
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنـيـاد فـرھنـگـی کـھـزاد
  

از ع�مه کھزاد آثار زيادی در رابطه با تاريخ کوشانی ھا بجا مانده است 
 ی مختلف و متعدد به نشر رسيده اندکه در طی مقا#ت، رسا#ت و کتابھا

که لست مرکز تحقيقات کوشانی ھا در افغاستان گوا آن ميباشد که سالھا 
اين رابطه اينک چند مقاله و رساله به ترتيب با . قبل ترتيب شده بود

اين آثار از جمله آثار اولی ع�مه . خدمت ع�قمندان گرامی تقديم ميگردد
 نيز  کھزاددر آثار ديگرموضعات آن کھزاد در اين موضوع ميباشد که 

اميد . مورد بحث قرار گرفته و معلومات بيشتر بر آن افزوده شده است
 .دۀ خوانندگان و ع�قمندان ارجمند قرار گيرداست مورد توجه و استفا

!اينک قسمت اول آن تقديم شما باد  
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  مقدمه
  

که از چندين رھگذر مھم و  دوره ئی ،در تاريخ آريانا يا افغانستان قديم
است که روی ھمرفته و يکنواخت قابل ستايش است، عصر کوشانی 

ی را دربرميگيرد و با اختصاصاتی که يح سال اول عھد مس600ًتقريبا 
  .خواند» آريانا«دارد ميتوان آنرا به جرئت دوره شباب تاريخ باستانی 

  

رای ط ماورای صح چين و جاوا و سائر نقاديانت در ين عصر از اينجا به
 صنايع زيبا در ين وقت از مملکت ما به می يابد، انتشار »گوبی«

و  موازنه سياست بين درترين نقاط شرق اقصی منتقل ميشود،دو
ھای چين در » ھان«ھا در غرب و »رومائی«امپراطوری بزرگ وقت 

يا تنھا معبر بزرگ » راه ابريشم«. شرق بدست س�طين کوشانی ميباشد
واشی شمال اين امپراطوری ز حن المللی بين آسيا و اروپا اتجارتی بي

قافله ھای علما و مبلغين برای نشر معارف و تھذيب از ين ديار . ميگذرد
قوانين بودائی را در ين . دنبه وادی ھای سيحون و تارم عزيمت ميکن
اين مثال ھا و امثال آن ھر . زمان اجتھادات علمای آريانا اص�ح مينمايند

از اقدامات برجسته و بينظيری است که در سائر دوره ھا به آسانی کدام 
ديده نميشود و ھر کدام از پھلوئی نشان ميدھد که آريانا در زمان 

بخود گرفته بود که اشعۀ تابان آن » کانونی«زمامداری کوشانی ھا حيثيت 
 داشت بلکه از ماورای جبال ا در دامان کھسار اين سرزمين تkلؤنه تنھ
  . سرحدات را نيز تا نقاط دور دستی منور ساخته بودخارج

  

 ،من در نگارش اين رساله بيشتر به اين متوجه شده ام که اين مرکزيت
ه از ًآريانا را در عصر کوشان مجسم ساخته و مخصوصا به اشعه ئی ک

اگر چه ميدانم طوريکه دلم .  روشنی اندازم،ين کانون بخارج تابيده است
ه نتوانسته ام برايم ولی چون به اشکال و وسعت ميخواھد از ين عھد

 ، به اين حد ھم که رسيده ام،موضوع و عدم اسناد #زمه نگاه ميکنم
 نوشته 1317ًاز طرف ديگر چون اين مقاله اص� برای سالنامه . متسلی ام
دود معينه و محدويت وقتی که برای نگارش آن ح صفحات م،شده است

. نمايمًع را عجالتا بھمين حد و اندازه تمام  مجبورم نمود که موضو،داشتم
 واقصات را در نشر ثانی آن تصحيح دست دھد ناميد است اگر باز فرصت

  .نمايم

  

  زاداحـمـد عـلـی کـھـ



  1317وت ـ ح26کابل 

  

  

  

  

  

  انـوشـوری کـراطـپـام
  

  ياتـومـمـع
  

  

  

 ز خانواده و س�طينی ميباشند که از حوالیو کوشانيان عبارت اکوشان 
سلطنت » آريانا« سال در 500بيش از . الی اخير قرن پنج م. م. ق50

نموده و امپراطوری وسيع ايشان نه تنھا شامل افغانستان امروزی بلکه در 
و در » سير دريا«و » تارم« حوزۀ رود ،»تيان شان«و » پامير«ماورای 

 »جمنا« و »گنگا«و » اندوس«و وادی » سند« و »کشمير «،سرزمين ھند
بزبان ديگر دامنه اين امپراطوری بزرگ خارج . نيز در بر ميگرفترا 

تان چين، سمرقند، بخارا، حوزۀ از خاک کنونی افغانستان در ترکس
دريا و زرافشان و در تمام پنجاب و کشمير و وادی رود گنگا که به سر

�  .خوانده ميشود، انبساط داشت» يوپی « امروزیحاصط

  

ع شده تشکي�ت سلطنتی، اسامی شاھان  پيش از اينکه داخل اصل موضو
و#تی را که بصورت حو واقعات مربوطۀ ھر کدام و سائر گزارشات و ت

عمومی به دورۀ کوشانی ربط دارد، ذکر کنيم بايد به اين بپردازيم که 
و چطور به کوشان کی بود؟ چه بود؟ چه قوم بود؟ از کجا نشئت کرد؟ 

  سلطنت رسيد؟

  

صورت تمھيد پيشتر حل شود تا زمينه در نظر طبيعی بايد اين مسايل ب
پيچ و تا کنون ردد ولی چون موضوع خيلی مھم و پر روشن گهخوانند

يکی از مسايل #ينحل تاريخی آسيای مرکزی شمرده شده و تتبعاتی ھم که 
 از ميان نظريه ھای مختلف ،در ين زمينه بعمل آمده خيلی متضاد ھم است

ع�وه برين . ق خالی از اشکال نيستپيدا کردن يک راه صحيح و موث



ًچون اصل منابع تاريخی که ضمنا از آن ھا راجع به کوشانی ھا معلومات 
بتی، يونانی و سانسکريت يتواند در زبان ھای مشکل چينی، تبدست آمده م

وغيره نوشته شده شخص متتبع بايد تمام منابع فوق را مطالعه کند تا 
معذالک برای اينکه سوا#ت . اندبصورت صحيح حق موضوع را ادا بتو

 تا اندازه ئی که صفحات محدود اين مقاله اجازه ميدھد ،فوق بيجواب نماند
  .بصورت تمھيد و مقدمه موضوع را شروع ميکنم

  

ناگفته نماند که مستشرقين اروپائی منابع فوق الذکر را تا يک اندازه کافی 
ا اندازۀ زياد روشن مطالعه کرده و در اثر زحمات طو#نی آنھا زمينه ت

شده ولی باز ھم پرده از روی تمام غوامض برداشته نشده است و ممکن 
ًکه دورۀ فعاليت و تقريبا حد متوسط .  م3ھيچ برداشته ھم نشود زيرا قرن 

بواسطۀ عدم اسناد #زمه به اندازه زمان حکمفرمائی کوشانی ھا ميباشد 
ناميده اند و » هنقطه سيا« تاريک است که بعضی مؤرخين آنرا ئی

بصورت مستقيم و مستقل ھيچ کس در ين باره مطالعاتی بعمل نياورده 
  .است

  

جلد اول : ری که در زمان حاضر از آن استفاده ميشودابھر حال بھترين آث
 -ھند در عصر موريا«تاليف رپسن، کتاب » کيمبريج ھستری آف انديا«

واله «تاليف »  پارت ھا و يوچی ھا- سيت ھا -  يونانی ھا -بربرھا
» کنو«تاليف مستر » کتيبه ھای خروشتی«فرانسوی، » دوپوسن

است که در نگارش اين » رونه گروسه«تاليف » تاريخ آسيا«نورويژی و 
  .ه بيشتر به نگارنده کمک نموده اندمقال

  

قراريکه پسان ھا ديده خواھد شد، کوشان عبارت از يک قبيله ايست که با 
يا به » سيتی«اشته و مجموعۀ تمام آنھا را  ديگر ھم دیخود شاخه ھا

گويند و چون منابع چينی از ھمه مقدم تر » يوچی«اصط�ح چينائی ھا 
  .د، تمھيد مطالعات خود را از آنجا می پردازيمندر ين زمينه صحبت ميکن

  

ً که قرار قرائن چينائی ھا، يوچی ھا را تقريبا در )1(مينويسد» کنو«مستر 
ميشناختند و بين آنھا و قوم ديگری موسوم به . م.نيمه دوم قرن سوم ق

 مخالفت زياد بود و در ميان آنھا يک سلسله زد و خورد ھا»ھيوانگ نو«
از منابع چين معلوم ميشود که قبايل . و جنگھای خونينی بميان آمده است

بود و » کی لين«و » توئن ھوانگ«در اوائل مراحل حيات بين » يوچی«
ھيوانگ «ً يک سلسله جنگ ھا و فشارھائيکه متواليا باش داشتند و در اثر

 به ايشان وارد کرده اند و اينجا از ذکر تفصي�ت آن صرف نظر ھا»نو



گذشته به منطقۀ » تارم«و » ايلی«ميکنم، تغيير محل داده از حوزۀ رود 
بين سردريا و آمودريا متوطن شده و باشندگان سواحل آنوقتۀ شمال آمو و 

ھا را پيش از خود به سواحل جنوب آمودريا » کائیاس«فرغانه يعنی 
  .راندند

  

 از دست گزند و حم�ت )2(نام امپراطور چين» Wou-tiووتی«چون 
چانگ «. م. ق138 به تنگ شده بود، در ھا»ھيوانگ نو«متوالی 

 فرستاد و ھا»يوچی«نام را بطور ايلچی نزد »  Tchang-Kienکين
 اگر چه )3(. کمک کنندھا»انگ نوھيو«خواھش نمود که او را در مقابل 

ھا محبوس ماند معذالک خود را تا فرغانه و »ھن« ده سال بدست وی
 ھا، باشندگان»تاھيا«ھا رسانيد ولی نه ايشان و نه »يوچی«سغديانه نزد 

. سواحل چپ آمو، ھيچکدام حاضر به کمک امپراطور چين نشدند
 راجع به ممالک مشاراليه اولين چينی ئی است که به اصط�ح چينی ھا

 يعنی آريانا و وغيره نقاط مجاور سغديانه، ھند و فارس معلومات ،غربی
فراھم نموده است و برای ما ھم نگارشات او خيلی مفيد است زيرا به 

�ھا را در شمال رود آمو ديده و در ميان آنھا چندی »يوچی«وۀ اينکه ع
 يعنی اھالی باشندگان آنوقت سواحل جنوب آمو، راجع به زيست نموده

و مرکز » تاھيا« چنانچه ايشان را .بدخشان و بکتريان نيز معلومات ميدھد
موقعيت آنرا » کنو«پروفيسور . ميخواند»  Lanshi#ن شی«آنھا را شھر 

  .در بدخشان حاليه قرار ميدھد

  

»  Seu-Ma-Tsienسوما تسين«با شھادت يکنفر ديگر از مؤرخين چين 
 125را شرح ميدھد، معلوم ميشود که تا . م.ق 91که وقايع پيشتر از سال 

اھالی بومی باختر » تاھيا« و ،»اکسوس«ھا ھنوز در شمال »يوچی«. م.ق
اين مؤرخ . و تخارستان در سواحل جنوب رودخانه مذکور مقيم بودند

چند نکتۀ ديگر ھم ميگويد و چون ايشان به عنوان » تاھيا«راجع به 
ھا چندين »يوچی«ر مسائل مربوطه بوميان قديم صفحات شمال آريانا د

اگر در اطراف آنھا قدری گشاده تر در اينجا . استمرتبه ذکر شده 
  .صحبت شود بی مورد نخواھد بود

  

را باشندگان جنوب » تاھيا«مؤرخ فوق الذکر چينی برع�وۀ اينکه 
آمودريا ميخواند، مينويسد اين قوم، قوم تجارت پيشه و تعداد آنھا خيلی 

حکمدار در ميان خود ندارند بلکه ھر .  ميليون نفر ميرسدزياد و بيک
با وجوديکه تعداد آنھا زياد است، . شھر دارای رئيس مخصوص ميباشد

ًقوای عسکری شان ضعيف و نسبتا از جنگ ميترسند و به ھمين جھت 



است که پسانھا » #ن شی«مرکز مھم ايشان شھر . ھا شدند»يوچی«تابع 
  .ھا گرديد»يوچی«پايتخت 

  

 نيز )5(»تسين ھان شو« و )4(» کی–شی «دو اثر ديگر چينی موسوم به 
کتاب اول الذکر برع�وه . ميدھند» تاھيا«پارۀ معلوماتی راجع به 
 به جنوب )6(»لی«متجاوز از دو ھزار » تاھيه«معلومات فوق مينگارد که 

. واقع است» رود آمو= وی «و جنوب آب » فرغانه= تاوان «غرب 
  .قصبات و خانه ھا دارند و عادات شان مثل اھالی فرغانه استدھاقين آن 

  

چين » ھان«يعنی تاريخ اولين شاھان س�لۀ » تسين ھان شو«اثر دومی 
پنج ايالت است و ھر کدام تحت امر يکنفر » تاھيه«ع�وه ميکند که در 

يعنی حاکم يا رئيس يا امير اداره ميشود و ھمۀ آنھا » Hi-Houھو- ھی«
اين پنج امارت به نام . ھای بزرگ ميباشند»يوچی« تابع روی ھمرفته

  :ھای

  »ھومو«پايتخت آن » ھيومی« -1

 »شوانگ می«پايتخت آن » شوانگ می« -2

 »ھوتسا«پايتخت آن » کوئی شوانگ« -3

 »يوما او«پايتخت آن » ھيتون« -4

  . ذکر شده است)7(»کاؤوفو«پايتخت آن » کاؤفو« -5

  

 مناطقی است که ھمه در قرار تدقيقات مدققين اروپائی امارات مذکور
بدخشان، واخان، : افغانستان امروزی ديده ميشوند و عبارت اند از

  . پروان- کابل  وبکتريان، نورستان،

  

ھوھان «ملتفت بايد بود که نگارشات اثر فوق الذکر با معلوماتيکه کتاب 
ھای چين ميدھد، »ھان«يعنی کتاب تاريخی دومين شاھان س�لۀ » شو

ھا، »يوچی«مينويسد که قبل از ورود » ن ھان شوتسي«. فرق دارد
بود و کتاب » #ن شی«ھا پنج امارت داشتند و مرکز شان شھر »تاھيا«
ھا حمله »يوچی«ھا بر »ھيوانگ نو«مينگارد که چون » ھوھان شو«

حاکم نشين يا (» ھی ھو«ريخته و آنرا بر پنج » تاھيه«کردند، ايشان به 
ھا »يوچی«پايتخت » تاھيا«مرکز قديم » #ن شی« و تقسيم کردند) امارت

اشتباه ديگری که در اثر اول الذکر بوده و کتاب دومی اص�ح ميکند، . شد
مفتوحه آمده و  است که در جملۀ پنج امارت) کابل(» کاؤفو«تذکر اسم 

بوده که محل آنرا بايد در نقاط شمالی تر » تومی«ًاص� امارت پنجم 



ھا درآمده »يوچی«نتر به تصرف پسا) لکاب(» کاؤفو« زيرا ،تجسس کرد
  .است

  

  :مأخذ يونانی

قبايل . م. ق130 – 140 بين ،قراريکه مؤرخين ک�سيک يونانی مينويسند
، » Pasionoiواپازيون«، »ا Asioiازيو«بربريکه بنام 

ه ياد نموده اند، ب»  Sacarauloiساکارولوا«و »  Tacharoiتخاروا«
بر . م. ق128را از آنجا کوتاه کردند و در  باختر حمله نموده دست يونانی 

در مقابل ايشان ايستادگی » مھرداد«اما . ھم غالب آمدند» پارتی«اقوام 
ھا »يوچی«. م. ق125پس از منابع يونانی نيز معلوم ميشود که . نمود

ًعموما در شمال اکسوس بوده و چون بين سردريا و آمودريا جای 
، شاخه ھای اين قوم پيش از ھا را اشغال نموده بودند»اسکائی«
و » ايوکراتيدس«ًھا مجبورا به باختر نقل مکان نموده با »يوچی«
» تاھيا«نفوذ يونانی ھا را در شمال ھندوکوه برانداختند و با » ھليوکلس«

مؤرخين يونانی باشد مخلوط شده و ھنوز اساس » ِتخاروا«که عبارت از 
ھا بيش از »يوچی«ب فشار را نگذاشته بودند که از عق» اسکائی«سلطنت 

پيش حس شده به اين واسطه اسکائی ھا تا حدی در صفحات ھموار باختر 
و خط جريان آمو بطرف غرب رفته و بعد ) ھندوکش(بين تيغۀ ھندوکوه 

از يک سلسله جنگ ھا با پارت ھا که بحث ايشان در اينجا خارج 
» وزیاراک«يعنی سيستان و از آنجا به » ساکستان«موضوع است به 

  .و دلتای اندوس فرود آمدند) ع�قه قندھار(

  

رود . م. ق70چندی بعد يوچی ھا بصورت عمومی و کلی در حوالی 
ھا که متحد يا تابع »تخار«يا » تاھيا«اکسوس را عبور نموده و به کمک 

 از ين بعد يوچی ھا و تخارھا )8(.ايشان شده بودند به باختر نفوذ پيدا کردند
 ھندی يوچی ھا يعنی قومی ًکديگر شده و مخصوصا منابعترادف يًتقريبا م

ياد » تخار«ان ايشان ظھور نموده است به اسم را که شاھان کوشانی از مي
، » Lassonلسن«کرده اند و چندين نفر مستشرق معروف مثل 

به ھمين »  Sylvan Louieسيلون لوی«و »  Richthoferوفرريختھ«
  .نظريه ميباشند

  

ق منابع چينی و يونانی ظاھر شد که حينيکه يوچی ھا از روی بيانات فو
 در صفحات شمال ھندوکوه قوم ،در سواحل راست اکسوس رسيده بودند

اش داشته بود و ب» تخار«يا » داھی«، »تاھيا«تجارت پيشه و متمدنی بنام 
و مدتی با يوچی ھا روابط ھمسايگی، رفت و آمد، معام�ت تجارتی، 



خريد و فروش و ديگر مناسبات داشتند و به تدريج يوچی ھا رود اکسوس 
را گذشته در ميان تخارھا سکون و با آنھا دوستی و خويشی قائم کردند و 

چی که چون نقاط مدنی ھميشه نظر بربرھا را بخود جلب ميکند، قبايل يو
د ساخته و به اين ترتيب ح تخارھا را با خود مت،قوم باديه نشين بودند

  .صفحات باختر بدست آنھا افتاد

  

حاکم نشين يا اماراتی که منابع چينی از آن پنج پوره معلوم نميشود که آيا 
صحبت ميکند پيش از ورود يوچی ھا وجود داشت يا بعد از رسيدن ايشان 

از خود شاھی نداشت، » تاھيه«ار منابع چينی چون قر. بميان آمده است
شايد اراضی خود را به اصول تشکيل پنج حاکم نشين يا امارت اداره 
ميکردند چنانچه وجود رئيس عليحده در ھر شھر ھم اين نظريه را تقويت 

اکم نشين يا امارت در پنج ح. م. ق70بھر حال قبايل يوچی بعد از . ميکند
  .دصفحات شمال آريانا داشتن

  

 )9(» شو–ھومان «قراريکه يک اثر ديگر چين : بر گرديم به منابع چينی
معلوم نميشود که صد سال بعد از دخول يوچی (مينويسد که صد سال بعد 

اين مسئله ھنوز زير بحث . ھا در تاھيه يا صد سال بعد از تقسيم شدن آنھا
يعنی » کوی شانگ ھی ھو«رئيس يکی از قسمت ھای پنجگانۀ .) است

»  Kieou-tsiou-kiu کيو– تسو –کيو «رئيس کوشانی ھا موسوم به 
چھار رئيس ديگر حمله نموده آنھا را مطيع خود ساخت و خودش عنوان 

» کوشان«يعنی » کوی شوانگ«شاھی به خود گرفته و اسم سلطنتش را 
)10(.نھاد

  

  

م به اين ترتيب چون قبايل يوچی آريانا بھم متحد شدند، باقی قبايل شمال ھ
به اينطرف يونانی ھا . م. ق135به ايشان ھمدست گرديده سدی را که از 

در مقابل شان حائل کرده بود، برداشته بيش از پيش بطرف غرب و 
در ين مورد باز از منابع چين . ًمخصوصا جنوب آريانا منتشر گرديدند

اولين شاه (» کوزولو«ًزيرا واضحا مينويسند که . ميتوان استمداد نمود
و کی پن ) Kao-fouکاوفو(و کابل )  Ngansiنگانسی (به پارتيا) نکوشا

که در حوالی غزنی بودند نيز » پوتاھا«و سپس به ) کاپيسا يا گندھارا(
ھا » Poutaپوتا« ميگويد که بايد )11(فرانسوی» واله دوپوسن «.فايق آمدند

 اشارۀ مؤرخ فرانسوی بی مورد .مقايسه کرد» پوختو«يا » پختو«را با 
ًيست زيرا قبايل پشتون عموما در جنوب ھندوکوه مسکون بوده و ھيچ ن

. شبھه ئی نيست که در حوالی غزنی حاليه با کوشانی ھا مقابل شده باشند
ھا در »کوشانی«ناگفته نماند که چون يوچی ھا يا حا# واضح تر بگوئيم 



در جنوب ھندوکوه يونانی ھا . دصفحات شمال آريانا منتشر گرديده بودن
والی کابل و کاپيسا، پھلوا ھا در اراکوزی و اسکائی ھا در حوزۀ در ح

اندوس استقرار داشتند و بواسطۀ فشاری که از شمال، جنوب، غرب و 
شرق حس ميشد، يونانی ھا بکلی زمينه را تخليه کرده و کابل ھم بدست 

اولين شاه کوشانی، کابل » کجولو کدفيزس«پھلوی ھای اراکوزی افتاد و 
با او . يکی از معروفترين شاھان ايشان ميگيرد» گندوفارنس«را از زمين 

فتوحات » ويما کدفيزس«نفوذ کوشان در تمام آريانا قائم شده با پسرش 
ھند شروع ميشود و در زمان کنيشکای کبير و جانشينان او نفوذ 
امپراطوری کوشانی در کشور پھناور ھند تا بنارس و پتنه در سواحل 

  .ستان چين تا حوزۀ رود تارم انبساط مييابدگنگا و در ترک

  

کوشانی ھا برخ�ف آنچه که تا يک وقت تصور ميشد و آنھا را مغلی 
ميخواندند مانند اسکائی ھا آريائی ميباشند و شرقی ترين شاخه آريائی 

ً اکسوس مستقيما  از سرزمين بومی آريائی شمال حوزۀتصور ميشوند که
ناطق ماورای شرقی آن در آسيای بطرف شرق به وادی سردريا و م

مرکزی منتشر شده مانند پيش قراو#ن نژاد آريا قرون متمادی با عالم 
زرد پوستان مغلی در تصادم ماندند و انق�بات روزگار ايشان را دوباره 

بع�وه اختصاصات . به مھد آريائی يعنی کوه پايه ھای آريانا رسانيد
ه آريائی بودن کوشانی ھا را نژادی و خطوط چھره و شکل سر وغيره ک

ثابت ميکند، زبان ايشان ھم اين نظريه را تقويت مينمايد که از آن پايان تر 
قراريکه از روی مسکوکات و ديگر لوايح مکشوفه . صحبت خواھيم نمود

معلوم ميشود، کوشانی ھا سر بلند نوک تيز، دماغ بزرگ و طويل، ا#شه 
جنبه احتمالی ترکی بودن آنھا » کنو«پروفيسور . ھای عريض داشته اند

را نيز مطالعه کرده ليکن آخر به آريائی بودن آنھا اعتراف ميکند و از 
را در آنھا سراغ » ھوموالپيی نوس«نقطۀ نظر قيافه بدنی تيپ مخصوص 

 که در تصاوير مذکور اتیبينی دراز و سائر خصوصي: داده مينويسد
 کوشانی ھا )12(.است» يی نوسھوموالپ«ًاشاره شده اص� از مميزات نژاد 

از نقطه نظر لباس نه چينی، نه ايرانی و نه ھندی بلکه چيز مخصوصی 
ميپوشيدند که در تبت و آسيای مرکزی و با جزئی فرقی تا امروز در 

 90در لوحه سنگ بزرگی که بطول . افغانستان معمول و مروج ميباشد
شف ترک بگرام ک سانتی متر از معبد ش40ًسانتی متر و عرض تقريبا 

 نفر 34 به دور مجسمۀ بودای مرکزی شده و در موزۀ کابل موجود است،
 دو نفر اعانه دھندۀ کوشانی با ،اشخاص ديگر روحانی و غير روحانی

عيال ھای شان ھم ديده ميشود، ريش انبوه، دماغ بلند و قلمی، چشمان 
ريائی بزرگ، اندام مناسب وغيره چيزھائيکه اختصاصات بدنی يک فرد آ



. را تشکيل ميدھد به وجه احسن در ين نجبای اعانه دۀ کوشانی جمع است
لباس مرد عبارت از يک تمبان چين داری است که از با# تا پائين چين 
خورده و با چپن ھای خود سراسر بيک پتلون صاف امروزی شباھت 

ًپيرھن او عينا يک پيراھن دراز افغانی است که يخن آن يکطرف . دارد
 دارد که از زانو فرامده و آنرا فقط يک روی اينھا چپنی. ه ميشودبست

کم حروی سينه م ًتکمه که عموما به شکل ماه نو يا گل شش برگ ميباشد
ای اين چپن از آستين ھ. نگاه ميدارد تا دو طرفۀ دامن آن از ھم دور نماند

ا و  است و شکل بازو و ساعد زيبنگًن دارد و نسبتا تشانه تا بند دست چي
 لباس زنانۀ طويل و دامن آن پرک دار و .طويل او را بخوبی نشان ميدھد

چنين گمان . ًمواج است و تماما قامت زيبا و رسای خانم را پوشانيده است
ميرود که اين لباس را کوشانی ھا بعد از استقرار خود در آريانا از روی 

ه سنگ ديگر لباس بومی ھای اينجا اختيار نموده باشند زيرا در يک لوح
  .کوھدامن پيدا شده موزه ھای نمدی در پا دارند» پايتاوه«که از 

  

ال تحقيقات رضائيت بخش نشده حراجع به زبان کوشانی ھا اگرچه تا 
اين زبان را .  خالی از مفاد نيست،معذالک آنچه در ين مورد می نگارند

لوی « پروفيسور )13(.مدققين اروپائی به نام ھای مختلف ياد کرده اند
که نخستين بار خصوصيات لسان مذکور را شرح داده »  Leumannمن

فض�ی فرانسوی که اول آنھا موسيو . خوانده است» آريائی شمالی«آنرا 
ناميده اند و پروفيسور » ايرانی شرقی«بوده آنرا »  Pelliotپليو«
اسمی را که » کنو«پروفيسور . گفته است» زبان اسکائی«آنرا » ليودر«

گفته » زبان ختنی«برای آن نھاده، يعنی »  Kirstکرست«ور پروفيس
است مرجح ميداند چه زبان مذکور در دربار ختن بحيث يک زبان رسمی 

معمول بوده و قرار معلوم از قرون اوليه مسيحی بدان گفتگو .  م8در قرن 
است که » تخاری«فراموش نبايد کرد که اين زبان غير از زبان . ميکردند

و در صفحات شمال آريانا تقسيم ميشود » ب«و » الف «به دو شاخۀ
مکن تاھيا ھا که پسان از رعايای يوچی شمرده ميشوند، بدان تخاری و م
  .متکلم بودند

  

بھر حال زبان کوشانی ھا را بنام ھای فوق به ھر کدام که ياد کنيم مناسبت 
 از اين زبان در مسکوکات و کتيبه ھای شاھان ايشان بکار رفته و. دارد

» کنيشکا شنھشاه کوشان«يعنی » شاؤ نانو شاؤ کنشکی کوشانو«جملۀ 
نا .  از السنه ايرانی است ئیبخوبی معلوم ميشود که زبان مذکور شاخه

گفته نماند که در ضرب مسکوکات س�طين کوشانی زبان يونانی نيز 
استعمال شده ولی چيز تقليدی است که از روی مسکوکات يونانی ھا نقل 



روف الفبای آن فاسد شده رفته و در اواخر حاند و به تدريج شکل نموده 
  .دورۀ کوشانی بکلی از خواندن می برآيد

  

لخط بومی آريانا در عصر کوشانی سوالی در حاضر ميگذرد که آيا رسم ا
چه بود؟ ھمان طوريکه در مقابل زبان يونانی، زبان ساکی يا سيتی حرف 

نی رسم الخط بومی ھم بود که زبان  در مقابل رسم الخط يونا،زده ميشد
ساکی و ديگر پراکريت ھا و سانسکريت مروجۀ اينجا در آن تحرير 

ياد ميکنند و ميگويند که » خروشتی«ًاين رسم الخط را معمو# بنام . ميافت
ًاشتقاق يافته و اص� صورت قضيه چنين » آرامی«ًاص� از روی الفبای 

 اھل دفتر حکمرانان عصر را منشيان و» آرامی«است که الفبای 
ھخامنشی در اينجا آورده و در آريانا آھسته آھسته رنگ ديگری بخود 

صورت الفبای آن در اواخر » کنو«قيقات مستر حگرفته است و قرار ت
اين رسم الخط پيش از کوشانی . قرن سوم قبل از مي�د مکمل گرديده است

 نيز استعمال شده ھا در مسکوکات يونانی ھای باختر و پھلواھا وغيره
ايوکراتيدس، اولين شاه يونانی است که آنرا در چپۀ مسکوکات خود . است

ه تاريخی باستانی آريانا به ما ارائاستعمال نمود و قراريکه گزارشات 
ميکنند از زمان سلطنت مستقل يونانی ھای باختر به بعد ھر شاه به 

 تخاری و -سکائیمجرديکه به جنوب ھندوکوه دست ميآفت با زبان بومی ا
ديگر پراکريت ھا و سانسکريت رسم الخط خروشتی را در چپۀ 

اين مسئله ارائه ميکند که از چند قرن . استعمال می نمودمسکوکات خود 
تا اخير دوره کوشانی اين رسم الخط در آريانا معمول بود ع�وه . م.ق

م برين رسم الخط برھمنی که صحن، رواج آن بيشتر سرزمين ھند است ھ
در آريانا در عصر کوشانی ھا استعمال ميشد چنانچه نوشته ھای که در 

 از باميان کشف شده چيزی در خروشتی و بيشترش در برھمی 1930
نوشته شده است ولی چون رسم الخط اخير دورۀ گوپتا و ختنی و کوتچه 

 مدقق فرانسوی سيلون لوی نتيجه گرفته ،ھم از باميان بدست آمده است
نمونه ھای مختلف رسم الخط ھای مذکور نشان ميدھد که کتاب  ميگويد که

بھر جھت مقصد ما . ھا از ممالک مختلف به کتابخانه باميان جمع شده بود
در اينجا وانمود نمودن اين مطلب است که رسم الخط خروشتی بحيث رسم 
الخط بومی در عصر کوشان در آريانا وجود داشت و با مھاجرين در 

د رواج اين رسم الخط حشرقی ترين . بساط يافته بودشمال ھند ھم ان
ب و سواحل گنگا، غربی ترين آن قندھار و سيستان و مرکز آن ھمين اپنج

 ،دره ھای جنوب ھندوکوه است چنانچه کتيبه ئی که از مقام خوات وردک
)14(. پيدا شده اين نظريه را بخوبی تقويت ميکند،غرب کابل

  

  



ه در شمال اکسوس بودند مانند سائر قبايل کوشانی ھا اگر چه تا زمانيک
 بربر وغيره مدنی بودند ولی تصادم با مدنيت باختر و مراودات يوچی

تجارتی با تاھياھای تجارت پيشه و متمدن به تدريج از خشونت طبع و 
مراتب بربريت آنھا کاست چنانچه وقتيکه به باختر منتشر ميشدند تمام 

قوم استعداد و قبول مدنيت را پيدا کرده و شواھد به ثبوت ميرساند که اين 
در تمام شعب زندگانی و مملکت داری بوميان باختر و حکمفرمايان 
يونانی آن وا# را قدم بقدم تعقيب مينمودند و آخر تحت تاثير فضای 
خوشگوار و مدنی باختر و سائر نقاط آريانا به اندازه ئی قوام مھذب شدند 

نھا يکی از درخشان ترين دوره ھای قبل که دورۀ سلطنت و زمامداری آ
از اس�م آريانا بشمار ميرود و قراريکه در قسمت ھای مابعد تحت 

دين، فلسفه، حکمت،  حد در موقعش ديده خواھد شد،عناوين کوچک حد ب
ادبيات، صنعت، معماری، ھيکل تراشی، رسامی، نقاشی، مھندسی تمام 

بار شاھان در. نموددر عصر آنھا ترقی شايان شعب ھنرھای زيبا 
 خصوص بارگاه مجلل سلطنتی سلطان معروف و مقتدر ايشان ،کوشانی

کنيشکا برای بدست . کنيشکا آستانۀ علم و حکمت و فلسفه و اخ�ق بود
با شاه مگدھا » اسوا کوزا«آوردن يکنفر نويسنده و اديب معروف 

با مشاورين ادبی، دينی ھميشه . مخصوص جنگ کرد تا او را بدست آورد
 از نقطۀ نظر .سلطان يکجا بوده حتی با او در يک قصر رھايش ميکردند

مملکت داری و سياست کوشانی ھا رول مھمی در آسيا يا بھتر بگوئيم بين 
 و »روم«آسيا و اروپا بازی کرده اند زيرا با موقعيتيکه بين امپراطوری 

  .دت سياسی و تجارتی بدست آنھا بود سيا،ھای چين داشتند»ھان«

  

مدققين از نقطه نظر گزارشات تاريخی دورۀ پنج قرنه سلطنت کوشانی ھا 
را به چندين دوره تقسيم کرده و روی ھمرفته آنھا را دو حصه مينمايند 

 اند، دوم  قبل از تھاجم ھياطله سلطنت نمودهيکی کوشانی ھای بزرگ که
. ندکوشانی ھای کوچک که بعد از امحای آنھا دو باره به پادشاھی رسيده ا

  .اين دو دوره ھر کدام باز به دو حصه عليده تقسيم ميشوند

  

کمفرمائی کوشانی ھای بزرگ را يکی دورۀ سلطنت ححصص دوگانۀ 
. ميگيردحکمفرمائی او#دۀ کنيشکا در برخاندان کدفيزس و ديگری دورۀ 

اولين شاه کوشانی که در عين زمان مؤسس خانوادۀ کدفيزس ھم ميباشد 
 .ھم ميگويند» کدفيزس اول«نام داشت که او را » وکجول«يا » کزولو«

به سلطنت رسيد » کدفيزس دوم«يا » ويما کدفيزس«بعد از او پسرش بنام 
و با اين دو نفر فوری دامنه اولين خانواده شاھی کوشانی به علتی که 

مدققين بين سقوط خانوادۀ کدفيزس و ظھور . مجھول است چيده ميشود



 سال ميرسانند و پنجاهيکنند و طول آنرا به کنيشکا خاليگاھی تصور م
چنين ميگويند که يک عده حکمرانان در ين مدت در قلمرو کوشان بميان 

است که در » منجی کبير«يعنی » سوتر مگاس«آمده اند که مھمترين آنھا 
  .ضرب مسکوکات از بردن نام خود ھم صرف نظر نموده است

  

برجسته و ممتاز کنيشکا دومين خانوادۀ کوشانی ھای بزرگ با شخص 
ًشروع شده و بعد از يک سلسله شاھانی مرتبا می آيند که اخير اسم شان 

منقرض شده و » دواواسو« اين خانواده با .تمام ميشود» ھوايشکا«به کلمۀ 
و سالھای بعد بميان آمده و .  م425است که در » ھياطله«نھم تھاجم علت آ

 مرتفعه مجبور اطايه ھای بلند و نقشھزادگان کوشانی را به فرار در کوه پ
و ھای ھندی شکست خورده »گوپتا«ميسازد و بعد از نيم قرنی از دست 

 ميسازد و باز نوبت به حکمفرمائی کوشانی ھا عناصر بومی ايشانرا نابود
  .ميرسد و به اين ترتيب دورۀ کوشانی ھای کوچک آغاز می يابد

  

 يا باختری و ديگری  يکی شاخه شمالی،دو شاخۀ کوشانی ھای کوچک
ھا نيز ميتوان گفت »کيداری«شاخه اولی را . شاخۀ جنوبی يا کابلی است

نام شخص سياس و عاقبت انديشی بود و در » کيدارا«زيرا رئيس آنھا 
 ،باريکترين مواقعی که خطر ھياطله و ساسانی ھا از ھر طرف حس ميشد

مده و سي�ب  بعد از او پسرش بميان آ.صفحات باختر را محافظه نمود
 نزد کوشانی ھای درۀ  بستگان خودتھاجم ھياطله مجبورش نمود که با

کوشانی ھای کابل شاخه دوم کوشانی ھای کوچک و آخرين . کابل پناه برد
دودی بين کابل و حعناصر س�لۀ کوشانی ميباشد که در قلمرو بسيار م

 در ين .باميان و غزنی و گرد و نواح مجاور آن نفوذ و حاکميت داشتند
وقت قسمت ھای ھندی امپراطوری کوشان که از مدتی قبل با تعالی 

  . بدست حکمرانان گوپتا وغيره اداره ميشد،گوپتاھا مجزا شده بود

  

صص غربی ساسان ھا حدر مناطق شمال بعد از ھياطله، ترک ھا و در 
  در کاپيسا، درۀ کابل7 و 6شاھان ترکی که در قرن . نفوذ پيدا کرده بودند

ًبه سلطنت ميرسند عرقا با کوشانی ھا مخلوط اند و از ين جھت ) ندھاراگ(
ًھمۀ آنھا اجدادا سلسلۀ نسبت خود را به کوشانی ھا و مخصوصا به سلطان  ً

  .مقتدر آنھا کنيشکا نسبت ميدھند
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