما است)مایور، 

   وضعیت موزیم های كشور

 بسیاری فراز و نشیب ها ،وضعیت موزیم در کشور ما از بدو تأسیس آن تا امروز تحوالت          
از همین سبب است که وضعیت کنونی موزیم ها بعد از تحوالت و آغاز  .خطری را سپری کرده است

از  ،روند جدید در این کشور بهبود یافته و در حال تغییر است. اما اگر نظر به کشورهای همسایه
چنانچه در  نگاه کمی مورد ارزیابی قرار گیرد، دیده می شود که یک تفاوت کلی در آن وجود دارد، 

هزار نفر یك موزیم وجود دارد، در ایران که  نفوس آن  221کشور  چین نظر به نفوس آن در میان 
موزیم در این کشور فعالیت دارد. پس به طور میانگین به  311باشد، در حدود میمیلیون تن  31
قابل قبول است هزار تن یك موزیم در ایران وجود دارد كه از نظر آنان یک شاخص مثبت و  111هر 
(. اما 24/3/1393 اخذ تاریخ http://skchto.ir/museumsدر معیار جهانی به حساب می آید)و 

اعالن شده نفر  31311111ه ازیاد نفوس که از طرف احصائیه مرکزی یدر کشور ما نظر به ارا
 (. نظر به این ارقام به طور میانگین13/3/1391اخذ تاریخ  http://af.sputniknews.comاست)
چهار ملیون و چهارصد و بیست هشت هزار نفر یک موزیم وجود دارد، پس از این نگاه  44423 برای

مسوول  هایدولت و نهادها از سوی وضعیت موزیم در کشور نهایت وخیم بوده و نیاز به برنامه ریزی 
  می باشد.در این ارتباط 

 تا موزیم های خالق یخالتیت در موزیم دار 

توان گفت موزیم مجموعۀ از  می یعنینگاه از موزیم برابر است با آثار موجود در آن؛ 
شوند و  شان جمع آوری میی و هرن  ی، فرهنگیخیتار یها که به واسطه ارزش یستآثار

روند، آثار جذاب و  یا به موزیم میدن اشید یها برا انساندر معرض متاشا قرار می گیرند. 
شوند که  شته میاآور که عامل جذب مخاطب به موزیم هستند، در موزیم گذ یشگفت

در طول و غیره ، صنایع دستی، دستآوردهای برشی یمنونه های آن موزیم باستانشناس
ش آنها، به یتازه و منا یایشبا به دست آوردن اتا کردند ی تالش م موزیم داران تاریخ است،

ا یو  یا، نگهدار یگر محدود به اشیند. امروز موزیم دیافزایبرای مخاطب ب موزیم هات یجذاب

http://skchto.ir/museums
http://af.sputniknews.com/
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 یکرد خالقانه است که در راستایبا رو یفرهنگ - یست، بلکه مرکز اجتامعیش آثار نیمنا
 .شرت هدفمند باشدیجذب مخاطبان و جهانگردان ب

 داشته و نقش یار یرات بسییتغ الی اکنون شیدایاز زمان پر تکامل خود یموزیم با مس
 نقش یاز متام ییها و فعالیت های تازه از خود به جا گذاشته است، امروز موزیم مجموعه 

ارتباط، آموزش  ی، برقرار یچون رسگرم یاکنون موزیم به اهداف ها و کارکردها است.
ها به اهداف  نیفراتر از ا یو حتی و علم ی، فرهنگیعیراث طبیجامعه، تحقیق در حوزۀ م

 یدۀ اجتامعیشند. موزیم پدیاند یرشفت جوامع میو پ ییهمچون همنوا یاجتامع
 (.3: 1332روند)آ.آلن، ی امروز به شامر م ۀاز جامع یشود و بخش یمحسوب م

 خالق یرویکرد موزیم ها

متنوع متایل نشان  یهستند که به فعالیت و برنامه ها یموزیم خالق در ابتدا موزیم ها
توجه دارند که تنها منایش اشیا و گذاشنت آثار به  یموزیم ها به موضوع دهند. این نوعی م

پویا هستند؛ آنها باور دارند که  ینیست. موزیم خالق موزیم ها یگونه که هستند کاف هامن
گونه  ، اینیک موزیم تبلور پیدا می کند یدر برنامه ها یبلکه پویای ،در آثار نیست یپویای

گونه  مدیریت این یدهند. بر همین اساس اسرتاتیژ  رویکرد نشان می ی،رویدادساز  موزیم به
که یک منایش  دانسته می شوندرویداد محور های موزیم  است. یرویداد محور ها موزیم 

دهند که ی خود قرار م ینیست. آنها یک پرسش را همیشه پیش رو  یکافدر آن همیشه  یبرا
که یک بار موزیم و  یتوان مخاطبان را به طور متناوب به موزیم کشاند؟ مخاطبی چگونه م

خواهد تا بار دیگر به موزیم بیاید؛ از همین رو ی م یآثارش را دیده است بهانه و دلیل دیگر 
جذب مخاطبان خود را ایجاد  یی متنوع بهانه هایکنند تا با رویدادها موزیم داران تالش می

 (.12: 1331کنند)رکنی، 
 راهنامیان خالق

شگاه یک موزیم خالق از انواع منایت موزیم است. ین ابزار و فعالیشگاه آثار مهمرتیمنا
متنوع اعم از موضوع و  یشگاه هایجاد منایکنند تا با ای م یبرد و سعی قت بهره مؤ م یها
 شگاه ها فرصتیگوناگون آثارش را فراهم کند. منا ۀمنایش و امکان عرض یوه هایا شی

ه قابل دید باشد، یک زاویا تنها از یموزیم کمرت قید باشند و  هایهستند تا آثار در دیپو 
ز یموزیم ن یها موجب تنوع فضا شگاهیه کرد. منایگوناگون از آن را باید ارا یبلکه جنبه ها
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ت یده شده است که خود جذابیش آثار کمرت دیا منایو ی یت فضاین جذابیشوند و همی م
 ی موزیم بخواند.یآورد تا مخاطبان و جهانگردان را به سوی تازه فراهم م
 موزیم با جهانگردی و خالتیت  ۀرابط

در  یرا در موزیم ها به دو بخش تقسیم کردند: اول نوآور  یخالقیت و گردشگر 
و  یتاریخ یکه امروز دیگر کارکرد موزیم تنها به روایت رویدادها ایجاد موزیم این

آثار  ۀهای نگهدارند خالصه منی شود، بلکه به سالون منایش و ویرتین یباستانشناس
کنونی موضوعی موزیم آنقدر گسرتش یافته است که برای ۀ که دور لنیز قید نیست، ب
توان به ایجاد موزیم پرداخت، چرا که دیگر موزیم با  میراث مادی برش  هر موضوع می

امکان ایجاد  ،نش برشی پیش رفتهقید منی گردد، بلکه تا هر جا که اندیشه و دا
آید موزیم کشور ما هنوز  که به نظر می بنابراین، چنانموزیم نیز فراهم شده است. 
موزیم باقی مانده است و تنها به مجموعۀ از آثار می  ۀدر هامن منظر و شکل دیرین

شان جان  های پدید آور اندیشند و هنوز بر مبنای هویت مجموعه و یا هویت سازمان
های فرهنگی مانند آداب و  ی گیرند؛ این در حالی است که  ما از انواع پدیدهمن

های محلی، موسیقی و بسیار جنبه های  رسوم، صنایع دستی، پوشاک، خوراک
تواند منبع الهامی برای پدید  یک از آنها می فرهنگی و یا اقلیمی گوناگون که هر

کشوری که شهره به ادبیات و هرن است، آیا نباید برای پس، د. نآمدن یک موزیم باش
 هر یک از مشاهیر ادبی و هرنی خویش یک موزیم داشته باشد؟ 

 فرصت سازی موزیم داران برای جهانگردان

ستیم مانند: اکوموزیم، هامروز شاهد شکل گیری انواع گوناگون از موزیم 
که  ندا های آثار از انواع موزیمسایت موزیم، موزیم سیار، موزیم باز و موزیم بدون 

 .از قالب موزیم عبور کرده و سبب جذابیت بیشرت این پدیده شده است

نقش خود را در فرایند جهانگردی به درستی ایفا کنند از  می توانندموزیم 
یک مقصد  ۀکه بتوانند به مثاب روند؛ این های این صنعت به شامر می فرصت

الزم را به جهانگردان عرضه کنند. افزایش جهانگردی شناخته شوند، خدمات 
های  شود که فرصت موزیم متنوع از منظر موضوع و یا از منظر شکلی سبب می
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 بیشرتی در حوزه جهانگردی ایجاد شود. برخی از شهرهای دنیا با نام موزیم های
ها سبب رونق جهانگردان در این شهرها  شوند و حتی این موزیم شان شناخته می

شده باشد؟  اما آیا موزیم ها می توانند سبب شهرت و اعتبار شهری  شده است؛
های دیگر هم طرح کرد که آیا موزیم های رساغ ه توان این سوال را به گون می

 داریم که تعطیلی یا نبودش به جهانگردی یک شهر آسیب برساند؟

های متنوع در  تواند سبب پیدایش موزیم گرچه خالقیت در موزیم می
 اما این نوع خالقیت جاری و پایدار نیست، چرا ،موزیم های کشور شودمجموعه 

که بر  یکه پس از پیدایش هر موزیم دیگر خالقیت آن از بین می رود. موزیم های
توان موزیم های  های پدید آمده اند را منیه اساس یک خالقیت موضوع و یا گون

اولیه است، ولی ۀ یدخالق تلقی کرد. خالقیت در این موزیم ها فقط در سطح ا
دهند.  موزیم های خالق، خالقیت را در سیستم و ساختار فعالیت خود بروز می

 جهانگردی تبدیل میۀموزیم های خالق از یک فرصت فراتر رفته و به یک جاذب
 .(9-4: 1331املعارف بریتانیکا، ةشوند)دایر 
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 نتیجه گیری

ها است. اگر موزیم ها به  ملی کشور ۀمنابع مهم و رسمایجمله از  یمموز
های  توانند در تحقق هدف صورت درست و علمی مورد استفاده قرار گیرند می

ترین کارکردهای موزیم منایش دادن  فرهنگی و اجتامعی مؤثر باشند. یکی از مهم
های گذشته بوده و در برابر چشامن انسان  انسان  صنایع دستی و بازمانده های

بارۀ هرن، صنایع، متدن  ی گیرد. موزیم داران چگونه دانش خود را درمعارص قرار م
موزیم  .به خرچ دهند تا نقش موزیم را در جامعه به معرفی گیرند خودو فرهنگ 

. آنچه است بوده  های متامدی گی برش طی قرن همناد جنبه های گوناگون تاریخ زند
طور عینی و  در موزیم به خوانیم  طور تیوری می های تاریخ به  را که در کتاب

جامعه مؤثر   فرهنگی و تعلیمی  کنیم. موزیم در راستای توسعه محسوس ملس می
تر کند و  چنان باشد که فراگیری علمی را آسان می باشد، جذابیت موزیم باید آن

اشتیاق دیدن اشیای جالب و دیدنی را افزایش بخشد و بازدیدکننده گان را به 
 رمز و راز گذشته بکشاند. دنیای شگفتی های پر 
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  معاون محقق ستوری شمس مایار

 
دریځ او د کنشکا د واکمنۍ پر مهال د څلورمې  ارهتد 

 للویې بودایي جرګې جوړېد
Position of Arhat and organizing of 

Fourth council of Buddhism in epoch 
reign of Kanishka 

 

By: Assistant Research. Storai Shams Mayar 
 
 

Abstract 
The name of Arhat in literature was mean valuable and 

explanatory is first student and this word also means 
exterminator and painful antagonist. Arhats are eminence 
and form of ascendency human that informed clientele from 
minor in Buddhism religion. In Buddhism religion the person 
who has bright apperception, says Arhat. And arhats are 
respect in Buddhism. Anyway by development of Buddhism 



 ...دریځ او د کنشکا ارهتد  

111 

 

religion, the clienteles of this religion has been more much, 
conflicts and disagreements were top in Buddhists association 
(council of Buddhism). The basic point of this disagreements 
was the origin of errancy and unwell of Arhats, this is the mean 
point of this research.  

In the final of this council clienteles of Buddhism separated 
in two part but disagreements and conflicts continue and the 
case of this problems fourth big council of Buddhism 
formed(organized) by Kanishka. In result of discussions in this 
council the Mahayana way replaced with Henayana. 

Naturally, researcher has success to answer this question 
in her result, that did the main point of this discussion was 
about errancy of Arhats in Buddhism or not? 

Meanwhile I have to say for complete of this article is 
used from method of historic and descriptive.     

 لنډیز
په معنا راغلې ده او د لومړیو په ادبیاتو کې د ارهت نوم یا کلمه د با ارزښته 

کوونکو ښکارندويي کوي. دغه نوم یا کلمې د رنځ راوړونکي دښمن د ماتولو په معنا  زده
و ته ویل کېږي. انکې پوه او لوړ مقامه انسانزم هم کارول کېږي. ارهت په بودی

همدارنګه، په بودیزم کې هر هغه څوک چې د بودایي قوانینو)درمه( څخه روښانه او 
ودی درک ولري ارهت بلل کېږي. په بودیزم کې ارهتانو ته ډېر د قدر او درناوي په شه

سرتګو کتل کېږي. نو په همدې موخه په دې مقاله کې، د ارهت ځانګړی نوم)اصطالح( 
ته ورکړل شوي تعریفونه بیان شوي او په بودایی جرګو)سنګهه( کې د ارهتانو دریځ او 

دا ځکه چې د بودیزم د پرمختګ او پراختیا رسه سم  ونډه تر بحث الندې نیول شوې ده.
د بودایي آیین  پیروان مخ پر زیاتېدو شول خو له بدمرغه د دې پیروانو ترمنځ یا هم 
ویلی شو چې په بودایي ټولنه)سنګهه( کې اختالفونه، کړکېچونه او ناندرۍ ال پراخه 

تانو د تېروتنې کولو اصل شوې. د دې اختالفونه او ناندریو اصلی او محوری المل د اره
او د هغوی نه سپېڅليتوب و او دا هغه څه دي چې د دې مقاله موخه جوړوي. دغه راز 
ناندرۍ او اختالفونه په پای کې د دې المل وګرځېدل چې بودایي ټولنه په دو برخو 
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ووېشل يش؛ خو بیا هم دغه راز اختالفونو وو او تر هغه یې دوام مونده تر څو چې د 
سرتواکۍ د سرت واکمن کنشکا د واکمنۍ پر مهال او د نوموړي په نوښت او  کوشاين

هڅو څلورمه لویې بودایی جرګه جوړه شوه او دغو اختالفونو ته تر یوې کچې د پای 
ټکی کېښودل شو او د دې جرګې په پای کې په بودیزم کې د ژغورنې کوچنی 

. هغه موارد چې وړاندې ورته الرې)هنایانا( ځای د ژغورنې لویې الرې)مهایانا( ونیو
اشاره وشوله د دې مقالې اصيل منځپانګه جوړوي. د یادونې وړ ده چې څېړونکې د 
مطالعې په ترځ کې توانېدلې چې د څېړنې اصلی پوښتنې ته)آیا د بودایي ټولنې د 
اختاليف بحثونو او شننو اصلی المل د ارهتانو د تېروتنې کولو اصل و که نه؟( په ځواب 

 لو او ځواب پیدا کولو بریالۍ يش.  ورکو 
دا څېړنه په عام ډول تاریخي او کتابتوين څېړنه ده خو د منځپانګې د شننې په 
لحاظ کیفي څېړنه هم ده؛ او د دې څېړنې میتود توصیفي دی. د اطالعاتو د راټولولو 

ان د څېړنيزې رسالې دي چې د افغانست-ابزار کتابونه، مقالې او د موضوع په تړاو علمي
 علومو اکادمۍ په اختصايص کتابتون او د لیکوالې په شخيص کتابتون کې شتون لري.

 رسیزه
د بودیزم په تړاو مطالعه او دا چې په بودایي اخالقیاتو کې ژوره فلسفه نغښتې 
ده او انسان یې بشپړ انساين مقام ته رسولی دی، د نورو ادیانو په څېر، روحانیونو او 

قدر په سرتګو ګوري او دا چې دغو روحاين شخصیتونو ته یې  پارسایانو ته ډېر د
بېالبېل او ځانګړي نومونه او القاب ورکړي دي؛ د انسان په ذهن کې ځينې پوښتنې 
راپیدا کوي. د بېلګې په توګه: بودا، بودیستوا، ارهت، رهرو او داسې نور نومونه چې 

لیز ډول د لنډې مقالې په پرې بحث کول یوې ځانګړې څېړنې ته اړتیا لري او په ټو 
قالب کې بسنه نه کوي، نو په همدې وجه مې وغوښتل چې په دې لیکنه کې یوازې 
په بودایي ټولنه کې د ارهتانو لوړ مقام او دا چې د بودایي جرګو په پرېکړو او بودایي 

 اخالقیاتو په سمون کې یې څومره ونډه درلودلې ده تر بحث الندې ونیسم.
 و مربمیتد څېړنې اهمیت ا

لکه څنګه چې پوهېږو، په بودیزم کې د نورو ادیانو په شان روحاين، پارسا او مبلغ 
شخصیتونه روزل شوي دي او روزل کېږي چې هر یو یې د بودیزم په تاریخ کې خپل 
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ځانګړی ځای لري او د بودیزم په پرمختیا کې یې خپله ونډه درلودلې ده. د دغو 
هت نومول شوی دی. یعنی ارهت یوه اصطالح ده چې په شخصیتونو له ډلې څخه یو هم ار 

بودیزم کې د یو دیني یا مذهبي شخصیت څخه استازیتوب کوي. ارهتانو د بودایي اخالقیاتو په 
دودولو کې ډېره هڅه کړې ده، خو وروسته بیا ناڅاپه د ارهت دريځ او مقام د بودایي ټولنې د 

دې تړاو ورځ تر بلې د اختالفونه او ناندریو کېدو او وېشنې اصيل المل کېږي او په ټوټې 
ملن پراخه کېږي... په هر صورت، د ارهت اصطالح د معنا په تړاو چې ژوره فلسفي 
منځپانګه لري او د بودایي ټولنې د اختاليف بحثونو اصيل ټکی ګڼل شوی دی او په 
پای کې یاد دريځ د بودایي ټولنې د ټوټې کېدو او وېش المل ګرځي او هغه 
کس)کنشکا( چې په همدې وجه یې څلورمه لویه بودایي جرګه جوړه کړه او دغه 
اختالفونه یي د توان تر بریده پای ته ورسول؛ تر دې دمه کومې رسچینې چې په دې 
اړه د نورو څېړونکو او زما الس ته رارسېدلې دي، پرې ځانګړی بحث ندی شوی. په 

څېړونکې په حیث، یاده موضوع همدې خاطر مې هڅه کړې تر څو د دغې څانګې د 
راوسپړم او د مطالعاتو پایلې د یوې لندې مقالې په ملن کې راټولې او د دې برخې 

  څېړونکو او مینوالو ته یې په السونو کې ورکړم.
 د څېړنې موخه

د دې مقالې اصيل موخه په بودیزم کې د ارهت د دريځ بحث او شننه ده او هم 
ګه اختالفونه راپورته شول چې په ترځ کې یې بودایي دا چې د دې دریځ په تړاو څن

ټولنه ټوټې او په بېالبېلو فرقو او مکتبونو ووېشل شوله او د کنشکا د واکمنۍ پر مهال 
 څلورمې لویې بودایي جرګې جوړېدو ته زمینه برابره شوه.

 د څېړنې میتود

د شننې  دا څېړنه په عام ډول تاریخي او کتابتوين څېړنه ده خو د منځپانګې
په لحاظ کیفي څېړنه هم ده؛ او د دې څېړنې میتود توصیفي دی. د اطالعاتو د 

څېړنيزې رسالې دي چې د -راټولولو ابزار کتابونه، مقالې او د موضوع په تړاو علمي
افغانستان د علومو اکادمۍ په اختصايص کتابتون او د لیکوالې په شخيص کتابتون 

 کې شتون لري.
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 د مقالې منځپانګه
ارهت هغه بودایي اصطالح ده چې په ادبیاتو کې د با ارزښته په معنا راغلې ده او 
هغه بودایي لقب دی چې د ساکیاموين بودا او ټولو لوړ مقامه راهبانو د ستاینې په 
موخه کارول کېږي چې د نیروانا پړاو ته رسېديل وي. یعنې په بودیزم کې ارهت حالت 

 (.34. مخ: 2)کو ښکارندویي او استازیتوب کويکوون په اصل کې د لومړنیو زده
دا اصطالح، په سانسکریت کې د ارهت په بڼه، په پايل ژبه کې د ارهنت په 

په بڼه او په  لوئوهان( له مخېمعمول  او نن دآلوئ وهان)بڼه، په چیني ژبه کې د 
جاپاين ژبه کې د ارکن په بڼه راغلې ده او کوالی شو چې ارهت د یو سپېڅيل 
انسان او دیني پیشوا په حیث وپېژنو چې ژوند یې نیروانا ته د رسېدلو په موخه 

 پیرزو کړی دی.
په بڼه ( dgra bcom paدگره بکومپه)په تبتي بودایي متونو کې یاده اصطالح د 

راوړونکي دښمن د له منځه وړلو یا تباه کولو معنا افاده کوي. راغلې چې د رنځ 
یادې اصطالح د همدارنګه، د پايل متونو په لرغونو یا پخوانیو ژباړو کې، ارهه کلمه چې 

لومړۍ برخه جوړوي د ښاغيل قدرمن او رشیف په معنا راغلې ده نو په همدې دلیل دا 
. په همدې ډول پايل متونو او هم معنا کېدای يش"هغه قدرمن یا رشیف" اصطالح 

مهایانا سنت یا طریقې)په بودیزم کې د ژغورنې لویه الره یا لوی څرخ( د بودا لپاره لس 
غوره صفتونه ټاکيل دي چې یو له دې ډلې هامغه ارهت یعنې دښمن ماتوونکي صفت 

 (.493-439. مخونه: 13)دی
راغلې ده؛ او هغه لقب ، د ارهت اصطالح د یوازینې مبارک په معنا هم همدا شان

دی چې په هندي ادیانو)جایني او بودایي( کې هغه کسانو ته ورکول کېدو کوم چې د 
مخلوقاتو د نړۍ لپاره، د برکتونو څخه ډکو ادیانو په خپرولو کې یې بې جوړې هڅې 

 (.34. مخ: 14)کولې
لکه څنګه چې وویل شول، ارهات/ارهانت سانسکریت واژه یا اصطالح ده او د 

رزښتمن په معنا ده. په بودایي تراوادا سنت)هنایانا( کې ارهت هغه کس ته ویل کېږي ا
چې بودایي بشپړ ارشاق او روښنایی ته رسېدلی وي. یعنی بودایي یا جیني روښنایي 
موندونکی کشیش؛ یا هم په جایني آیین کې یوازېنۍ سپېڅلی. په بودیزم کې څلور 
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بشپړه یې د ارهت پړاو دی نو ځکه بوداییانو، بودا ډوله روښنايي شتون لري چې تر ټولو 
 (.22. مخ: 9)ارهت بللی دی

؛ په بودایي فلسفه کې څلور 39په همدې ډول، ارهت یعنی بشپړ  او بې جوړې انسان
موجود دي چې د دې ډلې څخه یو رشیف او ایده آل انسان  انایده آل یا رشیف انسان

 په الندې ډول راوړل شوي دي: انایده آل انسانارهت دی او  په بودیزم کې څلور رشیف او 
 یا سیند ته رسېديل. . سوته پننه1
 یا یو ځل بیا راغيل. . سکد آگامی2
 راګرځېدونکي(.نه ېرته بیا نه راتلونکي) . آناگامی3
 (.243. مخ: 1)ارهت یا بشپړ انسان. 4

د  توانېديلپه پايل متونو کې آننده وايي څلور کسان پېژين چې ترتیب،  په دې
ریاضت له الرې نیروانا ته ورسېږي او د ارهت مقام یې الس ته راوړی دی؛ لومړی بودا و 
چې په شخيص هڅه یې د حقیقت الره موندلې ده او نورو ته یې هم الرښوونه کړې ده، 
دوهم هغه کس دی چې په شخيص هڅه روښنایي ته رسېدلی دی خو د دې توان یې 

سانو ته دغې روښنایي ته د رسېدلو په موخه الرښوونې نه دی درلودلی چې نورو ک
وکړي، درییم هغه کس دی چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې روښنایي ته د 

نه ته رسېدلو الره له بودا څخه زده کړې ده او څلورم هغه کسان چې تر اوسه روښنایي 
او لرې  دي رسېديل خو له کینې، دښمنۍ، غوسې یا غضب، ځانځانۍ او حرص څخه

شوي او تقوا یې غوره کړې ده. یاده څلورمه ډله کسان له مرګ څخه وروسته د بیا پاک 
زېږون څرخ ته نه راځي یعنی د تل لپاره فنا کېږي، په همدې وجه آناګامي)نه راتلونکي 
یا نه راګرځېدونکي( هم نومول شوي دي. نو په همدې اساس، هغه بوداوې چې دنده 

و رسه نیروانا ته د رسېدلو په الره کې مرسته وکړي د یو ډلې لوړ لري تر څو د نورو خلک
و رسه اړیکه لري چې ارهت بلل کېږي او په بودیزم کې غوره پوهې ته انمقامه انسان
 (.493-491. مخونه: 13)هم بلل شوي دي پیروانرسېديل 

                                                 
و تر ټولو تقوا لرونکی او االبته په دې ځای کې د بشپړ انسان څخه موخه، په پوره نېکو اخالقو سمبال انسان  - 39

 پرهیزګاره انسان دی. 
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سان نه یادو ټکو ته په پام رسه، ارهت یعنی ایده آل انسان! دغه لوړ مقامه ممتاز ان
ژوندی دی نه هم مړ، یعنی نړۍ ته مړ دی خو په آخرت یا عقبی کې ژوندی دي حواس یې 

سنت)هنایانا( دغه  پوره پام ګرځولی دی. بودایي تراواداې یاو واقعیتونو ته  يسپېڅيل د
ډول انسان له هر ډول سړو عواطفو څخه پاک ارزوي. خو هغه نیوکه چې بودایی مهایانا 

دې موضوع په وړاندې کړې ده هغه دا ده چې بودا هېڅکله هم د دې سنت)لوح څرخ( د 
حیرانوونکې ځانځانۍ مالتړی نه و چې د انسان او برشیت رسه د هېڅ اړیکې، رس او کار 
ونلري او په پای کې په همدې دلیل بودایي مهایانا سنت د دا شان اند پر وړاندې خپل 

ې، پېرزوینې او مهربانۍ صفتونه چې د غربګون څرګند کړ او د احسان، اکرام، لوریین
پخوانیو بوداوو له خوا دود شوي او بښل شوي وو او تاریخي بودا)ساکیاموين( په بې کچې 
ډول د دغو صفتونو او ستاینو خاوند و په بودایي هنایانا سنت کې یې د ارهت د غوره مفهوم 

 (.11. مخ: 3)ځای ناستي وګرځول
وې بودایي رسالې په رشح کې لیکې چې: له د هسوان هوا په نامه استاد د ی

سیند څخه تېرېدل)له درییو تیروتنو څخه ځان ژغورنه او ځان جال کول: د من یعنې زه، 
شخصیت او ذات مفهوم ته پایبندي، شک او تردید لرل او په پخوانیو عادتونو، رسمونو، 

ی او ویيل یې سنتونو او مناسکو پسې زړه تړل( د ارهت کېدو لومړی پړاو بلل شوی د
دي چې هر هغه څوک چې دغه پړاو ته رسېږي له درمه)بودایي قوانین( څخه روښانه او 
شهودي درک پیدا کوي او د دری ګوهر/تری راتنا)بودا، ټولنه یا سنګهه او درمه( رسه نه 
بېلېدونکې اړیکه جوړوي. یاد کس د تناسخ له بند څخه نه خالصېږي خو د بدمرغو 

ناورو او دوزخي دېوانو په کالبد کې بیا ځلې نړۍ ته نه راځي. هر موجودات لکه: د ځ
څوک چې دغه مقام ته ورسېدو له ټولو څخه مخکې له اوو تناسخ نه وروسته نیروانا ته 
رسېدلی يش. همدارنګه، هر څوک چې نیروانا ته د رسېدلو په الره کې د مرستندویو 

 بوداوو مرستې ته اړتیا ولري ارهت بلل کېږي.
ځانګړنې غوره کړې دي چې عبارت دي له: رنځ، ایامن، خوښي،  ۷۹دا د ارهت د مقام لپاره بو 

آرامتیا، نشاط، خوشحايل، مترکز، رېښتنويل، د ورځني ژوند د لذت یا مزې څخه بې خونده کېدل، 
 (.492-491. مخونه: 13)د ذهن او اند آرامتیا او د روح له نابودۍ څخه خالصون او پوهاوی
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کې، په بودیزم کې ارهت یعنې قدوس دی؛ او څوک چې دغې مرتبې یا مقام په ټوله 
ته ريس د نفس له درېیو مستیو)د شهوت مستۍ، جهالت مستۍ او د حرص او ځانځانۍ 
مستۍ( څخه خپل ځان ژغوري او خالصوي، دغه درې واړه سکر د حیات د نوي کېدو یا 

یي قدوس یا ارهت چې د باطني نور او . بودا41بیاځلې زېږون یا نړۍ ته د راتلو المل ګرځي
قدويس نفس خاوند دی نو سامبودهي نوم ورکړل شوی دی. هر څوک چې دغه مقام ته 
ورسېد نو د ارهت درجې ته رسېديل دي او په همدې ډول بشپړ سعادت، روحاين خوند، 

ېدو حقیقي آرامتیا او مطلق پام ته هم رسېديل دي، نفس یې بشپړ شوی او نیروانا ته د رس
په درشل کې دي، کوالی يش په کلکه ادعا وکړي چې نور هېڅ رنځ او ستونزې نلري او د 
نړۍ له لذایزو څخه بې برخې شوي دي او مرګ او ژوند ورته یو شان ښکاري او که په 
همدې آرامه حالت کې یې د ژوند څراغ مړ شو نو نهایي موخې یعنی نیروانا ته به 

نو ارهت هغه کس دی چې روښنايي یې ترالسه کړې او  (.193-199. مخونه: 12)ورسېږي
د بیا بیا زیږېدنې څخه یې هم خالصون موندلی دی، دغه کس ټول هغه خنډونه له منځه 
وړي دي کوم چې د عقل او فکر په وړاندې را والړ شوي وو او نیروانا ته رسېدلی دی. نو 

لکه څنګه چې ده هغسې یې ځکه د ارهتانو او بوداوو یوه ځانګړنه دا ده چې دوی نړۍ 
 (.223و  493. مخونه: 13)ویني او پېژين

نو ویلی شو چې په بودیزم کې ارهتان غوره او د قدر وړ ځای او مقام لري، په 
ځانګړې توګه د مادي نړۍ د اخالقو د غوراوي او سمون لپاره مسؤول ګڼل شوي دي. 

پنځه سوه ارهتانو لړې په همدې دلیل ده چې په چیني سنت کې د شپاړس، اتلس او 
. مخ: غههام)شتون درلودلی دی چې د نورو ادیانو له مقدسانو رسه ورته والی لري

یو تکړه او تکمیل یا بشپړ بودایي ښوونکی چې د تقوا نهایي (؛ خالصه ارهت یعنی 492
 (. 131. مخ: غه)هامکچې ته رسېدلی وي

بومل تر څو کوم لومړين کسان چې د دې لپاره چې بحث ال ډېر د پام وړ وګرځي نو په ځای 
د ارهت مقام یې ترالسه کړی دی دلته یې د بېلګې په توګه نوم واخلم او په اړه یې بحث وکړم خو 

                                                 
 البته دلته هدف د بودیزم فلسفه ده. -41
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د ټولو ارهتانو په اړه بحث کول په دې مقاله کې بسنه نه کوي او خورا اوږد بحث دی نو ښه به دا 
 ته در وپېژنم.وي تر څو تر ټولو لومړنی ارهت د بېلګې په ډول تاسو 

د هغو کسانو له ډلې چې د بودیزم په فکري تحول او پراختیا او پرمختګ کې یې ونډه 
شخصیت د  ه هغو تر ټولو سرت، مهم او درونداخیستې او لومړين ارهتان وو، یو ل

و. دا ارهت د  (Ajnatakaundinyaآجناتاکاوندینیا) یا په معمول ډول (Kaundinyaکاوندینیا)
برهمن له طبقې څخه و او له میالده مخکې شپږمه پېړۍ کې د بودا د پالر سودودنه رسه یو 
ځای په کپیالوستو کې یې ژوند کاوه. داسې انګېرنه شته چې ده د بودا د زيږېدو وړاندویینه 

سرت  کړې وه او هغه کس و چې سودودنه ته یې ویيل و چې ګومته سیدهارتا به یا لوی شاه او
 (.21-49. مخونه)هامن: واکمن يش او یا به هم نامتو پیغام راوړنکی یا دیني رهرب يش

همدارنګه، ویل شوي دي چې نوموړي لوړه کړې وه چې د بودا پیرو به کېږي او په رښتیا هم 
کله چې بودا شپږ کاله په ځنګله کې په ریاضت او عبادت بوخت و او د بې رنځه او حقیقي ژوند 

کې و، دی وررسه مل او ملګری و خو کله چې بودا د زهد او ریاضت څخه الس  په لټون
واخیست نو په کرکه ورڅخه بېل شو. اما کله چې بودا روښنايي ته ورسېدو د لومړي ځل لپاره د 
دمه آموزې یا د بودایي اخالقیاتو ټولګه یې همدې ډلې ته ولېږدوله؛ یعنی بودا بیاځلې هغه 

مخکې یې په اورو ویله سیمه کې بودا یوازې پریښی و( را وبلل او  پنځه تنه برهمنان)چې
ورڅخه یې وغوښتل چې د ده په خربو باور وکړي او ده ته ایامن راوړي او دی د ارشاق د نور 
خاوند)ارهت( به حیث وپېژين؛ یعنی دا پنځه کسیزه برهمنه ډله هم له وسطیت څخه چې د 

دغو پنځو تنو بودا ته ایامن راوړو او په همدې اساس عدالت وسطي ټکی دی، پیروي وکړي. نو 
په بودیزم کې د لومړي ځل لپاره لومړنی بودایي دیر یا عبادت ځای چې ورته سنګهه ویل 

. د دې ډلې څخه کاوندینیا لومړنی کس و چې د درمه ژوره (132. مخ: 12)کېږي، جوړ شو
مړنی ارهت وپېژندل شو او یاد منځپانګه یې په خپل ذهن کې هضم کړه او په همدې وجه لو 

 کونکی هم وپېژندل شو.  کس د بودا تر ټولو مهم، مخور او روڼ انده زده
د ګومته سیدهارتا د  (،Kaundinyaکاوندینیا)په همدې ترتیب، ویل شوي دي چې 

ځوانۍ پرمهال د هغه ښوونکی و او په ضمن کې د ځنګيل مرتاضانو ډلې رهرب هم و چې د نړۍ 
رسه مینه نه درلودل او زهد ګرایي صفت په متعادله بڼه په بودا کې هم پاتې وه. همدارنګه، د 

و او غوره څېره معمول له مخې، بودا مخکې له دې چې روښنایي ته ورسېږي او خلکو لپاره نامت
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وګرځي، په ساده بڼه د شپږ کسیزې ډلې غړی و او ګواکي چې خپله کاوندینیا د دغې ډلې 
مرش او رهرب و، نه ځوان بودا چې تازه لږ وروسته د ډوډۍ نه خوړلو اصل په ماتولو د دغې کړۍ 
څخه شړل شوی دی. په همدې وجه په پای کې داسې څرګندېږي چې دغه مرتاض ښوونکي 

 کوونکي یعنې بودا رسه یو بل پالنه، سوله او خواخوږي کړي وي. فیلسوف زده د خپل
وروستنی بودایي سنت)مهایانا(، ګومته سیدهارتا له دغې ډلې څخه وبايس او د 
ټولو د ښوونکي او رهرب په حیث یې راپېژين او پاتې پنځه کسانو ته د پنځه ګوين تقوا 

نوم ورکوي. البته دغه پنځه  پنچکه بهدره ورگیه(پنچه وگیه، لرونکو او رستګارې ډلې)
مرتاضانو پیروان وو. خو یاد  االره کاالمه و اودکه راماپوترا کسیزه ډله د بودا په ګډون د

دو تنه مخکې له دې چې روښنایي ته ورسېږي له نړۍ څخه یې سرتګې پټې کړې او 
ړې وي چې ځوان بودا ګواکي د کاوندینیا په ګډون یې د زهدګرا مبلغانو ډله جوړه ک

هغه مهال د دې ډلې پیرو و. کله چې کاوندینیا د ارهت مقام ته ورسېد د سنګهه یا 
بودایي ټولنې د لومړين غړي په توګه، لومړنی کس و چې د راهب لقب یې تر السه کړو 
نو شونې ده چې یاد کس د بودا د ښوونکو له جملې څخه شمېرل کېده؛ اما وروسته 

رسه  و موگه النهاساریپوترا وو تنو نامتو، مخورو او مهمو زده کوونکو هغه د بودا د د
اختالف پیدا کړو او سنګهه یې پرېښودله. په بودایي متونو کې داسې راغيل چې د 
سنګهه د پرېښودلو یا له سنګهه څخه د شړلو المل دا و چې نوموړي غوښتل په تولیز او 

 به تنهایي کې عبادت وکړي. بشپړ مترکز او خلوص رسه په یوازې توګه او
بل روایت دا دی چې په مذهبي مراسمو کې به د بودا دوه تنه زده کوونکي د بودا دو 
څنګو)ښي او کیڼ لوري( ته کېښناستل او کاوندینیا به بیا د بودا په شا کې کېښناست او له دې 
حالت څخه رايض نه و، نو په همدې دلیل یې د بودایي ټولنې)سنګهه( رسه مخه ښه وکړه. 

نګېرنه هم شته چې ګواکې د ځوان نسل رسه د اختالف په دلیل او دا چې د همدارنګه، داسې ا
بودا د پخواين زده کوونکي په حیث د بودایي ټولنې د واک غوښتونکی و ، نو ځکه کېدای يش 
چې نوموړی له ټولنې څخه شړل شوی وي. په هر صورت، یاد ارهت د ژوند په پای کې د هیاملیا 

اله د دنیوي ژوند څخه څنډې شو او له بودا څخه مخکې یې له نړۍ غرونو ته الړ او پوره شل ک
سرتګې پټې کړې او داسې ښکاري چې د ده پلویانو تر ډېرې مودې په بودايي ټولنه کې حضور 
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تنو راهبانو د  ۱۷۷درلود او د څېړونکو په ګامن شاید د نوموړي د سوځېدو په مراسمو کې 
 (.23-21. مخونه: 13)ضور او ګډون درلودلی ويتر مرشۍ الندې ح (Anuruddhaآنورودهه)

ي واکمن مناندر څخه هم نوم واخلو باخرت -یونانوپه هر حال، دلته به بې ځایه نه وي چې د 
باخرتي واکمنانان -چې د بودایي آیین د پیروانو  لخوا د ارهت په حیث ستایل شوی دی. یونانو

دا چې د بودیزم د پراختیا او پرمختګ په چې په مفتوحه سیمو کې یې دنده درلودله، نه یوازې 
الره کې خنډ نه وو، بلکې بودیزم ته یې ځانګري چوپړونه تررسه کړي دي چې د دغو واکمنو له 
ډلې څخه یو تن هم اوپیاين مناندر/میناندر دی چې د واکمنۍ ملن یې په ختیځ کې تر متهورا او 

د واکمنۍ پالزمېنه یې هم ساګاال یا سیالکوت په لوېدیځ کې تر باریګازا)بروچ( پورې پراخه وه او 
ي واکمني په باخرت -یونانوو. نوموړي د خپل لوړ او روڼ فکر او د آریایي زمریانو د تورې په وسیله، 

هند کې پیاوړې کړه. ختیځې رسچینې په ځانکړې توګه هندي رسچینې د مناندر په هکله خربې 
په نوم شهرت لري او د ده خربې اترې د  (Milindaمیلیندا)کوي. مناندر په پايل ژبه کې د 

تر رسلیک « میلیندا پوښتنو/سواالت میلیندا»رسه د  (Nagasenaنگاسنا/ناگاسینا)بودایي حکیم 
الندې شهرت پیدا کړی دی. ځینې څېړونکي دغه خربې اترې او د نوموړي په سیکو باندې د 

دی بودایي بويل، خو په دې هکله دهرمه چکره )د بودایي قانون څرخ( نښان دلیل راوړي او 
مسلم سند زموږ په الس کې نشته چې په بنیاد یي قاطع پرېکړه وکړو، ځکه چې د بودایي قانون د 
څرخ نښان یې په دې خاطر په سیکو باندې تپلو چې تر واک الندې سیمو کې مېشت ډېری 

هت یعنې یو بودایي بې خلک بودایيان وو. حتی هندي رسچینو مناندر ته د ژوند په پای کې د ار 
جوړې عامل لقب هم ورکړی و او حتی د هندي رسچینو د معلوماتو پر بنسټ، د ده د ایرو په وېش 
باندې د ده د پلویانو ترمنځ شخړه شوې او باالخره د بودا او آشوکا په څېر د نوموړي ایرې وېشل 

وړ ده چې دلته د دغه د یادونې (. 324. مخ: 3)شوي دي او بېالبېلو سیمو ته لېږل شوې دي
اوږد بحث څخه موخه په بودیزم کې د ارهت د ځای، دریځ او ونډې پېژندل و چې وړاندې دو 

 کسان یعنی کاوندینیا او مناندر یې ښې بېلګې کېدای يش.
له هغه ځایه چې د ارهت اصطالح مو په بشپره ټوګه را وسپړله، په  دې وپوهېدو 

کې له ورایه برېښي. له دې وروسته هڅه د دې  چې ارهت مقام ته درناوی په بودیزم
لپاره ده چې په بودیزم او په ځانګړې توګه په بودایي ټولنه کې د ارهت مقام څنګه د 
اختالفونو المل ګرځي او ولې د ارهت مقام پر وړاندې کرکېچونه او ناندرۍ راپورته 
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ه کېږي او د کوشاين سرتواکۍ سرت واکمن کنشکا څنګه کوالی يش چې دغ
اختالفونه، کرکېچونه او ناندرۍ کابو کړي او دغې رامنځته شوې ستونزې ته د پای 
ټکی کېږدي او د یو بی څارې سرت واکمن په حیث د بودیزم په پرمختګ او پراخیتا 

 کې خپل رول ولوبوي.
لکه څنګه چې وویل شول، د بودیزم د پرمختګ او پراخیتا رسه سم د بودايي 

پراخه شو او د بودایي ټولنې د رهربۍ او مرشۍ د السته ته ټولنې واک هم ډېر او 
راوړلو په موخه د بودا د زده کوونکو ترمنځ کړکېچ رامنځته شو. یو له دغو اختالفونو 
څخه د ټیټو رتبو پیروانو د موقعیت پر رس و چې په ټیټو ټولنیزو قبایلو)کاست( پورې 

شوي سنت رسه په مخالفت کې، ټول  یې تړاو درلود. بودا د هندي قبایلو ترمنځ د دود
انسانان د ټرب او کورنۍ څخه بېل او خپلواک یوازیني شخصیتونه وستایل او وګڼل او 
 هغوی یې د خودکفا هویتونو په حیث په رسمیت وپېژندل. د بېلګې په توګه:

چې د بودا د لسو مهمو زده کوونکو څخه یو و او د سلامنۍ دنده یې  اوپالی/یوپالی
آیا د ده)اوپايل( په شان د ټیټ ټرب څخه »نوموړي له بودا وپوښتل چې:  درلوده.

؛ بودا په ځواب کې هغه «څوک کوالی يش چې د بودایي ټولنې غریتوب ترالسه کړي؟
و څخه دمخه د بودایي ټولنې یا جرګې د غړي په حیث ومنلو او  په لږ گان شهزادهله 

 وخت کې یې د ارهت مقام ترالسه کړ. 
، د کړکېچونو بله برخه چې بودا وررسه مخ شو د بودایي ټولنې مرشي او همدارنګه

رهربي وه. داسې انګېرل کېږي چې د بودا ځينې نږدې د کورنۍ غړي د ده په ژوند د 
نوموړي سیاالن او د بودایي ټولنې د رهربۍ او مرشۍ مدعیان شوي دي. تر ټولو مهم راپور 

رسه  42/دیوداد41ِدَوه داتادلی دي د بودا د تره زوی په دې اړه چې د څېړونکو السونو ته رسې
تړاو لري چې د بودا د ډېرو مهمو او لومړنیو زده کوونکو څخه شمېرل کېدو. اما ویل کېږي 
چې نوموړی یو ځانځاين او جاه طلب شخص و او د بودایي ټولنې مرشي او رهربي یې 

                                                 
 . ژبه کېپايل په - 41
  . ژبه کېسینهايل په - 42
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پاتې شو نو درې ځله یې د  خپل حق ګڼو خو کله چې د ارهت مقام ته د رسېدلو څخه شاته
 (.12-14. مخونه: 13)بودا د وژنې هڅه کړې ده

په هر حال، یاد اختالفونه او کړکېچونو د بودایي جرګو د جوړېدو المل شول چې په 
هره بودایي جرګه کې شته اختالفات د دې المل هم کېدل چې بودیزم ټوټې ټوټې يش او 

شوه. په دې خاطر چې په لومړۍ بودایي جرګه په دې ترتیب لومړۍ بودایي جرګه جوړه 
په نوم هم یاده شوې ده چې دا نوم  )پَنَچه َستیَکه(ارهتانو ګډون کړی وو نو د ۱۷۷کې 

په دې جرګه یا شورا کې مهاکسپه د سوبهاده رسه  معنا رسوي.واضح د)پنځه سوه( 
نو د تباهۍ او مخالفت پیل کړ او د سوبهاده پوه او اصول یې د سنګهه د اخالقي قوانی

ارهتانو ته بلنه ورکړه  ۱۷۷فساد المل وارزول او بودایي قوانینو ته د درنښت په موخه یې 
 چې بودایي جرګې ته رايش؛ خو بحثونه، اختالفونه او ناندرۍ الپسې دوام مونده.

دویمه بودایي جرګه د بودیزم د دود او دستور رسه سمه د بودا د مړینې او نیروانا ته د 
ټول تاریخ لیکونکي او  تقریبا   و څخه کابو سل کاله وروسته په ویشايل کې جوړه شوه.رسېدل

څېړونکي رسه توافق لري چې دا جرګه خورا مهمه تاریخي پېښه وه چې د موریايي سرت 
واکمن آشوکا د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې ده. په دې جرګه کې د عبادت ځایونو د 

ې د اختالفونو المل شوي وو تر بحث الندې ونیول انضباطي قوانینو لس مهم موارد چ
شول. دغو مواردو د بودایي اخالقو د مرامنامې رسه ورته والی درلود او دوه اصيل او اسايس 

کارول اصول یې: له ماسپښین څخه وروسته د ډوډۍ نه خوړل او د راهبانو ترمنځ د پیسو نه 
په پای کې بودیزم په دوو لویو روحاين د دویمې بودایي جرګې  (.133-132. مخونه)هامن: وو

ډلو ووېشل شو چې دواړو ډلو د معنوي آدابو د لس ګوين اصولو په تړاو یو له بل رسه اختالفونه 
تنو بودایي الرویانو ګډون کړی وو چې له دې جملې څخه  ۷۹۷۷درلودل. په دې جرګه کې 

تنه ارهتان یعنې  په  ۱۷۷ه تنه الرویان وټاکل شول تر څو د درمه جرګه جوړه کړي. دغ ۱۷۷
علم او پوهې سمبال کسان وو چې د علم او تقوا تر ټولو لوړ پوړ ته هم رسېديل وو او هم یې 
دری سبدونه)سه سبد/تري پتیکه( حفظ کړي وو. دې جرګې د محافظه کاری)په پخوانۍ 

مراعات یې اخالقي دستګاه( په ټینګار خپل کار پای ته ورسو و د لس ګوين بودایي اصولو نا 
 (.111و  21. مخونه: 1)بدعت وباله، یعنې بیا هم شته اختالفونو دوام درلود
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زما په اند دلته به په لسو اخالقي مواردو او د جرګو په ټولو جزییاتو باندې غږېدل 
اړین نه وي. خو تر ټولو اسايس او خورا مهم ټکی چې د بودایي ټولنې د ټوټې کېدو او 

ددې لیکنې اصيل موخه هم ده؛ د ارهت د تېروتنې کولو اصل او په وېش المل شوی دی او 
اړه یې پېچلی بحث دی یعنې ارهتان هغه انسانان دي چې تېروتنه کوي او هېڅ شونې نه 
ده چې ارهت د تېروتنه ونکړي. خو له نیکمرغه دا پېچلې موضوع په څلورمه لویه بودایي 

نشکا د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې جرګه کې چې د کوشاين سرتواکۍ د سرت واکمن ک
ده، تر بحث او شننې الندې نیول شوې ده او په پای کې دا موضوع د دې المل شوه چې 

 مهایانا بودایي طریقه د هنایانا بودایي طریقې ځای ناستې يش.
په ټولیز ډول، په دویمه بودایي جرګه کې ټول تر بحث الندې موارد د راهبانو د 

وو. په داسې حال کې چې د لس ګوين اصولو بحث څخه وروسته  ورځني ژوند په تړاو
نا څاپه په بودایي ټولنه کې د ارهت د تېروتنې بحث راپورته شو او داسې ښکاري چې 
دغې موضوع ډېره ژوره اغېز درلود دا ځکه چې دې اصل ته نه پام ساتل د دې المل 

ه ورکړي؛ په عمل کې کېدو چې ارهتان خپل ډېری شمېر الرویان او مقلدان له الس
هم وینو چې د بودایې ټولنې محافظه کار لوری)مهاسنګیکا( چې د بودیزم د نوي 

 (.131. مخ: 13)رسم او دود رسه مخالف و، د ارهتانو د تېروتنې اصل منلی دی
تر مرشۍ  مهاِدوهکاله وروسته د  ۸۱همدارنګه، د دویمې بودایې جرګې څخه 

البته هغه پنځه الندې په پوتايل پوترا ښار کې دریمه بودایي جرګه جوړه شوه. 
صفتونه چې مهاِدوه غوښتل ارهتانو ته یې منسوب کړي، ارهتان یې له معصومیت 
څخه رایستل و د تېروتنې المل یې ګرځول یعنې ارهتان یې جایز الخطا بلل. په هر 

نو مرکزي هسته د ارهتانو تېروتنه کول او جایز حال، د دریمې بودایي جرګې د بحثو 
الخطا بلل وه. نو ځکه ځینې بوداییان د دا رنګه موضوع رسه مخالفت ښکاره کړ او په 
بودایي ټولنه کې وېش رامنځته شو او بودایي ټولنه ټوټې شوه. تر ټولو لومړنی وېش 

 لو بېلېدل دي.ډ و مهاسنگهیکا/مهاسمگهیکهاستویره وادا په بودایي ټولنه کې د 
د بودایي متونو په  شهادت، د نظرونو د اختالف لوړه څوکه چې د لومړي 
ځل لپاره د بودایي ټولنې د وېش المل شوه د ارهت د اصطالح د ماهیت او د 
ارهتانو د دریځ په تړاو بېالبېلې انګېرنې وې. دا ځکه چې د مهاسنګهیکا بودایي 
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ه لوړ مقام ورکاوه و ارهتان یې شاخې پیروانو بودیستوا ته له ارهت څخ
تېروتونکي یعنې جایز الخطا بلل؛ او دا ځکه چې ارهتان د نورو انسانانو په څېر 
تېروتنه کوالی يش نو له بودیستوا څخه یې مقام ټیټ بلل کېږي. داسې هم 
انګېرل کېږي چې شاید د بودايي ټولنې د وېش المل د ارهت د تېروتنې اصل نه 

ه پام کول وي او ګواکې د بودایي اخالقي مرامنامې د بدلون بلکې دې اصل ته ن
 (.493، 243، 211-211. مخونه: غه)هامالمل هم يش

زما په اند دواړه دلیلونه په بودایي ټولنه کې د اختالفونو د راپورته کېدو او د 
بودیزم د ټوتې کېدو او وېش المل کېدای يش. په هر صورت، په پای کې بیا هم ویلو 

دغه ناندرۍ، کنایه ویل او د بودایي الوریانو یو بل ته سپکاوی د دې المل  شو چې
شو چې د کوشاين سرتواکۍ سرت واکمن کنشکا د واکمنۍ پر مهال او نوښت څلورمه 
د »لویه بودایي جرګه جوړه يش. ویل دورانت د دې جرګې په اړه داسې لیکي چې: 

ه موخه د پوهانو لویه جرګه جوړه بودا مذهبي مراسمو د سمون او ترتیب او تنظیم پ
شوه چې پکې دری زره بودایي دستورات تصویب شول او په پای کې په بودیزم کې 

: 11«)ژور بدلون رامنځته شو او بودا د انساين مقام څخه الوهیت درجې ته ورسېد.
 (.91-93. مخونه

ده مخکې څلورمه لویه بودایي جرګه په رښتیا هم مهمه تاریخي ناسته وه چې د میال 
لومړۍ پېړۍ او لومړۍ میالدي پېړۍ په اوږدو کې د کنشکا د واکمنۍ پر مهال جوړه شوه. 
البته له یوې خوا، په هغه وخت کې د کنشکا په دربار کې ټولو غوره او لوړ مقامه علاموو 
حضور درلود چې څاری یې نه لیدل کېدو او له بلې خوا کوشاين سرت واکمن کنشکا د هند 

رې رسېدلی و او زموږ د هېواد آریانا)نننۍ افغانستان( فرهنګ او متدن ملن یې تر هند تر زړه پو 
نو ځکه کنشکا د آشوکا په څېر د بودیزم د پرمختګ او پراختیا  (.21. مخ: 11)پورې پراخه کړه

لپاره مال وتړله او لومړی ګام یې هم د بودیزم د روحاين ډلو ترمنځ د اختالفونو او ناندریو پای ته 
رسولو په موخه د څلورمې لویې بودایي جرګې جوړول و چې د کشمیر په رسینګر ښار کې جوړه 

نو په اند په بودیزم کې بدعت او فسادونه ډېر شوي وو او د بودیزم شوه. دا ځکه چې د بوداییا
اصالت په خپل ځای نه و پاتې او ډېر ژور بدلونونه پکې راغيل وو او د راتلو په حال کې وو او هر 

 (.34. مخ: 3)لوري ته ځانګړې بودایي فرقې او مکتبونه د جوړېدو په حال کې وو
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اموو یعنې د کنشکا د دربار علاموو پراخ ګډون په دې مذهبي جرګه کې د ګندهارا عل
په  وازومیرتا/واسومیرتا درلود، دا جرګه د ګندهارا عامل او د بودیزم د اووم مذهبي پېشوا

رهربۍ او مرشۍ جوړه شوه او د هنایانا طریقې)کوچنی څرخ یا په بودیزم کې د ژغورنې 
رښتنه یې کوله او کابو کوچنۍ الره( په عوض چې د نفس د تهذیب او ساده تقوا سپا

پنځه پېړۍ د بودا له مړینې څخه وروسته هم دود وه او ټول قواعد او اصول یې د آشوکا 
د واکمنۍ پر مهال په پوتايل پوترا ښار کې ټاکل شوي او تنظیم شوي وو، د مهایانا 
طریقه)لوی څرخ یا په بودیزم کې د ژغورنې لویه الره( چې پېچلی، دروند او مبهم سبک 

او دا ( 41. مخ: 4)ې درلود او قواعد او اصول یي هم ډېر پېچيل وو ځای ناستې شوهی
ځکه چې جوړوونکي او خوځوونکي یي د ګندهارا او کاپیسا بودایي عاملان وو نو دې 
طریقې ته د شامل طریقه وویل شول. بودایي ارتودکسانو)د سویيل طریقې عاملان( د 

کړ او نوې نظریې یي باطلې او ناسمې وبللې او د دې هوکړو په وړاندې غربګون ښکاره 
 جرګې د مرش یا رهرب واسومیرتا نوم یې د بودایی عاملانو له ډلې او لړۍ څخه وویست.

له دې تاریخ څخه وروسته بودیزم په دو لویو طریقو ووېشل شو او ورو ورو مخالفتونه هغه 
هبي کړۍ او بېل عبادت کچې ته ورسېدل چې هر یوې طریقې ځان  ته خپلې ځانګړې مذ

ځایونه جوړ کړل. دا جرګه د رسواستي وادا فرقه چې د مهایانا طریقې روح ګڼل کېږي د 
جوړېدو جوګه شوه؛ دې طریقې په ځانګړي ډول یادې فرقې د موریايي پېر محدود آیین پراخه 

روښنایي رب  کړ. پخواين ارباب االنواع او دیني نظریې بودیزم ته ور د ننه شوې او هم د ملر او
النوع یا میرتا بودیزم ته ور د ننه شو او د بودیستوا یا بودایستوا میرتیا یعنې راتلونکي بودا مفکوره 

یعنې په دې طریقه کې د هنایانا د ساده اخالقي (. 11. مخ: 2)هم بودیزم ته الره پیدا کړه
انه شوی بودا( اصولو پر ځای، داسې هوکړه وشوله چې شخص بویه بودیستوا)راتلونکې روښ

مقام ترالسه کړي. همدارنګه، د پښې د نښان او ټولو بودایي سمبولونو په ځای، د آریانا د ارباب 
االنواعو په  شان د بودا د بشپړو مجسمو جوړول دود شول، د سویيل هند د پايل ژبې په ځای 

نو سکو باندې سانسکریت ژبه مذهبي ژبه وټاکل شوه او کنشکا د بودا بشپړ صورت په خپلو زری
لکه څنګه چې مو ولوستل یادې جرګې درباري بنسټ درلود او د نورو (. 41. مخ: 4)انځور کړ

جرګو پر پرتله چې هنایانا)تراوادا( سنت واک چلولو؛ د کنشکا د واکمنۍ پر مهال جرګه کې 
 مهایانا سنت په خاص ډول رسواستي وادا فرقې واک درلودلی دی او خربې یې منل شوي دي.
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په دې جرګه کې ابیدرمه متون تثبیت او ولیکل شول. هغه لیکواالن چې د واسومیرتا تر مرشۍ 
الندې رارسه ټول شوي وو یوازې د تېرو یاددښتونو په ثبت او ټولولو یې بسنه ونکړه، بلکې د سوترو او ابی 

 (.111. مخ: 13)یدرمه متونو لپاره یې داسې تفسیر وپنځاوه چې لوی تفسیر یا مهاویبهاشا بلل شوی د
په دې ترتیب، د مهایانا طریقې پلویان او الرویان وتوانېدل چې په بودایي نړۍ کې خپلې 

په (. 32. مخ: 3)عقیدې او باورونه پراخه کړي او د خپلو نویو عقایدو تفسیرونه ترتیب او وپنځوي
و ونډو باندې ټینګار مهایانا طریقې یا سنت کې د ارهت د دريځ پر ځای د بودیستواوو په الرښوونیز 

شوی دی. په دې طریقه کې روښنایي ته رسېدل، د بې عیبه او بشپړ اند او هوښیارۍ رسه مرتادف 
ګڼل شوې ده چې د ذايت او پراخه استعداد په بڼه په ټولو انسانانو کې شته او یوازې مطلق او بشپړ 

شوين دي چې انسان د نړۍ له ډول یې د بودا په نوم یادېږي. دا ډول اند او هوښیاري، هغه وخت 
لذایزو څخه ډډه وکړي او ځان ځنې وسايت. نو په همدې وجه د مهایانا سنت په واقعیت کې زهدګرا 

 (. 494. مخ: 13)او ریاضت غوښتونکی لیدلوری دی
همدارنګه، لکه څرنګه چې په پورته بحث کې ورته اشاره وشوه د مهایانا طریقې په ځآنګړې ډول د 

فرقې الرویانو او پلویانو، د مهاسنګهیکا پیروانو په څېر د ارهتانو د تېروتنې اصل یې منلی  رسواستي وادا
دا په داسې حال کې ده چې (. 233-231. مخونه: غه)هامیعنې ارهتان یې غیر معصوم ستایيل دي

وسته لومړنیو بودایي اخالقي قواعدو فردي خصلت درلود او په  شخيص رستګارۍ یې تینګار کاوه؛ خو ور 
بیا ورو ورو جمعي یعنې ټولنیز قواعد او اصول د بوداییان ترمنځ دود شول او تر هغه کچې ورسېدل چې په 
مهایانا سنت کې یوازې ځان روښنایي ته رسول او نورو ته نه پام کول تر پوښتنې الندې راغيل و انحرايف 

رسېدل نو اړ دي چې نور مسیر بلل شوی دی. د دې سنت د اصولو رسه سم، څوک چې روښنایي ته و 
هم دې الرې ته وهڅوي او پوهاوی ورکړي؛ خو که چېرې چا دا کار ونکړ ځانځاين او غیر اخالقي عمل 
یې تررسه کړی دی. نو په همدې وجه هغه ارهتان چې یوازې ځان ته روښنایي او نیروانا ته رسېدل غواړی 

هیله او ارمان دا دی چې ارهتان دومره  تر پوښنتې الندې راغيل دي. نو په مهایانا سنت کې ټولیز
پرمختګ وکړي چې تر څو د بودیستوا مقام او ځای ته ورسېږي. دا ځکه چې د بودا په اند هم تر ټولو مهم 
المل چې د روح فنا پرې اثباتېږي اخالقي تېروتنه ده. یعنې بودا روح له نور او ځال رسه پرتله کولو چې د 

نو په همدې (. 321و  423. مخونه: غه)هامیې نور او ځال له منځه ځي تېروتنې او ګناه کولو په وجه
 (.112. مخ: 14)خاطر ده چې بودا له هر ډول تېروتنې څخه پاک و نو لوی ارهت ستایل شوی دی
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 پایله
په پای کې باید ووایو چې د ارهت اصطالح له سپړنې او شننې څخه دا را جوته شوه چې 

لوړ مقامه انسان، د باطني نور خاوند قدوس انسان. همدارنګه، هغه ارهت بشپړ انسان، غوره او 
څوک چې بشپړ سعادت او نېکمرغیو، روحاين لذت، حقیقي آرامتیا ته رسېدلی وي او یا په 
ټولیز ډول ویل شو چې په بودیزم کې ارهت یعنې بودایي قدوس او تقوالرونکی. په همدې وجه 

ډېر درناوی ورته کېږي. اما د بودیزم د پرمختګ او پراختیا   ارهت په بودیزم کې لوړ ځای لري او 
رسه سم په بودایي ټولنه کې اختالفونه، کړکېچونه او ناندرۍ راپورته شوې او ورځ تر بلې 
ډېرېدې؛ چې یو له دغو اختالفونو څخه د ارهت د دريځ، ځای او مفهوم په اړوند د بېالبېلو 

رهت معصوم او بې ګناه او ایده آل انسان ګڼلو او ځینو نظریو شتون و. ځینو بودایي مکتبونو ا
نورو مکتبونو بیا ارهت غیر معصوم ګڼلو او د بودیستوا ځای او مقام یې له ارهت څخه لوړ او غوره 
ګڼل او ارهت ته یې ټیټ مقام ورکاوه. دا اختالفونه مدام په بودایي ټولنې کې موجود وو تر هغه 

زم د وېشلو المل شول او د بودیزم دوه لویې مذهبي حده چې دغه اختالفونه د بودی
 یو له بل څخه بېلې شوې. )ستویره ها و مهاسنگهیکا(کړۍ

په هر حال، لکه څنګه چې وویل شول دغه نیوکې او غربګونونه هغه حد ته ورسېدل چې د څلورمې 
و د ګندهارا او کاپیسا علاموو لویې بودایي جرګې زمینه یې برابره کړه او په پای کې دغو اختالفونو ته کنشکا ا

د توان تر بریده د پای ټکی کېښود. د ټولو السته راوړنو رسبېره چې د دې لیکنې په منځپانګه کې ورته اشاره 
وشوه، یو هم دا و چې د مهایانا لوی څرخ د هنایانا کوچني څرخ ځای ناستی شو چې اوس مهال په نړۍ 

تر سیوري الندې راځي؛  )مهایانا و هنایانا(دوو څرخونو یا سنتونو کې د بودیزم ټول مکتبونه او فرقې د دغو
 یعنې د بوديزم ټول مکاتب او څانګې د دغو دوو سنتونو په ملن کې پراختیا مومي او پرمختګ کوي.

په واقعیت کې داسې جوتېږي چې د مهایانا او هنایا طریقو ترمنځ که څه هم سیايل روانه وه خو 
رسه ورته دي. یعنې لیدل کېږي چې د بودیستوا ځای او مقام له ارهت څخه لوړ او غوره  انګېړنې او اندونه یې

 دی، ځکه چې بودیستوا له تېروتنو او ګناه څخه پاک دي خو شونې ده چې ارهتان تېروتنه وکړي. 
د کنشکا د واکمنۍ دوره د څلورمې لویې بودایې جرګې د جوړېدو په خاطر ډېر ه هر صورت، پ

اهمیت لري ځکه د دې جرګې هوکړې او پرېکړې په بودیزم کې د لوی او ژور بدلون المل شوې چې 
 .برېښياغېز یې د بودیزم د پلویانو ترمنځ له ورایه 
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 کوشانی ها در کابلستان ۀهرن دور 
Kashan’s Art in Kabulistan 

 
By: Assistant Professor. Sulaiman Samadi 

 

      Abstract 
Research on the art and civilization of the Kashan’s in 

Kabulistan. In addition to its important strategic location in 
central Asia, the city has been modernized by the Gurgaon 
government of India and Afghanistan for several centuries in 
the historic capital of the Kashan Empire. All aspects of 
ancient civilization and culture have been reflected in the face 
of its ancient cities, including Kabul. 

The Kashan’s created the conditions for the growth and 
ascension of cultures, active economic relations, and the 
dynamic atmosphere of politics and culture for different 
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ethnicities, peoples, religions and different local and ethnic 
languages, in other words in terms of growth and prosperity. 
All the cultures, religions and religious beliefs of the Central 
Asian peoples themselves have produced some kind of social, 
political, and cultural pluralism among the ethnic groups in their 
political domain.  It also had to be a time-consuming, content-
centric period, much older and more productive than the artistic 
culture that the Kashan’s created. In fact, it was the Aryan 
culture that influenced the Kashan’s art and culture. Kabul is 
one of the most important centers of Buddhist civilization under 
the rule of the Kashans. 

 خالصه
بلستان است. شهری که عالوه بر پژوهش حارض در بارۀ هرن دورۀ کوشانی ها در کا

موقعیت مهم و اسرتاتیژیک خود در مرکز آسیا، در چند دورۀ تاریخی پایتخت امپراتوری ها 
از جمله کوشانی، دولت گورگانی های هند و افغانستان معارص بوده است. متام مظاهر و 

ستانی جلوه های فرهنگ و فرهنگ قدیم منحیث مجموع تاریخ کشور در چهرۀ شهرهای با
 آن از جمله شهر کابل متجلی گردیده است. 

باخرتی در قرن های سوم و دوم پیش از -توضیحات تاریخی دوره حاکمیت یونانو
میالد، تحلیل و شناخت دقیق در بارۀ فرهنگ و دورۀ تاریخی حاکمیت کوشانی ها)پس 

ها به آیین از قرن یکم تا چهارم میالدی(، مشخصات فرهنگی و آیینی و اعتقاد آریایی 
بودایی تحت رهربی کوشانشاهان، یفتلیها، کابلشاهان و برهمن شاهان با شناخت 
وتحلیل درست و همه جانبۀ آثار فرهنگی کابلستان میرس شده میتواند. عدم توجه به 
تاریخ تشکیل مدنی و فرهنگی کابل، خالی بزرگ و محسوسی را در آموزش تاریخ کل 

خصوص آن گاهی که حوزه فرهنگی و مدنی گندهارا در کشور به وجود آورده است. به 
جنوب کوه های هندوکش)پاراپامیزوس( تا دریای سند سهم قابل قدری را در ایجاد 
زمینه های رشد و ترقی هرن دوره بودایی به وجود آورد که مرکز مهم آن کابلستان بود. 

ار سالۀ آن گواهی بحث در بارۀ شهری که عالیم فراوان تاریخی اش از موجودیت سه هز 
 میدهند، موضوع اساسی تحقیق این مقاله را تشکیل میدهد.
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 مقدمه
ظهور سلسلۀ کوشان شاهان بزرگ که امروز تاریخ درخشان آن توجۀ حلقه های 
روشنفکر جهان و حلقه های فرهنگ دوست و ادب پرور را به خود جلب کرده در زوایای 

وزان در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم تاریخ جهان باالخص قارۀ آسیا چون مشعل فر 
 شکوفایی و درخشش داشته است. 

در قرن اول میالدی، قبایل صحراگرد یوچی که از جانب شامل وارد باکرتیا 
ها که   شده بودند، باکرتیا را ترصف منودند و سلسلٔه کوشان را بنا نهادند. کوشانی

توری یونانی بنا اهای امپر   نهتجربٔه حکومت نداشتند، امپراتوری خویش را بر ویرا
های یونانی و حتی الفبای یونانی را متداول ساختند. کوشانی ها در   نهاده و سکه

رسزمین آریانای قدیم جز ساکنان این کشور قرار گرفتند. یوچی ها بعد از آنکه در 
شامل کشور مستقر شدند مؤسس و اولین پادشاه کوشانی کوجوالکدفیزس چندی 

امکدفیزس شامل هندوستان را تسخیر کرد و راه ابریشم حدودا  در این پس از آن وی
میالدی از شامل به جنوب باز میشود. مقتدرترین شاه کوشانی ها 92زمان یعنی 

میالدی سلطنت کرده است. در زمان او  131و 121هامنا کنشکا است که بین 
پر جاذبۀ هند  بگرام به حیث شهر شاهی و پایتخت کشور قرار گرفت. اما رسزمین

توجۀ جانشینان کنشکای کبیر را به خود جلب کرد که اکرثا  در آنجا ناپدید 
میالدی( پادشاه متأخر کوشانی بود، در هند از  221ـــ  132گردیدند واسوادیوا)

بین رفت و جای آن را حکومت های محلی در شامل و جنوب هندوکش گرفت که 
لستان بود که در جنوب هندوکش از قوی ترین آن حکومت محلی در حوزه کاب

 کاپیسا تا سواحل سند تسلط داشت.

کوشانی ها تا اواسط قرن اول میالدی شهرهای کابل و قندهار را نیز تسخیر کرده و امپراتوری  
خویش را وسعت بخشیدند. در دوران حکمرانی کنیشکا، مبلغان آیین بودایی از طریق آسیای 

ها   پخش و اشاعٔه این آیین تالش های زیادی کردند. دورٔه کوشانیمرکزی به چین سفر منوده و در 
توان دورٔه فرهنگ جدیدی برای افغانستان محسوب کرد. بنابراین، تاریخ دوران کوشانی ها   را می

مخصوصا  در کابلستان از اهمیت فوق العادۀ برخوردار است چون سبب دگرگونی های اجتامعی، 
 در این حوزه گردیده است. فکری، فرهنگی و هرنی زیادی
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در زمان کوشانی های بزرگ از قرن اول تا قرن سوم میالدی تعدد عقیده و مذهب 
مانند زردشتی، برهمنی و بودایی تحت حامیت دولت قرار داشت. کنشکا خود بودایی بود 
و در مسکوکات اش ارباب االنواع بودایی را منایش میداد. زبان کوشانی ها باخرتی خوانده 
میشد و رسم الخط آنها یونانی بود که در پهلوی آن خط خروشتی نیز رایج بود که از قرن 
پنجم قبل از میالد تا قرن پنجم میالدی هزار سال عمر منود که از بلخ تا موهنجودارو و از 
سیستان تا پنجاب را در بر میگرفت و آثار آن از بلخ، بامیان و هده کشف گردیده است. در 

لام، دانشمندان و هرنمندان طرف احرتام و حامیت قرار داشتند. همچنان، در این دوره ع
 باکرتیان رواج داشت. مجسمه های بامیان و دیگر  ستوپه-این دورۀ طالیی صنعت گریکو

ها در گوشه و نقاط مختلف کشور ازعجایب عامل به شامر میرفت. موسیقی و رقص در زمان 
کوشانی ها از مناطقی چون: تپه مرنجان کابل،  کوشانی ها مروج بود، مسکوکات دوره

کاپیسا)بگرام( و بلخ بدست آمده است. تجارت این دوره از طریق راه ابریشم از سواحل 
  مدیرتانه به چین و از آسیای میانه تا به هند وسعت داشت.

 مربمیت موضوع
کستان کنونی به است دولت کوشانی ها از شهر پوروشاپورا)پشاور( در شامل پا چنانکه معلوم

حیث مرکزیت اداری زمستانی و از کاپیسا)بگرام( در شامل کابل به حیث پایتخت تابستانی رهربی 
میگردید. در قلمرو این دولت پهناور ادیان، فرهنگ ها و هرنهای مردمان مختلفی فعال بودند که 

نعکس گردیده اند و عالیم بارز آن در شکل معابد و ستوپه های مذهبی)ویهاراها( و آثار هرنی م
کوشانی ها فرهنگ و هرن را با وام گیری و بخش بزرگ آن در حدود کابلستان شکل گرفته است. 

تلفیق عنارص مختلف فرهنگی و هرنی به وجود آورده بودند که این فرهنگ و هرن خاص کوشانی را 
ار کهن تر و پربارتر از از لحاظ زمانی باید مربوط به یک دورۀ سه قرنه دانست که از لحاظ محتوا بسی

فرهنگ هرنی بود که کوشانی ها به وجود آورده بودند. در واقع باید گفت، فرهنگ و هرن آریاییان 
بود که فرهنگ و هرن کوشانی ها را تحت تأثیر خود قرار داد. اما همین فرهنگ و هرن کوشانی، تأثیر 

کوشانی ها رشایط الزم را برای رشد  ای بر فرهنگ و هرن نواحی رشق تا چین داشت. بسیار برجسته
و عروج فرهنگ ها، مناسبات فعال اقتصادی و فضای پویای سیاست و فرهنگ را برای اقوام و 

 مردمان دارای نژاد گوناگون، مذاهب و زبان های مختلف محلی و قومی بوجود آوردند.
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 تحقیق هدف
هرن آنان و روشن  هدف کلی این تحقیق شناخت کوشانی ها و بررسی آیین، فرهنگ و

ساخنت این موضوع می باشد که تا چه اندازه بر آیین، فرهنگ و هرن کوشانی ها و آریاییان تأثیر 
در این مقاله تالش گردیده تا چهرۀ فرهنگی کابلستان در ادوار قدیم به خصوص گذار بود. 

 گرفته شود. امپراتوری کوشانی)از قرن اول پیش از میالد تا قرن چهارم میالدی( به بررسی
 روش تحقیق

 در این مقاله از روش تحقیق تاریخی استفاده شده و نوع تحقیق کتابخانه ای است.
 هرن دوره کوشانی ها در کابلستان

مؤرخان در تعریف جغرافیایی تاریخی آریانای باستان از گندهارا به حیث یک قلمرو متحول 
کابلستان شاهنامه فردوسی و ویکراتای اوستا تذکر سیاسی و فرهنگی یاد منوده و آن را مرتادف با 

داده اند. در متام روایات شاهنامه، رسزمینی بین دامنه های جنوب هندوکش در شامل، تا حدود 
زابلستان)غزنی( در شامل غرب، از سپید دژ)سفید قلعه( بامیان در غرب و تا دریای اتک در رشق به 

، رستم زابلی، زال زر یا سام نریامن و قرارگاه صحرانوردان نام کابلستان و قلمرو مهراب شاه کابلی
 (.19-13: صص12تورانی و به اصطالح امروزی پایتخت کاوس شاه کیانی یاد شده است)

کابل اسمی است که از قرون قدیمه در صفحات جغرافیا و تاریخ آسیای کهن اخذ مقام 
متدن و سلطنت پادشاهان  با اقتدار  کرده است. این نام اطالق به شهری میشد که غالبا  مرکز

بود. مؤرخان سکندر مقدونی از کابل مکررا  نام برده اند و جغرافیای بطلیموس به قول شمس 
الدین سامی از کابل به نام کابورا و اورتوسپانه تذکر داده است. کابل از قدیم االیام معرب فاتحین 

نوع هند، چین، یونان، فارس و مغول را گرفته و مهاجمین بزرگ و مختلف دنیا بوده و نفوذ ملل مت
و از یک به دیگر تحویل داده است. چنانچه، نفوذ یونان، عرب و فارس را این راه در هند و نفوذ 
هند و چین را به فارس عزیمت داده است. به قول هیرودت مؤرخ یونان: مال التجاره کابل در 

به این ترتیب، نه تنها کابل، بلکه متام رسزمین متام بازارهای یونان و روم مشرتی داشته است. 
 (.24-23: صص3)آریانا در عهد یونانی ها در منتهای عروج و ترقی بوده است

به هر صورت، فرهنگ کوشانی ها به روی صفحات کابل و کابلستان با تاریخ آیین 
ابل بودایی کشور رابطۀ تنگاتنگ دارد که بدون مطالعۀ عمیق آن منیتوان از فرهنگ ک

 زمین بدرستی سخن گفت. 
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ترویج آیین بودایی و اثر آفرینی شگرف آن در کابلستان به سدۀ سوم پیش از میالد 
تعلق میگیرد. پیروان آیین زردشتی در آریانای آن روز با حفظ آیین اوستایی آریایی و آیین 
میرتایی باخرتی حضور پیام های بودا را در رسزمین خود پذیرا شدند و گاهی دیده میشود 

هر دو آیین نامربده با هم تلفیق گردیده و به گوش تاریخ رسزمین ما  که پیام های آیینی
 (. 12 -12: 11طنین انداز گردیده اند)

کوشانی ها رشایط الزم را برای رشد و شکوفایی همه فرهنگ ها، مذاهب و باورهای آیینی 
نگی مردمان آسیای مرکزی مساعد ساخته و خود مؤجد نوعی پلورالیسم اجتامعی، سیاسی و فره

 بین گروه های اتنیکی در قلمرو سیاسی شان گردیده اند.
در زمان سلطنت شاه مقتدر کوشانی یعنی کنشکا دوره رونق آیین بودایی در رستارس 
رسزمین ما شیوع یافته و پا به پای تسلط سیاسی کوشانی ها در رشق آریانا نفوذ یافته 

هم رکاب کاروان تجارتی در جاده  است. زمانی هم پیام های آیین بودا و راهبان بودایی
ابریشم شامل قافله های کوشانی به سوی آسیای میانه، صحرای گوبی و چین تا جزیره 

 (. 19-11: 1جاوا رسیده است)
رسزمین آریانای کهن از آن سب حایز اهمیت بود که مرکز تجارتی و فرهنگی در زمانه 

ت. آیین بودا در این رسزمین در های پیش از حاکمیت کوشانی ها و بعد از آن بوده اس
عهد کوشانی ها به خصوص در زمان کنشکا با رسعت عجیبی به توسعۀ جغرافیایی و عروج 
معنوی خود دست یافت. این امپراتور جوان با پذیرش دیانت بودایی، این آیین را به مناطق 

عالیم بودا که دور باخرت رهنمون گردید. نامربده علامی بودایی را برای تدوین و تکمیل ت
نفوذ بیشرت در هند مخصوصا  در عهد شاه مگده داشت، خواسته و در آن وقت آیین بودایی 

ه شد و با آیین دکه بحیث آیین اهل جنوب سلسله های کوه هندوکش)کابلستان( شمر 
آریایی بود، پذیرفته شد. منونۀ عظمت هرنی و فرهنگی دوره باخرتی که شالودۀ افکار مردم 

شانی ها را در کابلستان از سکه های بدست آمده از چمن حضوری، ستوپه ها، مجسمه حاکمیت کو 
  (.31 -32: 2ها و زیورات زنانه در بازیافت های مناطق مختلف کشور به خوبی دریافته می توانیم)

زانگ( زایر چینی: در زمان کنشکای -بر اساس گزارش هیوان تسنگ)شوان
کبیر در رستارس امپراتوری وی از رسزمین تکسیال تا متهورا، از بلخ تا ایبک، بامیان، 
پشاور و هده یعنی از کرانه های آمو دریا)اکسوس( تا جمنا بیشرت از هشتاد هزار 
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ز این قلمرو وسیع راه بزرگ تجارتی آبده و بناهای خیریه و مذهبی وجود داشت. ا
موسوم به راه ابریشم با تقاطع فرهنگی رشق و غرب و شامل و جنوب اتصال می یافت. 
این حالت در اتحاد و تلفیق فرهنگی و به هم رسانیدن مناسبات بین القاره ای آسیا و 

 ورده بود.اروپا و به صورت اخص از رشق دور تا حوزۀ مدیرتانه سهولت های را به وجود آ 
کابل از کانون های چشمگیر آیین بودایی در عرص حاکمیت کوشانی ها می باشد، 
آثار مدنی آن عرص از ساحات مختلف کابلستان و ساحه شهر کابل در روی تپه ها و کوه ها 
مثل: کمری، شیوه کی، دامنۀ شاخ برنتی، پنجه شاه)تپه نارنج(، تپه خرض، شهدای 

گردنۀ علی   تپه سالم در دهمزنگ، مرنجان، کنجکی پغامن، صالحین، خواجه صفا، تپه 
آباد، باالحصار و غیره بدست آمده است. در بازیافت های باستانی از این کانون ها عالوه بر 

باخرت و ساسانی هم -آثار دورۀ کوشانی، مقداری از مسکوکات مربوط به شاهان یونانو
 (.121: 2مکشوف گردیده است)

مذهبی بودایی در قالب ها و ریخت های هرنمندانۀ مکتب  هرن کوشانی و هرن
گنداهارا عرضه شده اند که کابلستان به مفهوم واقعی مرکز گسرتش، عروج و معرف توانایی 
های هرنمندان عرص کوشانی می باشد. بر اثر حفریات باستانشناسان بر تپه ها و اراضی 

می توان آنها را موزیم های زیر زمین آثار کابل زمین آثار خیره کننده ای بدست آمده اند که 
  باستانی کوشانی نام نهاد. در میان این بازیافت ها سکه های جالب طالیی، مسی،
برنجی، مجسمه های سنگی، گچی، سفالی و چوبی با نقش و نگارهای حیرت انگیزی خود 

ای  ایستهبودیک( را بنام گنداهارا به نحو ش-منایی می کنند و نام مکتب هرنی)گریکو
 (.12 -12: 3معرفی می کنند)

طوریکه واقف هستیم که امپراتوری کوشانی نام خود را از نام خانوادۀ کوشانی گرفته 
است، مدت زمان حاکمیت کوشانی ها از اوایل عرص مسیحی آغاز تا چهار صد سال دوام 
داشته است و اگر بقایای آن را در نظر داشته باشیم، میتوان گفت: تا زمان اسالم و حتی 

نارص نیز بر حال بود و در برخی شهرها و دره های کشور ما نام و  در روزگار طلبعه دولت ال
نشان و هویت سیاسی خود را حفظ منوده بود. با این وصف چون این ورق تاریخ در فاصلۀ 
پیش از میالد مسیح و پیش از اسالم سپری گردیده و با انتشار دین مقدس اسالم در 

النتیجه آثار ادبی و کتبی آن از میان رفته، افغانستان رسم الخط ملی و اسناد و دفاتر و ب
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زمینۀ ابهام هرچه بیشرت را فراهم ساخته است. معلومات امروزی کوشان شناسان مبتنی بر 
اطالعاتی است که از آثار چینی، هندی و به ندرت از منقوالت اروپاییان به دست آمده 

منوط به دوره کوشانی ها در است. در حالی که آثار بهرت از آن در کتیبه های باقی ماندۀ 
افغانستان، هندوستان  و پاکستان دیده میشود. ضمنا  در آثار هرنی از سنگ، خشت و سکه ها 
گرفته تا ریزوپاش آبدات روی زمین مربوط به دوره کوشانی های متأخر و نیز در نوشته های 

یحان البیرونی، شاهنامۀ منظوم و منثور عهد اسالمی به زبان دری و عربی از قبیل: ماللهند ابور
فردوسی وغیره وجود داشته که مطالعۀ دقیق آن برای معرفت و شناخت حال و جلوه های 
مختلف دوره کوشانی در کامل اهمیت قرار میگیرد و اروپاییان به علت نقص عدم آشنایی به 

د هم اینکه فراز و نشیب آن نتوانسته اند هنوز هم آن را به دقت و درست تحلیل منایند. یا شای
در حدود صد سال از عمر کوشان شناسان میگذرد؛ و لی هنوز هم خالهایی در این ساحه 

  (.11 -12: 3وجود دارد که توجه به این منابع را الزمی میگرداند)
هرن دوره کوشانی از پدیده های اجتامعی آن روزگاران است و حاصل دست و بازو، 

ران این قلمرو عظیم میباشد که خلق های بسیار در مغز، استعداد و قلم دانشمندان و هرنو 
 (.22: 9آن سهم داشته اند)

از نظر زبان و رسم الخط نیز فرهنگ کوشانی به این معنی غنی بود که رسم الخط 
یونانی و برهمنی و خروشتی را در کتیبه های معابد و مهادژ بغالن به زبان دری تخاری 

نزدیک دارد، ولی در رسم الخط خروشتی زبان  قدیم نوشته اند که با پشتو هم قرابت
سانسکریت و پراکریت را هم استعامل میکردند. همچنان، آثار خط برهمنی هم در 
افغانستان آن وقت به نظرمی آید و رسم الخطی را که از تغییر الفبای یونانی در عرص کوشانی 

ته اند که تا عرص سفر هیوان کوشانی" هم گف-ها بوجود آمده برخی از محققان آن را خط "یونانو
 زانگ( قرن هفتم میالدی وجود داشت و از چپ به راست نوشته میشد.-تسنگ)شوان

میالدی( از رسخ کوتل 131در اسنادی که از حفریات معبد کوشانی )دوره کنشکا حدود 
بغالن بدست آمده چنین به نظرمی آید که کوشانی ها در تخلیق افکار، فرهنگ و صنعت این 

بودیک یک دورۀ خاص "فرهنگ آریایی" میتوان گفت، کارنامه -ین که آن را بعد از دورۀ گریکورسزم
های منایانی انجام داده اند و از آن جمله تخلیق آیین مخصوص حرمت شاه است که با عنارص و 
بقایای افکار بودایی و زردشتی)وجود آتش مقدس( مجسمه ها و بتان شاهان را هم در معابد خود 
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اوایل دورۀ اسالمی در مسجد درب بامیان و غزنه مشاهده  داده اند و ما بقایای این آیین را در قرار
ت شکن، میکنیم که شاه آخرین دودمان لویک، مجسمه لویک جد بزرگ خود را از ترس مسلامنان ب

ه ن مسجد که قبال  معبد خاص شاه پرستی بود، زیر زمین دفن کردآ در  در تابوت سیمین گذاشته و 
 (.33: 1و این مطلب در تاریخ غزنه نقل شده بود)

 برخی سااات باستانی دورۀ کوشانی ها در کابلستان
مطابق به اسناد ارایه شده از سوی باستانشناسان از حفریات تپه مرنجان در سال 

میالدی توسط هیأت باستانشناسی فرانسوی، بازیافت های فراوانی چون معابد بودایی 1933
پالن مهندسی با برج ها در چهار زاویۀ معابد مربوط به قرن های دوم و سوم با مشخصات 

میالدی عهد کوشانی ها، مجسمۀ شکسته رسخ رنگ بودیستوا و پیکره های گلی راهبان و 
قدسیان بودایی با نوارها در پیشانی و گردن بند ها، مهره های گردن، پارچه ظروف تیکری، سه 

ظرف سنگی با تعدادی از مجسمه های سنگی، ستوکی و گلی عدد سکۀ زنگ زدۀ مسی با یک 
 از معبد مذکور بدست آمده اند که تزیینات مکتب گنداهارا را به منایش می گذارند.

تپۀ نارنج که در جناح غربی به کوه زنبورک و جناح رشقی آن به زیارت پنجه شاه وصل 
ب ایستاده( حشمت خان آن معبدی متصل به کول) آ   میالدی در1334گردیده، در سال 

در اثنای تهداب کنی یک منزل مسکونی کشف شده که دو جناح شاملی و جنوبی تپه 
نارنج توسط دو سیل بر محدود گردیده است. این معبد به دورۀ بودایی کابل تعلق داشته 
که از آن آثار چون: ستوپه مرکزی، ستوپه نذری، مجسمه های گلی و پارچه های از اجزای 

 (. 21: 1ای گلی و گچی و آثار سفالی و غیره بدست آمده اند)مجسمه ه
همچنان، در حفریاتی که توسط باستانشناسان افغان در تپه خواجه صفا به صورت گرفته، 
علی العجاله یک ستوپه مرکزی، آثار تیکری، تعداد زیادی از مجسمه های تکه پاره، ظروف و سکه 

ی وجود دارد که در این ساحه آثار بیشرت باستانی به امید  های دوره کوشانی دستیاب گردیده،
 خصوص مربوط به دوره کوشانی ها هنوز در زیر خاک توده ها مدفون بوده باشند.

میالدی معبد 1934به این ترتیب، آقای ژان کرل باستانشناس فرانسوی در سال 
منود و به دنبال مهیرتا یا میرتا( را در کوتل خیرخانه کشف  –آفتاب پرستی سوریا)سویرتی 

آن موصوف با ژوزف هاکن مجسمۀ دیگر سوریا را از همین محل به دست آوردند و در 
مجموع ن ه مجسمه از معبد سوریا در کوتل خیرخانه به دست آمده که اکرثا  پارچه شده اند 
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شاهان کابلی اند. همینطور -و مربوط به عرص کابل شاهان) بازمانده های کوشانی ها( و هندو
بد کنجکی پغامن در غرب کابل از معابد منوط به آیین بودایی کابل می باشد که در ذات مع

خود از اهمیت تاریخی پغامن چون گره گاه کاروان های تجارتی در حوزه گندهارا بین 
 زابلستان) قندهار و غزنی(، کاپیسا، باخرت و تخارستان تا پارا رود گواهی میدهد.

رار گاه سیاسی و پایتخت کوشانی ها و نیز قدم به قدم چهرۀ در شامل کابل، اصلی ترین ق
( که به گونۀ 22: 9واقعی دولت کوشانی ها از البالی تپه های پر فیض آثار باستانی تابش می یابد)

 مخترص به ترشیح برخی از ساحات قرار ذیل میپردازیم:
یکی میرود و  خزینۀ بگرام در واقع معرف هرنمندی و هرن پروری کوشانی ها به شامر

از کانون هرن و فرهنگ دوره کوشانی ها محسوب میگردد. بگرام شهری باستانی در 
والیت پروان و در نزدیکی محل پیوندگاه رودهای غوربند و پنجشیر واقع بوده و تعداد 

 .زیادی سکه های متعلق به دوران یونانی ها و کوشانی ها از آنجا به دست آمده است

بگرام باید گفت که بگرام از دو کلمه سانسکریت مشتق شده  در مورد وجۀ تسمیه
یعنی "باگ" و "رام" به مفهوم باغ رام یا باغ رب النوع، اما شادروان میر غالم محمد غبار 

های  نویسد: مقتدرترین پادشاه کوشانی افغانستان)کنشکای کبیر( که بین سال اینطور می
ا از شامل هندوکش به جنوب هندوکش میالدی سلطنت کرد، پایتخت خود ر 131و  121

در مورد . منتقل ساخت و بگرام را مرکز تابستانی و پشاور را پایتخت زمستانی خود قرار داد
سوابق تاریخی بگرام مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب "افغانستان در پنج قرن 

های  و دولت نویسد: در عهد کوشانی ها مناسبات بازرگانی بین آسیای مرکزی اخیر" می
ها در محل  چون رسزمین کوشانی(. 43:11)سابقه توسعه یافت و هند به پیامنۀ بیروم، چین 
های تجارتی مخصوصا  راه معروف ابریشم قرار داشت، طبعا  از این تبادالت در درجۀ  تقاطع راه
ابل های بگرام پایتخت کنشکا در شامل ک چنانچه آثاری که از خرابه. شد مند می اول بهره

کند و  بدست آمده از وجود امتعه و پیداوار چین، هند، سوریه، مرص و روم در آنجا حکایت می
. بخش بزرگ آثار باستانشناسی که در افغانستان کشف شده مربوط به این عرص است
حکمرانی کوشانی ها در افغانستان تا سدۀ سوم میالدی ادامه یافت و این زمانی است که 

 (.134-123: 3)ساسانی بر شهر بگرام دست یافت و آن را تخریب کرد شاهپور اول پادشاه
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در  یکی از مراکز فرهنگی کوشانی ها در حوزه گندهارا است کههمچنان، ساحه هده 
کیلومرتموقعیت دارد. این محل 12سمت جنوب غربی شهر جالل آباد به فاصلۀ تقریبا  

باستانی در تاریخ قدیم افغانستان به حیث یکی از مراکز مهم فرهنگی، نقش بس بزرگی 
داشته است. این ساحۀ قدیمی و تاریخی در متون تاریخی از جانب سیاحان و زایرین 

 مکررا  یاد شده است.
زانگ[ نیز -زایر معروف چینی، هده را هیلو نامیده است، هیوان تسنگ]شوان فاهیان

 از هده به حیث یک مرکز فرهنگی یاد کرده است. 
در جریان حفریات باستانشناسان آثار و اشیایی زیادی کشف از این ساحه کشف 
گردیده که مناینده گی از هرن، مذهب و ساختامن های مذهبی جمعیت های آن زمان 

ند. هده در زمان های قدیم مبدای نو آوری ها بود. به حامیت مردم هده، طریقۀ جدید میک
مذهب بودایی بنام مهایانا که معنای عراده بزرگ را دارد، رایج شد. برای اولین بار در هده 
زمینه ساخنت مجسمه های بودایی ترویج یافت. به عقیدۀ دانشمند انگلیسی آقای جان 

خته شدۀ هده عمدتا  چهره ها و هیکل های تیپ آریایی)کوشانی مارشال مجسمه های سا
و اسکایی( داشته اند. این گونه فعالیت ها هده را به حیث مرکز فرهنگی در تاریخ قدیم 
افغانستان معرفی منوده است. به این ترتیب، هده یکی از مراکز مهم هرنی مکتب گندهارا 

ه های آسیای میانه و هند قدیم شهرت میباشد. سبک های هرنی گندهارا در متام حوز 
دارد. در این سبک هرنی عمدتا  ساخنت مجسمه های بودا از همه اولرت جلب توجه میکند. 
مکتب گندهارا ترکیب دو سبک هرنی بود. در مراعات موازنۀ ساختامنی، در مجسمه ها 

مذهب سبک های یونانی به کار گرفته میشد، در حالی که شکل و هویت معنوی را از 
بودایی هندی گرفته بود. در هده انواع و اشکال گوناگون هرنی و ساختامنی را داریم که 

 (.21: 4ارزش خاص دارند)
روی همرفته، پاتخابشانه در جنوب کابل و در مجاورت لوگر یکی از معابد مهم و بزرگ 

تارس دوره هندوشاهی کابل است که در زمان کوشانی ها به عنوان یک معبد مرکزی در رس 
 کابلستان و لوگر از اهمیت بسیار زیاد بر خوردار بوده است. 

منار چکری و مجموعۀ ساختامن های مذهبی بودایی موسوم به رسخ منار در 
یخدره و سنجد دره از اهمیت چشمگیری در تاریخ بودایی کابل بر خوردار هستند. 
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دوره بودایی پیش از  هر چند بر اساس توافق باستانشناسان، ساختامن ها مجموعا  به
کوشانی ها تعلق می رساند، اما از نقش این آثار در تشویق هرن بودایی کابل منی 
شود که از آن سخن نگفت: این منارها بر بلندای کوه چکری همچون نصب العین 
راهبان و کشیش های بودایی، سال ها ممد حرکت کاروان های تجارتی و آیین بودا 

منار پس از کاوش های خود رسانۀ چارلز مسون انگلیسی در بوده اند. مجموعۀ رسخ 
نیمه اول قرن نزدهم میالدی دچار آسیب گردیده و از بین رفته است، اما رسنوشت 
منار چکری که از قدیم ترین اثر عینی تاریخ کابل از زمان آشوکای موریایی در قرن 

آنها کانون های سوم پیش از میالد بود، بخش های از مناطق شهری کابل که در 
فرهنگ کوشانی و سایر دوره های تاریخ از دل خاک بیرون شده اند و خود به موزیم 
های باز میامند، دقیق معلوم نیست. بنابراین، نیاز مربم دیده میشود که نهادهای 

 (.32 -31:  4مربوطه در زمینه، اقدامات الزم را انجام دهند)
 نتیجه گیری

منود که کوشانی ها وقتی از آمودریا عبور  در نتیجه میشود ابراز نظر
باخرتی را به عقب نشینی مجبور ساخته و خود در -کردند حکومت یونانو

بگرام مسکن گزین شدند و با مردم بومی این منطقه خلط شده و -کاپیسا
را تا نزدیک بامیان رسانیدند و ابتدا به پنج قبیله تقسیم  ترصفات خویش 

در رأاس همۀ آنها قرار گرفت و کدفیزس اول، شده بود که قبیلۀ کوشان 
اولین شاه کوشانی است که مناطق مختلف مثل: سغدیانه، قندهار، کابل، 
سیستان و پنجاب را در تسلط خویش داشتند. به این ترتیب، کوشانی ها به 

 حیث یک قدرت و دولت قد علم کردند. 
مجرای دریایی بعد از کدفیزس اول کدفیزس دوم که فتوحات خویش را تا 

گنگا رسانید و به تعقیب آن کنشکا شاه کوشانی گردید و هند را نیز مستعمرۀه 
خود گردانید. کنشکا دیانت بودایی را پذیرفت و جرگۀ چهارم آیین بودایی را به 
منظور رفع اختالفات میان مذاهب بودایی دایر کرد که در نتیجۀ آن طریقۀ مهایانا 

 ب رسمی شناخته شد و مورد اصالح قرار دادند.یا عرادۀ بزرگ به حیث مذه
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فرهنگ کوشانی ها به روی صفحات کابل و کابلستان با تاریخ آیین بودایی در 
کشور پیوستگی تنگاتنگ دارد که بدون خوانش عمیق آن منیتوان از فرهنگ کابل 
زمین به درستی سخن گفت. ترویج آیین بودایی و اثر آفرینی شگرف آن در 

 ه سدۀ سوم پیش از میالد تعلق میگیرد.کابلستان ب
کابل از کانون های مهم آیین بودایی در عرص حاکمیت کوشانی ها می 
باشد، در بازیافت های باستانی از این کانون ها عالوه بر آثار کوشانی، مقداری 

باخرتی و ساسانی ها نیز میباشد. -از مسکوکات مربوط به شاهان یونانی
عهد کوشانی را میتوان مثرۀ تلفیق سه گانۀ فرهنگی  ترکیبات فرهنگی تاریخی

تاریخی چون فرهنگ باکرتیا، یونانی و فرهنگ خانه بدوشی نظام قبیلوی 
دانست که اختالط و امتزاج آن سه عنرص فرهنگی را که برشمردیم همرا با 
خصایل آزادی خواهی و سنن اصیل مردم نواحی مجاور آسیای میانه، 

، پاکستان و ایران، فرهنگ مرکب کوشانی با پدیده کلی افغانستان، هندوستان
نژادی، فرهنگی، اجتامعی و سیاسی آن عرض وجود کرد. پس باید گفت که دورۀ 
سه قرنۀ کوشانی های بزرگ از دوره هایست که ذوق و استعداد هرنی و ادبی در 
ج آن خیلی نشو و منا یافته بود و هرن در عرص کوشانی ها به عالی ترین مدار 

 ترقی و شکوفایی خود رسیده بود.
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 معاون محقق بی بی ماه محمدی
 

 ساسانی در اعامر معابد بودایی مس عینک-نقش شاهان کوشانو

The Role of Kushan-Sasani Kings in 
Construction of the Mes-Aynak Temples 

 
By: Assistant Research. Bibimah Mohammady 

 
Abstract 
Mes-Aynak Lugar is one of the ancient sites of our 

country that by having transferable and non- transferable 
artifacts has added to the richness of this culture and land. 

This ancient site was important in the great Kushans and 
local kings such as Kushano-Sassani period and remained 
unique artifacts, among the transferable artifacts of this area we 
can point to temples. The great Kushans and local kings such 
as Kushano-Sassani played a major role in the construction of 
these temples. And we can see the role of these local kings in 
temples, coins, pottery. 
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I have been interested in understanding and influencing 
Sassani art on the Kushan-Sassani region, therefore I wanted 
to write an article about the role of Kushan-Sasanian kings in 
construction of these temples. I hope will be of interest to the 
cultural enthusiasts. 

 خالصه
مس عینک لوگر یکی از ساحات باستانی کشور ما می باشد که با داشنت آثار بی 

این  .نظیر منقول و غیر منقول به غنامندی فرهنگ پربار این رسزمین افزوده است
ساحه باستانی در دوران کوشانی ها از شکوه خاص برخوردار بوده و آثار بی بدیل 

از جمله آثار منقول این ساحه می توان به  کهجامانده است ه ب در این ساحه باستانی
معابدی اشاره منود که در اعامر آن کوشانی های بزرگ و همچنان، شاهان محلی هم 

و نقش این شاهان محلی را می توان در اند اشته ساسانی نقش مهم د -چون کوشانو
سکه ها، ظروف سفالی، آتشدان ها مشاهده منود. عالقه ، آثار به جامانده در معابد

در ساحات باستانی هرن ساسانی  اتکه در قسمت شناخت و تأثیر  یمندی خاص
 ۀشتساسانی به ر  -خواستم مقالۀ را تحت عنوان نقش شاهان کوشانو ،داشتمافغانستان 

 تحریر در آورم، امیدوارم که مورد توجه و عالقمندی فرهنگیان قرار بگیرد.
 مقدمه

مس عینک لوگر که از جمله ساحات حوزه گندهارا به شامر می رود، هرن 
مذهبی در آن ترقی شایانی منوده بود که می توان انکشاف این هرن را در معابد به 

با داشنت محیط مناسب یکی از همچنان، این ساحه مشاهده منود.  ۀجاماند
غنامندترین ساحات بودایی به شامر می رود که کوشانی های بزرگ و همچنان، 

داشتند در اعامر معابد آیین بودایی که به  یاحرتام عقیده و شاهان محلی با توجه به
بودایی توجه خاص می منودند. معابد این ساحه باستانی تحت زعامت و حاکمیت 

 جود آمده که هر کدام نقش خود را در اعامر این معابد داشته است.های مختلف به و 
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 مربمیت موضوع 
امپراتوری وسیع کوشانی ها با وجودی که یکی از قدرمتندترین امپراتوری های 

گرفته گان خود قرار  جهان به شامر می رفت باز هم مورد حمالت و تاخت و تاز همسایه
نفوذ ساسانی ها در  .که از جمله می توان به کشورگشایی ساسانی ها اشاره منود است

ساسانی  -شاهان محلی کوشانوحاکمیت این که زمینه ساز ایجاد  ۀاین رسزمین بر عالو 
شده باعث انتشار هرن ساسانی نیز در این رسزمین گردید، این شاهان محلی نقش 

و همچنان بناهای مذهبی و غیر مذهبی  مهم در استفاده از هرن ساسانی در آثار
که این شاهان آن را تحت نفوذ خود قرار داده ایاز جمله ساحات باستانی  .داشتند

در قسمت برمال  بنابراین، .باستانی مس عینک لوگر می باشد ۀبودند یکی هم ساح
 ۀساسانی  در اعامر معابد بودایی این ساح -ساخنت نقش شاهان محلی کوشانو

 نیاز مربم دیده میشد که مقاله ای زیر این عنوان به نگارش گرفته شود. باستانی
 هدف تحقیق
ساسانی در آثار  -روشن ساخنت نقش و نفوذ شاهان کوشانو مطالعههدف از این 

 هرنی و اعامر معابد بودایی ساحه باستانی مس عینک می باشد.
 روش تحقیق

 فته است.صورت گر  تحلیلی-توصیفیاین تحقیق بر مبنای روش 
 منت

افغانستان از جمله رسزمین های به شامر می رود که متدن های جهان را در خود 
مدغم منوده و نقطه مهم ارضی، تقاطع فرهنگ ها و  متدن های جهان محسوب 
گردیده است. منابع طبیعی و آب و هوای گوارا همه باعث شد که متدن های پر قدرت 

پدیده های فرهنگی، هرنی و ساختار  ،هخامنشی هاجهان مانند چین، رومن، پارت و 
یا  آمیزش دهند پیوسته ،خویش را با اعتقادات مذهبی به این رسزمین ای اتنیکی ویژه

یا هم به اساس لشکرکشی تأثیرات خود را باالی فرهنگ این  و فرهنگیبه اساس روابط 
 و بوم قبوالنده اند که میتوان از ساسانیان نام برد. مرز

شاهی در فارس بودند  ۀپارتی بزرگرتین سلسل -ی ها بعد از امپراتوری اشکانیساسان
مؤسس که اردشیر  تشدن اردوان آخرین شاه پارتی بدسکه حکمرانی شان بعد از کشته 
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بکان در دوره سلطنت خود رسارس فالت شیر باید، اردیبه انقراض گرا ،سلسله ساسانی بود
نفوذ ساسانی ها در افغانستان هم زمان می شود  .بودایران را جز قلمرو ساسانیان ساخته 
آخرین شاه کوشانی توجه زیرا مقارن حکمرانی واسودیوا  ؛با ظهور عالیم سقوط کوشانی ها

 ۀبود به این وسیله رسزمین های آریانا از حلقۀ توج این سلسله بیشرت به خاک هند معطوف
ساسانیان که تازه توسط اردشیر  ۀلسلس ۀزمینه برای نفوذ و توجو  این سلسله بیرون شد

 مساعد گردید. ،بابکان اساس گذاشته بود
بعد از سقوط کوشانی های بزرگ در اواسط قرن سوم میالدی کیداری ها یا کوشانی 
های کوچک در باخرت و بعد در جنوب هندوکش رشقی در مقابل تعرضات ساسانی ها 

خود نگهداشتند، ولی ساسانی ها از  ۀلطو حدود کابل و اطراف آن را زیر س ندمقاومت منود
ی کشو از زمان شاپور اول بر خراسان غربی لشکر  هضعف دولت کوشانی استفاده منود

 ۀدست یافتند و امرای از طرف خود بر ماملک مفتوح منودند بعد از این به فتوحات
ا و حدودی که در آن زمان تحت ترصف کوشانی هسان بنام کوشان شاه مقرر منودند خرا
 بنام کوشان شهر یاد می شد. ،بود

 ۀشاه ساسانی اردشیر بعد از آنکه پایتخت پارتی ها و اشکانیان را به دست آورد سلسل
شاهان ساسانی به مرور زمان از حدود  .میالدی بنیاد گذاشت224را در سال ساسانی ها 

کشی غ نشده به سوی خیوه نیز لشکر ار بعدی شاهان ساسانی فبلخ و مترصفات  ،کابل
در زمان  مطیع دولت ساسانی گردید. زمنودند که در نتیجه بخشی از دولت کوشانی  نی

کشی شان بر خاک های افغانستان زیاد گردید. شاه باخرتی که شاپور دوم حمالت و لشکر 
که به حدود بلخ رسیده بودند  یاز احفاد کوشانی های بزرگ بود به اثر فشار ساسانی های

شده و با ساسانی ها با قوت بیشرت مقابله  یکجابا کیدارشاهان کابل  به این فکر افتاد که
منایند. مقابله کوشانی های کوچک با ساسانی ها دوام نیافت و در نتیجه شاهان کیداری 
مجبور شدند که مرکز خود را به پشاور انتقال دهند که بعد از آن بلخ و کابل زیر نفوذ 

 ساسانی ها در آمد.
، داشتند سلطۀ خود مترصفات زیادی در باخرتدولت ساسانی که طی قدرت و 

در دورۀ حکمروایی شان تغییرات و تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتامعی و فرهنگی 
زیاد می ایران  ۀساسانیان برای حفظ آداب و سنت گذشت .در منطقه رومنا گردید
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عاد جغرافیایی منطقه و در متاس با متام اببا ارتباط  درکوشیدند. امپراتوری ساسانی ها 
گی اجتامعی و سیاسی خود ادامه داده و ارتباط با  هبه زند ،رشق بسیاری عالیق فرهنگی

 برجسته می باشد. زفرهنگ و سیاست دوره کوشانی ها در افغانستان نی
امپراتوری ساسانی بعد از سقوط امپراتوری کوشانی ها در افغانستان و 

و به مرور زمان سیر و حرکت آن به سوی افغانستان دوام فارس استحکام یافت 
یافت و حکمرانان محلی مستقل و غیر مستقل تابع امپراتوری ساسانی در 
 -بعضی نقاط کشور ما به وجود آمد که از جمله می توان از حکومت کوشانو

ساسانی نام برد. تحت همین سیطره روابط اقتصادی، تجارتی و سیاسی 
ومت کیدار، یفتلی ها و دیگر حکومت های محلی بر قرار بود ساسانیان با حک

که منونه های این روابط را می توان در بازیافته های باستانشناسی مانند 
نقاشی، معامری، مجسمه سازی، مسکوکات و معابد  حوزۀ گندهارا منجمله 

 (.11 -3: 11ساحۀ باستانی مس عینک مشاهده منود)
کیلومرتی  41و باستانی افغانستان  است که در مس عینک یکی از ساحات مهم 

میالدی توسط 1931باستانی در سال  ۀاین ساح .جنوب والیت کابل موقعیت دارد
میالدی روالند بزنوال، سپرون و 1911یرب رسوی گردید، سپس در سال فوسمن و وام ل

ن های  طبیعی افغانستا مذکور به منظور جستجوی مرنال ۀژالزاک فرانسوی در ساح
در  و تونل ها ردرسوی های را انجام دادند و اظهار منودند که در ساحه معدن مس وجود دا

میالدی خانم 1931بعدا  در سال  دوران باستان به خاطر ذوب مس حفر گردیده است.
و پارچه های ظروف  هبختیل و پروفیسور گردن فرانسوی از ساحه بازدید به عمل آورد

در لست ساحات  یالدیم1932 این ساحه در سال .سفالی را از محل جمع آوری منودند
احات (. ساحه باستانی مس عینک لوگر یکی از س24: 2با ارزش باستانی درج گردید)
علت در این ساحه  های منطقه بوده که مردم قدیم بنابر دوغنی مس در افغانستان و کشور 

  :دندگی می کر  هزند
 ؛موجویت چشمه سارها -1
 ؛موجودیت معدن مس در ساحه -2
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گان مس عینک لوگر به منظور امرار حیات خویش از چشمه سارها هم  باشنده
مس را استخراج می و منحیث آب آشامیدنی و هم در زراعت استفاده می منودند 

تی تا معادن این ساحه در نواحی مختلف این رسزمین ح ۀدند، مس استخراج شدمنو 
شواهد سکه شناسی و کشف  که مناطق رشقی گندهارا مورد استفاده قرار می گرفت

به اساس  این مدعا می باشد. دلیل اثباتاز ساحات متذکره  کوره های ذوب مس
تاریخ ساحه  ،که در محل صورت گرفته است یرسوی ها، کاوش ها  و تحقیقات
 .ن  شده استیمیالدی تعی 9قبل از میالد الی قرن  2باستانی مس عینک  بین قرن 

 میشوند:تحقیقات و کاوش های باستانشناسی در این ساحه به دو دسته تقسیم 
  ؛حفریات غیر قانونی -1
 (.32: 1حفریات قانونی) -2

هجری شمسی توسط 1333نخستین حفاری های قانونی  بعد از رسوی مقدماتی در سال 
باستانشناسان افغان تحت رسپرستی کتاب خان فیضی در تپۀ گل حمید آغاز و متعاقبا  در سال 

که در نتیجۀ  هجری شمسی ساحات دیگر این محل باستانی نیز مورد کاوش قرار گرفت1339
 این حفاری ها، معبد بودایی، ساختامن های رهایشی، دفاعی، مسکوکات، مجسمه ها، آثار

 کنون ادامه دارد.اسفالی و ... کشف گردید و کار حفریات ساحات متذکره تا 
گ در روی نقشه نشانی گردید که تقریبا  زر ساحه ب 1در نتیجه به تعداد 

کیلومرت را احتوا می مناید، ساحات باستانی متذکره عبارت از ساحه باستانی 12
تپه شامار و کوه عینک می قلعۀ گل حمید، تپه کافری، ولی بابا، غندی پادشاه، 

که متعاقبا  باستانشناسان ساحه را به اساس کود نام گذاری منودند که از ند باش
حال تغییر  شامره بندی شده که بعدها این شامره ها نیز در 132رشوع و تا  11

 (.143: 3است)بوده 
، یناتی گندهارا در اکرث ساختامن های مس عینک مانند معابدیهرن معامری و تز

ساختار های رهایشی، ساحات نظامی دیده می شود و به زیبای این ساختار ها افزوده 
ینات و نقوش دیواری می باشد که یاست. دیوار ساختامن منازل راهبین دارای تز

به تصویر کشیده شده و از رنگ های طبیعی، رسخ، سفید، الجوردی،  در آنحیات بودا 
این رنگ  شده که طی به رنگ سیاه نیز دیدهو بعضا  خطو است  سندری استفاده شده
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بودیک مکتب هرنی گندهارا در اکرث ساحات باستانی منطقه دیده -ها معموال  در هرن گریکو
گان این ساحه دارای دیانت بودایی و برهمنی بوده  هشده است. در ادوار قدیم مردمان و باشند

و برهمنی متاما  یادگارهای عهد کوشانی و باز  اییین بودیمعابد، ستوپه ها، پیکره های آکه اند 
  .(122-122: 2)دمانده های ایشان به حساب می رو 

 

 
مجسمه نشسته گلی که باالی آن ملمع طال صورت گرفته، مکشوفه تپه کافری مس عینک،  (1تصویر)

 .1339کتاب خان فیضی،  :عکاسی
 

مذهبی در تپه باستانی قلعه عدهای علمی که در اصول تجسامت و ب   ۀبا پژوهش و مطالع
گل حمید و تپه کافری مس عینک لوگر صورت گرفته، نتیجه گرفته می شود که مکتب 

چنانچه در تپه گل حمید مس . خود رسیده بودرونق به اوج  ها مهاسنگیکا در عهد کوشانی
بودایی  به مالحظه می رسد، در اطراف آن ها  ۀمجسم ۀعینک قسمتی از پاهای باقیامند

ایای خورد و کوچک پاهای مجسمه های دیگر نیز به مشاهده می رسد، این پاها به گونه بق
پاهای پاپوش دار تیپ کوشانی ها متثیل گردیده است. در قسمت تحتانی سکوی آن ها نقوش 

های مختلف به نظر می رسد که بودا را به حالت نشسته و در حال  رنگدیواری)فرسک( به 
که احتامال   شودگان نیز مشاهده می  طراف آن تصاویر تحفه دهندهتفکر تجسم منوده و در ا

یفتلی، یفتلی و ساسانی می گردد. در این تصاویر از رنگ های -این نقوش مربوط دوره کوشانو
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طبیعی چون رسخ، زرد، سندری، الجوردی و سفید استفاده گردیده که از لحاظ مشابهت 
 .(143-142: 9بامیان  می باشد) معادل معبد فندقستان و مغاره های بودایی

 

 
کتاب  :قسمتی از مجسمه های گلی، هرن گندهارا، مکشوفه تپه گل حمید مس عینک، عکاسی( 2تصویر)

 .1339خان فیضی، 
 

مس عینک لوگر در عهد آریایی نظیر اشکانی، کوشانی، یفتلی و ساسانی از 
ساحه در زمان امپراتوری این  است. اعتبار و اعتالی فرهنگی و سیاسی برخوردار بوده

 ،بنابراین .کوشانی ها و یفتلیان از اهمیت اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی برخوردار بود
در اکرث مناطق آن معابد بوداییان عهد کوشانی به نظر می رسد. در ادوار قدیم مردمان 

در نقاط ایی معابد بود وگان آن دارای دیانت بودایی و برهمنی بوده اند  و باشنده
 می باشد.موجود مختلف این ساحه چون خروار، سجاوند، کافر کوت و غیره 

ساحات باستانی مس عینک که در میان سلسله کوه های بلند و پر برف اراضی 
 عاملرسسبز و شادات جنوب رشقی والیت کابل احراز موقعیت منوده، موجودیت مس 

 ر معابد، صومعه ها و نیز ساختامنایجاد و اعام ،گسرتش آیین بودایی، وفایی منطقهکش
های نظامی و رهایشی در این منطقه گردیده است. برج و بار و باالحصار مستحکم،  های
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در ساحه باستانی مس عینک لوگر  خورشیدی1339و  1333تحقیقات ساحوی سال های 
که ساحه متذکره مرکز مهم صنعتی در قلمرو لوگر به حساب می رفت به خصوص  هنشان داد

 در زمینه های اعتقادی و مذهبی که بر روی اشیای هرنی به دست آمده از عینک معلوم است.
معابد، سانگارامه، مناطق نظامی، ساحات رهایشی، ستوپه ها همه بر اساس گزارشات ارایه 
شده از استحکامات خوبی بر خوردار است که در روی صخره ها و کوه های بلند اعامر گردیده 

باستانی خورد و بزرگ موجود است و در  ۀتحقیقات در این ساحه بیشرت از بیست تپاست. طبق 
 به چشم می خورد. اییدورترین ساحات عینک آبدات دوره بود

معابد در ساحه مس عینک یک بخش مهم از ساختار ها است که از نگاه موقعیت در 
کیب یافته است، در سطح باالی اراضی جا دارد و به صورت موازی و بعضا  غیر مرتب تر 

که به دار نزدیکی معابد حجره های راهبین به شکل مستطیل و مربع با دهلیز های راه رو 
 به نظر می رسد. ،معابد راه دارد

هرن معامری ساحه باستانی مس عینک هامنا ستوپه های  ییکی از ساختار های زیبا
ستوپه های خورد و د که به شکل های مختلف هندسی به صورت نمی باش اییدوره بود

 بزرگ، مرکزی و نذری مشاهده گردیده است.
 

 
 .1339کتاب خان فیضی،  :ستوپه سنگی هرن گندهارا، تپه کافری مس عینک، عکاسی (3تصویر)
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 :باستانی چهار نوع ساختامن دیده می شود ۀدر این ساح
 ؛ساختار های رهایشی -1
 ؛معابد -2
 ؛ستوپه ها -3
 که متاما  از زیر ساخت های مستحکم بر خوردار است.ساختار های نظامی  -4

ند شاهان کوشانی، حاکمیت بازمانده های شان مان ۀبه نظر می رسد که بر عالو 
ساسانی  نیز در این محل دست به اعامر چنین -کیداری ها، یفتلی ها و کوشانو

 (.122-121:  2استحکامات زده اند)
یک ما ی در دیگر ساحات تاریخی کشور های بودایکه معابد و ساختار  یهامن طور 

باره منایان نگردیده و هر کدام به مرور زمان به اساس دوره های هرنی تحت زعامت ها و 
حاکمیت های معین شهرها و مناطق به وجود آمده بدون شک که ساحه باستانی مس 

از میالد  عینک هم از این امر مستثنی نیست. با ورود آیین بودایی در میانه قرن سوم قبل
الیسم یونانی با عرفان هندی در یالیسم و سوریدر زمان حکمرانی آشوکا در هند مکاتب ر

که کانون آن هده  گندهارا( زاده شد)ین ترکیب مکتب هرنی جدیدی به نامآمیخت که از ا
در قرن دوم میالدی افغانستان به کانون نشو و منای  شکابود. با به تخت نشسنت کن

سلطنت تاریخ ساز او معامری این  ۀکه در طول دور مبدل گشت فرهنگی بودایی 
هنگی در هم  رسزمین به شکل غریبی رنگ، شکل و روح بودایی به خود گرفت و

با آن مکتب تندیس سازی یونانی با آمیزه های هرنی تندیس سازی بودایی یکجا 
 .(144-143: 3شد و به رسعت رشد و تکامل یافت)

مذهبی از جمله بخشی مهم ساختارهای مس عینک به معابد و ساختامن های 
شامر می رود، این ساختامن ها در سطح باالی اراضی در بعضی جاها موازی و در بعضی 
جاها بعضا  غیر منظم تعمیر گردیده است. در ساحه مس عینک به تعداد زیاد ساختامن 

مرت فاصله  211الی  121های مذهبی وجود دارد هر معبد از هم دیگر به فاصله تقریبا  
بدین گونه در نزدیکی این معابد حجره های راهبین به شکل مستطیل، مربع و با ، داشته

 مشاهده می شود. ،دهلیز راهرو که جز ساختامن یک معبد می باشد
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 2ها به اندازه های مختلف اعامر گردیده طول بعضی آنها به  اتاقدر معبد گل حمید 
های احاطوی معبد گل حمید دارای برج های ی رسد، دیوار رض آنها به سه مرت ممرت و ع

های ساختامن معبد گل دیوار  ستحکامی بوده که مشابهت به دیوارهای معبد خروار دارد،ا
حمید یکی با دیگر وصل گردیده و روی آنها با کاه گل پالسرت گردیده است، داخل اتاق 

که  ییین گردیده است تا جایهای مذهبی و رهایشی معبد با رنگ رسخ رنگ آمیزی و تز
می توان سبک معامری ساختامن های مذهبی مس عینک لوگر را با  ،مشاهده گردیده

 سبک معامری و ساختامن های مذهبی خروار شبیه و همسان خواند.
گلی  ۀاز جمله راهرو اتاق که در قسمت جنوب غربی معبد قرار دارد یک مجسم

ساختامن مذهبی پارچه های پالسرت نیز بدست ، از همین بخش این گردیده استکشف 
ین گردیده است. در اثر یینات سیاه رنگ تزیآمده این پالسرت با رنگ رسخ و سفید با تز

یده مگر پالسرت این دیوار دحفریات از این ساحه دیوار ساختامنی به شکل مکمل کشف گر 
یک تعداد  همچنان،ست. مانده اباقی تنها خشت های این دیوار پابرجا و ها از بین رفته 

 نیز از این ساحه بدست آمده است. پارچه های ظروف سفالی و تیل سوز های سفالی
های این معبد پهلوی هم دیگر اعامر گردیده است، در  اتاقباید عالوه منود که 

به معبد وجود دارد که این  قسمت جنوبی ساحه گل حمید دیوار ساختامن مذهبی مربوط
گر ساختامن های این ساحه از سنگ کوهی،  پرچالی و پخسه ساخته ها مانند دیدیوار 

 سانتی مرت می باشد. 13شده و ارتفاع هر پخسه 
در جناح رشقی معبد برج سنگی مدور وجود دارد فرش برج ها در معابد بودایی به 
خاطر بود و باش نگهبانان معبد ساخته می شد تا باشد از معابد خوب نگهبانی صورت 

چنان، به اثر حفریات یک دیوار دیگر منایان شد که توسط خشت خام اعامر گیرد. هم
گردیده است بعد از مطالعه چنین استنباط می شود که این ساحه مربوط به کوشانی 
های بزرگ بوده و همچنان، شاهان محلی نیز این ساحه را مورد استفاده قرار داده 

ی اشاره منود که نقش برجسته در ساسان-است که از جمله می توان به شاهان کوشان
 ساخت این  معابد داشته است.

در جریان حفریات باستانشناسان در بخش دیگر معبد گل حمید یک آتشدان با 
 ،در وسط یکی از اتاق های این ساختامن مذهبی قرار داشتکه یک قرش خاکسرت 
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تشدان ها در سانتی مرت می باشد، وجود آ  33کشف منودند که این آتشدان دارای قطر 
معابد مس عینک داللت بر تأثیر هرن ساسانی و حتی زردشتی می کند پس نظر بر این 

ساسانی در اعامر معابد بودایی مس -شواهد می توانیم بگوییم که شاهان کوشانو
 عینک نقش  به سزای داشته اند.

در جناح شامل غربی این معبد ساختامن مذهبی که توسط خشت خام اعامر 
موجود بود و در جناح رشقی این معبد یک ساختامن گنبدی شکل نیز قرار گردید 

داشت که از داخل همین ساختامن مذهبی یک مجسمه مربوط به دوره کوشانی ها به 
ساحه گل حمید ده ها معبد بودایی با تعداد زیاد از در بر عالوه  دست آمده است.

ستوپه ها مربوط به پیروان آیین بودایی وجود دارد، این معابد به پیروان گوناگون 
کرثت مذاهب بودایی تعلق داشته اند، علت زیاد بودن معابد در ساحه مس عینک لوگر 

طوری که تذکر . (31 -13: 11پیرو آیین بودایی بوده اند)و  گان عبادت کنندهو زایرین 
 .ساسانی نقش داشته است -رفت در معابد بودایی مس عینک شاهان کوشانو

-مس عینک مربوط شاهان کوشانواز یک قسمت از سکه های به دست آمده به این ترتیب، 
عدد است، چهل یک عدد آن از ساحات گوناگون به دست  32ساسان می شود که تعداد آنها 

-)دیر بودایی( یافت شده است. سکه های کوشانی113آن از ساحه عدد  21آمده است و 
، تعداد از این است ساسانی از روی مقدار در بین بازیافت های جداگانه جای دوم را اشغال کرده

 سکه ها مدور می باشد و تعداد دیگر شان شکل چهار کنجه دارند.
 

 
 :عکاسی مس عینک، 113مکشوفه ساحه  ،یالدیم 319-319سکه های نقره یی شاپور دوم  (4تصویر)

 .1391خواجه دولت شاه، 
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مس عینک یک نوع اند در روی آنها نیم  که از یساسانی و کوشانمکشوفه منوط به سکه های 
تصویر شده است، در بعضی سکه ها در پیش روی شاه آثار خط  سکه رخ شاه به طرف راست

آتشگاه در  ۀویر شده است که این منونمشاهده می شود. در پشت سکه ها آتشگاه زردشتی تص
 سکه های دو نفر فیروز و قباد دیده می شود.

ساسانی که به قباد تعلق دارد اما تصویر و -ودیگر سکه های شاهان کوشان نوعی
کوشانی -وساسان ،به خاطر. این سکه ها را منی باشدنوشته روی آن به صورت واضح 

ساسانی اما در قلمرو دولت کوشانی ها به رضب می نامند که آنها با مصوره های خاص 
در آخر حکمرانی کوشانی ها یک قسمت دولت آنها را ساسانیان  چنانچه رسیده است.

ن می یضبط کرده بودند، ساسانیان در این منطقه معموال  وارثان تخت را حاکم تعی
 .(113: 3کردند و آن ها را کوشان شاه می نامیدند)

ساسانی در  -وو شواهد سکه شناسی، سکه های کوشاناسناد  با در نظرداشت
میالدی بخش غربی مناطق تحت ترصف کوشانی یک نوع 292- 231طی سال های 

ارتباط با امپراتوری ساسانی داشته اما آنها مستقیام  تحت ترصف ساسانی ها نبوده 
هرن عهد  ،نااند. نفوذ هرن کوشانی را به صورت واضح دیده می توانیم. محقق

 سانی را هرن عهد ایران بودایی خوانده اند.سا
ساسانی در سکه های مسی خویش عموما  محراب و آتش را نشان می -کوشانو

دهند که خواه به سبک کوشانی یا ساسانی بوده در آن تصویر نیم تنه به عنوان 
 (.133-131: 9سمبول اقبال حکمرانان در میان شعله های آتش تجسم یافته است)

اوراق تاریخی بعد از دوره کوشانی های بزرگ گشوده می شود نفوذ که  زمانی
زیرا ساسانیان در ایران حدود چهارصد ؛ ساسانی ها را در آن زمان دیده می توانیم

سال حکمرانی منودند و آرزو داشتند تا دولت مقتدری کوشانی را که در کوشان شهر 
ه سوی رسزمین های آریانا می سلطنت داشتند از پا در آورد، از ایرنو توجه زیاد ب

زمان با ظهور عالیم سقوط کوشانی ها  منودند. نفوذ ساسانی ها در افغانستان هم
که واسودیوا آخرین شاه کوشانی بیشرت توجه خود را به طرف هند  می باشد. زمانی

نفوذ  ۀمعطوف ساخته بود و توجه شان نسبت به رسزمین آریانا کم گردیده بود، زمین
 در خاک های آریانا بیشرت گردید.  ساسانیان
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در آن زمان بعضی از حکمرانان محلی مستقل  و غیر مستقل در حکومت 
 ساسانی را نام بربیم-کوشانو تساسانی ها به وجود آمد که از جمله می توانیم حکوم

که شواهد باستانشناسی مانند نقاشی، معامری، مجسمه سازی به ویژه مسکوکات 
 مدعا است.ید بر این یمهر تا
 

 
کتاب خان : مسکوکات طالیی دورۀ کوشانوساسانی، مکشوفه تپه کافری مس عینک، عکاسی (2تصویر)

 .1339 ،فیضی
 

مسکوکات دوره ساسانی در افغانستان نسبت به هرن پیکره سازی و معامری زیاد 
های نقاشی و تصویری نیز در نقاط مختلف افغانستان جلب توجه می  هبوده و نحو 

ساسانی سمبول ناندی، لباس نظامی و -مناید، در روی سکه های شاهان کوشانو
شمشیر نیز دیده می شود، در اطراف بعضی سکه ها خطوط یونانی به مالحظه 

سکه ها تصویر موزه به پا داشته و مقابل آتشکده ایستاده است در عقب این  ،رسیده
ایستاده رب النوع شیوا در مقابل گاو ناندی نیز دیده شده است. روی این ملحوظ 

ساسانی در اعامر معابد بودایی نقش داشته -گفته می توانیم که شاهان کوشانو
 (.113-112: 1اند)
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شاه  رخ نیم قالب قطر پارچه سفالی با رنگ رسخ که در آن تصویر یک شاه به مالحظه میرسد، (3تصویر)

 .121ص  ،1392تایج مقدماتی کاوش مس عینک، کاپی از کتاب ن  سانتی 343
 

ساسانی در  -از روی بقایای ظروف سفالی نیز می توان گفت که شاهان کوشانو
نقش ارزندۀ خود را ایفا منوده اند. چنانچه، اعامر معابد بودایی مس عینک لوگر 
مس  ۀهای مختلف از ساحات حفاری شد ظروف سفالی مختلف الشکل به اندازه

دو پارچه ظرف سفالی به دست آمده که در  133عینک بدست آمده است، از ساحه 
 در آنها رس بز همچنانحیوان وجود دارد و  ۀروی این پارچه های سفالی تصویر برجست

سانتی مرت که در آن سوراخ های بینی و دهان منایان گردیده،  2کوهی با زنخ دراز 
های کالن و پهن، چشامن مدور به  گوش ،های دراز دندانه دار به عقب خمیده شاخ

کوهی به شکل سوراخ خورد مدور به تصویر کشیده  تصویر کشیده شده است. دهن بز
 (.112: 11ظرف استفاده می شد)ۀ شده است و از آن به حیث نول
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مس عینک، کاپی  133 ۀساح ۀپارچه ظرف سفالی که بزکوهی در آن متثیل شده است، مکشوف (1تصویر)

 .121، ص 1392 ،از کتاب نتایج مقدماتی حفریات مس عینک
 

پارچه های ظروف سفالی بدست آمده که در آن  133در قسمت دیگری ساحه 
سوراخ  نقش گوسفند به نظر می رسد که در این تصویر زنخ گوسفند باریک دراز،

بینی و دهانش واضح به چشم می خورد، شاخ هایش مانند حلقه پیچ خورده به 
تصویر کشیده شده، این پارچه های ظروف سفالی دارای لعاب رسخ رنگ می باشد. 

زیرا گوسفند در نزد ساسانی ؛ گی از هرن ساسانی می کند عالمت رس گوسفند مناینده
ز این رو در روی ظروف سفالی آن را به ها از اهمیت خاص بر خوردار بوده است. ا

 تصویر می کشیدند.
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، کاپی از کتاب نتایج مقدماتی مس 133گوسفند، مکشوفه ساحه  پارچه ظرف سفالی  رس (3تصویر)

 .121ص، 1392، عینک
 

که از این ساحه به دست آمده است تصویر اسپ به نظر می  یهمچنان، در پارچه دیگر 
تصاویر روی پارچه های  .تصویر اسپ در عقاید زردشتی مناد ایزد جنگ و پیروزی بوده است ،رسد

های ساسانی می کند  گی از منادها و سمبول ظروف سفالی به دست آمده از مس عینک مناینده
ساسانی در اعامر معابد مس عینک نقش برازندۀ داشته -وو می توان گفت که شاهان کوشان

 -که شاهان کوشانو این ساحه نیز معلوم می شود ۀتیل سوزهای به دست آمداست. همچنان، از 
 (.112: 4ساسانی  در اعامر معابد بودایی مس عینک نقش به سزای را ایفا منوده است)

 

 
پارچه سفالی که نقش یک شکاری باالی اسپ با رنگ رسخ مزین شده، کاپی از کتاب نتایج  (9تصویر)

 .14 ، ص1392مقدماتی،  کاوش
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 نتیجه گیری
در نتیجه گفته می توانیم مس عینک لوگر یکی از ساحات باستانی کشور ما 
به شامر می رود که آثار به جامانده در این ساحه از اهمیت خاص تاریخی 

نقش کوشانی های بزرگ و همچنان، شاهان  ۀبازگو کنند چونبرخوردار می باشد 
این ساحه چه منقول و چه غیر ساخت آثار  در .محلی در این ساحه می باشد

بلکه متأثر از هرن وارداتی  ،منقول نه تنها این که هرنمندان محلی نقش داشتند
چنانچه . نیز بوده است که در اثر روابط فرهنگی در این ساحه منتقل گردیده بود

ساسانی در اعامر معابد بودایی این ساحه نقش مهم  -شاهان محلی کوشانو
ضوع را می توان از روی بازمانده های باستانی که در طی داشته اند و این مو 
باستانی بدست  ۀاین ساحاز الی اکنون خورشیدی 1333 سال حفاری سال های

 مشاهده منود. ،آمده
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44پوهنمل آرین تیامی رئیس خیل
 

 

نیكوشای بر سكه هانفوذ ارباب االنواع زردشتی   

Influence of Zoroastrain Godhead in 
Kushan Coins 

 
By: Senior Teaching Asisstant. Arian Qeyami Raiskhil 

 

Abstract 
The Kushan Empire was one of the great empires of the 

ancient world that ruled important parts of Central Asia and 
North India from the early first to the middle of the fourth 
century AD. This area is great by that specific geographical 
location multicultural environment with religions, languages and 
traditions new and old of formation and thus the birthplace of 
the emergence and prosperity works of eminent artist himself 

                                                 
 ی علوم اجتامعی پوهنتون کابل.ځدیپارمتنت برششناسی و باستانشناسی، پوهن استاد  44-
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rich collection of religious elements, artistic and cultural 
civilizations that was the period. 

In the works gained from the nobility of the young, and 
especially on their travels, which is the special focus of the 
most profound article of beliefs and beliefs of the gods and 
gods The basement was clearly visible. In this study, the 
Kushan coins, especially the coins of the two great kings of the 
empire, Kanishka and Howishka, are sometimes considered to 
be special images of many Zoroastrian gods. 

The present box which is above the pictures of the Kushans 
and in which it is confined in some cases, to other kinds and 
especially to the Kushans, which are in great disarray. With all 
that you can do with the valuable and unobtrusive power of the 
Aryan and Bohemian Aryan gods with their Western name, you 
are in the midst of it all. Being the source of the sun through 
Ariana and itself is the source of the most powerful springs 
through Ariana Ethiopia, in such a way that without them the 
image of the Zoroastrian gods was lost. 

 خالصه
یکی از امپراتوری های بزرگ جهان باستان بود که از اوایل  کوشانی هاامپراتوری 

چهارم میالدی بخش های مهمی از آسیای مرکزی و شامل هند را  ۀاول تا نیمه سد ۀسد
موقعیت جغرافیایی خاص خود و  ۀتحت سلطه خود داشت. این امپراتوری به واسط

دینی، محیطی  قرارگرفنت در حاشیه حکومت های قدرمتند سیاسی و سنت های بزرگ
وفایی آثار هرنی برجسته کچند فرهنگی را تشکیل داده و بدین ترتیب زادگاه پیدایش و ش

عنارص دینی، هرنی و فرهنگی متدن های پیرامون بودند.  از ۀو متنوع شد که خود مجموع
این عنارص را باید مربوط به سنت ها و باورهای آریایی دانست که  ۀدر این میان سهم عمد

رتین شکل بر سکه ها که خود از مهمرتین انواع هرن کوشانی هستند، منود یافته اند. به به
به   کوشانی هامورد پرستش  یارباب االنواع شامری از این سکه ها تصویر گروه پر بر

ها معرفی شده است. اسامی اغلب این ارباب االنواع را در منابع زردشتی می آننام ی همرا
علیرغم شکل گیری شان بر اساس تصاویر ارباب  آنان را نیز از یابیم و تصاویر بسیاری
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می توان در تناسب با توصیفات منابع  آنهارومی و نفوذ عنارص هندی در ، االنواع یونانی
با ارزش و بی نظیر  ۀسکه های کوشانی، به عنوان گنجین ،زردشتی از آنان دانست. بنابراین

در این  .جایگاه واال در مطالعات دین زردشتی  دارد از نام و تصویر ارباب االنواع زردشتی،
نی كوشای بر سكه هانفوذ ارباب االنواع زردشتی به تحقیق سعی به عمل آمده تا راجع 

 بحث صورت گیرد.
 مقدمه

ان توسط خاندن باستان جهای هابزرگرتین امپراتوری  دی یکی ازميالاول ۀ سددر 
رم چهاه سداواسط تا  وشکل گرفت هند ل شما ی ومركزی سياآ در کوشانیم به موسو
يه ـحاش کوشانی ها درتحت حاكميت ی مين هازيافت. سراوم تدن همچنادی ميال
بريشم كه ا ۀدمسير جا در رگ دینی وبزی سنت هاسی و د سياـتمنرقدی اـتهـحكوم

 ميسر نيزرا نديشه ها ا دل آراء وتبا، كاالرت تسريع تجاو هيل ـتس رـبوه الـع دوـخ
 محیطییی فيااهمين موقعيت جغر واسطهن منطقه به ـيد. اوـه بـگرفتار رـق، اختـسمی
كيل ـف تشـمختلو ن ـكه ونو ی سنتها ها و نباز ،نياادبا رهنگی را چند فخود، ص خا

د شد كه خوی عظيم هنر وبرجسته ر ثایی آفاوشکو يش ادـپيه اـگزاد ،بـدين ترتيـبداده و 
 ند.دبوی آن دوره هان تمدنگی فرهی و هنرـی، يند رـعناص ی ازنبهااگر عۀمجمو
 ناـيشی ااـبر سكه هه يژوبه نی و كوشان شاهادنخستين پاه از مدآست دبه ر ثادر آ 

ه ـجملاز ه ـين منطقـپيشی اـنتهـسو ا ـهورأثير باـت ،تـساين مقاله ص اخا ۀتوجرد ه موـك
ين ا در ر دورگاروز ازكه  یهند آریایی و عناصرخی نيز بر نفوذ ارباب االنواع زردشتی و

با ن همزمادی ميالدوم  ۀيل سددد. در اواگره می مشاهدح ضووبه د يافته بوذ منطقه نفو
 ری درياـبست والـتح، کنشکا یعنینی، اـكوشه اـشدترين پاارذـگ تأثيرن سيدرت ربه قد

وه رـگنمايش ط به بايد مربوآنها را ين از مهمرت یکیگرفت كه رت مختلف صوی مينه هاز
ارباب االنواع  ين اتصوير . نستنی داكوشای بر سكه هاارباب االنواع  ر ازشما پرو مشخص 

با ، است شكل گرفتهنی يوناری نگا ی تصویرسنت هاس سااعموما   بر  کنشکاسکه های  بر
ی از گيره بهر یعنیدوره ين در اگرفته رت صوت ال تحويگر دبا توجه به ن نا، آيند اجوو
ند. بدين ه اشدفی معرد خومی باخرتی ساابا اه همرنی يونان بای زاـه جـب ن باخرتیباز

م نا یابه همرنی كوشاارباب االنواع ير وتصاانبها از گر گنجینهه ـبکنشکا ی سكه ها ،ترتيب
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زردشتی منابع ن در ناری از آبسيار اسامی ا توجه به حضوـبو  شدهديل ـتبن اـيشآریایی ا
ده بوی آریایی هاورچيز تحت تأثير با هر ازبيش کنشکا ه ـكد وـشـیمد اـيجن ااـن گمـيا
 ويش اپيد ۀمينزبايد ارباب االنواع زردشتی  ی ازابع تصويرـمند وـه كمبـه بـا توجـست. با
سنت ن مرهوآن را  اصلی شکل دهنده گاننيز ی و عظيم تصوير مجموعۀن ـيوفایی اکش
عناصر ل عين حا دركه  نستی دامركزی سياآدر ه ـگرفتی پامی بو ی وهندنی، يونای ها

ی و مركزی سياآ هنگیدين ترتيب ماهيت چند فرـب و شدهوده زـفآن اه ـز بـنيآریایی 
به بهترين را مختلف  اویرتصها، نديشه و ابر فرهنگ ها ابر ن کوشانی درشاهادتساهل پا

 .ستداده اشكل نمايش 
سعت رت و وهويشكا با قداو یعنی جانشين  و پسردوره  ری کنشکا دراـنگتصویرسنت 

ر ـثدر انت ـن سـياهويشكا ن جانشينادر دوره همه، ين د اوـجوا ـيافت باوم تدی بيشتر
احی به نوو کوشانی ها قلمرن شدود محدنی و كوشاـی اطق غربـمنن در انياـساست اـفتوح
تصوير یکه اشد به گونه سی سالی آنی و اتحوش ستخوی، دهندی مين هازسر قی درشر

 آنهاودی از محداد تعدتصویر تنها ه و شدف ذـحی کوشانی سكهها ازپيشين ارباب االنواع 
مطالعه كه با  در تالشمين مقاله در ا. يافتاوم دـت، تندـشی دادـهنی اـهوربا بای كه پيوند

ين اماهيت  ويشه نی، به بررسی ركوشان شاهادپای بر سكه هاش منقوارباب االنواع  نفوذ
توجه رد مونی يی دهاورباو ا ـنتهـساز  کلیی تصوير، سطهواين ابه و خته داپرباب االنواع ار 
 هيم.د یهن را اراناآ

 مربمیت موضوع
 فرهنگیماهيت چند ی و مركزی سيادر آگرفته ی پای سنت هااوم تدنفوذ و 

ح می ضووبه را نی كوشان نخستين شاهای هنر رثاآيگر و دسكهها  بررا يط ـين محا
ن چور تصاویر ارباب االنواع ثاآين نی اعناصر يونا مهمرتین د. ازرـكه مشاهدان تو

ژی لویودـياين عناصر از اساسی تر همگینيكه كه و تنا ، آسيبل، كلساهر، زیوس
لی حتماش اتالن از نشا آنهار حضوده و بو باخرتینی و حكومت يوناهی اـش

 های پیشین دارد.حكومت ژی لویودـيه گیری از مبانی ابهرای رـد بـجدين ياوافرمانر
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 قیقحروش ت
میباشد چون کتابخانه ای تحقیق نوع در این مقاله از روش تحقیق تاریخی استفاده شده و 

 اطالعات از کتب و رساله های علمی و تحقیقی جمع آوری شده است.
 تحقیق هدف

مرضوب  هدف این مقاله روشن ساخنت نفوذ ارباب االنواع زردشتی در سکه های
بزرگرتین مرکز تلفیق فرهنگ و هرن آریایی،  کوشانی هاچون  .کوشانی میباشد شاهان
ما را قادر می سازد تا گام به گام شکل گیری مطالعۀ آن هندی را ایجاد کردند که  یونانی و
کوشانی جا دارد بدانیم چگونه  . بنابرآن،گی حاکامن کوشانی را دنبال کنیم زنده ۀو توسع

 نفوذ ارباب االنواع زردشتی  را در سکه های شان آشکار ساخته اند. ها
 ی کوشانیسكه ها برنفوذ ارباب االنواع زردشتی   
 ت ومااقدا کنشکاحكومت دوره امپراتوری کوشانی ها به خصوص در زمان  در  

 وحيا ای ابرش وی ها بايد به تالآنمهمرتین  از ـته کهگرفرت وـصـی مهمر بسيات صالحاا
 رباتک کتیبۀآن را در منونۀ  دوكه د كرره شانی ايونان اـبی زاـه جـبن باخرتی بای زگيرركا
ر از شكادی آنموان تول را می ين تحوا .كنيممیمشاهده ه اـشدين پای اسكه ها برو 
ن باخرتی باز رباتک کتیبۀد او در كه خوا چرد، كرـی تلقی آریایی هاوربه با کنشکايش اگر
ی سكه هادر ست كه آن اگرفته رت صودوره ين ا که دريگر ل دتحواست.  هنامیديه« ار» را

رد موری از ارباب االنواع شما پروه گر ، تصویرپيشينن شاهادپای سكه هاف بر خال کنشکا
به ه و شدفی معراسامی باخرتی ا ـباین که آن،  ازوجود دارد، مهمرت  کوشانی هاستايش 

همرا نی كوشاویر ارباب االنواع اتص از رـنظيـی بارزش و ا ـب ۀـه گنجينـبرا ها آنين ترتيب ا
 (.33:11ست)ده اتبديل كرن يشام آریایی انا با

 :دكررسی بر ذیال  وهگرر چها ان درتودوره کنشکا را می  ه درشدفی معرارباب االنواع 
ی نخستين سكه ها بر یونانیی هانامكه با یی از ارباب االنواع پنج تاوهی گر (نخست
 اند.نقش بسته وی 
 ند.ه اشدفی معر رباتک کتیبۀ دره ـكیی اـهفت توهی گر (دوم
باخرتی  اسامیا ـا بـتنهلی نی و ـايونی ـاكه هـس برش منقون تصویر كه با هما یارباب االنواع (مسو
 .نده اشدوده زـفاا ـهآنيگر نيز به رب النوع دچند  ونقش بسته ی کنشکا بعدی سكه ها بر
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بر  بناال  حتماوی که ا ۀاگندپری سكه ها را بر آنهاكه  عی فروهی از ارباب االنواع گر( رمچها
 (.93هامن اثر: ، می یابیم)نده اشدب ضرص خا اديدرويا ه و نگيزا

رت اـنظن از اـه نشـكتصویری با  همگی، کنشکای سكه ها یونانیارباب االنواع  
ين ا وند انقش بسته های کوشانی سكه  شکل درترين لی بر عای دارد، ت مركزـلدوق ـقيد
 نکتۀنست. دا کوشانی هان در میان نای آاله واجايگا وهميت ا ن ازنشاان وـتـی مت را اـنك

نی يونام ناآن که غم ر لیعارباب االنواع، ين ا کلیر ساختادن بو، آریایی این که يگردمهم 
 سولوندن مذكر بو یکی، كندمی ه تأييد ـنكتدو ه ـبد تناـسابا آن را گرنه و ست ن اناآ

 س درنموآكه آن يگر د ه وماآریایی  رب النوعمطابق با  نی ويوناسولون ف بر خالنی، كوشا
 درهمچنين ص. خا رب النوع ماـه نـن وت ـسد ابای معنا دريج رتی راعبا تنهانی، يونان باز
با ن طابق شاتطبیعی و  با عناصرارباب االنواع ين امينه بايد به پيوند مستقيم زين ا

شت كه شايد ت توجه داو ودرـيخ هرتان در پرستش هخامنشيارد موارباب االنواع فهرست 
دم مر عامۀن ميا دركه  آریاییاز دین  طحیس یگيرهبهر در کنشکاص به گزينش خاره شاا

وه، ين گرن ارباب االنواع اميا ، درين همهاشته باشد. با د، دابوب محبو ه وشناخته شد
د و شومی نه مشاهدت، و ودت هرـفهرسدر آن ر غم حضور لیعدا، مزراهو/ازیوسنی از نشا
، ه استيافتاوم نيز تد کنشکای باخرتی سكه هابه ست كه و رازی امز ر ين غيبت پرا

 برش را تصوير و رباتک کتیبۀم ارباب االنواع وـسه اـجايگ دو درزـمم اوراـا نـباو را هرچند 
 (.23:3يابيم)می در شكا هويی سكه هاودی از محداد تعد

 زـنيرا  کنشکای باخرتی سكه ها و رباتککتیبۀ  ه درشدفی معرارباب االنواع  بيشتر
رد ين موا درد. همچنين ـناته ـنسی آریایی دااـهورا باـد بـپيونارباب االنواع زردشتی و در  از

ين ا ،ترتيببدين د. رـتوجه كشی هخامندوره بلخ زردشتی در تقويم ده از ستفاا بابايد 
و نگرفته رت صوـی ينی داـهوربا در اتیرـتغيي کنشکادوره  دركه د دارد جول وحتماا

در ا پيش ـهاز مدت كه ارباب االنواع آریایی نمايش ای صرفا  برنی را يوناتصویر  کوشانی ها
ند. ـباشده رـبر اـبه ك، نددپرستش بورد موه و شناخته شد حاکمیت شانتحت احی نو
 ن دراـجريل اـح ت دروالـتحت را اـيشاين گراست كه عامل آن ايگر دقابل تأمل ل حتماا

با توجه ل حتمااين ايم كه ـكنض رـفبی غر همسایۀ فرهنگیمی و نظاسی، سيانفوذ  آریانا و
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مهم رت قدانی دو دـخانی يوندهاپ حتی وميز آبط مسالمت روا د ازهد موجوابه شو
  .سدیربه نظر م منطقی كامال نی شكانی و اكوشا
نج ـپن اـميو از مشخص نيست رباتک كتيبه ی ارباب االنواع در بنددسته  فی ومعرس ساا

ا ـتنه، ندانيز ظاهر گشته های باخرتی او بر سكه همگی كه  نی کنشکايونای سكه هارب النوع 
ن جهاب كهن غران بانورب النوع  نانا .يافتان تومیين كتيبه ا س را دروهليو نانا دو رب النوع 

ـی از ه يكـبکی، لوـا سـيـی و هخامنشی در دوره زـمركی سياآبه ورود  ازست كه پس آریایی ا
ن اـيكسای برری بسيای هاش تالن كنوا تا. تبديل شدق آریانا شران بانومهمرتین رب النوع 

 مئیتیار سپنته و ناهيتا اجمله  ن آریایی ازجهاان بانورب النوع يگر د بانو بارب النوع ين فکری ا
د. ــكننــی د نمــتأييی را رــين نظــچنری تاــابع نوشــمناز ك ــيچ يــما ه، اگرفتهرت صو
رباتک در رأس ارباب االنواع كتيبه  دربانو ن فکری ها رب النوع ن يكساــيــی اسربرای رــب

ين ه و اشدفی معر اوه ـبهی اـشدپارت قده عطا كنندا و می کنشکاحاان به عنونی و كوشا
، ين همهابا دارد  كامل های کوشانی همخوانی  سکه براو ير وتصاد ست كه با تعدهی اجايگا

ی اـكههـس ص ازخا گونۀیک  تنها بررت قدی عطاا دی ازنماان « به عنوتاج صحنه »تقديم 
كتيبه ارباب االنواع فهرست ه دوم ست. جايگااه نقش بستن کوشانی خرين شاهاـی از آيك

ل یا پرجالی مارت اوت  كه به صوـساا «ـماو»م يگر با نای دبانورب النوع به ط مربورباتک 
ا ـــد بـــپيونال  در وـــمعمرا  او وشده ـی معرفارباب االنواع يگر د ناـميزبان وـه عنـبن و اـخشدر
 .(32:1یا تابیتی تشخیص داده اند)ه ـــتيمپاسارايد ـــشیی اكـــسان انوـــبرب النوع  ـــی ازيك

 یعنی رباتک کتیبۀه در دـشـی معرف رب النوعمين رچهایی را در يشه سكارين ا
ی سكه ها ب ازاـكميعی وـن تنها برش را كه تصوير دجستجو كران تومی نو« نيز دوآ»مز
بی شباهت ، رب النوعين ری انگاتصویر عناصر  از مهمرتینيابيم. میدر  کنشکا]طال[ زر

 ازك ـيچ يـبا هاو را بدين ترتيب و ست ا کنشکاير وبه تصاه چهرت ییاجز تی دربديلش ح
در ز ـنيم او اـننی از نشاو  داد تطابقمی توان نن زردشتی متو ه درشدرفی معارباب االنواع 

 يليامزو سيمز نظر شگرنه با پذيرو شنكر می خورد. شم نبه چب آریانا غرری تاـابع نوشـمن
دل معان و مهربا بخشنده و مژدوه به معنای ریشۀاز مشتق را باخرتی و نو دوآمزم  كه نا

و  ییبه گذشته سكاط مربورا  رب النوعين ا و تهـنسدا لی میدوس لقب رودرهحتماا
به ا شيو شخصیتیهای به جنخی برودن فزا ن دريشاش اتال برده و كر تلقی کوشانی ها
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رد مو دن وی و دروـباره به سوان تومی رب النوعين یی ايشه سكارد رمودر ند. دارتأكيد وی 
ره شااايد ـه شـكد رـه كـتوجاو  سردو سب ا نيزو سه شاخه ی به عصاایی عناصر شيوذ نفو
 (.11:3شته باشد)ا داشيو ۀگاندوبه ماهيت ای 

بايد به و، را ميرو سا راناد، شروسردو، مزرباتک یعنی اورکتیبۀ يگر رب النوع د رچها
كه ن چنارا  دومزد. اوركر تلقیا زردشتی ميتر و وش، نریوسنگسرمزدا،  راهوی اب همتاـترتي
 رـه بـنرباتک، كتيبه رب النوع سومين ه جايگا در اشن گرفتار غم قرر لیع، شدره شاا

نيز د رـشوسر ونريوسنگ  از ويابيم میدر شكا هويود چند سكه معد كه تنها بری کنشکا سكهها
 جالبی زبه طررباتک كتيبه  ازين قسمت ا ، درين همهانيست. با نی نشای کوشانی سكهها بر

 رت ماسنو باخرتی، سکاییبه صوطی نوشته بين خده از ستفاابا ی ارباب االنواع هندن همتايا

نقش ن چوگی هایش  هيژخی وسطه برواه برا ماسنو ن مياآن  ازه ـد كـنکها معرفی شده ايشاو و
سنت  وش درعناصر مرتبط با سر ازكه  وریبه جنگاط مربوی هان نشاخی بروس و خر

ی، هندرب النوع  دوين اتصوير  م وند. ناا دادهتشخيص د رـشوسردل اـمع، است نيززردشتی 
به سته و ش بـهويشكا نقی سكه هاخی بر بری کوشانی سكه هاد از شروسرم ناعدم غم لیرع

نست كه دی از ارباب االنواع زردشتی دارـه فـر بـه منحصـنمونوش را رـسان تومیسطه واهمين 
 همیشگیـی هاهمره و دـاهر شـظی کوشانی سكه ها برد خوی هندی همتام با نا

رب  نريـخآت. ـسده اتأييد نموی زردشتی کوشانی را هاوربا باایی شيوی عناصر هند
 ی کنشکا واـكه هـس رـب رفووبه او را ست كه تصوير ا وميررباتک، فهرست كتيبه النوع 

می ين ترتيب انيز به ی باخرتی کنشکا را سكه ها. ارباب االنواع دیده میتوانیمهويشكا 
ی همتا ئشو، اتهی واهمتادو ئا، اتری آتشو همتای ماه، آاـائو همتـمد: كریی شناساان تو
های سكه رـبادش دـتع پرر وـسطه حضوابه را مائو چنانچه، ی خورنه. اـهمت وفرو يو وا

و در ميراه به همراو را كه کنشکا قچه وصند بری نيز با توجه به تصوير و هويشكا کنشکا و
د. ـناته ـنسارباب االنواع کوشانی داترين مهم  منایش در آورده ازبه ی کنشکا سودو 

ن رب ماركاه يشووير وتصا براش  اریل تأثيرگذـليده ـبیی وـس از زـنيرا  آتشو تصویر
ه ـكآن طه ـسواه ـب، يگری دسورا و از گندهابودایی  هرن ـگودا دريه در ردـفريننالنوع آ

ی ير سكه هاوتصااز مهمرتینبايد ، ستزردشتی اتر آ د ازموجوی ا نمونه تصويرـتنه
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ص خاخی اسامی ركيب برت درنامش  ربنابر حضودو را ئااهمچنين . نستکوشانی دا
 (.   112-91:3ند)ده اكراد قلمدق آریانا شرب محبوباخرتی، از ارباب االنواع 

ع تصاویرش بر سکه وـتند و دـل تعـليدبه او را ست كه ا یا وشئشو بعدی ا رب النوع
را ئشو اند. انسته مهمرتین ارباب االنواع کوشانی دا ن کوشانی ازاهاـشدپاری از ياـبسهای 
ل ـليده ـز بـنيد و با رب النوعان يو به عنوواا ـتركش بـمشری كاـخويشم بنابر نایی وساز 

شناخته  يوم وانامعادل  امشـه نـك ركارشپام وبه نای سغد رب النوعبا تصویرش شباهت 
در فته ر ربه كا عناصر، يگری دسو ازند. ده اكررتصوزردشتی  رب النوعين ی اهمتاه، شد

نيز نقش و  رب النوعيگر به دست د شدن دو ودهزـفن اوـچـی تاتغيير باه يژوبه او  تصویر
. همچنین میکنداعی تدایی را شيوی های با باورپيوند ،آنبه هی كو ميش يا بزو صاعقه 

د كرره شااست ا رب النوعست د دره ـكـی ظرفن آب از دـش ريازرـبطه بايد به سراين ا در
ان آن را تود و میشوه میيدد یدـگ هنـفرهنر رت ددـقی اـعطاسنت نی از نشادر آن كه 
، فتهر ربه كاخی ارباب االنواع کوشانی بردر تصویر ه ـكی تاج عطاآریایی اسنت دل معا
کتیبه ماثوره  ایی دريوـشرتی اـا عبـب نيزرا ئشو م انا ،گيلدانشمندی به نام د. كرر تصو
يا لقب م نااحتامال  ئشو ا که: دن می دار اـر بيـن نظـيش اذيرـا پـبلی نيوط داده و تباار

ه پيچيد بینین جها دريشه عميق ره ـكده وـبرا دهاـه گنـناحي ایی دريوـيش شـپتی شخصي
ست كه آن ايگر نکته قابل تأمل دست. اشته د، دابوی ساسا  هنداكه  منطقهعجیب آن  و
 نيزـی چين منابعخی بر در ه ونگاشته شدیکسان ا دوهاـا مهـبدایی وـبن مت در ركارشپاو
یی همتاش با پذير، بدين ترتيبد. شوه می مشاهدا شيوو  کارر شپاط وتباار بهراتی شاا
 به نظرطعی قی آن، نسخه سغدرد مو درست كم ا ديوـا شـيو بط واتبا، اريور و واكارشپاو

 می ازبویی هاسغدی را نسخهکار ر شپای کوشانی و وئشوان اايد بتوـين شاابرـبنو د ـسمی ر
د تعد به دلیل، نيزرا  اوست كه و افروه، ين گرا ،يگررب النوع دد. كر تلقیيو آریایی وا النوعرب 
را و دهاـگندایی هنر بوو ا ـمهرهن وـچی رـهنر ثاآيگر ی کنشکا، هوشیکا و دسكه ها برش يروتصا
 او درهمه اینا ـب، دـناته ـنسزردشتی دانه رخوی همتارا  وفرد. كرقی مهم تلباید رب النوع  هـتپزفيا
ن ارباب ميا وی را درجا كه آن  از ،ست. همچنينه انشدفی معران رب النوع ستا هرگز به عنواو

 او درسد كه ر می ربه نظ، يابيم، منینددبوه بخشيدکنشکا به هی را شادكه پارباتک كتيبه االنواع 
هی شادعيت پاورع مشـمنبان وـه عنـبد، وـخم زردشتی وـمفهوت از متفامی مفهوکوشانی محيط 
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به ن فغانستال اشمااز ه ـكای سفالينه  نيز بر وهويشكا ی سكه ها بر، يند اجووست. با اشته دا
به ، فتهر رنه به كارخوای برزردشتی سنت در كه دی ـانمن هما، یعنی تشه تصویر آمدآست د

تشو ی آابه جو فرم ناده از ستفاابطه بايد به ران ـيو در ات ـسه ادـشوده فزو افرتصویر 
و، فرتصویر  درعنصر مهم  يگردشت. داه ـز توجـنيکنشکا  متأخری سكه هاخی بر در
 از یکیان به عنوری، شكاپرنده ا ـد بـپيون ان آن را دروـتمی  ست كه او ل دارباه كال
 (.19:2د)رـك تلقیزردشتی، نه رخوی هادنما

كه  سطه نامشوابه او را ست كه اخشو اردبانو  رب النوعوه، ين گراخرين عضو آ
رب ين ـم، دواـماوبانو  رب النوعای بربی لقرا خشو ن اردفوسم، هدد می«بخواشی »یمعنا
 اشی درموقعيت ن ميار شكاد آتضا، ين نظرش اكه با پذيرده كرقی تل، رباتک کتیبه النوع
ن نمايان كوشا درو خشی ارداله واجايگا و عیفر رب النوعان به عنوزردشتی، سنت 
ـمی ست رتبليغا در نيز ن ارباب االنواع کوشانی وميا در خشوص اردموقعيت خادد. گرمی

انو ـب رب النوعن ـياير واـتصرواج  ان ازوـت، می رباتکكتيبه  بروه عال امپراتوری کوشانی را
ارباب  یی گندهارا دریافت.داوـبی هاپیکر بر نيز ن کوشانی وشاهادخرين پاآ هایسكه رـب

ارباب االنواع زردشتی ا ـد بـپيوندا در وـبه جز ب همگی، نيز کنشکای سكه هاعی فراالنواع 
ی سپو همتالروا ،ثرغنهی ورالگنو همتااورند: فی می گردين ترتيب معرابه و هستند 

به ص باخرتی سم خااتركيب يك در الگنو تنها نام اوره. ـهومنو یاـمانائوبگو همت و سپادروا
كه  ـس رـب، کنشکای هاارباب االنواع آریایی سکهيگر ف دنيز برخالش را تصويرو ه ـفتر راـك
ن مياانی در محبوبيت چندوی سد  كه می ربه نظر  ،ينابنابر .يابيممنی هويشكا ی اـه

او آن  رد تصویرمو د درين همه نكته منحصر به فراست با اشته اندو کوشانی رـقلمن ساكنا
 كامال تصویر  وشكل نگرفته رومی و نی يونارباب االنواع اير وتصاس ساا رـست كه با

ن چواتی اندك با تغييرن کوشانی و گاهاداهزـير شواـتصس اـسار ـبدارد که  کوشانی
پيوند با آن را می توان در شكل گرفته كه ی تاج، باال ری درشكاه نقش پرند ده ازستفاا

 .درـركـثرغنه تعبيیی ورستای اوهادنما
وت تفانکته مهم هويشكا  و کنشکا هایسكه بری کوشانی سپووالررد تصویر مو در
 توصيف گشتهو بان رب النوعرت ستا به صواو درست كه ی زردشتی اسپادروابا  تی اوجنسي

زردشتی نت ـسـی کوشانی و ينداهيم ـمفوت اـتف ۀنتيجدر ست كه شايد ی اين تغييرا و
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 وظايف وبا ، فرهنگ مختلف دو ن دريكسا رب النوع یک رهرچند حضو، باشدروی داده 
ی وهومنه مانائوبگو همتاوه ين گری ابعد رب النوعنيست. نی ناممك مروت امتفات جنسي

ت. ـسن ارباب االنواع کوشانی اميا ه درشدفی مشاسپند معرانخستين زردشتی و 
تخت همراه با  ی کوشانی به حالت نشسته براـكههـس رـب رب النوعن ـيا تصویرين ـهمچن
ل ـكامانی وـهمخت زردشتی اـبياد درهومنه ت وبا توصيفا، شانههايش بره مال ير هالتصو

ی اـهورا باـبدن، وـت بـسد رچهان وـچ ری اواـنگتصویرعناصر خی بر، يند اجووبا دارد. 
، دـنـی دامـی هريمندات اموجوی هاه گی يژو ن را ازشكل عجيب بد وكه نقص  زردشتی

ذ نفون از نشاعنارص دیگر چون چرخ و خیش  کنار ژه گی درتضاد کامل بوده و این وی در
مانساس  ماـا نـائوبگو بـمانم نان ميای نيز پيوندخ هومبادارد.  ی در اوهند عناصرخی بر

 ودایی جستجو کرده است.اندیشه(  رب النوع)پتی
ف ارباب االنواع برخالارباب االنواع کوشانی، شت كه دابايد توجه ، يند اجووبا 

ست كه ا نيزن مكااين اين ترتيب ابه و ند ده ابوی هند كمتر تحت تأثير هنری، سغد
ی گله هاه يژوبه  وگله ها نی از نگهبادر هومنه ری وبه خويشكاره شایی، اوـسرا از يش ـخ
هومنه وران وياد از ه خوـكه ما ه دركاشته شدو به تخمه گاره شا، ارـيگی دسو و و ازگا
ی هاه گی يژنی از واـشايد نش رب النوعين ص اخا ههمچنين كال. دكرقی تل، ستا

 رتقدی عطام اه مفهوـبره اـشاايد ـشن او ستاه در دگره دار و تاج بی گروری او و تاج جنگا
ين اهد. با می د ارقریی ستااوهومنه ی وهاه گیيژوبا ط تباار را درمانائوبگو  نيز باشد و
را  ان اوتود دارد و می جووانائوبگو ماهيت مرد موری در مبهم بسيات نكان همچنا، همه

وش در رـقلمش گستر واسطۀنست كه به کوشانی داحكومت ه ستگادجانب  ه ازيژر وبتكاا
ی آریایی رب النوع یی دريشنوی وهاوربا عناصر خیبرب جذ ی، سعی درهندی مينهازسر
ایی را در يوـش عناصر، نيزیی برهمای هاوهگررد مو دركه رت صون به هما، شتدا

 بردا بوود ير محدوتصا، بدين ترتيبد. بوی داده ئشو جاه ايژوبه و نو دوامزتصویر 
ت همين تبليغای ستاان در راوـتـی م زـنيدوره کنشکا را خر اوا برنز ی زر واـسكه ه
 تلقیکوشانی  ورـقلم در بوداییانيش ازـفاه ـب روت ـه جمعيـبط وـمرب سی وسيا
ان تشدآ رـبدن عود اـنهل اـح ه را دراـشدپا، اهسکه ين ا كه برص آن به خصود، كر
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ارباب ر ـبابر ه دراـشده پاـت كـستی انـسن ين هماو امشاهده کرده میتوانیم 
 (.34:9ی می آورد)ه جاـز بـنياالنواع کوشانی 

   هويشكا  کنشکا در دوره سنت ش گستراوم و تد  
فی ارباب االنواع معرو نمايش  ر را درپده شيودی(  ميال191تا  121ود حد ازهويشكا)  

ی وی، سكه ها كه برن چناش داد، گسترحتی و مه اداسكه ها  براسامی باخرتی با ر شما پر
ه ـايش يافتـنمدا، وـبو و ـالگن، اورنودوآبه جز مزه در دوره کنشکا، شدفی معرارباب االنواع ه ـهم
تصویر  ه دردـشد اـيجات ارـييتغخی بر درست. ه اشدوده فزن اناآ ع تصویرتنو براردی مو و در

رد، چنانکه خومیبه چشم ن نادن آكرای آریایی برش تال ی ازنشانههادوره ين ارباب االنواع ا
تصوير ر بايد به ظهورد ين موا درهمچنين شده  فرو همراه با عنرص جدید یعنی آتش تصویر

احتامال  هامن « اروم»م اـبا ن و رب النوعهويشكا زر کمیاب كه ـس دو بردا مزدو یا اهورا مزاور
ين ا بردو مزتصویر اورر ـعناص د. از مهمرتینرـكره اـشا رـيگب داـكمي زركه ـس دوبر را مزدا، هوا

ی و منابع تصويردا در زـمرا هوابا نقش بی جالانی ست كه همخواوتوسط ی تاج عطااسكه ها 
 ينط اتباارهرچند رد، هی داشادعيت پاومشررت و قد ۀعطا كنندان ابه عنوری آریایی نوشتا

هميت ه و اا جايگاـب، هـفتر راـهم به كارباب االنواع کوشانی  ازيگر خی دبردر تصویر عنصر كه 
و رـتيو  ی شائورئورواـهم  اـبا ندوره دو رب النوع زردشتی، ين وه در اعال رمشخص نيست. بن ناآ

را ها آن كه  يگرالنوع آریایی د وریشتو دو رب م های ائانیندوا ناـبی زردشتی انوـبدو رب النوع 
 نیز بريمشو و  وـئاخشی ااـهم با ناب آورد، به حساارباب االنواع زردشتی  ۀيررج از دابايد خا

 (.12:1)ه اندسکه ها معرفی شد
خی از يرتاادوار همه  د درموجوی ترين سكههانی به غرا هويشكا ی سكهها، ين مجموعها
ر ـبه اـشدن پاـياد ـتأكي ن ازاـا نشـهـی آنسربرو  دهتبديل كرری، نگاع تصویرتنوظ لحا
 وری واـاهيم جنگـه مفـبط وـمربری اـنگتصویر نارصعص از ارباب االنواع و اـخی گيرهبهر
 ه دردـشـی مشاسپند معرفامين و دو رشهريوی همتارو، ئوهی دارد. شائورشادعيت پاومشر
رب النوع ن ـيد از اوـموجی نمونه تصويرتنها ش را ست كه تصويرن ارباب االنواع کوشانی اميا
رت رب النوع وـه صـبی کوشانی، سكهها بررب النوع ين .تصویر اند انسته ن آریایی داجها در

ط تبارد اروـم درن ـيد اوـجوا ـبوران دارد، اـجنگمی حاان سنگين به عنوح با سالاه همرـآور جنگ
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و ئانيندو، اتيرداد.  ارایهی قاطع نظران توین منسماآ ات وبا فلزپیوند  درها ه گیيژويگر دبا آن 
و ند. تيرانسته زردشتی دا تتاـشو ارگا ، وننتر، وتيریا تيشتريه به ترتیب همتای  را نیزيشتو و ر
تی يـجنسوت اـتفباید به  وئانيندرد امو. در مشاهده کرده میتوانیم هويشكا زريك سكه  تنها بررا 

ت به صورت رب النوع بانو شتاارتطابق كامل با در يشتو رد هرچند، كرره شااننت  وبا او جالب 
آن را  ازيگر ای دكه نمونه  تیجنسيات ين تغييرابطه با در رات. گرنه ـسه ادـشمنایش داده 

از تصویر كه ان کوشانی ست كه هنرمندامعتقد رسی گردیده، نيز بری  سپادروا وسپو ن  لرواميا
ند. ده انبوآنها گير جنسيت ان درچند، نددكرده میستفاا ارباب االنواعنمايش ای رـبنی اـيون

ا ـبت باهـه شـكی کوشانی سكه هااز  نۀبر يك نموو توجه به تصوير تير، مينهزين در اهمچنين 
 (.114:4ست)انيز قابل توجه ی کوشانی دارد، ناناعی از تصویر نوو تميس آر انوـبد يزاير واـتص

دوره ين ا ارباب االنواع زردشتی در ۀيردا رج ازخاارباب االنواع آریایی جمله  از
ند. اشناخته ن جيحورب النوع رود خش« و»او را معموال  همتای ست كه ائاخشو ا یکی

كه لی حا در .در می یابیمكا ـهويشب كميازر تنها بر يك سكه رب النوع را ين اتصوير 
غد ـس، خـبله از دـمآ ستدبه ص خادر اسامی خش م وناتعداد زیاد  روـبنابر حضاو را 

در دوره تخت سنگين ـی د هلنـت معبـفعالياوم دـه تـه بـا توجـنيز بخوارزم و  و
 از یکیبايد ی داده، اـجد وـخ را درخش و ه ازشداری گذ نام يگر تصويردكه  کوشانی
م دـع ابرـبنرا خش و یا ئاخشود. اكر تلقیق آریانا شرارباب االنواع ترين ب محبو
می وـبارباب االنواع جمله  ب آریانا ازغری تصويرری و نابع نوشتام رش درحضو

 درين با د اجووبا  .ندانسته دا، هنماندظ محفوری زردشتی سنت نوشتادر ه ـكآریایی 
ين نكته اتوجه به ، هاآب ها يا رودهمه  دی ازنماان به عنورب النوع ين انظر گرفتن 

عناصر  ازنيز زردشتی ين د یایی، درآركهن ی هاوربااز گذشته آب، ست كه وری اضر
ی اـز همتـنيکه او را ت ـساو ـيگر يمشده است.  رب النوع دنيايش بوس و مورد مقد
م رب هرگز مقازردشتی اهيم ـمف ـا دره يمـكوت ين تفاابا دانسته اند. يد ـجمش یام

میان در  ارـيما ماـه نـبرب النوعی پرستش ی از هداست. بنابر شوانيافته النوعی 
 در شتهگذ ه دراـشدپاان وـه عنـبـا ش يمـه نقـه بـا توجـز بـنين و تاـسرنودم مر
و ادیان ا ـهورباـی برخ در یامشت كه اچنين پندان توآریایی، می-وهندی هاوربا

 ؛تـسی کوشانی قطعی ايمشورد مودر ين نكته ه و اشدمی تلقیآریایی رب النوع 



...نفوذ ارباب االنواع زردشتی   

113 

 

امش ـن ارباب االنواع وايش ـنمه اـجايگ نی دریعسكهها شت بر پش را كه تصويرا رـچ
ظايف . ودریابیماسامی باخرتی ب ـتركي ـی، درينان دوـعنرت وـصه ـايد بـشرا 

ه نقش پرنده در ژـيوبه تصویرش  درفته ر ربا توجه به عناصر به كای کوشانی را يمشو
هی و اـشدپا ،رتقد، پيوند با مفاهيم جنگ،  ستانه رخودی از حتماال   نمااكه 
 (.43:3ند)س زده اعيت حكومت حدومشر

نيز آریایی  غيراز ارباب االنواع  چکیكووه گره، شدفی معرارباب االنواع بر وه عال
با نی كلس يونااها بايد به هرآن مهمرتین ازند كه اهويشكا نقش بسته ی سكه ها بر
زردشتی نه ثرغوربا یی او بنابر همتارا كلو ايرر احضود. كرره اـشا وـكلايرا ماـن
تصویر شت كه عناصر داما بايد توجه د، اكرقی تل الگنوعدم ورا ـد بـپيونان در وـتـیم
می نه مشاهدآریایی ثرغنه وربا او پيوند ن از نشاو ت ـسنی ااـيون مال اـك، وـكلايرا

بر ود او محدر ست كه حضواپيس راسا، اـكه هـن سـينی ااـيونرب النوع ر ـيگد، دشو
ری توامپرو ايه رسكندابا ری کوشانی ها اـتجت تباطااربه  رهشاا تساممكن ها سكه 
 شته باشد.روم دا

رب النوع ه ـس، دـشره اـشان ـياز ايش ـه پـكن اـا چنـكههـن سـيا همچنين بر
ين ـبنوشته  اند که بنابرگشته فی يشاكها نيز معروکومارو و وسكاند، انوـماسی دـهن
 رـل بـليدين ـشايد به هم ه وشدقی تلوش سری هندیهمتا نوـماسطی رباتک، خ
ته ـه نوشـكد دارد وـجوز ـنيل اـحتماين و است اگشته ش وـكا منقـهويشی اـكههـس
، یعنی جانشين هويشكا هويشكا باشد.د وـخ ۀودزـفـی رباتک اين خطـب
ن در ساسانيای رـگيرت با قدرن مقاهی اش شادكه پامیالدی(  231-191وا)یدسووا
احی رشقی وـنی وـه سـبن اـنی آاـهشیلشكركلی حتماز اغاآ کوشانی و وقلمرب غر

ارباب االنواع دوره همه ف حذرت داد و آن ا صوـكههـس ـی درساسآنی و اتغيير بود، 
وا یدسووا مبطه بايد به ناراين در اين ـهمچند. ها بوآن  ازئشو ابه جز ، پيشينی ها

 ست برد رچهارب النوع ين ی از اويرنيز تصی دارد و دـهنی ا كريشناـبکه پیوند 
ا ـبط تباار كه قطعا ی هند عناصرذ نفون از نشاد که توجه كر ی اوهاسکهنخستين 

ن حكومت جانشينان مادر زند. دار ،غربی نبوده ايهـهمسـی سياست والـتح
اوم تدکوشانی  وقلمرقی آریانا و شری نواحی وـه سـبن انياـساست الـحموا، یدوـسوا
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قسمت اری گذوابه  رمجبوم نجااسر، تـقؤمیی اـهوزی رـم پيـغـیرعل نناو آيافت 
بلخ به از مركزيت حكومت ل اـنتقا ی آریایی واـهوه نيرـبد وـخو رـقلمهای غربی 

ارباب االنواع  نی ازيگر نشادوره دين در است كه یهی ابدين ترتيب بد .شدندره ماثو
ی اـكه هـس رـبش منقوو رب النوع و دبيم منیباپيشين بر سكه ها ی هازردشتی دوره 

 تصاویر ی دردـهنه وـجوه ـغلب واسطۀبه حتماال  ائشو نيز ا وخشو دوره یعنی اردين ا
ـی يكشان وـه عنـبرا دهاـگن های سكه خشو براردند. ده ابول قبارد امون همچناشان 
 یدـهنی زوج اـهمتان وـه عنـبو رـفر كنارا در گندهای هارهنگا بره و شدفی معر
ن رب همایعنی ئشو ا ركنا درانو ـبرب النوع ين است. تصویر گشته ا یتیا و هاروبرـك

تلفيق عناصر  از نۀرين نموـبهتا يوـش تصویربا  اش دیکعين پيوند نز دركه  یالنوع
ی نشانه ها،  ستاهم ایی غير شيوی هندنی و يوناآریایی، مختلف ی فرهنگ ها

اهيم ـمفن ي كسا فکر گی وعناصر فرهن طلتقاای ابرش کوشانی ها تال نی ازشرو
ه يژوترين لی صن اهمچناها ن دوره کوشانی كه گويا تا پايا هندیدست مده ـبـی يند

 (.31:2قی ماند)بان ناگی آ
 گیری نتيجه

ی کوشانی اـكه سكه هآن می دارد بر را هش ما وين پژدر اگرفته رت صوی هارسی بر
ه گا تجلیرا هويشكا و  کنشکا یعنیامپراتوری، ين رگ ابزه شادپای دو سكه هاه يژوه ـبو 
ی آریایی را هاوربه با کنشکاتوجه نيم. ابدارباب االنواع زردشتی  ری ازير بسياوتصاه ژـيو

می سی رنوشته ها نی دريونان بای زبه جان باخرتی باوی از ز یگيرهبهردر  میتوان
نت ـس دآوركه يا سی اوكتيبه نويه شيو نيزو  رباتکكتيبه  ن دربازن ـين ادـنامي، يه«ار»

ی هداشود جوويگر ی دسواز  د.جستجو كر، ستشی اهخامنن اهاـشدپاـی نويس کتیبۀ
يخ رتادر  خرتباهميت ی، امركزی سياآمناطق ـی برخ زردشتی درن ـير دوـحض برنی مب
پرستش رد موارباب االنواع ا فهرست ـبخی ارباب االنواع کوشانی نيز تطابق برو ين دين ا

ثیر سنت ه تحت تأـد كـكند میيجاا ن راين گمات او وديخ هررتان در هخامنشيا
ها  مدت تصویرنگاری یونانی و شاید برخی سنت های هندی و ارباب االنواع آریایی را که از

سكه ها به  بر، نددپرستش بورد موه و شناخته شد شانت تحت حاكمياحی نو درپيش 
س ساا عموما  براین ارباب االنواع  يروتصکه شت داد توجه ـه بايـلبتاند. گذاشته انمايش 
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با ان کوشانی ين هنرمندد اجووشكل گرفته با رومی و نی يوناارباب االنواع  تصاویر
 فرهنگیهويت  می ازه بخش مهـكی دـهننی آریایی و يی دهارو با عناصر ی ازگيرهبهر
شتند د دامنحصر به فرو نو ی يروخلق تصا ، سعی درندمی دادتشكيل و کوشانی را قلمر

تصویر ارباب االنواع  ،بـدين ترتيـبد. رـگي ارقرنی يی دهاوههمه گرش پذيررد كه مو
ی و مركزی ياـسآ فرهنگیماهيت چند  از رعيام تماان آئینه توی کوشانی را میسكهها

ين ا درد ـهرچن .دكر رمختلف تصوی نديشههاآراء و ابر ابرن کوشانی در شاهادتساهل پا
ن ـيا ی ازرـگيهرـبهای رـبن ناش آتال و کوشانی هاص گزينش خا ی ازنشانههان ميا
در  یکهاه ـبه گوند، شوه می نيز مشاهدن شامی امپراتوری ست رتبليغای ستارا در يروتصا
و ه ـشائنا ن دچوزردشتی مفاهيم  ن از ارباب االنواع وين سكه ها نشااير وتصان ميا
ارباب كه لی حا در .دشومینه يد، دنددارشناسانه ت خری آهاوربا بای ه پيوندـك  ـیشوفر

 رفووشمن به دبا رزه مباوری و جنگاهی شادپارت عيت قدومرتبط با مفاهيم مشراالنواع 
ير وبر تصالی صاتکیۀ هش حاضر وپژ درشت كه داد توجه ـه بايـلبتاد. نايافته منایش 
ه يژوبه  ی وهنراع نوايگر دبه ود، معداردی مو درجز ده و در آن وـبی کوشانی سكهها
ه دـيـتی در آن دشی زرداـهوربااز پيوند با مفاهيم  در كه عمدتا   کوشانیعظيم ی هنرها

 ارزش وبا  گنجینۀان ين سكه ها به عنوامه ين هابا شده است. خته داپر د، وـشـی م
م نا یابه همرمی آریایی را بوزردشتی و  رب النوعبيست  ازبيش  كه تصوير نظيربی

ه يژوبه ت آریایی و مطالعادر ال هی واجايگا، دـناته ـشاا گذـمر اـختيا ن دراـيشباخرتی ا
ی منابع تصويردن يز بوبا توجه به ناچد ه خوـشته كق آریانا داشر زردشتی درين دشناخت 

به گونه ، يابدان می چندتی دوهميق آریانا اشرتی از طالعاامنابع د كمبوب آریانا و غر در
 .دهرگز ميسر نبوری از ارباب االنواع زردشتی بسياتصویر ها شناخت د  آن جوون وبد ایکه
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 کوشانی ها بررسی  عقاید مذهبی 

Investigating religious believers of 
Kushans 

 
By: Teaching Assistant. Ahmad Wali Alemey 

 

Abstract 
Kushans are one of the greatest civilizations and empires of 

ancient Afghanistan history which during its formation, there 
have been major changes in our country's culture, art, religion, 
economics, and other institutions and also they have served 
important roles in the history of the world and in humanity. As it 
turns out in the writings, the first king of Kushan, 
Wimacodephys, accepted the Shiva religion, while the later 
Kushan kings encouraged Zoroastrian, Buddhist and perhaps 
Shiva beliefs. But the Kanishka did the greatest service to the 
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Buddhist religion, trying to resolve the differences that had 
arisen among the clergy related to the religion, and formalizing 
the two religions among the Buddhists, thus reducing the 
differences between the Buddhists to some extent. This was 
the greatest corrective action in the field of different ways of a 
religion. In this research we have discussed about the condition 
of Kushans’ religious beliefs that will not be out of interest to 
honorable preachers.  

 خالصه
تاریخ کهن افغانستان محسوب می شود  در یامپراتور کوشانی های یکی از بزرگرتین 

 و سیاست، فرهنگ، هرن، مذهب که در طی شکل گیری آن تغییرات اساسی در بخش های
کشور ما رومنا گردیده است  و همچنان مصدر خدمات مهم برای تاریخ جهان و  اقتصاد

اولین شاه کوشانی،  ،طوریکه در نوشته ها معلوم می شود .برشیت نیز شده بودند
را پذیرفت، در حالیکه شاهان بعدی کوشانی ها مشوق  شیواییویامکدفیزس مذهب 
برای  کنشکابودند. اما بزرگرتین خدمت را  شیواییشاید هم  و بوداییاعتقادات زردشتی، 

برای رفع اختالفات که در طبقات روحانی مربوط به این  است. انجام داده آیین بودایی
ان بودا رسمیت بخشید که به این تالش  منوده و دو مذهب را بین پیرو  ،رخداده بود آیین

این بزرگرتین اقدام اصالحی  .ترتیب از اختالفات میان پیروان بودا تا حدودی کاسته شد
در این مقاله ما به چگونگی عقاید مذهبی در بخش طریقه های مختلف یک مذهب بود. 

 د.گان محرتم عاری از دلچسپی نخواهد بو  هکوشانی ها پرداخته ایم که برای خوانند
 مقدمه

ی، بودایی یدر طول تاریخ در افغانستان ادیان مختلف مروج بوده که عبارت از زردشتی، هندو
تا ورود اعراب و  اما که از جمله دین زردشت در این رسزمین به وجود آمدو رشد کردغیره بوده است  و

را میتوان از مطالعه بقایای آثار  آمدن دین مقدس اسالم متامی این ادیان از بین رفت و معلومات آن
 که وفایی و محتوای عالی در سطح منطقه استکتاریخ افغانستان دارای ش بدست آورد.باستانی 

ثبت وقایع و حوادث در این دوره بسیار با ارزش است  شته اند.کوشانی ها در این تاریخ نقش مهم دا
مذهب دورۀ کوشانی ها نیز برای بحث  ءبنا   و رویدادهای بزرگ تاریخی را در کشور ما ثبت کرده اند،
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در فصول تاریخ ما با ارزش است که در طی این مقاله تالش خواهد شد تا گوشۀ از موضوعات 
 مربوط به دین و مذهب کوشانی ها به معرفی گرفته شود.

 طرح مسأله تحقیق 

ن و امؤرخسلسلۀ کوشان شاهان بزرگ که امروز تاریخ درخشان آن توجه 
به افغانستان که تجربۀ  کوشانی هابعد از ورود  .شناسان را به خود جلب کرده استباستان

های امپراتوری یونانی بنا   حکومتداری را نداشتند، امپراتوری خویش را بر ویرانهزیاد در 
  بودایی نیز توسط آشوکا به این رسزمین وارد شد. دورۀ کوشانی آییننهادند. در این دوران 

انقراض خاندان کوشانی  ن دورۀ متدن جدیدی برای افغانستان محسوب کرد.توا  ها را می
در دورۀ قبل از انتشار اسالم در پایان یک عرص یا دوره شکوفایی فرهنگی و هرنی بود که 

 تکرار نشد. کشور مادیگر هیچگاه در ، افغانستان

د. خود میرسپیرشفت انه به اوج یم یایها متدن آس یدر دوران حاکمیت کوشان
 زس در سالیام کدفیها و بعد پرسش و یکوشان ۀانگذار سلسلیزس، بنیکجوالکد ف

اجداد آن ل دهندۀ یرا به وجود آوردند که گروۀ تشک یعیوس امپراتوری( یالدیم91)یها
 .کشور ما بوده استخ یقدیم این رسزمین در تار

 موضوعمربمیت  واهمیت 

بیشرتین منابع و آثار آن روی دالیل بارۀ امپراتوری کوشانی ها که  تحقیق در
از نیازهای جدی  ،مختلف از بین رفته و آثار کتبی در این باره نهایت کم می باشد

بیشرت ه عالقمندان تاریخ افغانستان محسوب می شود و از طرف دیگر برای معرفی هرچ
مهم  ،خشان کوشانی که از جمله مهمرتین دوره های تاریخ قدیم افغانستان استدورۀ در 

. پس مبحث مذهب دورۀ کوشانی که تحقیقاتی کمرتی روی آن باشدو رضوری می 
 . می باشدبوده و مطالعۀ آن نیاز مربم خاص  اهمیتصورت گرفته است دارای ارزش و 

 اهداف تحقیق

امپراتوری خود را  ،طبق اسناد تاریخی، کوشانی ها در حدود نیمۀ اول قرن اول میالدی
سامان دادند و تا اواخر قرن سوم میالدی دوام آوردند که حدود سه قرن از بلخ تا بنارس و از 

جغرافیایی مذاهب و  ۀن محدودیکشمیر تا سند، امپراتوری قدرمتندی را پدید آوردند در ا
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مورد ادیان متعددی در طی این سه قرن حاکمیت کوشانی ها رایج بوده که مشکل است در 
 .ورود آن به این رسزمین به ساده گی نوشت و حرف زد ۀگان، پیروان و تاریخچ هحامیت کنند

 .میباشدکوشانی ها در دوره  یمذهبعقاید  ساخنتهدف این تحقیق روشن  برآن، بنا

 سواالت تحقیق

 سوال اصلی تحقیق( الف

از نگاه باورهای دینی و مذهبی بیشرت عالقه مندی پذیریش ادیان  کوشانی هاچرا  -1
 و مذاهب دیگران بودند؟

 سواالت فرعی تحقیق (ب

به جز مذاهبی که در امپراتوری شان مورد پرستش بود، عالقه یی  کوشانی هاآیا  -1
 به مذاهب دیگر داشتند؟

 از چه قرار بود؟ کوشانی هارابطه میان مذاهب  -2

 ؟کدام بودآخرین مذهب پذیرفته شده از طرف شاهان کوشانی  اولین و -3

 روش تحقیق
و نوع تحقیق کتابخانه  بوده توصیفی -تاریخیروش انتخاب شده در این تحقیق روش 

ت و همچنان تحلیل و کود کردن آن به این ر که با جمع آوری منابع مورد رضو  ای میباشد
مناقشۀ مخترص ارایه کار اقدام منودم و در پایان با تکمیل منودن یافته ها، نتیجه گیری و 

 را به امتام رسانیده ام. آن
 پیشینۀ موضوع

در عرص شاهان یفتلی در برگشت از  ینیر چیزا راهب و زانگ[-]شوانوان تسنگیه
متام مردم زاول معبد سوناگر  سد:ینو ین میچن یالدیم344هندوستان در ماه جون سال 

گان در جشن آن طال، نقره، اسپ، گوسفند  هکنند و هر سال ارشاف و شهزاد یرا پرستش م
جرأت تصاحب آنها را ندارد او حدود  یند و احدیمنا یآن نثار م یبه پارا و اجناس گرانبها 

در ، از جمله یدر منابع قدیمی در  .نویسد یل میم 111معادل  یعنی، یل 2211زاول را 
اد یو امثال آن  ی، اشكبوس كشانیچون كاموس كشان یاز پهلوانان یفردوس ۀشاهنام
ن زیادی نیز در این باره نوشته های اهمچنان مؤرخ. (۷۱-۷۱: ۷۸۷۸عزیز، )است گردیده
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در  هاکوشانی به مذهب مختص و منوط  که بیشرت شکل عمومی داشته ولی مبحث دارند
 دیده منی شود.این منابع بیشرت 

مبحث کوشانی ها با نام ویامکدفیزس فرزند کچوالکدفیزس آغاز میگردد که در سال 
( بر مترصفات یالدیم 91-21های) به قدرت رسید ویامکدفیزس دوم در سالیالدی م 22

ده اند؛ ات مختلف ارایه منو یها نظر خود افزود. دانشمندان در مورد منشأ اتنیکی کوشانی
ها نه ترک اند نه  ( میگوید که کوشانیF W Thumasتامس).دبلیو.دانشمندی بنام ف

می باشند. ( Sakas)یا ساکها( Scythians)یکی از شاخه سیتی ها بلکه آریایی و ،منگولی
مورد کوشانی ها خالف نظریه دانشمند اولی  در( Hultzssh)دانشمندی دیگری بنام هولتزج

(، Yavuga)عالوه می مناید که کلمۀ کجوال ترکی بوده و لقب یاووگامنوده، نظر ابراز 
با نام کجوالکدفیزس یکبار آمده ( Hau Hi)منابع چینی کلمه هی هو در( و Yaoos)یاووس

این در حالی است که کتیبۀ رباتک به این معام دیگر نقطۀ پایان (. ۷: ۷۸۱۳است)شورماچ، 
نی ترک بودن کوشانی ها کامال  نادرست میباشد. بخشیده است و ابهام حل گردیده است، یع

( به معنای مؤبد بوده و منشأی اوستایی آریایی دارد و از لحاظ واژه kaituziچون واژۀ)
شناسی با کلمۀ کدفیزس بی ارتباط بوده منیتواند؛ زیرا از لحاظ سکه شناسی در بعضی 

پسوند کدفیزس مفهوم عابد مسکوکات کجوالکدفیزس خود را دیندار خوانده که بدون تردید 
و دیندار را میرساند. فعال  هم در زبان دری کلمۀ کاتوزی به معنای عابد و زاهد مورد استفاده 
قرار میگیرد که کاربرد این کلمه خود به آریایی بودن سلسلۀ کوشانی ها داللت میکند)تحلیل 

یقات کوشانی، محرتم معاون رسمحقق فایقه لحظه فیضی، رییس مرکز بین املللی تحق
 اکادمی علوم افغانستان(.

ها از جمله اقوام  عالمه احمدعلی کهزاد در این زمینه چنین می نویسد که: کوشانی
در قسمت آسیای مرکزی زندگی داشتند. اما؛ کیندی به این باور است که  سیتی بوده و

 (.۷۸۱-۷۸۹: ۷۸۱۹ها تعلق داشته است)کهزاد،  کوشانی ها به فامیل بزرگ ترک
صورت های ه ها که ب کوشانی"غبار در جغرافیای تاریخی افغانستان می نویسد: 

کورسفو، کورونو،  کیورشانا تلفظ شده آریای و مختلف چون کوشانا، کهوشانا، کیوشانا و
کتاب مسالک املاملک اسالمی  در کورانو، کورسانو، خورانو که منایانگر تلفظ یونانی است و

به گامن غالب از قوم تخاری بوده که از قرن اول میالدی تا سده صورت کوشان آمده است ه ب
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پنجم میالدی بحیث دولت بزرگ به رسزمین های پهناور سند تا ماورالنهر و  چهارم وهای 
 (.۹۱ -۹۸: ۷۸۷۱، هندوستان غربی حکمروانی داشتند)غبار

که به  بعضی دانشمندان  حتی کوشانی ها را منسوب به نژاد منگولیایی دانسته اند
دانشمندان دیگری معتقدند که کوشانی ها و یفتلی   طرف غرب به مهاجرت پرداخته بودند؛

ها  بر اثر فشار مداوم ترک« آریانم ویجو»که از حوزه تاریم ها نیز از قبایل آریایی ستی اند
بعدا  با عبور از جیحون وارد تخارستان  جیحون متمرکز شدند و بین سیحون و ابتدا در
 (. ۷۹: ۷۸۱۹به تشکیل دولت گردیدند) غبار، و مؤفق شده کنونی 

و معلومات بدست آمده، نشان میدهد که  (از روی کتیبه ها)کشفیات تازه باستانشناسی
ید می کند. نظر به مالحظۀ یکوشانی اصال  آریایی بوده که کتیبه رسخ کوتل ادعای ما را تا

از مردمان اصیل ها بعضی متون تاریخی و باستانشناسی نتیجه گیری می مناییم که کوشانی 
 (.۱-۹: ۷۸۷۱شامر رفته و زبان آنها کامال  باخرتی بود)عزیز، ه آریانا ب

کتیبه ها، معابد و چند عدد اسناد مکتوب در بارۀ  معلومات بدست آمده از سکه ها و
شاهان کوشانی میزیستند، اطالع دقیق  رهربیهایی که تحت  رسمی مردم و ملتدین 

بدست منیدهد ولی اعیان و نجبای جامعه پیوسته پیرو کیش و مذهبی می باشند که در 
با این وصف اسناد موجود و سکه ها از زاویه های مختلف  .حلقه دربار مورد قبول باشد
صویر بودا در سکه های کوشانی بسیار نادر مثال  ت میباشند.دارای خصایص متناقص 

ویژه سعی کنشکا در ه است و این در حالی است که فعالیت های شاهان این دودمان ب
که نتیجه آن منجر به باز  رسزمین آریاناایجاد اماکن مقدس بودایی در نقاط مختلف 

  (.۹: ۷۸۱۱ثابت می باشد)صدیقی،  ،بودایی گردید آیینبینی در اصول و روش 
کوشانی که یار بزرگ شان شناسی به این نظر اند که شهرکو  ۀاکرث دانشمندان رشت
 ۀیان( بود در اواخر سلطنت خود به کیش بودایی عالقیآریا آیین)خود پیرو دیانت زردشتی
 یاین گرایش دینی وی بسیاری از مجسمه ها و هیکل ها تأثیرفراوان پیدا کرده و تحت 

به بهرتین نحو هرنی « گنداهارا»یهرن  رجال بزرگ دولتی و روحانیون بودایی در مکتب
(. پادشاهان کوشانی از پیروان و مشوقین جدی دین بودا ۹۸: ۷۸۷۷باهر، ساخته شد)

حقیقت است که کیش خیلی فرهنگی کوشانی مبین این  ۀشهرت جهانگیر این جلو  .بودند
  (.۷۷۱: ۷۸۷۸بودایی بوده باشد)عزیزی،  آییناید مورد توجه شاهان دودمان کوشانی ب
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 کوشانی هاهب مردم در دورۀ امذ
ن و تحلیل گران از آزادی مذاهب و اها، بسیاری از مؤرخی در مورد مذهب کوشان

ۀ ها، همی ملیت های مختلف سخن رانده اند و معتقدند که در امپراتوری وسیع کوشان
ها باور و ی انجام مراسم خود آزاد بوده اند. کوشانملت ها و صاحبان اعتقادات دینی در 

 انگرفته بودند و شاهبه ارث شاهان خود را نیز از هندیان و چینیان مقام واالی اعتقاد به 
که از  کوشانی ها مربوط به دورهمی دانستند. مجسمه های فراوانی  رب النوعخود را صبغۀ 

هرن هندی در آنها  اتتأثیر دست آمده بساحات باستانی کشور در نتیجۀ کاوش های ممتد 
 (.۷۹۱-۷۹۷: ۷۸۱۳پوری، ب.ن.)مشهود است کامال 

به نواحی جنوب كوه های  بوداییالد توسط راهبان یش از میم در قرن سوم پز یبود
های  ی، نقاشیانبام از مکشوفهمی یهندوكش عرضه شده بود. با توجه به سكه های قد

ن شاهان یبودا، نقاشی های به جا مانده از زمان آخرس های یمعبد و اطراف تند یوار ید
ین جه گرفت كه ساكنان این نتیتوان چنیس ها، میكی تندین شكل فزیكوشانی و همچن
بودایی ند و آیین كی صورت بودیب فزیش دارای هامن تركیسال پ2311منطقه تا حدود 

 آییننشکا، مبلغان . در دوران حکمرانی که استنیز توسط آشوکا به این رسزمین وارد شد
های  بودایی از طریق آسیای مرکزی به چین سفر منوده و در پخش و اشاعۀ این آیین تالش

توان دورۀ متدن جدیدی برای افغانستان محسوب   ها را می  دند. دورۀ کوشانیمنو زیادی 
 33های   بت به عنوان مثال:های بسیاری کرد   تراشی پیرشفته در پیکر  کرد. این خاندان

تجسم  که کوشانی ها به قدرت رسیدندزمانی  مرتی بامیان در اوایل قرن اول میالدی 22و 
 .(۷۷۸: ۷۸۱۱)ل. للکوف، شمرده میشدبودایی  انتبامیان مرکز دی یافته اند و در این زمان

اصالحات بلکه در  ،در زمان حکمروایی کوشانی ها مذاهب نه فقط منحیث عقاید
ه ن سیس گردیده بود کهأ هزاران معابد در قلمرو آریانا ت و ندداشتامور و قوانین نقش مهم 
وی خود میکشانیده است. سه بلکه زایرین دور دست جهان را ب ،تنها مردم این رسزمین را

مختلف در متام امور بودیک در متام رسزمین آریانا همراه با شقوق -وصنعت گریک
عجایب آن و  از آفریده ها و فرهنگی و زیست محلی نقش مهم داشت فرهنگی و

مناطق دور دست جهان با قیمت های بزرگ همچون متربکات  ا ومدوره در کشور 
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بعضی از  ،بودیک در آن دوره-ریکوگصنعت  که انتقال داده می شد. میتوان گفت
 .(۱۱-۱۸: ۷۸۱۱دیگر را از خواب قرون بیدار کرده بود)تازه،  یکشورها

م ۷۹۱مشهورترین شاه کوشانی کنشکا در سال) :بیبه قول مرحوم عالمه عبدالحی حبی
او روابط خویشاوندی را با خاندان کدفیزس داشته باشد  م( پادشاه شد که شاید ۷۱۱یا سال 

ن سوم میالدی در کشور ما سلطنت ر سس خاندان بزرگیست که تا اواسط قؤ م
 .(۷۸۱۱:۱۱کردند)حبیبی،

پشتیبانی کرد. یکی از  مهایاناوادای  ستیادر بخش مذاهب از مکتب رسو  کنشکا
در چهارمین  این فرقهشیکا در تخارستان متداول بود. بهاویهای مذهبی آن به نام  فرقه

. قرار گرفتد، مورد پذیرش ش( برگزار Kanishka)کنشکادر زمان که  اییبودبزرگ شورای 
الهیکا( را )ببه تخارستان برگشت، مکتب غربی ویبها شیکابعد از شورا  43که گوشاکازمانی 

به  (،Nava Vihara)اصلی بلخ به نام ناواویهارا ۀتأسیس کرد. پس از مدت کوتاهی، صومع
مرکزی تبدیل شد. این صومعه از لحاظ علمی  یم در متام آسیایز مرکز مطالعات عالیه بودی

 ۀویهارا بر مطالعطقه مرکزی شامل هند بود. در ناواناالندا در من ۀسطح صومع هم
شد و تنها راهبانی پذیرفته  ( تأکید میVaibhashika abhidharma)هیدرماویبهاشیکا اب

لیف کرده بودند. به دلیل این که دندان بودا أاین موضوع ت ۀهایی در بار   شدند که منت می
شد، این محل به عنوان یکی از مراکز زیارتی  به عنوان یک یادگار مقدس در آنجا حفظ می

 (.۷۹۷-۷۷۳: ۷۸۷۱کهزاد، )بودنیز در مسیر راه ابریشم از چین به هند 
 باورهای شاهان کوشانی

در هندوستان ظهور منود، در قرن بعد از اینکه بودیزم در حدود قرن ششم قبل از میالد 
سوم قبل از میالد توسط مبلغین ارسالی شاه موریانی هند آشوکا به جنوب هندوکش و بعدا  
در اوایل قرن دوم قبل از میالد به شامل هندوکش باخرت رسایت منود در این زمان 

شاهی ایوتیدموس شاه یونانو باخرتی بر باخرت حکمرانی می منود. ولی در مجموع هیچ 
باخرتی به غیر از امراء محلی آنها در پنجاب مانند میناندر به این دین نگراییده بودند. -یونانو

که مذاهب  یشکل غیر رسمی و نظر به آزادیبه سال به  ۹۷۷به این صورت بودیزم به مدت 
 داشت در باخرت موجودیت خود را محکم منود و توانست که پیروانی از میان مردم پیدا مناید. 

                                                 
 گان تبرصه های ویبهاشیکا در بارۀ ابهیدرمه بود.گوشاکا راهب تخاری و یکی از گردآورنده   - 43
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 .ست که کوشانی ها در ابتدا عمدتا  زردشتی بودند، بعدا  بودایی شدندا این عقیده بر
اقوام کوچی که به هند هجوم می آوردند، رشوع به جذب  گرچه در زمان ویامتکتو مانند دیگر

فرهنگ  هندی کردند. اینها هم مانند مقدونی ها و مرصی ها که بقایای بزرگ ازفرهنگ بخش 
 موسوم به شاه کوشانی .شاهی هلنستی را به خود گرفتند و نسبتا  هلنستی شدند-یونانی

شیوا( را پذیرفت، طوریکه در سکه  رب النوعهای معتقد به  ویامکدفیزس مذهب شیوایی)هندو
 . امپراتورهای بعدی کوشانی ها مشوق طیف وسیع تری ازرسیده استب رض به های آن دوره 

 (.۱: ۷۸۱۱)باهر، بودندشاید هم شیوایی  اعتقادات به شمول زردشتی، بودایی و
 آیینبزرگ  ۀچنانچه وی جرگ .انجام داده است بودیزمبزرگرتین خدمت را کنشکا برای 

در رسینگر کشمیر  ندبودایی رشکت منوده بودنفر عامل مذهبی  ۱۷۷بودایی را که در آن در حدود
تشکیل منود  ،که در طبقات روحانی مربوط به این آیین و سلک رخ داده بود یبرای رفع اختالفات

 (.۷۱ هامن اثر:و به این ترتیب از اختالفات میان پیروان بودا تا حدودی کاسته شد)
بر می گردد.  کوشانی ها اوج ترقی بودیزم در شامل و نقاط مرکزی افغانستان به عرص

حامیت منوده و در  بودیزمین دوره شاهان کوشانی به خصوص کنشکای کبیر از این ا در
زایر  زانگ[-]شوانقسمت ترویج آن و آبادانی معابد کوشش  فراوان منود. هیوان تسانگ

میالدی از افغانستان دیدن منوده از ساحۀ کندز در باخرت یاد  ۱معروف چینی که در قرن 
بیشرت از ده معبد و چندین صد روحانیون در آن جا موجود  :که آوری منوده و می نویسد

ه راهب در بلخ ذکر می مناید که ب۸۷۷۷معبد و ۷۷۷. وی همچنان در این وقت از ندبود
در باخرت از شهرت خاص  آیین باز هماین  بود اما واخر عرص بودیزما هرچندین اساس ا

آهنگران صورت  ۀکه در ساحات چم قلعه، چقالق تپه و قلعدار بود. در حفریاتی برخور 
ق گفته های هیوان تسانگ می باشد. اگردیده که مصد کشفگرفته معابد بودایی 

ستوپه تخت رستم و ساحات اطراف آن و به گامن اغلب معبد نوبهار دیگر معابد  ،همچنان
 .(۱۱: ۷۸۳۱حال شناخته شده اند)حق شناس،  د که تانباشمیبودایی 

 )بلخ و:" یوچی ها بعد از آنکه در تاهیأمحقق مشهور هندی مینوسد، ب. ن. پوری
 یک ۀ( متوطن گردیدند، به پنج ریاست جداگانه تقسیم شدند و هر ریاست تحت ادار باخرت
کوچک با آداب و رسوم مذهبی و  در مجموع کوشان شاهان بزرگ و قرار داشت.یس یر نفر
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خود رسوکار نداشتند و مردم آزادانه به مراسم و امور  عنعنات مردم تحت ترصف و اشغال
 (.۷۱۱-۷۸۷: ۷۸۱۱مذهبی خود میپرداختند)کهزاد، 

از حامیت خاص وی بر خوردار بود. از کوشانی دیانت بودایی در عهد کنشکا پادشاه مقتدر 
. یکی از روی دیانت بودایی و هرن مربوط به آن باز شده این تاریخ به بعد روزنۀ پیرشفت و ترقی ب

دورۀ امپراتوری کوشانی این بود که در چوکات این امپراتوری  ۀخصوصیات و مشخصات عمد
زمان . در قرار داشتند و رونق یافتندوسیع، مدنیت مرتقی و مذهب و فرهنگ های مختلف 

کنشکا مذاهب مختلف کامال  آزادی داشت و به عنعنات و فرهنگ مردم احرتام گذاشته حاکمیت 
داشت. به همین دلیل به  اساسیبودایی نقش  آییندر پخش و نرش چنان، کنشکا هم .می شد

عالمه کهزاد در تاریخ قدیم افغانستان در  ،وی لقب آشوکای ثانی داده شده بود. بدین ترتیب
کنشکا برای اولین بار روی یکی از  رابطه به این موضوع چنین تذکر به عمل آورده است:

باس یونانی به نام بودو به رسم الخط یونانی به رضب رسانید. کنشکای مسکوکات خود بودا را با ل
و ادبیات بودایی از شهرت خاص برخوردار بود و در ضمن کوشانی ها  کبیر در گسرتش هرن

 .(۷۸۳۷:۷۸خصوصا  کنشکا در انتشار بودیزم نقش کلیدی داشت)عزیزی ،
پوترا یعنی پرس  -دیوابه گونۀ منابع هندی  القاب شاه بزرگ کوشان شاه در  
کوشانی  قبل از پوترا -ف. و.توماس "لقب دیوا "اساس نظریه بر؛ آمده است )نعوذباالله(خدا

معلوم می شود که این کلمه ء شود، بنا  ها در ریگویدا و کتیبه بهارهوت کامال  دیده می 
 .(۱۱: ۷۸۱۱ریشه و اساس آریایی دارد)تازه ،

این  ه و مرحوم پوهاند حسن ضمیر صافی؛پس به اساس نوشته های سمیع الله تاز  
پوری که کوشانی ها هندی هستند نا درست به نظر می خورد با وجود این که  .ننظریه پ.
ان کوشانی به مذهب هندویی و بودایی گرایش داشته اند اما در رسزمین هند امپراتور 

لباس شان هم از طرز  یبیگانه دیده شده اند و حتهمیشه به شکل یک قدرت اشغالگر و 
ص استفاده از چکمه ها یا موزه های بلند که مخصوص آریاییان سوار صو مردم هند فرق داشته به خ

و غیره استفاده از باالپوش های دراز  ،کار میباشد و در میان مردم هند رواج نداشته است. همچنان
از پوشش  رسزمین هند بنا به اقلیم گرم آن مردم مانند اعرابدر مثال ها، این در حالی است که 

استفاده از  ،مینامیندهم استفاده استفاده مینمودند و تا حال  ،که امروز به نام لنگ یاد میشود یهای
 .(۷۹-۷۸۱۳:۷۷، وریجز مردم هندوستان نیستند)پکوشانی ها ثابت می سازد که پوشش ها 
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 یافته های تحقیق
 :شامل موارد ذیل است لعهمطایافته این 

باخرت در افغانستان کوشانی ها یگانه خاندان سلطنتی -وبعد از دولت یونان .۷
را مورد احرتام قرار  بوده که به عقاید و مذاهب متام ادیان احرتام گذاشته و آن

 میدادند.
را  باشنده گان آن مناطقعقاید  میشدکه از طرف شاهان کوشانی ترصف  یمناطق .۹

 در حالی .میرسانیدند به رضبخود شان در مسکوکات ارباب االنواع آن را احرتام کرده و 
 ۀکه تا قبل از به قدرت رسیدن کنشکا هر یک از شاهان خاندان کوشانی رب النوع و اله

از  را در سکه های مرضوب خود حک میکردند. خاصی را مورد پرستش قرار می دادند و آن
 .در سکه های دورۀ کوشانی بیشرتین انواع ارباب االنواع دیده میشودهمین سبب است که 

عالقه شاهان کوشانی به مذاهب و ادیان دیگر سبب آن در فرجام میشود گفت که . ۸
  در این دوره رونق خوب پیدا کند.مربوط به آن هرن آیین بودایی و شده تا 

 مناتشه
موارد مناقشه بر انگیز کمرت دیده شده رصف در مورد اینکه  مطالعهاین  محتوای در

بررسی آیا کوشانی ها مردمان هندی بودند و یا گروه مهاجم بر هند تفاوت دیدگاه دیده 
زیرا مشخصات ظاهری  ؛که با در نظر گرفنت آثار بدست آماده این مشکل حل می شود شد

ه آنها از جمع سواران آریایی نشان می دهد ک کوشانی هالباس پوشیدن  چهره و طرز
 .هستند و جز مردم هندوستان نیستند

 نتیجه گیری
سایر اقوام آریایی که بیشرت از آنها به رسزمین  ماننداعتقادات مذهبی کوشانی ها را هم 

پرستش میرتا و سایر دست داشته،  شواهدبا در نظرداست میدانند.  ،باخرت رسازیر شده بودند
یید شده است. اعتقادات مذهبی بودایی در میان أآریایی در میان این اقوام تارباب االنواع 

ولی از هامن آغاز حکمروایی کوشانی  ،امپراتوران کوشانی در اوایل حکمروایی شان رواج نه داشته
ها این امپراتوران به اعتقادات مذهبی مردم احرتام میگذاشتند و در مناطق تحت حکمروایی 

به اعتقادات مذهبی خود میپرداختند و حکمروایان کوشانی خود هم به  شان مردم آزادانه
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سکه های شان در اعتقادات زردشتی و دیگر ارباب االنواع آریایی چون میرتا اعتقاد داشته اند. 
باید تذکر داد  .و غیره مشهود استوس یاین ارباب االنواع و همچنان ارباب االنواع یونانی چون ز

آغاز  زمان بودایی معتقد میگردد و همین آیین رسیدن کنشکا، این امپراتور به که بعد از به قدرت
 .بودایی در میان حکمروایان کوشانی به شامر میرودآیین نفوذ 

بعدی  که اسناد و شواهد حکایت می کند یک تعداد از شاهان کوشانی های ییتا جا
 م را پذیرفته بودهز و یا این که بعضی از ارکان آیین هندوی شدندم گرویده ز به مذهب هندوی

 یکوشانی هاهندو در سکه های  ارباب االنواعیوا یا شیوا یکی از سزیرا تصاویر از ؛ اند
برای تحکیم قدرت  کوشانی هاخالصه باید گفت که  به طور کوچک دیده میشوند. پس

ورۀ کنشکا تغییرات زیادی در تائید و خود مذهب و دین را وسیله دانسته مخصوصا  بعد از د
 دیده می شود. کوشانی هارد مذاهب نزد 

 پیشنهادها
به دلیل مروج بودن ادیان مختلف در دورۀ کوشانی ها الزم است در این  -1

مراکز علمی بخش تاریخ کشور در این از تحقیقی از طرف یکی  ۀمورد یک پروژ 
 روی دست گرفته شود.زمینه 
ما بوده و در قالب  کشوریکی از دوره های پر افتخار تاریخ  کوشانی هاچون دوره  -2

الزم است تا  ،سسات تحصیلی کشور تدریس می شودؤ مضامین مختلف در پوهنتون ها و م
های نهاد تحقیقی توسط محققان و دانشمندان این رشته با حامیت-علمیسمینار های 

محصالن مشوقین و دوره برای  موضوعات علمی اینباشد تا  ودعلمی کشور تدویر ش
 بیشرت و خوبرت روشن گردد.باستانشناسی 
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 نگاهی گذرا بر اهمیت فرهنگی دوره کوشانی ها

Short Review in Culturle Importence of 
Kushan Period 

 
By: Senior Teaching Asisstant. Wazhma Qeyami Riaskhil 

 
 

Abstract 
The Kushan government is one of the most powerful states 

in the ancient world. It had great civilization in the first to fourth 
centuries, like the Roman, Parthian and other empires. 

This page of history may or may not be taken into account, 
and as our archaeological discoveries become more informative, 
the role of this nation as a cultural mediator between China and 
India and the Near East will become more pronounced. The 

                                                 
 .ی علوم اجتامعی پوهنتون کابلځپوهن ، دیپارمتنت تاریخ عمومی استاد  - 41
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Kushan kings were serious followers of the Buddha religion. One 
cannot know briefly about this civilization under the artistic 
achievements of the Gendarmerie school of architecture, painting, 
sculpture, urbanization, earthenware, etc., but it can be said that 
the most proud archaeological finds in the museums of different 
countries To the era of Kushan rule and the artistic rise of the 
Gandhara art school and art created by them. In this research, the 
cultural significance of the Kushan period has been discussed.  

 خالصه
بازی کرده اند و ها در تاریخ قدیم افغانستان نقش خیلی مهم و با دوامی  کوشانی

بعد از قرن اول مسیحی تا زمانه های مقارن ظهور دین مقدس اسالم به استثنای بعضی 
دوره های نسبتا  کوتاه مانند همه وقت زمام مملکت داری و حکومت بدست کوشانی ها بود 
و تقریبا  همه دودمان های شاهی افغانستان مخصوصا  شاهان محلی جنوب هندوکش خود 

وشانی می خواندند و سلسلۀ نسب خود را به پادشاهان بزرگ ساللۀ اول کوشان را احفاد ک
نسب می دادند. کوشانی ها چندین مرتبه در تاریخ کشور ما پدیدار شدند و هر بار ظهور 
آنها در صحنۀ سیاست و ادارۀ کشور فصل جدید، مهم و بزرگی را در تاریخ کشور ما 

ه عمل آمده و بحث گذرا پیرامون اهمیت فرهنگی افغانستان گشود. در این تحقیق سعی ب
 دوره کوشانی ها صورت گرفته است.

 مقدمه         
طالیی ترین دورۀ تاریخی در رسزمین آریانای بزرگ دورۀ کوشانی ها بوده است. مردم 
مستعد آن دوره نه تنها مردان جنگی بوده اند؛ بلکه به گواهی تاریخ در میان کوشانی ها 

، دانشمند، پهلوانان، هرنمندان، نقاشان، مجسمه ساانز، معامران، مهندسان و هزاران عامل
غیره وجود داشت که گرد و غبار روزگار و فشارهای دور و دراز تاریخ تا هنوز نتوانسته که 
آثار تاریخی و آفریده های آن دوره را از انظار پنهان کند، بلکه بسیاری از آثار گرانبهای بجا 

ۀ کوشانی ها از برکت کاوش های علمی و باستانشناسی در والیات مختلف مانده از دور 
افغانستان بدست آمده که بیانگر تاریخ درخشان آن دوره و منادی استواری و استعداد 
رسشار کوشانی ها میباشد. چنانچه عده ای از زایرین و تاریخ نویسان رشق و غرب همچون 
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سرتکنو وغیره فرهنگ پربار این امپراتوری زانگ(، سوماتسین، م-هیوانگ تسونگ)شوان
بزرگ را به چشم حیرت نگریسته و ثبت یادداشت های تاریخی خود میکرده اند و رصفا  با 
دیدن و مشاهدات آفرینش های آن دوره به خود میبالیدند. آنگاه که برق رونق فرهنگ 

ک جهان در زیر کوشانی ها در این رسزمین می درخشید تعدادی از کشورهای دور و نزدی
توان دورٔه متدن جدیدی برای  ها را می دورٔه کوشانی انبوه جنگالت خزیده بودند. پس

 افغانستان محسوب کرد.

 مربمیت موضوع 
سلسلۀ کوشان شاهان بزرگ که امروز تاریخ درخشان آن توجۀ حلقه های روشنفکر و 

زوایای تاریخ جهان  حلقه های فرهنگ دوست و ادب پرور را به خود جلب کرده است، در
باالخص قاره  آسیا چون مشعل فروزان در تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم شکوفایی و 

دودمان کوشانی پایان یک عرص یا دورۀ شکوفایی چنانچه سلطنت  درخشش داشته است.
 فرهنگی و هرنی در دوره قبل از انتشار دین مقدس اسالم در آریانا بوده است.

 هدف تحقیق
ول میالدی، قبایل صحراگرد یویه چی که از جانب شامل وارد باکرتیا شده بودند در قرن ا

ها که   ها را تارومار کرده، باکرتیا را ترصف منودند و سلسلٔه کوشان را بنا نهادند. کوشانی یونانی 
 های امپرتوری یونانی بنا نهاده و دوباره  تجربٔه حکومت نداشتند، امپراتوری خویش را بر ویرانه

های یونانی و حتی الفبای یونانی را متداول ساختند. کوشانی ها تا اواسط قرن اول میالدی   سکه
 شهرهای کابل و قندهار را نیز تسخیر کرده و امپراتوری خویش را وسعت بخشیدند.

در این دوران آیین بودایی نیز توسط آشوکا به این رسزمین وارد شد. در دوران 
آیین بودایی از طریق آسیای مرکزی به چین سفر منوده و در حکمرانی کنشکا، مبلغان 

توان دورٔه متدن   ها را می  دورٔه کوشانی پخش و اشاعٔه این آیین تالش های زیادی کردند.
های بسیاری   جدیدی برای افغانستان محسوب کرد. این خاندان در پیکرتراشی پیرشفت

امپراتوری  کارکردهای کوشانی هاست.مرتی بامیان نشانۀ از  22و  ۸3های   کرد و بت
مقتدر کوشانی ها، مدنیت بزرگ را در آریانا زمین بنیاد نهاد. هرچند بسیار دشوار است و 
منیتوان فرهنگ دوران با شکوه امپراتوری کوشانی ها را فقط در چند سطر خالصه کرد؛ اما 
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ها مورد مطالعه و با آنهم در این تحقیق سعی به عمل آمده و گوشۀ از فرهنگ کوشانی 
 بررسی قرار گرفته و نتیجۀ مطالعه در دسرتس مشوقین قرار داده شده است.

 روش تحقیق
توصیفی استفاده صورت گرفته است و این تحقیق در  -در این تحقیق از روش تاریخی

 ای میباشد. نوع خود کتابخانه
 اهمیت فرهنگی دوره کوشانی ها
قرن مسیحی را در بر می گیرد، یکی از دوره های  عرص کوشانی های بزرگ که تقریبا  سه

دیگری از هامن دوره های بزرگ تاریخ افغانستان قدیم است. مطالعۀ حیات اجتامعی و 
تهذیبی مردم در طی آن تا اندازه ایکه فعال  امکان پذیر است خیلی مهم می باشد. چون این 

فغانستان تقریبا  حد وسطی می دورۀ بزرگ به مناسبت سیر حیات اجتامعی در تاریخ قدیم ا
باخرتی به تناسب زمان در آن  -باشد که از یک طرف یادگارهای عرص ویدی، اوستایی و یونانو

کم و بیش رسیده و از جانب دیگر خاطرات آن به دوره های بعدی تأثیر زیاد منود؛ لذا درخور 
 توجۀ مزید و دارای اهمیت بیشرتی مبیاشد.

در دورۀ عروج خود متام آریانا و قسمتی از کشورهای مجاور  امپراتوری کوشانی ها که
را فرا گرفته بود، یکی از امپراتوری های بزرگی بود که بین چین، مترصفات آسیایی و 
امپراتوری روم امنیت با دوامی را در این گوشۀ آسیا برقرار کرده و در سایۀ امنیت، رفاه، 

ایشان در زمینه های مختلف حیات فکری، وسعت نظر پادشاهان و سیاست ارتقاخواهانۀ 
صنعتی، تجارتی، ادبی، دینی، عمرانی و غیره تحوالتی عمیقی رخ داد که آن تحوالت 

(. روی همرفته، اکرث آن تحوالت کم و بیش باالی دوره های ۱۳:۱سابقۀ کمرت داشته است)
 مابعد خود تأثیر افگنده است.
کاپیسا)بگرام( بود. بگرام  کوشانی ها جایی بنامنی شاهنشاهی به هر حال، پایتخت تابستا

که در یک نقطٔه گذرگاه کلیدی در امتداد جادۀ ابریشم بین کابل و بامیان واقع بود، زمانی توسط 
کوروش بزرگ شاهنشاه هخامنشی ویران شد و بعد از مدت کوتاهی توسط جانشینش داریوش 

بنا شده و در آن دژی برپاشد که این شهر را  بزرگ ترمیم شد و بعدها توسط  سکندر مقدونی از نو
توسط  به یک پایگاه دفاعی برای یونانیان باخرت تبدیل کرد. در اطراف جادٔه اصلی در بگرام که
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دیوار خشتی آجری بلند با برج و باروهایی در چهار گوشٔه آن مستحکم شده بود، قرص 
های نفیس از هند،  (. عاج۷۷۷:۸ها واقع بودند) ها و دکان تابستانی کوشانی ها، کارگاه

های گچی  کاری  ای و ب ر نزی از مرص و روم، برجسته های الکی از چین، ظروف شیشه جعبه
شدند و به منایش گذاشته میشد.  تزیینی و دیگر اشیا از طریق جادۀ ابریشم داد و ستد می

اری صورت گیرد. برد ها کاپی احتامال  کاالها هم به منایش گذاشته میشدند تا از روی آن
میالدی، دو انبارخانه مملو از ۹۱۷علیرغم افتادن کاپیسا بدست ساسانیان در حدود سال
هر و موم شده بودند، تا مدت  کاالهای جادۀ ابریشم که برای جلوگیری از شناسایی، آن ها م 

های دهٔه  قریب به هفده قرن در داخل قرص داراالمان مانده بودند تا اینکه در سال
میالدی توسط باستانشناسان فرانسوی کشف شدند. هر یک از این آثار ۷۳۸۷

نفیس"گنجینٔه بگرام" گواهی است بر رونق بازرگانی در عرص کوشانی و احتامل وجود 
بازارهای مشابه در امتداد جاده ابریشم در رستارس جهان متمدن آن دوران. این کشفیات 

و شهروندی بسیار فرهیخته و با فرهنگ  های ماهرانه ساخت شیفتگی ما را در مورد دست
 (.۳۷:۹کند) عرص کوشانی ها تجدید می

به این ترتیب، هده که در رسزمین باستانی گندهارا، در ده کیلومرتی جنوب شهر 
های  آباد در رشق افغانستان واقع است، یکی از بزرگرتین معابد و مجموعۀ زیارتگاه جالل

است. هده با موقعیت کلیدی اش در  دی بوده های نخست تا سوم میال  بودایی طی سده
مسیر دو هزار میلی سفر زایران و مبلغان بودایی از هند به چین، مرکز فعال برای ترجمه و 

شد. بیش  های بودایی و همچنان هرن مجسمه سازی شمرده می برداری نوشته  تکثیر نسخه
، تزیینات معامری و شده از خاک ر س و گچ  ها ساخته پارچه های پیکره ۹۸4۷۷۷از 

گان مکشوفه از هده با  هایی که مردان، زنان، کودکان، دیوهای گوناگون، سالخورده تندیس
ای از هر گوشٔه دنیا  حاالت و پوشاک قابل تصور خود از هر طبقه و مقامی از هر گونه چهره

ین شناسی هده ب های باستا  (. همچنان، در نتیجۀ سلسلۀ کاوش۷۱۱:۱داد) را نشان می
آمده از این ساحه، عنارص تلفیق شده از  های بدست میالدی پیکره۷۳۱۷و ۷۳۸۷های دهه

نظیر و قابل شناسایی را نشان میدهد. اگرچه  فرهنگ بودایی و ِهلِنی را در سبک کامل، بی
های دوم و اول پیش از  عقیدٔه کارشناسان، خود سبک متعلق به ِهلِنی متأخر در سده به

آمده از هده احتامال  متعلق به سدٔه اول بعد از میالد و  های بدست یکرهمیالد است، اما پ
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پس از آن هستند. با توجه به تاریخ کهن، کیفیت عالی، ظرافت کار، گوناگونی و کیفیت 
بایست یک شهر کارخانه ای بوده باشد که در آن هرنمندان  های هده می انگیز پیکره حیرت

گی و کار  های مجسمه سازی ِهلِنی، زنده جنبهبا متام یونانی و کارآموزان آنها، آشنا 
گری آغازین بودایی به  که دانشمند موسوم به جان ب ردَمن، هده را َمهِد تندیس طوری کردند،  می

است. انتقال قهرمانان یونانی به فلسفۀ آیین بودایی به طور مثال  یونانی تعبیر کرده-سبک هندو
طور روشن در هده دیده   است به  ودایی الهام گرفته شدهاز ِهراکلِس که در بودیستوای ب

مانده در دنیا را ارایه   های بودایی بجای ین نسخهرست شود. افزون بر این، هده یکی از کهن می
مانده باشد که هامنا مجموعۀ   های هندی بجای ترین نسخه دهد که احتامال  یکی از کهن می

ها گ م بود و زمانی در متام رسزمین گندهارا رایج بود و  دتقوانین فرقٔه رَسواستی وادا است و م
های بودایی که احتامال   است. این نوشته در نرش آیین بودایی از هند به چین کارساز بوده 

متعلق به حدود سدٔه نخست میالدی است، بر پوست درخت توس به زبان گندهارای نوشته 
که بر روی آن نوشتۀ به هامن زبان نوشته ها در درون ظرف سفالی  شده است. این نوشته

ها  پارچه های پیکره ۷۷۷۷(. آنچه دانسته آمدیم، بیش از ۱۷:۱بود، کشف گردیده است) شده 
میالدی کشف گردیده و به موزه ملی  ۷۳۱۷و  ۷۳۸۷های  های دهه در هده در طی سال

های  عابد و ستوپهافغانستان در کابل و موزه گیمه در پاریس منتقل شده است. در واقع م
ای که زمانی تاج  بودایی هده را موزیم آزاد یا موزیم رسباز گفته میتوانیم. این پایگاه افسانه

 (.۷۱۱:۷است) جواهر نشان عرص کوشانی بود، اینک به ویرانه تبدیل شده 
مرتی با معابد و سموچ های اطراف آن 22مرتی و 33روی همرفته، کا ر اعامر بودای 

ن اول میالدی در عرص کنشکا آغاز و تا قرن دوم میالدی دوام پیدا منوده و در در اواخر قر 
این دوره بامیان حیثیت مرکز آیین بودایی را نیز داشته است و از یادگارهای همین دوره 

های هویشکا که از شهر مرو ترکمنستان امروزی  پیدا شده، نشان میدهد که  میباشد. سکه
است. همچنان، آثار مکشوفه  قلمرو این شاهنشاهی بوده این منطقه برای مدتی تحت 

کند. مناطق دیگری که  ها را در رسخ کوتل، بگرام و پشاور تأیید می حضور طوالنی کوشانی
زنند شامل خوارزم،  های آن بر حضور کوشانی ها در آن مناطق مهر تأیید می یافته

 (.۹۷۱:۷یباشند)کوسامبی سانچی، سارنات، اودیشا، مالوا و ماهاراشرتا م



     کوشانیتحقیقات 

193 

در دوره کوشانی ها از یک طرف هنوز بقایای دیانت های قدیم آریایی از قبیل 
پرستش آناهیتا، میرتا و آتش پرستی از بین نرفته بود که از طرف دیگر دیانت بودایی 
عمومیت کسب میکرد تا انداز ایکه از مسکوکات، قراین و اشارات مختلفه معلوم میشود که 

همه یکسان به طرف یکی از ادیان معمول آریانا توجۀ مخصوص نداشتند، شاهان کوشانی 
به همین دلیل آزادی آیین و عقیده ممیزۀ عمومی دورۀ آنهاست. بنابرآن، همه مذاهب و 
ادیانی که در قطار امپراتوری وسیع آنها معموله بود رشد طبیعی خود را طی مینمود. 

ام به یک دین متایل مزید نشان میدادند. به شاهان کوشانی با وجود حفظ موازنه، هر کد
عنوان مثال کجوال کدفیزس با وجودی که به صفت دین دار یاد می شده، اما واضح 
منیتوان گفت که پیرو چه دیانتی بود. همچنان، ویام کدفیزس پیرو آیین شیوایی یا مشوق 

در سال های آن بود. به همین گونه کنشکای بزرگ شاه مقتدر دودمان سلطنتی کوشان 
اول سلطنت با حفظ رویۀ عجیب همه ادیان معمول آریانا را احرتام میکرد تا اینکه به تدریج 
به طرف آیین بودایی راغب شد و در فرجام جدی ترین پیرو و بزرگرتین حامی این دیانت 
گردید. بقیه شاهان کوشانی یعنی احفاد کنشکا پا بند آیین بودایی بودند. در دروۀ 

ها عالوه از رسم الخط خروشتی انواع رسم الخط های دیگر رواج داشت که آنرا کوشانی 
بنام رسم الخط کوشانا یاد کرده است و شواهد آن از بامیان کشف گردیده است. چیزی 
مهمرتی که نوشته های بامیان مخصوصا  نوشته های کوشانا را ظاهر ساخت که عبارت از 

آثار مذهبی پیروان طریقه کوچک نجات بود، می  پارچه های اصلی کتاب وینایا یکی از
باشد. کشف انواع رسم الخط سانسکریت از بامیان حوالی قرن سوم تا قرن هشتم مسیحی 
ثابت می سازد که نه تنها در عرص زمامداری کوشانی های بزرگ، بلکه بعدتر تا زمانی 

نت و خواندن آثار مقارن آمدن مبلغین دین مقدس اسالم و ظهور دین مقدس  اسالم، نوش
سانسکریت در آریانا مخصوصا  در جنوب هندوکش رواج داشت و رسم الخط های برهمی، 

کوشانی هم -خروشتی و یونانی که به علت نزاکت های روش تحریر نام های کوشانا و یونانو
 به آنها داده اند، در عرص کوشانی ها معمول بود 

ت و لهجۀ سیتی مخصوص خود در عرص کوشانی های بزرگ سانسکریت و پراکر 
کوشانی ها در آریانا معمول و مروج بود. ادبیات و دساتیر آیین بودایی که تقریبا  هزار سال 

شده است. در افغانستان رواج داشت بیشرت در سانسکریت و بعضا  پراکریت نوشته 
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ا در معابد به روحانیون بودایی که تعداد شان به هزارها و ده هزار ها میرسید بیشرت وقت خود ر 
تصنیف، تألیف، ترجمه و نقل آثار می گذارانیدند. این آثار قراری که از بامیان و گلکت کشف 
شده عموما  روی یک نوع پوست نازک درخت که به کاغذ های زرد شباهت دارد و بیشرت به 
 رنگ سیاه و گاهی هم به رنگ رسخ نوشته میشد. همچنان، حیوانات و پارچه ها را هم برای
تحریر استعامل می کردند. عرص کوشانی ها مخصوصا  دوره سلطنت پادشاه معروف آنها 
کنشکای کبیر  نشان میدهد که دوره کوشانی ها یکی از دوره های مهم ترقی ادبیات و صنعت 

 (.۱۳۷:۱نیز بوده است)
در دوره کوشانی ها به خصوص کوشانی های بزرگ موسیقی هم ترقی داشت. آیین 

در صدد عالج درد و رنج برشی بود با نوا و آهنگ موسیقی تا اندازۀ زیاد االم بودایی که 
روحی را تسکین می داد و زمین را برای آرامی خاطر و تفکرات عمیق و صلح جویی و 
نشاط روحی آماده می منود. زیاد است تصاویر رنگه در بامیان و مجسمه های گچی هده 

ول ساز و نوا نشان میدهد. از تبلو های نفیس که موسیقی نوازان و رقاصه ها را مشغ
بامیان یکی هم صحنۀ است که دو زن در اطراف یک هارپ بلندی نشسته و انگشتان 
باریک آنها به تارهای آن بازی میکند از این قبیل صحنه های رقص و موزیک در میان 

زعام و تصاویر رنگۀ بامیان هنوز هم موجود است. از هده در پهلوی هیکل هایی که 
صحنۀ موسیقی نوازان با آالت و  رسبازان و تیپ های نژادی کوشانی را نشان می دهد،

ادوات مختلف موسیقی از قبیل رباب، توله، دهل و غیره بدست آمده که منونه های آن 
 در موزیم کابل موجود است.

در قسمت تجارت در عرص کوشانی ها باید گفت که برعالوۀ ابریشم که به پیامنۀ زیاد از راه ابریشم از 
رسند و از راه بکرت به طرف غرب، از کشمیر به طرف جنوب در بحر می رفت. بسیار مال تجارۀ دیگر کابل، 

ل، عقیق و دیگر سنگ های گندهارا و کشمیر چون: پشم، طال، صمغ سند، پنبه مالوا، الجورد بدخشان، نی
قیمتی را تجار سواحل رشقی بحر الروم به مقدار زیاد خریداری منوده و به قیمت های گزاف در امپرراتوری 
رومن به فروش می رساندند. همین طور چینی ها به بسیار اشیا و محصوالت ساخته شده در آریانا، فارس و 

از آریانا خریداری میشد و ملکۀ چین برای استعامل  شام احتیاج داشتند، چنانچه رسمه به قیمت گزاف
شخصی خود و خواتین رسا پردۀ سلطنتی به مقدار و قیمت زیاد خریداری مینمود. قالین های بابل، 
جواهرات و سنگ های قیمتی و مصنوعی شام، مروارید سواحل بحیرۀ احمر پارچه های بافت شام و مرص، 
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می گردید. خود آریانا بر عالوۀ فروش محصوالت، بیشرت از ترانزیت مال غیره  به چین وارد  ادویۀ مخدره و
التجاره استفاده می کرد چون متام راه های بزرگ تجارتی آسیا از خاک ایشان می گذشت و متام تجارت 

 (.۹۸۷:۳چین، هند و امپراتوری رومن در دست آنها بود)
هندی بودند، بلکه چیز کوشانی ها از نقطه نظر لباس نه چینی، نه فارسی و نه 

مخصوص می پوشیدند که در تبت، آسیایی مرکزی و یا با تفاوت اندک تا امروز در 
افغانستان معمول و مروج می باشد. لباس مردانه عبارت از یک شلوار چین دار است 
که از باال تا  پایین چین خورده و با چین های  خود رسارس به یک شلوار صاف امروزی 

پیراهن او عینا یک پیراهن درازی است که قرن های متوالی در  شباهت دارد،
افغانستان معمول بود و یخن آن یک طرف بسته می شود روی آن چین دار است که از 
زانو پایین تر آمده و آن را فقط یک دکمه که عموما  به شکل ماه نو یا گل شش برگ می 

آن از هم دور مناند، آستین های  باشد، روی سینه محکم نگاه میدارد تا دو طرف دامن 
این چپن از شانه تا بند دست چین دارد و نسبتا  تنگ است. لباس زنانه طویل، دامن 
آن پرک دارد و مواج است و متام قامت زیبا  و رسای خانم را پوشانیده نشان میدهد. 
مه اشکال و منونه های لباس عرص کوشانی ها را در افغانستان  می توان از روی مجس

ها و هیکل های هده، کاپیسا، کابل و همچنان، از روی تصاویر رنگۀ دیواری بامیان، 
 (.۱۷۱:۱درۀ ککرک و درۀ فندقستان میتوان مطالعه منود.)

 نتیجه گیری
از مطالعه دست داشته به این نتایج دست می یابیم که: از نقطه نظر آئین، 

خاندان کدفیزس فرق زیاد دارد.  عقاید و باورها، دوره سلطنت خاندان کنشکا با عرص
شکل گیری مجلس بزرگ کشمیر و ایجاد طریقۀ مهایانا)راه بزرگ نجات( انقالبی 
مهم را در طرز تعبیر متون مذهبی وارد کرد و آیین بودایی با فتوحات کنشکا و اعزام 

 مبلغین مذهبی بودایی به پیامنۀ بسیار وسیع در سنگیانگ و چین انبساط یافت.
همچنان، در این شبهۀ نیست که در عرص کنشکا و جانشینان او هنوز آیین زردشتی 
در نصف غربی افغانستان رواج داشت و میرتا و اناهیتا هم قسمی که روی مسکوکات 

بودایی از نقطه نظر شاهان کوشانی دیده میشود پیروان و معابدی داشتند. ولی دیانت 
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بی بود که نظیر آن بیشرت دیده نشده است و این ممیزۀ فلسفه، توسعه، نفوذ و انتشار؛ انقال 
 برجستۀ عرص زمامداری دومین خاندان کوشانی ها بود.

صنایع مستظرفه، معامری، هیکل تراشی، نقاشی و موسیقی چنان که در 
محتوای مقاله مرشح بیان شد، در دوره سلطنت شاهان کوشانی به مراتب بلند 

که با سلطنت دودمان کوشانی به خصوص کوشانی واال نایل آمد. حقیقتا  عرصی 
بودیک(  -بودایی )گریکو-های بزرگ مصادف است، عرص ترقی و رونق صنعت یونانو

می باشد. عظمت و جالل امپراتوری کوشانی به خصوص شاه مقتدر کوشانی 
کنشکا تقاضا می کرد که معابد با شکوهی مانند: معبد پشاور، توپ درۀ چهاریکار و 

 .میان آید غیره به
به این ترتیب به این نتیجه هم دست یافتیم که موضوع افسانه های بودایی نه 
تنها در سنگ کنده و حفر شده، بلکه در دیوارهای معابد نیز نقش گردیده است، بدین 
منوال، موسیقی برای تسکین آالم در خدمت مرام مذهبی به کار افتاد. مجموع این 

ی ترقی صنایع نفیسه در عرص زمامداری شاهان کوشانی همه فعالیت ها زمینه را برا
خیلی آماده و مساعد ساخت. تعلقات سیاسی و روابط تجارتی شاهان دودمان کوشانی 
با رشق و غرب یعنی با دولت های چین و روم دوام داشت و حتی به تناسب زیاد وسیع 

میان امپراتوری تر هم گردید. البته در اثر استقرار روابط سیاسی، روابط تجارتی 
کوشانی آریانا و امپراتوری رومن خیلی توسعه یافت و معاهدات تجارتی به امضا رسید و 
در نتیجه راه بزرگ تجارتی ابریشم باز شد، مراودات و تعلقات سیاسی، تجارتی و 
تهذیبی آریانا با کشورهای مجاور و دور دست نسبت به هر زمان دیگر در زمان 

 دمان کوشانی یعنی کنشکا به مراتب توسعه یافته بود.حاکمیت شاه مقتدر دو 
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