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  :کجولو کدفيزسکوزولو يا 

 

يکی از پنج شھزادگان کوشانی است که چھار » کجولو کدفيزس«يا » کوزولو«
اسم او قراريکه مؤاخذ . ديگر را مطيع خود ساخته و اع;ن شاھی نموده است

يا » کوجوG«و در مسکوکات »  کيو– تسيو –کيو «چينائی تذکر ميدھد 
يتوان او را کدفيزس اول ياد شده و م»  کوجوG کاسا کدفيزس«يا » کوزولو«

ِبعد از تصرف باختر، در آريانا جنوبی وGيت کابل و قندھار را گرفته و . خواند
امپراطوری کوشانی کدفيزس اول از . ھم ھجوم برد» پارتيا«ميگويند که بر 

ًيعنی تمام افغانستان معاصر، مخصوصا . سرحد پارتيا تا اندوس انبساط داشت
عبور او از ھندوکوه و پيشرفت .  را در برميگرفت)بکتريان(قسمت شمالی آن 

ھايش بطرف جنوب به سلطنت ھای يونانی و پارتی که ھنوز در درۀ کابل وجود 
کوجاG کدفيزس قرار شھادت مسکوکات اولين عضو خانواده و . داشتند، خاتمه داد

مسکوکات او ھنوز به تعداد زياد يافت ميشود و تمام آن . عناصر کوشانی است
بدست آمده ) کوھدامن(ساختمان مسکوکات او که از کابل و کاپيسا . ی استمس

، آخرين شاه يونانی کابل زمين و س;طين رومن »ھرمايوس«خيلی با مسکوکات 
يک دسته اين مسکوکات که اسم شاه در رسم الخط خروشتی آن . شباھت زياد دارد

ميباشد، به دو حصه » کوزولو کدفيزس«و در رسم الخط  يونانی » کوجاG کازا«
آخرين شاه يونانی کابل ھم ذکر است و » ھرمايوس«در يک عده نام . تقسيم ميشود

مستشرقين در اين موضوع نظريه ھای . تنھا است» کدفيزس«در ديگری اسم 
  .مختلف دارند و چگونگی آن را رنگ رنگ تشريح ميدھند

  



آخرين مسکوکات اين ھم نا گفته نماند که بعضی مستشرقين در ميان تصوير 
»Gامپراطور رومن شباھت زياد می بينند» اگوست«و ھيکل مسکوکات » کوجا .

تشابه زيادی که بين شکل : " المانی در ين مورد متذکر ميشود» فن سالت«موسيو 
ًسر او که غالبا  خوب نقش ھم شده با سر امپراطور رومن به چشم من مخصوصا  ً

سپس مسکوک شناس المان ع;وه ."  اندازدانسان را به فکر می»  اگوست«با سر 
اما ." ًطبعا مجاز نيستيم که از ين تشابه اتفاقی نتيجه ئی اسنباط کنيم: "ميکند

ًاين تشابه ابدا اتفاقی : "بر عليه او اظھار عقيده نموده ميگويد» فوشه«موسيو 
 از نيست زيرا ع;ماتی در بين است که قرار آن گفته ميتوانيم که شھزادۀ کوشانی

شارتر کيمبريج ھستری " کتاب 7در فصل ." سکه زده است» اوگست«روی سکۀ 
تذکر رفته که طرف " متھاجمين خارجی شمال غرب ھند"در طی مقاله » آف انديا

ًو چپۀ آن حتما از روی سکه » کلوديس«راستۀ سکه او از روی مسکوکات 
وجود ندارد که » اوگست«تقليد شده است زيرا به تنھائی ھيچ سکۀ » کنستانتين«

  .از آن تقليد شده باشد» کدفيزس«ھر دو طرف سکه 

  

طوريکه پيشتر ھم اشاره شد، به دو رسم الخط يونانی و » کوجوG کدفيزس«
مضمون نوشتۀ يونانی او که در طرف راسته استعمال . خروشتی سکه زده است

". کوشان کجولو کدفيزس"يعنی " کوسانو کوزولو کدفيزس: "ميشد چنين است
به رسم الخط خروشتی در طرف چپه سکۀ او استعمال شده و » ساکی«زبان 

يعنی رئيس " کوجوG کاسا کوشانا ياو و کاسا دراتی کاسا: "مضمون آن چنين است
از صفت دين دار که در سکه او استعمال شده . دين دار کوشان کوجوG کدفيزس

ًصوصا آدم دين دار و ًمعلوم ميشود که کوشانی ھا عموما و کوجوG کدفيزس خ
ًمخصوصا در (متدينی بوده و چون به ترقيات دين بودائی افغانستان در عصر آنھا 

تامل شود، دلچسپی زياد کوشانی ھا در امور مذھبی به ) زمان سلطنت کنيشکا
در کتب تاريخ حدسيات » کوجوG کدفيزس«راجع به تاريخ سلطنت . ثبوت ميرسد

 Shorter Cambridgeمبريج ھستری آف اندياشارتر کي. "زياد زده شده است

History of India " در لندن به طبع رسيده و تازه ترين 1936که در سال 
طبقات مختلفی که در تاکزي; از آنھا مسکوکات : ")14(موأخذ فوق ميباشد، مينويسد

به » گندوفارنس«پيدا شده ارائه ميکند که سکه کدفيزس اول کمی بعد تر از سکه 
مؤرخين چينی ." موافق می افتد. آمده و اين تاخير به ربع سوم قرن اول مميان 

 به اين حساب مشاراليه بايد . سال عمر نموده80ميگويند که کدفيزس اول پيش از 
يعنی سال .  م78فوت نموده باشد بنأبران ميتوان تاريخ وفات او را .  م78حوالی 

  . و جانشين او قرار داد پسر)ويما کدفيزس(جلوس شاه کوشانی فاتح ھند 

  

  

  :کدفيزس» ومو«يا » ويما«



  

» شن- کاو- ين«کوجولو کدفيزس، پسرش که «مؤرخين چينی مينگارند که بعد از 
نام داشت بر تخت نشسته، ھند را فتح نمود و برای ادارۀ آن نائب الحکومه ئی 

شان ھا فوق العاده مقتدر شدند و نام کو» يوچی«از ين وقت به بعد . مقرر نمود
مترادف يوچی شد چنانچه از ين تاريخ بعد اسم يوچی را به استثنای چينائی ھا ھمه 

  .را بجايش استعمال نموده اند» کوشان«فراموش کرده و مترادف آن 

  

که مؤرخين چينی از او اسم برده اند، ) شن-کاو-ين(اين پسر کوجوG کدفيزس 
 که از پدر خود بر مسکوکات است) کدفيزس دوم(» ويما کدفيزس«عبارت از 

در آريانا حکمفرمائی . م" 110 الی 87"يا از " 70 الی 60"تخت جلوس و از 
تذکر چينائی ھا مبنی بر اينکه وی ھند را .  سالگی حيات داشت80نموده و تا عمر 

است به ) اود( و 9دواب(، )پنجاب(ًفتح نمود تما اشاره به فتوحات ماورای ھند 
  .قلمرو آريانا افزوده است

  

وی در مسکوکات خود . مسکوکات ويما کدفيزس قشنگ و فلز آن مس و ط; است
با رسم الخط خروشتی که اسم رسم الخط آنوقت افغانستان بود، ھر دو را در 

و » شاه کبير«در يک سکه بين عنوان . ضرب مسکوکات خود استعمال نموده
ه که قرار گنجانيده شد» پسر آسمان«يعنی » دواپوترا«صفت » کوشان«کلمه 

نظريه مستشرقين برنگ عناوين شاھان چينی که خود را پسر آسمان مينامند 
بر ع;وه از عناوين مھارجاسا و شھنشاه معلوم ميشود که . ترکيب يافته است

ًاکثرا در . کدفيزس دوم از عناوين شاھان پارتی آريانا و ھند ھم تقليد کرده است
ديده » ماھيشوارا« گاو ناندی و صفت چپه مسکوکات ويما کدفيزس اشکال شيوا و

ًمؤرخين عموما اين کلمه را پير و شيوا ترجمه نموده، شاه را طرفدار و . ميشود
مسکوکات ط;ئی او خيلی قشنگ و مھمترين . حتی پيرو ديانت شيوائی ميدانند

در يکنوع سکه شاه گادی ميراند و مبدأ تقليد . تصوير شاه کوشانی را نشان ميدھد
مسکوکات ط;ئی و مسکوکات بزرگ . سکوکات رومن ھا نسبت ميشودآن به م

  .ًقشنگ مسی او عموما بشمال غرب اندوس يافت ميشود

  

  

 :منازعه با چين

  

بطرف ب;د » پان چااو«قشون چينائی تحت ادارۀ جنرال . در ربع اخير قرن اوم م
ديگری شرقی تا کنار سواحل درياچۀ کسپين آمده، ختن و کاشغر و بعضی مناطق 

شاه . را که در شمال سرحدات امپراطوری کوشان افتاده بود، تسخير کردند
کوشانی آريانا، کدفيزس دوم که با خورده بينی پيشرفت ھای چينائی ھا را بطرف 



غرب تعقيب ميکرد، خود را مساوی با امپراطور چين دانسته بيش از پيش خود را 
 ھا در سرحدات خاک کوشانی تجاوز ًآماده نموده بود که اگر ايانا قشون چينائی

چنانچه قبل از اينکه تھديدی از طرف چينائی . کنند تابعيت شاه ايشان را قبول نکند
 شھزاده خانم چينائی را برای ازدواج خود مطالبه 290ھا حس شود در حوالی 

اين ايلچی به دربار . نموده و ايلچی برای انجام اين مطلب بطرف چين فرستاد
جنرال فاتح چينائی از مقصد » پان چااو«ين نرسيده و در راه که امپراطور چ

مسافرت او دانسته شده و چون خواستگاری دختر امپراطور خود رااھانت بزرگ 
  .تصور کرد، ايلچی امپراطور کوشان را متوقف ساخته مجبور به مراجعت نمود

  

نماينده اش شده کدفيزس دوم از ين پيش آمد و رفتار بی احترامانه ئی که نسبت به 
سوار آماده نموده ) ھفتاد ھزار (70000بود، به خشم شده قشون مدھشی مرکب از 

از راه دره ھای پامير که » سی«امر داد تا تحت فرماندھی نايب السلطنت اش 
ولی .  ميخواندند، عبور نموده به خاک چين حمله کند)15(»تسونگ لنگ«انوقت /

ستانی، سرد و دشوارگذار پامير ميگذشت، بواسطۀ مشک;ت را که از مناطق کھ
  .اکثر قشون او تلف شده و در مقابل چينائی ھا شکست خورد

  

  

  :روابط کدفيزس با امپراطور روما

 

بر عکس شرق که در اثر واقعۀ غير مترقبه قشون کوشانی ھا مضمحل شده و تا 
يک درجه و يک وقت باج گذار چين ماندند، در غرب روابط کوشانی با 

راطور رومن مستحکم و برقرار بود و نماينده ھای کدفيزس دوم به دربار امپ
چون حصۀ شمال غربی ھند تا سواحل گنگا جزء . حضور داشت» تراجان«

 يا در ميان سفرائی که ذکر ميکند )16(»ديون کاسوس«امپراطوری کوشانی بود، 
ھند که بعضی ناميندگان کدفيزس دوم را ھندی خوانده و يا خارج از آن حصۀ 

بھر . جزء امپراطوری کوشان بود ھم نمايندگانی برای بسط تجارت به روم ميرفت
  .فرستاده شده بودند» تراجان«جھت نمايندگان ھندی و کوشانی به دربار 

  

مال التجاره . روابط تجارتی امپراطوری کوشانی با رومن ھا انبساط زياد داشت
 از راه وادی کابل و بکتريان و از از تمام قسمت ھای امپراطوری به پيمانۀ زياد

شھادت ميدھد، مبالغ » پلينی«قراريکه . انجا از راه خراسان بطرف غرب ميرفت
چون رومن ھا . گزافی ساGنه برای خريداری اسباب تعيش به ھند فرستاده ميشد

پول زياد داشتند و به عيش و عياشی معروف بودند، برای خريداری پارچه ھای 
می آمد و پارچه ھا و موادی که در ) باختر(چين به بکتريان ابريشمی که از 

ًقسمت ھندی امپراطوری کوشان پيدا ميشد پول زياد خرچ ميکردند و عموما 



اشيائی را که ميخريدند قيمتش را به پول ط;ئی می پرداختند چنانچه بھمين 
» کدفيزس دوم«مناسبت بود که در عصر کوشانی ھا خصوص در زمان 

;ئی آنھا به اندازۀ زياد در آريانا منتشر شد و ذخائر ط;ی سلطنتی مسکوکات ط
زياد گرديد و سکه شناسان علت ظھور مسکوکات ط;ئی کدفيزس ھمين وفور 

زيرا کدفيزس او اگرچه تز مسکوکات اگوست و تی بی . ط; را تصور ميکنند
 بار اول ريوس تقليد کرده اند ليکن در مس و مفرغ سکه زده است و کدفيزس دوم

يعنی مسکوکات رومائی، سکه ط;ئی بضرب » اوری«به اندازه و شکل و وزن 
پس از روی اين م;حظات معلوم ميشود که بع;وه روابط عادی . رسانيده است

سياسی روابط تجارتی بين امپراطوری کوشانی آريانا و امپراطوری روما به 
  .پيمانۀ زياد انبساط يافته بود

  

  

  :منجی کبير، )17(سوتر مگاس

 

 يک عده مسکوکاتی )18(ناگفته نماند که مقارن به اين وقت در افغانستان و پنجاب
. منجی کبير اسم کسی منقوش نيست» سوتر مگاس«بدست آمده که در آن جز لقب 

از ين جھت سکه شناسان تا مدتی متردد بوده و چون پوره نمی فھميدند که اين 
. نسبت ميدادند» شاه مجھول« بود، آن را به مسکوکات بی نام متعلق به کی خواھد

:  مينويسد که 199"(کيمبريج ھستری آف انديا«در کتاب » رپسن«مستر 
مسکوکات بی نام مربوط بيک نفر حکمرانی است که تابع کوشانی بوده چنانچه "

خوانده ميشد شريک بود » ًدر عصر پارت ھا ھم حکمرانی کھمعموG ناستراتگيس
  ".ميزدو بنام خود سکه 

  

مختصر تشريحات جزئی داده اند که » ونيست سميت«و » رپسن«در ين زمينه 
: پروفيسور اول الذکر بعد از ارائه نظريه فوق مينويسد. تذکار آن بی مورد نيست

اگر اسکائی و پارت ھا  در عصر کوشانی استق;لی را که بدان مفتخر بودند از "
اين خانواده کمافی السابق رول مھمی دست دادند اما در زمان حکومت شھزادگان 

پس معلوم ميشود . بازی مينمودند و مانند يونانيان قرن ھا در کتيبه ھا ذکر شده اند
که ھنوز اجتماعات مھم و روئسای بانفوذی داشتند و شھزادگان ايشان اگر چه 
ًب;شبھه کم و بيش اسما تحت  تيول کوشانی ھا بودند اما در قلمرو مخصوص 

چنانچه در سالھای اخير قرن اول مسيحی ھنوز . د حکمرانی می نمودندخود، خو
در دھانۀ اندوس جماعه ھای وجود داشت که مولف پرپل آنھا را پارت ياد ميکند و 
مينويسد که مصروف زد و خورد و جدال با يکديگر ميباشند حال آنکه اين مناطق 

در » سن«ام و اراضی مجاور آن قراريکه پارچه ھای مس مکشوفه از مق
شود .  م88 کنيشکا که مساوی به 11اين پارچه به سال (، )بھاولپور(» ويھار«



ثابت ميکند مربوط و متعلق به کنيشکا، امپراطور بزرگ ) سنه خورده است
چنين معلوم ميشود که بايد اين » رپسن«از روی معلومات اضافی . کوشان بود

اشد که تحت تيول امپراطور ب» پھلوا«مسکوکات بی نام مربوط کدام شھزاده 
کوشان کنيشکای کبير بود و خود ھم در حوزۀ متعلقۀ خود سکه زده است ولی از 

  .  چيز ديگر مفھوم ميشود)19(»ونسنت سميت«نظريه 

  

مشاراليه ھنوز بوجود پارت ھا در قرن اول مسيحی در حوزۀ اندوس موافقت دارد 
پنجاب و يک حصۀ زياد حوزۀ اما مينويسد که کدفيزس دوم با فتوحات خود در 

گنگا شھزادگان کوچک پارتی را از بين برد و اياGت مفتوحه ھندی خود را 
پس مسکوکاتی را که به تعداد زياد از . بواسطۀ حکمرانان عسکری اداره می نمود

پيدا ميشود و » کتياوار«گرفته تا » بنارس«و از » غازی پور«گرفته تا » کابل«
  .ن حکمرانان عسکری نسبت دادنام ندارد بايد به اي

  

بودند چيزی گفته » پھلوا«ًاG در باب اينکه اين حکمران عسکری عرقا کوشانی يا 
 که )20(چيزيکه با اين تذکرات قرين به حقيقت معلوم ميشود اين است. نميتوانيم

اين مسکوکات را . )21(مسکوکات بی نام بين کدفيزس دوم و کنيشکا قرار ميگيرد
ن نفر حکمرانان ملکی يا عسکری بضرب رسانيده که تابع يک يا چندي

 بعد از کدفيزس دوم خانوادۀ اول )22(.امپراطوری کوشان، کدفيزس دوم بودند
ًکوشان تمام و تقريبا قرار حدس مؤرخين ده سال بعد ما خانوادۀ دوم با کنيشکا 

 زمان امکان قوی ميرود که اين حکمرانان بعد از کدفيزس دوم تا. آغاز ميشود
  .ظھور کنيشکا در اراضی متعلقۀ کوشانی ھا سلطنت نموده باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  دورۀ دوم

  

  کاـشـيـنـدان کـانـخ
  

  

ًپيشتر ھم قبل از تذکر اسمای شاھان کوشانی متذکر شديم که معموG علمای تاريخ 
يکی خانوادۀ کدفيزس و ديگر . س;طين کوشان را به دو دسته تقسيم نموده اند

از خانواده اولی فقط دو نفر آن در تاريخ معروف است چنانچه . ۀ کنيشکاخانواد
با وضعيت موجوده معلومات خود مؤرخين برين . تفصيل وقايع مربوط آنھا گذشت

يعنی . ًعقيده اند که بين دو خانواده شاھی کوشان وقفه ئی تقريبا ده ساله بعمل آمده
ًی کنيشکا باشد فورا بعد از خانواده دوم کوشانی که عبارت از خانواده شاھ

اعضای خانواده اولی بسلطنت نرسيده بلکه بين آنھا در سلسله ھای وقايع تاريخی 
بھر جھت اين دو خانواده اگر چه از حيث عرق . سکته يا گسيختگی موجود است

و نژاد با ھم اخت;ف ندارند و شاھان ھر دو دسته بنام س;طين کوشانی ياد 
در اطراف آنھا غور شود يکعده مباينت ھائی ديده ميشود که ميشوند، باز ھم چون 

 .اسباب تقسيم ايشان به دو خانواده مجزی شده است

 

نا گفته نماند که اخت;فاتی که در اثر مطالعات، بين اين دو خانوادۀ شاھی کوشان 
اين اخت;فات قراريکه . يافته اند، وجود وقفه تاريخی را بين آنھا مستلزم ميسازد

سلسلۀ شاھان اخيرالذکر اگر :  مينگارد، قرار آتی است)20(ه دوپوسن فرانسویوال
يعنی به » دوا پوترا«چه مانند متقدمين خود، يعنی خانوادۀ کدفيزس کوشانی و 

  :عرف خود شان پسر آسمان ميباشند در چيزھای ذيل با ايشان اخت;ف کلی دارند

  .يشودتمام م» اشکا«يا » ايشکا«نام ھای شان به کلمۀ  -1

در مسکوکات آنھا که بيشتر بشکل ط; ظھور ميکند، زبان يونانی در  -2
) لھجه ئی از السنۀ تخاری(» سيتی«رسم الخط خروشتی ديده نميشود بلکه زبان 

 .برسم الخط يونانی بميان می آيد

در مسکوکات شان تصاوير ارباب انواع متعددی نمايش يافته که عدۀ آن  -3
 .خيلی زياد است

که از آنھا در اقطار امپراطوری کوشانی ديده شده وسعت قلمرو کتيبه ھائي -4
 .آمريت آنھا را ثابت ميکند



سال سوم، سال ھجدھم کنيشکا تاريخ : (مسکوکات خود کنيشکا قرار ذيل -5
و جانشينان او تاريخ مسکوکات خود را با ارقامی تعين نموده اند که گويا ) خورده

 . اساس آن ادامه داده استتاريخ جلوس کنيشکا را مبدأ گرفته و به

معذالک قراريکه مستر توماس اظھار ميکند اين وقفه شبه ئی در قرابت  -6
عرق و نژاد ايشان وارد نميکند زيرا ع;وه بر يکنواختی لباس، تشابه زيادی بين 

موجود است و اين خود بزرگترين » کنيشکا«و » ويما کدفيزس«تصوير و قيافه 
 .نژاد ھر دو خانواده را ثابت ميکنددليلی است که اشتراک عرق و 

  

حاG که مسئله نژادی ھر دو خانواده شرح يافت، به ذکر اسامی و شرح سلطنت 
چون مؤسس اين خانواده کنيشکا است . اعضای خانواده دوم کوشانی ميپردازيم

  .تمام ميشود» اشکا«يا » ايشکا«اسامی احفاد و جانشينان او به کلمۀ 

  

  

  )م 120حوالی (کنيشکا 

  

ھم ياد » کانسکی«و » کانيشکا«کنيشکا که در کتيبه ھا اسمش با جزئی تغيراتی 
شده بزرگترين امپراطوری مقتدر کوشانی است که نامش از سرحدات آريانا 
ًبرآمده، در تمام ممالک ھمجوار خصوصا ھند و چين شھرت زيادی حاصل کرده 

» موريا«مپراطوری بزرگ ا» آشوکا«در افسانه ھای بودائی، کنيشکا مانند . است
ًبه کرأت ذکر شده و شبيه به افسانه ھای آشوکا عينا برای او ھم قصه ھا و اساطير 

  .زيادی درست کرده اند

  

  

  وسعت امپراطوری کنيشکا

  

معروف بود، »شاه گندھارا«کنيشکا که قرار نظريه موسيو فوشه به لقب 
آريانا يا افغانستان امپراطوری ئی داشت خيلی فراخ و وسيع که غير از خاک 

امروزی، دامنه آن در ھند، در تمام مناطق شمال غربی تا سواحل گنگا و در 
  .ترکستان چين يا مناطق ماورای پامير تا حوزۀ رود تارم ميرسيد

  

ھيوان تسنگ زاير چينی با اط;عاتی که حين اقامت خود در کاپيسا راجع به تاريخ 
د که مشاراليه چون در گندھارا سلطنت زمان کنيشکا حاصل نموده بود، مينويس

. ميکرد، قوای او در ممالک مجاور و نفوذش در مناطق دوردست انبساط داشت
آنچه حقيقت دارد  و با شھادت مسکوکات و کتيبه ھا به اثبات ميرسد، اين است که 



، کنار گنگا، و در ترکستان چين تا »غازی پور«دامنۀ قلمرو کنيشکا در ھند تا 
  :تفصي;ت مفصل تر آن قرار آتی است.  تارم انبساط داشتحوزۀ رود

  

  

  نفوذ کنيشکا در ھند

  

قرار نظريه ونسنت سميت، کنيشکا کشمير را در سال ھای اول سلطنت خود فتح 
در » کنيشکا پورا«نموده و چندين معبد و بنا و حتی شھری ھم بنام خود موسوم به 

، کنار »کنيشپور«را امروز قريه چنانچه محل آن شھر بزرگ . آنجا اعمار نمود
چنانچه ميگويند . ميرود، نشان ميدھد» سريناگر«به » واراھاموG«سرکی که از 

که ھر » کنيشکا«و » جوشکا«، »ھوشکا«که در اينجا سه پادشاھی بود موسوم به 
، در »ماتورا«در اثر حفرياتی که در . کدام بنام خود شھری اعمار نموده بودند

بعمل آمده سه مجسمه سر کنيشکا پيدا شده که يکی آن به » مات«شھر کوچک 
  .اندازه قامت طبيعی انسان است و در دامن آن اسم کنيشکا تحرير است

  

چنين نوشته » بوديس اتوا«، قريب بنارس، در پشت يک مجسمه »ُسرنت«در مقام 
 »کاراپاGنا«در زمان شاه کبير کنيشکا سال سوم حکمران بزرگ : يافت شده است

  .»واناسپارا«و حکمران 

  

، »سوی وار« ميباشد از مقام 11 ماه ديزيوس سال 28کتيبه ديگری که تاريخ آن 
از کنار رودخانه ستلج که از معاونين رود چناب ميباشد به » واھاوالپور«نزديک 

ھمين طور کتيبۀ ديگر ديگری در مقام . نفوذ و آمريت کنيشکا شھادت ميدھد
از روی .  سنه خورده است16پيدا شده که به سال ) ديمکراواستی ق(» سھت مھت«

اين کتيبه و مسکوکات زيادی که در خاک ھند تا غازی پور بدست آمده به 
وضاحت معلوم ميشود که نفوذ امپراطوری کوشان در عصر کنيشکا در خاک ھند 

 ، مرکز»پاتالی پوترا«ًخوب انبساط داشته و يقينا تا کنار رود گنگا رسيده و شھر 
قرار نظريه . قديم امپراطوری موريای ھندی، ھم بدست کوشانی ھا فتح شده بود

تا » وسودوا«نفوذ آمريت کوشانی ھا در ھند از زمان کنيشکا تا » ونسنت سميت«
  .)21(انبساط داشت» بھار«

کنيشکا  چون آدم خيلی جنگجو و دGور بود و در انبساط قلمرو نفوذ خود اھميت 
تذکره ھا . حات ھندی اکتفا ننموده به فکر حمله بر پارتی ھا افتادزياد ميداد، به فتو

اگر چه جنگ کوشان و پارتی ھا و کاميابی کوشانی ھا را متذکر ميشوند ليکن 
بصورت واضح اسمی از شاه پارتی که با کوشانی ھا مقابل شده بود، نميبرند بلکه 

بی عقل و "فرانسوی ميگويد او را » سيلون لوی«محض قراريکه موسيو 
ًپس به اين صورت يقينا گفته نميتوانيم که اين شاه پارتی که . خوانده اند" تندخوی



يا يکی از شاھان داوطلبی » خسرو«او را » ونسنت سميت«. بوده و چه نام داشته
  .باGی تخت پارتی بين خود ميجنگيدند. م130 و 108ميداند که بين 

  

  

  در آسيای عليا

  

ر ھند و پارتيا يعنی بطرف شرق و غرب پيشرفت ھا نموده بعد از اينکه کنيشکا د
و از ين دو طرف به وسعت امپراطوری خود افزود به فکر کشورگشائی در 
مناطق شمال شرقی افتاده، خواست در ماورای پاميرات به ترکستان چين حمله 

پيشتر به م;حظه رسيد که ويما کدفيزس ھم بنوبه خود به قشون کشی و . کند
 با چينائی ھای ترکستان چين داخل اقدامات شد اما در نتيجه مغلوب گرديده محاربه

پس منظور کنيشکا بر ع;وۀ . و تا يک اندازه باجگذار چينائی ھا گرديد
بھر جھت اگر چه تفصيل و . کشورگشائی شايد اخذ انتقام اس;ف ھم بوده باشد

يتوانيم که امپراطور جزئيات قشونکشی و محاربات او معلوم نيست، اينقدر گفته م
کوشان قشون بزرگی برای اين مقصد تھيه نموده بود و چون ھدف و مقصود 
کنيشکا فتح کاشغر، يارکند و ختن، يعنی آن وGيات ترکستان چين بود که از طرف 
شمال به تبت و از  طرف شرق به پاميرات محدود بود، امکان دارد که دسته جات 

بلکه از طرف ھند ھم » واخان«س دوم از راه قشون نه تنھا مانند عصر کدفيز
ھمين بود که فشون .  م90يکی از علل شکست کدفيزس دوم در . حمله نموده باشند

کوشانی جز از دره ھای دشوارگذار پاميرات از طريق ديگری عبور نميتوانست 
پان چا «يک طرف جنرال . حال آنکه در زمان کنيشکا وضعيت تغيير کرده بود

رده و قشون آنھا بی صاحب منصب بزرگ شده بود و از طرف ديگر چينی م» او
با مساعدت تمام اين . در ين وقت تمام دره ھای ھماGيا بدست کوشانی ھا بود

ًچيزھا و تجربه ئی که برای کوشانی ھا حاصل شده بود مخصوصا با جرئت، قوه 
اداره و عزم متينی که شخص کنيشکا داشت، قشون کوشان پيشرفت ھای 

رخشانی نموده وGيات کاشغر، يارکند و ختن را يکی پشت ديگر فتح کرده رفتند د
و دامنۀ فتوحات کوشانی ھا به وادی رود تارم رسيده و به اين منوال قرار مفکورۀ 
موسيو فوشه دامنۀ سلطنت کوشان به وادی ھای چھار رود بزرگ اکسوس، 

  .اندوس، گنگا و تارم انبساط يافت

  

وحات کنيشکا نه تنھا خود و امپراطوری خود را از باجگذاری در نتيجه اين فت
چينائی ھا خ;ص کرد، بلکه بالعکس بنوبۀ خود چينائی ھا را باج پرداز خود 

  .ساخت و يرغملی از آنھا گرفته بدربار خود آورد

  

  



               يرغمل ھای چينی

  

 که کنيشکا بعد با شھادت صريح منابع چينی و ھندی در اين مسئله شبه ئی نيست
از فتوحات خود در آسيای عليا يرغملی از چينائی ھا گرفته و نزد خود نگاه 

ًمعموG بصورت مبھم تا زمانی چنين خيال ميشد که پسر امپراطور چين . ميکرد
که وقايع را " تاريخ شاھان ھان"در ميان يرغمل ھا بود ولی قرار نگارشات کتاب 

معلوم ميشود که پادشاه کاشغر يکی از  مسيحی قيد نموده، چنين 113تا 
نام داشت بقسم يرغمل نزد پادشاه يوچی » شن پان«خويشاوندان قريب خود را که 

اين نظريه به حقيقت نزديک تر است زيرا کشور . ھا يعنی کوشانی ھا فرستاد
گشائی ھای  کنيشکا محدود در حوزۀ ترکستان چينی فعلی بوده و احتمال زياد 

شاه چينی اين منطقه که به کاشغر، يارکند، ختن وغيره حکمرانی ميرود که پسر 
چون يرغمل ھای چينی مرکب از . داشت به دربار کنيشکا فرستاده شده باشد

شھزاده و نجبای آن قوم بودند، کنيشکا در نگھداری آنھا توجه و اھتمام 
د مخصوصی مبذول ميداشت و از ھر نقطۀ نظر ميکوشيد تا به آنھا تکليفی وار

برای رھايش آنھا ھر فصل را ديده جاھای عليحده تعيين نموده بود چنانکه . نشود
تابستان در جلگۀ خوش آب و ھوای کاپيسا، در بھار و ايام بارانی در گندھارا و 

چنانچه از منطقه . زمستان را يا در پشاور يا سائر نقاط پنجاب شرقی ميگذرانيدند
ياد » رھايشگاه چينی«يعنی » چينابوکتی«بنام اخير الذکر محلی را به اين مناسبت 

  .ميکردند

  

آب و ھوای مساعد داشت، يرغمل ھای چينی ) بگرام فعلی(معذالک چون کاپيسا  
يک حصۀ زياد سال را در مجاورت پايتخت بھاری امپراطور کوشان 

در باب اينکه آيا بصورت دقيق محل رھايش ايشان کجا بود اگر چه . ميگذرانيدند
قطعی نميتوانيم باز آنچه ما را به اظھار نظريه وادار ميسازد قرار آتی فيصله 

کمی بيش از ( لی 4 الی 3زاير چينی مينويسد که بفاصله » ھيوان تسنگ«: است
 300سمت شرقی پايتخت به دامنۀ شمالی کوه معبد بزرگی است که  ) دو کيلومتر

اول . ميباشند» نجاتراه کوچک «راھب در آن بود و باش دارند و پيرو طريقه 
اين معلومات اساسی را تعقيب کرده می بينيم که موقعيت اين معبد بزرگ کجا 

اگر شھری که ھيوان تسنگ در عصر خود بنام پايتخت ياد نموده عبارت از . است
خرابه ھای امروزی باشد که سه طرف آنرا حصار و يک طرف آنرا رودخانه 

بيش از دو ( لی 4 يا 3 زيرا بفاصله .پنجشير گرفته، باقی مسائل حل ميشود
و به دامنۀ شمال اين کوه » کوه پھلوان«سمت شرقی آن کوھی موسوم به ) کيلومتر

ًيعنی عينا قرار معلومات جغرافيائی ھيوان . خرابه ھای معبد بزرگی موجود است
 - لو-شا«اين معبد را ھيوان تسنگ . تسنگ خرابه ھای معبد مذکور پيدا ميشود

، ميتوان آنرا معبد شترک »پوزۀ شترک«نده و امروز بنام موقعيت آن، خوا» کيا



اين معبد در دامنه ھای شمالی کوه پھلوان فراز مجرای رودخانۀ خروشان . خواند
پنجشير موقعيت خيلی ممتازی داشته و بھترين منظرۀ قشنگ در مقابل خود 

 عموم به اين پس و باوجوديکه بصورت يقين فيصله نميتوان کرد، قرائن. داشت
» شالوکيا«دGلت ميکند که محل رھايش يرغمل ھای چينی در کاپيسا ھمين معبد 

  .بوده باشد» شترک«يا 

  

باقی، يقينی اين معبد معلوم نيست که آيا از  کنيشکا است يا يرغمل ھا از پول خود 
 از بعضی گزارشات تاريخی و افسانه ھای قبل از اس;م چنين معلوم. آباد کرده اند

ميشود که به پول يرغمل ھای چينی آباد گرديده و تصاوير خود را بصورت 
چنانچه زائر چينی اين موضوع را . يادگار به در و ديوار آن نقش نموده بودند

تصوير يرغمل ھا در ديوارھا نقش است و از حيث شکل و : تذکر داده ميگويد
  .يعنی چين شباھت کامل دارند» ھيا«لباس به مردمان شرق 

  

ميگويند که يرغمل ھای چينی حين نھادن سنگ بنای معبد و يا يکی از آنھا قبل از 
مراجعت به چين مسکوکات ط; و يک مقدار مرواريدی در زمين معبد دفن نموده 

  .بود تا اگر ھر وقت شکست و ريختی عايد شود، مرمت کاری آنرا بنمايند

  

  

  کنيشکا و ديانت بودائی

  

دات آشوکا، سلطان مقتدر خاندان موريا، در گندھارا و باقی دين بودائی که با اجتھا
حصص آريانا شيوع يافت، بعد از امحای سلطه و آمريت آنھا ھا باقی مانده و روز 

 و اوائل قرن 3آھسته آھسته بوديزم در اواخر قرن . بروز بر انبساط آن افزوده شد
» لمپاکا«و ) ;ل آبادھده و ج(» نگاراھارا«در گندھارا و بعد از آن در . م. ق2
در عصر يونانی اين ديانت در . و کابل منتشر گرديد) لغمان، تگاب و نجراب(

نقاط فوق الذکر منبسط تر گرديده و حتی به ماورای شمال ھندوکوه جانب بکتريان 
ھم ريشه دوانيد زيرا يونانی ھا تنھا استي;ی مملکت را در نظر داشتند و به 

ض نميگرفتند و مداخلت نمی کردند چنانچه به ھمين معتقدات اھالی کار و غر
جھت در عصر ايشان در باختر تمام ارباب انواع يونانی، ھندی، بودا، شيوا، 

) ساک و پارت(در زمان حکومت شاھان اسکائی يا . متريا وغيره ھم ستايش ميشد
اين وضعيت دوام داشت و بوديزم در ) ساک و پھلوا(و پارت ھای سيستانی 

  . خود پيش ميرفت تا اينکه کوشانی ھا ظھور نمودندعموميت

  

کوشانی ھا چون از خود دين و آئين مشخص نداشتند، بعد از ينکه در آريانا 
استقرار يافتند تحت نفوذ مدنی و معنوی مملکت ما آمده آھسته آھسته پيرو ديانت 



 راجع به چنانچه تمثال ھای خوبی. ھای مختلف آريانا، منجمله دين بودائی گرديدند
داخل شدن کوشانی ھا به دين بودا از حفريات نقاط مختلف بدست آمده و 

و ديگری را موسيو » پايتاوه«ًمخصوصا دو لوحه که يکی آنرا موسيو ھاکن از 
مونيه از معبد شترک بگرام کشف کرده و ھر دو در موزۀ کابل موجود است، اين 

 کوشانی ھا به لباس ملی خود نظريه را به اثبات ميرساند زيرا در ھر دو لوحه
  .بدور بوديس اتوا ميتريا و بودا در حال تقديم تحايف و تکريم ديده ميشوند

  

ًاگرچه در بودائی بودن شاھان کوشانی، مخصوصا کنيشکا، ھنوز شبه است و 
 ليکن از تمام قرائن )22(ًعجالتا ثابت کرده نميتوانيم که اين پادشاه بزرگ بودائی بود

 که دين بودائی با شاھان کوشان ترقی کرده و بر انبساط خود افزوده معلوم ميشود
است چنانچه عروج اين دين از نقطه نظر تبليغ، ساختمان معابد با شکوه، تراش 

يک طرف با لشکر کشی ھای کوشانی ھا . ھيکل ھای بزرگ بخوبی ثابت است
 ترکستان چين ًمخصوصا حم;ت فاتحانه کنيشکا دين بودائی تا کنار رود تارم در

شيوع يافت و از طرف ديگر در اثر پول و ثروت سلطنتی با حشمت ترين، مجلل 
ترين معابدی که روزگار نظير آن را نديده بود بميان آمد چنانچه ساختمان معابد با 

شاه « متری بت ھای باميان به 53 متری و 35شکوه و تراش ھيکل ھای باعظمت 
اگر در مسکوکات ببينيم فقط در . )23( نسبت ميشودًکه محتم; کنيشکا باشد،» قديمی

ًيک سکه ط;ئی کنيشکا صورت بودا نمايش يافته و در ديگرھا عموما ارباب 
و اين طوريکه پيشتر اشاره شده ثابت . انواع بومی باختر و يونانی معلوم ميشود

ميکند که با وجود ترقی بودائی، پرستش سائر ارباب انواع از بين نرفته بود 
باختری، يونانی وغيره -چنانچه در اثر ھمين عناصر مختلف ھندی، زوراستری

انگليسی در عصر کوشانی » ونسنت سميت«وضعيت طوری شد که قرار نظريه 
» راه بزرگ نجات«يا » مھايانا«طريقۀ تازه ئی در آئين بودائی بميان آمد که آنرا 

علم و استادی تصور ميشد که با ناگفته نماند که در آئين بودائی قديم، بودا م. گويند
تجارب حاصلۀ خود کتلۀ بشری را بطرف راھی رھبری ميکرد و غير از او 

چون در آريانا بع;وه بودا يک . وجود پيغمبر و خدا در معتقدات ايشان راه نداشت
عده ارباب انواع مختلف ديگر ھم معروف و طرف ستايش بود، آھسته آھسته در 

ی ھا که از کنه اساس اديان مروجه خبر نداشتند، بودا اذھان مردم خصوص کوشان
ھم شکل يکنوع رب النوع بخود گرفت و در آثار حجاری او را بکثرت در ميان 

  .سائر ارباب انواع نمايش داده و او را ھم در قطار ارباب انواع درآوردند

  

فقط پيشتر گفتيم که در باب بودائی بودن کنيشکا شبه است زيرا در مسکوکات او 
. فته استو باقی در تمام موارد سائر ارباب انواع نمايش يا» بودا«در يکجا 

باوجود اين اگر مسئله از نقطه نظر افسانه ھا نگاه شود، چنين مينمايد که کنيشکا 
بديھی است که افسانه ھائيکه بوديزم راجع به کنيشکا . داخل دين بودا شده باشد



، امپراطور بزرگ »آشوکا«ساخته تمام عين ھمان افسانه ھائی است که در مورد 
بعد از جنگ ھا و قتل و خون » آشوکا« ميگفتند ھمان طوريکه. موريا، نقل ميشد

زياد داخل ديانت بودائی شد، عين آن را در مورد کنيشکا ھم نقل ميکنند و ميگويند 
که امپراطور قبل از اينکه داخل دين بودا شود بی دين، ظالم، خون خوار، و جنگ 

ه خويش دوست بود و بعد از کارستان ھای مقاتله و آدم کشی از اعمال خود سران
موضوع افسانه ھا ھر چه باشد در مقابل شھادت . پشيمان شده داخل بوديزم گرديد

ولی اين ھم بايد ناگفته . صريح مسکوکات از جنبۀ صحت تاريخی عاری است
ًنماند که قضاوت دين کنيشکا از روی مسکوکات ھم غلط است زيرا تقريبا تمام 

ودا، سائر ارباب انواع بومی و درست است که نسبت به نام ب. آنھا تقليدی است
يونانی بيشتر در مسکوکات کنيشکا به ضرب رسيده و در قشنگ ترين و 

» سلين«و » ھليوس«قديميترين سکه ھای او آفتاب و مھتاب به نام ھای يونانی 
نمايش يافته اما اين باعث شده نميتواند که در معتقدات کنيشکا بوديزم اثری نکرده 

و نام او به رسم الخط » ساکيامونی«که در آن تصوير چون مسکوکاتی . باشد
يونانی به ضرب رسيده به سال ھای اخير سلطنت کنيشکا نسبت ميشود، احتمال 

چيز ديگری . دارد که بعد از چند سال حکمفرمائی داخل ديانت بودائی شده باشد
که برای بودائی بودن کنيشکا در سالھای اخير عمر او دليل می آرند، تعمير 
استوپۀ بزرگی است که در حوالی پشاور ساخته بود و حين حفريات از آن با 

  .بعضی اشيای يادگار بودا، سکه کنيشکا را ھم يافته اند

  

» ھندوسيت«موسيو سيلون لوی مستشرق فقيد فرانسه در نوته ھائی که راجع به 
ف و پاريس شايع شده افسانه ھائی را کش» ژورنال آسيائی« در 1896نوشته و در 

در . ترجمه نموده که روابط کنيشکا را با علمای بودائی معاصرش نشان ميدھد
ميان قصه ھائی که در مجلۀ مذکور شايع شده دوی آن بخوبی کنيشکا را روی 

در اولی که بواسطۀ ذکر نام کنيشکا دلچسپ است، چنين ذکر . صحنه ميگذارد
- کی«واست رفته شھر نام داشت، ميخ» تچا-نی-کی-تان- چن«پادشاھی که : رفته

پادشاھی بود » شا-کين«در قبيله : دومی چنين مينويسد. را معاينه کند» تچا-نی
مشاراليه برای گرفتن ھند شرقی عازم شد و . »تچا-نی-کيا-تان-چن«موسوم به 

چون آنجا را اشغال و اھالی را مطيع خود ساخت، اقبالش به منتھای عروج رسيد 
مه ميترسيدند و چون به مملکت خود مراجعت طوريکه از نيرو و ج;ل او ھ

ميکرد به مملکت ھمجوار استوپه ئی را مشاھده کرد که قرار گمان استوپۀ بودائی 
  .بوده است

  

  

  جانشينان کنيشکا

  



جانشينان کنيشکا يعنی سائر شاھان دودمان دوم کوشان عبارت از يک سلسله 
ود و نسبت به خود کنيشکا ختم ميش» ايشکا«پادشاھانی اند که اسم شان به کلمۀ 

بھر جھت تا جائی که مدققين در بارۀ آنھا . معلومات ما در بارۀ آنھا محدودتر است
اظھار نظر نموده اند ولو دو سه سطر ھم باشد، اتخاد نموده و در موردش ذکر 

ناگفته نماند که تا حال بصورت يقين معلوم نيست که بعد از فوت کنيشکا . ميکنيم
روی ھمرفته بعد از او نام ھای چندين نفر که عبارت . رسيده استکی به سلطنت 

باشد، يکجا و يکدم در نظر » کنيشکای دوم«و » ھوويشکا«، »واسيشکا«از 
بعضی را مسکوکات و برخی را کتيبه ھا آشکار ساخته اما . مدققين جلوه نموده اند

يا اين سه نفر حقايق ھنوز مستور و اظھار نظريه در اطراف آنھا مشکل است که آ
يکجا در نقاط مختلف قلمرو امپراطور کنيشکا به سلطنت رسيده و يا عليحده 
عليحده و اگر جدا جدا و يکی پشت ديگر سلطنت نموده باشند، آيا کی اول و کدام 

ونيسنت سميت . دوم بر تخت نشسته و ترتيب بين آنھا چطور بوده است
در » واسيشکا«تيبه ھا در حاليکه  چنين مينويسد که قرار مفھوم ک)24(انگليسی

» ماتورا«در .  م60 و 33در سال ھای بين » ھوويشکا«و .  م24حوالی سال 
که ميتوان او را » کنيشکا«حکمفرمائی ميکردند، شھزادۀ ديگری موسوم به 

بھترين راه . پنجاب حکومت مينمود» آرا«در .  م41کنيشکای دوم خواند، در سال 
و » واسيشکا«دۀ مؤرخ انگليس اين است که حل اين موضوع قرار عقي

يعنی (پسران کنيشکا بودند و در حاليکه پدر آنھا در ماورای کوه ھا » ھوويشکا«
چون از . مصروف پيکار بود، در ھند عليا نايب الحکومه گی مينمودند) آريانا

ھيچ سکه بدست نيامده و کسی سکۀ او را تا حال نميشناسد، ونيسنت » واسيشکا«
از ين نتيجه گرفته اظھار نظريه ميکند که اين شھزاده قبل از پدر خود سميت 

کنيشکا، مرده و بعد از کنيشکا تمام امپراطوری کوشان به پسر ديگرش 
» کتيبه ھای خروشتی« کتاب 81مستر کنو در صفحه . رسيده است» ھوويشکا«

است که بعد پروفيسور ليودر به اين عقيده : "مينويسد» ليودر«از زبان پروفيسور 
کنيشکای دوم . از وفات کنيشکای کبير امپراطوری او به دو حصه تقسيم شده است

معذالک چندی بعد . پسر واسيشکا در شمال و ھوويشکا در ھند سلطنت مينمود
به عنوان .  م51مناطق شمال ھم بدست ھوويشکا اداره ميشد زيرا در سال 

تر کنو مينويسد که اين نظريه مس.  ياد شده است)25(امپراطور در کتيبه وردک
در ين . اگرچه تنھا نظريۀ رضائيت بخش است، بازھم کمی اص;حات ميخواھد

شبه ئی نيست که واسيشکا جانشين کنيشکای کبير بود، آخرين سنه ئی که از 
است  و واسيشکا حتی در سال ھای مابعد ھمين .  م23کنيشکا بدست آمده سال 

ً بوده مشاراليه يحتم; پسر کنيشکا بوده زيرا پسر تاريخ دارای عنوان امپراطوری
خود واسيشکا ھم کنيشکا نام داشت و اگر چه سکه ئی بنام خود نزده، بجای پدر 

آخرين تاريخی که از ھوويشکا بدست آمده . خود کنيشکای کبير جلوس نموده است
 من است و احتمال دارد که در حوالی ھمين زمان وفات نموده باشد و.  م28سال 



گمان ميکنم که بجای او کنيشکای دوم پسرش به عنوان امپراطور جلوس نموده 
  .باشد

  

فرانسوی ھم به ھمين عقيده است و ترتيبی را که » واله دو پوسن«ناگفته نماند که 
ًمستر کنو در تعيين جانشينان کنشکای کبير گرفته عينا مراعات ميکند يعنی در 

نشينان کنيشکای کبير ميداند در ميان آن ھر دو حاليکه واسيشکا و ھوويشکا را جا
چون قراريکه باG گفتيم تمام . وجود و سلطنت کنيشکای دوم را ھم قبولدار ميشود

اين چيزھا نظريه است و از لحاظ ترتيب از ديگر موارد خصوصی وقايع تاريخی 
  .بھتر است، ما ھم آنرا مراعات ميکنيم

  

  

  واسيشکا

  

نايب السلطنه » ماتورا«نيشکا کبير است که زمانی در واسيشکا يکی از پسران ک
اسم اين پادشاه در کتيبه قريب . بوده و بعد از فوت پدر جانشين او گرديده است

 29 – 26 است و در دو کتيبه ديگر که به سالھای 24ماتورا که تاريخ آن سال 
جھول سکۀ او تا حال بدست نيامده و سراسر م. سنه خورده اند، ذکر رفته است

قريب سواحل اندوس که به حکم پسرش کنده شده با » آرا«نام او در کتيبه . است
  .ھم ياد شده است» واجاشکا«جزئی تحريفی 

  

  

  کنيشکای دوم

  

است که » واسيشکا«يعنی شاه فوق الذکر » واجشپا«يا » واجاشکا«اين شاه پسر 
ن ترتيب اگر به اي. اسم او را با مختصر تحريفی بدو صورت فوق ھم مينوشتند

گرفته شود کنيشکای دوم نواسۀ امپراطور بزرگ کنيشکا بزرگ بود چنانچه اکثر 
مدققين اروپائی به اين نظريه مايل اند و قرار نظريه بعضی ھا کنيشکائی که در 

  .پنجاب ذکر شده عبارت از ھمين کنيشکای دوم ميباشد» آرا«کتيبه 

  

 نوشته )26(: اين باب مينويسدچنانچه موسيو کنو مستشرق معروف نارويژی در
قريب اندوس پيدا شده به وجود کنيشکای دوم » آرا«خروشتی کتيبه ئی که در 

مھاراجا، راجاتی راجا، دواپوترا، «اين کتيبه در در زمان سلطنت . شھادت ميدھد
 يعنی در عصر پادشاھی سنه خورده که عنوان )27(»کيزارا واجشکا پوترا کانيشکا

عنوان قديمی ھند؛ » مھاراجا«.  چندين مملکت اتخاذ نمودهخود را قرار عرف
يعنی » دواپوترا«ًيعنی شاھنشاه، عنوان امپراطور اص; ايرانی؛ » راجاتی راجا«



به . يعنی قيصر، عنوان رومن ميباشد» کيزارا«پسر آسمان، عنوان چينی؛ و 
» رياناآ«وضاحت معلوم ميشود که اين کنيشکا عناوين شاھی چھار مملکت مجاور 

دليليکه برای اثبات وجود دو کنيشکا می آرند، قرار آتی . را انتخاب نموده است
مھاراجا، «عنوان امپراطوری، » واسيشکا«پروفيسور ليودرز مينويسد که : است

» بانرجی«را حتی در زمانی داشت که قرار نظريه » راجاتی راجا، دواپوترا
طور کنيشکائی که در در کتيبه کنيشکای بزرگ ھنوز حکمفرمائی داشت و امپرا

ذکر شده از آن جھت نام پدر خود را با نام خود ع;وه نموده است تا با » آرا«
» واسيشکا«در کلمه » س«از طرف ديگر چون . کنيشکای کبير فرق و تميز شود

به اين طريق گفته . ھم نوشته اند» واجشکا«ظاھر و تيز تلفظ ميشود، آنرا بشکل 
ذکر شده، واسيشکا، پسر و جانشين » آرا«کنيشکائی که در کتيبه ميتوانيم که پدر 

  .کنيشکای کبير بوده است

  

  

  ھوويشکا

  

ھوويشکا که در اثر تغييرات رسم الخطی ھوشکا، ھووشکا ھم ياد شده در ميان 
شاھان س;لۀ دوم کوشان بعد از امپراطور کنيشکا نسبت به ديگران معروف تر 

  .است

  

وائل جنرال بزرگی تصور ميکند که از طرف کنيشکا برای موسيو کنو او را در ا
مشاراليه او را بطور احتمال برادر واسيشکا دانسته . فتح کشمير تعيين شده بود

 Gًمينويسد که بعد از رسيدن برادر خود به مقام امپراطوری يا بعد از وفات او او
نا گفته . يده در وGيات شرقی حکمران يا نائب السلطنه گرد33در حوالی سال 

نرسيده و ) راجاتا راجا( بمقام  امپراطوری 40نماند که مشاراليه پيش از سال 
مستر کنو . داشت» شاه پسر آسمان«يعنی » مھاراجا دواپوترا«ھنوز فقط عنوان 

ً ھوويشکا خود را کام; عليحده و مستقل نساخته 40به اين عقيده است که تا سال 
پيشتر متذکر شديم که ھوويشکا . رب سکه نمودهو بعد از ين تاريخ شروع به ض

در قسمت ھای ھندی و کنيشکای دوم در قسمت ھای آريانا به سلطنت رسيده 
 در قسمت ھای آريانا ھم 40اما چندی بعد يا واضح تر بگويم بعد از سال . بودند

 ياد شده )28( به عنوان امپراطور در کتيبه وردک51نفوذ پيدا کرد چنانچه در سال 
ست و اين خود بھترين دليلی است که حکمفرمائی و آمريت ھوويشکا را در ا

از ] 1316[در نتيجه حفريات پارسال . افغانستان شرقی آنوقت و ھند ثابت ميکند
 قلمرو نفوذ )29(ونسنت سميت. بگرام مسکوکات ھوويشکا به کثرت يافت شده است

يشکا مانند جد خود کنيشکا در ھوو. او را از کابل تا کشمير و ماتورا انبساط ميدھد
انبساط ديانت بودائی و تعمير عمرانات مذھبی شوق مفرطی داشت و در ماتورا 



معبد با شکوھی بنام خود آباد نمود اما با وجود اين ھم احترام و پرستش سائر 
، »ھراکلس«ارباب انواع در عصر او ھم آزاد بود چنانچه در سکه ھای او 

و بسياری از ) رب النوع آتش(» فارو«، »ويزلکھا«، »سکاندا«، »سراپليس«
اين مثال ھا بخوبی ارائه ميکنند که با وجود . ارباب انواع ديگر ھم نمايش يافته اند

نبود » آريانا«انبساط و شيوع خود، دين بودائی در عصر کوشانی ھا تنھا مذھب 
منتھا . دبلکه پھلوی او ارباب انواع ھندی، باختری، يونانی ھمه پرستش ميشدن

بوديزم با معابد بزرگ و کثرت علمای خود نسبت به ديگران با عظمت و ج;ل 
معلوم ميشد و شاھان کوشانی ھم نظر به اھميت آن بيش از پيش در کثرت 

  .عمرانات و تقويه روح مذھبی آن ميکوشيدند

  

  

  )182  – 220(واسودوا 

  

به سلطنت .  م182در حوالی » واسودوا«شاھی موسوم به » ھوويشکا«بعد از 
در کتيبه ھای . دارد ھندی است» ويشنو«اسم اين شاه با قرابتی که به کلمه . رسيده

در .  سنه خورده ھم نامی از او برده شده است98 الی 67که به سال » ماتورا«
تحرير ميباشد و اشکالی که در » بازودس«مسکوکات اسمش به رسم الخط يونانی 

را نمايش » شيوا«و ) الھه فراوانی(» انائيتاس«، »نانا«ًآنھا ديده ميشود عموما 
در حقيقت صورت اصلی اسم . ھندی است» واسودوا«باGتر گفتيم که نام .  ميدھد

. بوده و در فضای ھندی شکل نوی بخود گرفته است» واسوشکا«اين شاه 
در عصر زمامداری او .  سال سلطنت نموده25ًواسودوا روی ھمرفته تقريبا 

 آريانا آھسته آھسته از امپراطوری کوشانی مجزا شده و بيشتر نفوذ قسمت ھای
چنانچه چندين دليل مثل وجود کتيبه ھای او . واسودوا در مناطق ھندی حس ميشود

» شيوا«، نمايش يافتن »واسودوا«به » واسوشکا«در ماتورا، ھندی شدن نام او از 
  .در مسکوکات او اين نظريه را تقويت ميکند» نانا«و 

  

  

  رول مبلغين آريانا در انتشار ديانت بودائی در چين

  

» کنيشکا«و » ويما کدفيزس«وقوع محاربات بين کوشانی ھا و چين در عصر 
مانند اکثر جنگ ھا که اقوام مختلف را بھم در تماس ميآورد، کوشانی ھای آريانا 

ينه را و چينائی ھا را بيش از پيش به اخ;ق و روحيات يکديگر آشنا ساخته و زم
ًبرای استقرار روابط دائمی بين آنھا و خصوصا برای انبساط ديانت بودائی در 

بودائی شدن کوشانی ھا برای احيا و . چين و شرق اقصی خيلی ھا مساعد ساخت
انبساط دين ساکيامونی آب حيات شده اسباب انتشار آن اول در آن نقاط آسيای 



يعنی بعد از بکتريان . وذ آنھا بودمرکزی گرديد که جزء امپراطوری و يا تحت نف
چون در اثر . مناطق ماورای اکسوس و کاشغر بنوبۀ خود بودائی شدند) باختر(

فتوحات پان چااو، جنرال چين بطرف غرب امپراطوری چين به کاشغر و مناطق 
قشون چينی حين مراجعت، تصاوير . مجاور پامير و پاردريای آمو تماس پيدا کرد

يعنی ھندوچين آنوقت » سريند«ئی را از ين نقاط که يونانی ھا و مجسمه ھای بودا
امپراطور آنوقت » مينگ تی«قرار يکی از روايات قديمه . ميگفتند با خود بردند

از ديدن مجسمه ھای بودا به حيرت رفته، خواست که اساس .)  م58 – 75(چين 
آنوقت . ه شوندآئين نو را بشناسد و حکم داد تا مبلغين از آريانا و ھند خواست

و ديگری » مانتانگا«کوشانی خا دو نفر از علمای معروف خود را که يکی 
ًنام داشتند و محتماG گندھاری بودند با يک عده کتب مذھبی به چين » گوبھارانا«

. بودائی شد.  م64فرستاده و در نتيجه در اثر مساعی آنھا امپراطور چين در سال 
مبلغين يکه يکه به . ه روی ديانت بودائی باز شدبه اين ترتيب که دروازه چين ب

انتشار آن در آن طرف صرف مساعی نموده رفتند اما اقدامات جدی که برای 
بودائی ساختن چين به عمل آمده است از اواسط قرن دوم مسيحی شروع شده و 

، )باميانی ھا(باختری ھا، فنينانی ھا : پيشقدم اين کار علمای امپراطوری کوشانی
يسائی ھا، کابلی ھا، علمای ھده، پشاوری و کشميری بودند که به تعداد زياد کاپ

. بطرف چين رفته از راه خطابه و تبليغ خدمات شايانی به انتشار دين بودا نمودند
چون در اثر ابتکار، جرئت، استقامت، زحمت کشی آنھا و جرئت افزائی شاھان 

ھندی ھم به تعقيب ايشان به راه مبلغين . کوشانی راه تبليغ بطرف شرق گشاده شد
)30(.افتادند

  

  

از طرف کوشانی ھا بطرف چين رفت، .  م160اولين دسته مبلغينی که در حوالی 
نام داشتند و چينائی ھا » چو شو فو«و » چه چان«ھيئتی بود که اعضای بارز آن 

در . ياد ميکردند» شھزاده ھندی«و دومی را » شھزاده يوچی«اولی را به لقب 
ھيئت ديگری که ممکن اعضای آن ھندی بوده باشد  به .   م190الی حو

پسر يکی از سفرای » چه کين«به چين واصل شد و بعد » دارماراکا«رياست
اين . به چين رفته بود به ھيئت مذکور شامل شد.  م180کوشانی که در حوالی 

 بودائی مستقر شده و به اعمار چندين معبد» ھونان«در » لويانگ«ھيئت در مقام 
 ھيئتی مرکب از آريائی ھا و ھندی ھای 3در اوائل قرن . کامياب شدند

اعضای آريائی آن عبارت بود . امپراطوری کوشان به طرف چين عازم شد
پسر يکی از تاجران گندھارا که در قوانين بودائی دسترس » سنگ ھوئی« : )31(از

که » دھارماکاG «)32(.زياد داشته و چندين کتب مختلفه را ترجمه نموده بود
) 32(بار اول به چينائی ترجمه نمود.  م256اصوGت مربوطه معابد را در حوالی 

متمکن شده » کانسو«دوم که از طرف پدر يوچی بود و در ع;قه » دارماکسا«
اين مبلغ شاگردی داشت موسوم به .  خيلی شھرت بلند داشت266بود در حوالی 



.  م302ز مھاجرين يوچی بود و در حوالی که او ھم پسر يکی ا» چو شو Gن«
متمرکز شده » سين کان«اين دو مبلغ اخير در ع;قه . صاحب شھرتی شده بود

به اين منوال در اثر استقامت . امپراطوری چين را بودائی ساختند» تسن«خانواده 
و مداومت مبلغين آريائی و ھندی تبليغ مرحله او خود را در چين طی نموده و در 

  .ًدور فرمان امپراطوری دين بودائی رسما در چين شناخته شداثر ص

  

بطرف چين » داھارما ميترا«و » ويما Gکسا«) ...  خوانده نميشود.............(
بعد از ايشان راھب ديگری از اھل گندھارا که از احفاد خانواده شاھان . رفتند

 و تبليغ را بطرف شرق ياد ميشد بنای مسافرت»  گونا وارمان«کاپيسا  بود و بنام 
مشاراليه بواسطه تبحری که در علوم مذھبی و اشتياق فوق العاده ئی که . گذاشت

در تبليغ امور دينی داشت از حيات آرام  درباری و تاج شاھی کاپيسا گذشته اول 
به ديدن جزيره سي;ن رفت و از آنجا بطرف جاوا که ھنوز سرزمين برھمنی بود، 

و در اثر اجتھاد خود، شاه و ملکه آنوقت جاوا را بدين بودا برای تبليغ عازم شد 
، که »ليو يو«چون آوازه شھرت او در شرق بلند شد، امپراطور چين، . داخل کرد

 به 424بود آرزومند م;قات و شناسائی او شده و در » سونگ«از خانواده 
دعوت ھدايت داد تا عالم معروف کاپيسائی را به چين » تونکن«حکمران چينی 

 به نانکن 431خواھش امپراطور چين را قبول نموده در » گونا وارمان«. کند
ليويو در جوار قصر امپراطوری معبد مجلل و با شکوھی آباد نموده و عالم . رفت

کاپيسائی در آنجا تا آخرين دقايق حيات به ترجمه آثار بودائی به چينی اشتغال 
در اوائل » بودھاجيوا«و » بودھاياسا «باGخره دو نفر عالم معروف کابلی،. داشت
 عازم چين شده در تراجم کتب بودائی به چينی از خود يادگارھای زيادی 5قرن 

  .گذاشتند

  

.  مسافرت مبلغين آريائی بطرف چين سريع تر و تعداد آنھا بيشتر گرديد6در قرن 
ده به  در اثر تھاجم ھياطله بيش از سه ھزار علما از آريانا برآم525در حوالی 

بودھی «ترکستان شرقی، سي;ن، برما و چين منتشر و پنا گزين شدند و حتی خود 
ًبيست و ھشتمين صدر علمای طريقه شمال ھم مجبورا بطرف شرق اقصی » دارما

سپس دو نفر ديگر از گندھارای شرق . رخت کشيد و در چين شمالی متمرکز شد
ھر دو معاصر ھم بودند و بين که » جيناگوپتا«و » نارن دراياسا«، )اھل پشاور(

 امرار حيات می نمودند، از راه ختن و لب نور بطرف چين 528 – 605سالھای 
ً دفعتا احساسات نفرت آميزی در چين پيدا شده و از قتل 575چون در . رفتند

بطرف منگوليا نزد خان ترک  » جينا گوپتا«بودائی ھا خود داری نميکردند، 
ع به تبليغ در ميان ترک ھا نمود و خان مذکور را پناه برده و شرو» دبوخان«

  .بودائی ساخت

  



علمای آريائی و .  م6تا اوائل قرن . م2خ;صه به ھمين ترتيب از اواسط قرن 
کابلی، کاپيسائی، (ھندی امپراطوری کوشانی، خصوص علمای گندھاری 

 با حرارت فوق العاده به انتشار بوديزم در ترکستان شرقی، چين،) پشاوری
سي;ن، جاوا وغيره نقاط شرق اقصی کوشيده نژاد زرد را داخل ديانت بودا 

و چون يکبار دين نو در چين راوج يافت و از ميان خود چينائی ھا علمائی . نمودند
سر برآورد، قافله ھای مسلسل علما و زوار برای ديدن مقامات بزرگ مذھبی بلخ، 

ده و اين رفت و آمد از راه واخان و باميان، کاپيسا، ھده و نقاط ھندی براه افتا
پامير، از ماورای اکسوس از طريق کشمير و بحر تا زمانه ھای مقارن ظھور دين 

  .اس;م دوام داشت

  

  

  صنعت گريکوبوديک آريانا و انتشار آن بطرف شرق

  

نيز ميگفتند و با » صنعت گندھارا«صنعت يونانو بودائی که تا اين اواخر آنرا 
وم شد که خاک اصلی تولد و نشو و نمای آن وادی ھای دو طرفه کشفيات جديد معل

است، در عصر کوشانی به ) باختر در شمال و کاپيسا و ھده در جنوب(ھندوکوه 
اسباب ظھور اين صنعت و تاريخچه تحوGت . منتھای مراتب کمال خود رسيده بود

 به اين می ًآن بحث طويلی است که در اينجا متاسفانه بيان نميتوانيم و مختصرا
در اينجا باز . پردازيم که چطور از کانون خود، آريانا، بطرف شرق انتشار يافت

 اين صنعت با ايشان 6 و 5در قرن . دست علما و مبلغين بی مدخليت نيست
انتشار يافته و به حمايت » ھومان«و » شانسی«ًمخصوصا به چين شمالی، در 

قوانين صنعت ھيکل تراشی يونانی . در آنجا تمرکز گرفت» توبه«شاھان خانواده 
چون با مفکوره مذھبی بودائی تخمير شده بود، با تمام اسرار و معانی در معابد 

ھمان طوريکه در اروپا صنعت قديم را رھبانان غربی و . مملکت ما حفظ ميشد
و صومعه ھای روما محافظه نمودند، در آسيا علمای ) بيزانس(دولت روم شرقی 

ھيچ يک . مان کار را کردند و صنعت را با مذھب زنده نگه داشتندًوطن ما عينا ھ
از راھبين و علمای آريائی نبود که بر طبق قوانين اساسی استادان ھيکل تراش در 

پس با ايشان و مسافرت . کشيدن تصاوير و تراش ھيکل ھا مھارت نداشته باشند
ا قافله ھا از ھای آنھا به طرف شرق اين صنعت از سرحدات وطن ما برآمده ب

طريق ترکستان و از راه ختن، تمشک، کوتچه، توئن ھوانگ بطرف چين و شرق 
 شرق اقصی 7 و 6اقصی رھسپار شده عامل رنيسانس يا ترقی صنعت در قرن 

، »Gنگ من«و » تاتونگ«تصاوير ديواری ترکستان شرقی، ھيکل ھای . گرديدند
 صنايع اوليه جاپان، تمام و در اثر آن» تانگ«و » توبه«صنعت عصر خانواده 

اينھا بصورت مستقيم و غير مستقيم در اثر نفوذ صنعتی بميان آمده اند که کانون 
  .آن آريانا بود



  

  

  سقوط اقتدار کوشانی ھای بزرگ

  

پيشتر گفتيم که با ھوويشکا دورۀ عظمت و اقتدار کوشانی ھا در اواخر قرن دوم 
 عظمتی را که س;لۀ اول کوشانی بلی، آن امپراطوری با. عھد مسيحی تمام شد

تأسيس نموده، سر حلقه س;له دوم، کنيشکای ) کجوG کدفيزس و ويما کدفيزس(
کبير، با سياست عاق;نه و کاردانی و با نيروی قوای فوق العاده خود وسعت داده 
از ھامون سيستان تا وادی تارم و گنگا انبساط داد که در آسيای مرکزی، در ميان 

دو امپراطوری مقتدر .  چين و رومن مقتدرترين دولتی شمرده ميشدامپراطوری
وقت، چين و روم، با برقراری و استحکام روابط خود با ايشان اصرار و جديت 

عروج امپراطوری کوشان در آريانا يکی از مھمترين دوره ھای . زياد داشتند
 در قسمت ج;ل و عظمت آريانا را نشان ميدھد و طوريکه در پايان اين سطور،

: عموميات دورۀ يوچی خواھيم ديد، برای انبساط و ترقی ھر شعبه حياتی مملکت
صنعت، ديانت، ادبيات، تجارت، معارف وغيره زمينه خيلی مساعد افتاد و 
بصورت عجيب اتفاقات نيکی بھم تصادف شده و اسباب پيشرفت و ترقی مبانی 

يکند، واضح معلوم ميشود که ًقراريکه قرائن عموما دGلت م. مدنيت گرديده بود
، اين »واسودوا«در ربع اخير قرن دوم مسيحی در سالھای اخير سلطنت طوGنی 

امپراطوری بزرگ رو به انحطاط گذاشته و در اثر اضمح;ل آن طوريکه ھميشه 
در مورد سلطنت ھای بزرگ آسيائی ديده ميشود، يک عده حکومات کوچک 

ه که چگونگی احوال آنھا بواسطه تاريکی محلی در ھر گوشه و کنار بميان آمد
ًمعموG . عمومی اوضاع قرن سه و خوردی و بی اھميتی خود آنھا مستور است

مؤرخين به اين حدس ميزنند که امپراطوری کوشان در سال ھای اخير 
. در اثر ظھور امپراطوری بزرگ ساسانی ايران رو به تنزل گذاشت» واسودوا«

بی مورد نيست زيرا کوشانی ھا به تقليد يونانی ھا اين حدس تا يک اندازه ئی 
چون در آريانا وضعيت خود را محکم و استوار ساختند، آھسته آھسته بطرف ھند 
فتوحات نموده تحت فضای ھند بسيار چيزھای آنھا ھندی شده رفت چنانچه حتی 

چون امپراطور کوشان متصرفات زياد در . پيرايه ھندی دارد» واسودوا«نام 
ھند داشت، از اداره آن برآمده نتوانسته و قسمت ھای کوھستانی آريانا آھسته خاک 

طبيعی چون ساسانی ھا تازه به اقتدار رسيده . آھسته از دست شان خارج شده رفت
و دولت تازه نفس و مقتدری در غرب آريانا بميان آورده بودند از عدم نفوذ آخرين 

ده پيش قدمی نمودند و قوای خود را شاھان کوشان به سرحدات غربی استفاده نمو
به تدريج در سيستان، خراسان، مارجيان و خوارزم انبساط داده به فکر اقدامات 
ديگری بودند چنانچه نايب الحکومه ھای ساسانی که در خراسان مقرر ميشدند به 

و حکومت اين وGيت به اندازه ئی مھم بود که ھر . لقب شاه کوشانی ياد ميشدند



ی که در آينده بر تخت شنھشاھی می نشست، ميبايست در زمان شھزاده ئ
بھر جھت بعد از ينکه . شھزادگی مراتب اين نايب الحکومه گی را گذرانيده باشد

وفات نموده و امپراطوری کوشان سقوط ميکند، .  م220در حوالی » واسودوا«
 بلکه دو نفوذ ساسانی ھا بصورت مستقيم و فوری در آريانا انبساط پيدا نميکند
) باختران(سلطنت کوچک  کوشانی در شمال و جنوب ھندوکوه يکی در بکتريان 

و ديگری در کابلستان عرض وجود ميکنند و تا زمان ظھور ھياطله از خود دفاع 
ميکنند و تا جائيکه مقدور ايشان بود نه تنھا پيش قدمی ھای ساسانی ھا بلکه 

ميسازند و چون بھمين منوال تا قرن تجاوزات سائر متھاجمين شمال را ھم متوقف 
 حيات و حکومت ھای خود را محافظه نمودند، امکان دارد، بلکه طبيعی مينمايد 5

که با ساسانی ھا تمايل و نزديکی نشان داده و حتی در سال ھای اخير تحت تيول 
بعد از سقوط عظمت کوشان قسمت ھای ھندی مربوط . آنھا ھم آمده باشند
ًبيعتا دچار پراگندگی شده بدست يک عده نايب الحکومه ھا امپراطوری آنھا ط

بود » سوراشترا«و » اندرا«ًحکومتی که در ھند متعاقبا سر کشيد، سلطنت .  افتاد
قد بلند نموده، از کوه ھای » دکن«و جلگۀ مرتفعه » کتياوار«که از شبه جزيرۀ  

 مزيد آن خارج .در جنوب انبساط داشت» کرشنا«در شمال تا رودخانه » وينديا«
  .موضوع کتاب ما است

  

  

  

  

  انعکاس دورۀ انحطاط

  روابط کوشانی ھای کوچک کابل با ساسانی ھا

  

آيا در اخير دوره انحطاطی که کوشانی ھا به آن دچار شدند و تفصيل آن پيشتر 
ذکر شد، کوشانی ھای کابل يا بزبان ديگر بگوئيم کوشانی ھای کوچک با ساسانی 

ه منتھای اقتدار خود بودند چه رابطه ئی داشتند؟ و با آنھا به ھا که در ين وقت ب
چه وضعيتی پيش می آمدند؟ اين يک صفحه ديگريست که روی ھمرفته تاريک 

  .مانده و تا اندازه ئی که معلوم است تفصيل ميخواھد

  

يعنی شروع دورۀ .  م320بعضی مؤرخين به اين عقيده اند که بعد از تاريخ 
نی آھسته آھسته به تدريج چيزی بصورت مستقيم جزء قلمرو انحطاط دولت کوشا

نفوذ ساسانی ھا شده و قسمتی ھم با وجوديکه در دست شھزادگان کوشانی بود 
تحت تيول آنھا آمده بود زيرا چون کوشانی ھا فتوحات خود را بطرف شرق در 

ات ھند ادامه داده رفتند، در عقب اراضی حواشی غربی امپراطوری آنھا تحت اثر
با تفصيلی که پيشتر داديم اين نظريه تا اندازه ئی جنبه مبالغه . ساسانی ھا درآمد



اردشير بابکان مؤسس سلطنت ساسانی در اوائل سلطنت خود . کارانه ھم دارد
بيشتر توجه خود را بطرف غرب امپراطوری مبذول داده ھر چه جديت داشت به 

، »ارمنستان«و » آذربايجان«، »نھمدا«، »مديا«اين مسئله معطوف نموده بود تا 
يعنی قسمت غرب ف;ت ايران را اول از تحت نفوذ معنوی آخرين حکمرانان 

ًبکاھد و ثانيا آن قسمت ھا را زودتر بخود ملحق سازد تا از اثر » ارساسيد ھا«
پروپاگند و نفوذ رومائی ھا مصئون باشد و بعد از آن اگرچه خراسان، مارژيان و 

 طرف شرق به قلمرو خود ملحق ساخت، اما آريانا در آن شامل خوارزم را ھم از
 از خود دفاع نموده و 4نبود و طوريکه ديديم کيداری ھا در باختر تا اوائل قرن 

 وجود داشتند ولی نا گفته نماند که کيداری ھا 5کوشانی ھای کابل تا اوائل قرن 
 ع;وه خراسان به اگر در باکتريان از خود دفاع می نمودند، نفوذ ساسانی بر

چنانچه بمجرديکه کيداريھا بجنوب ھندوکوه . رسيده بود) باختر(آستانه بکتريا 
ًفرود آمدند، ھياطله با اشغال جای آنھا فورا با فيروز ساسانی که به دروازۀ 

پس اگر نايب الحکومه ھای ساسانی . بکتريان رسيده بود، داخل پيکار شدند
ن حکمران خراسان و شاه کوشانی ھا خوانده اند خراسان، خود را مقارن اين زما

و حتی بنام خود ھم سکه ميزدند تا يک حدی از مناسبت خالی نبود زيرا خراسان 
پيشتر گفتيم که شھزادگان . آنوقت به طرف شرق دامنه خيلی وسيعی داشت

ساسانی پيش از اينکه بر تخت امپراطوری جلوس کنند، در خراسان که مھمترين 
ت ساسانی شده بود، مدتی به حکمرانی ميگذرانيدند چنانچه در ميان وGيت دول

شاھان ساسانی شاھپور اول، ھرمزد اول، بھرام اول و بھرام دوم به عنوان 
حکمران خراسان و شاه کوشانی ھا يا شاه بزرگ کوشانی ھا در زمان شھزادگی 

نی، ايشان خود در خراسان حکمفرمائی کرده اند و چون به ع;وه خود شاه ساسا
ايشان را در تاريخ بنام شاه کوشانی و . ھم در موقع خود در ين وGيت سکه ميزدند

  .ساسانی ھم ياد کرده اند

  

در باب روابط شاھان کوچک کوشانی کابل و ساسانی ھا چيز صريح و گشاده 
اگرچه طبری مينويسد و پروفيسور ھرتزفلد آلمانی تصديق ميکند که . نميتوان گفت

زادگان کوشانی درۀ کابل و پنجاب به اردشير  نماينده فرستاده و تيول او آخرين شھ
را قبول کرده اند ولی چيز صريحی که بر ثبوت اين نظريه دGلت کند، در دست 

چون به ضعف کوشانی ھای کوچک کابل و محدوديت زياد قلمرو نفوذ . نيست
 خراسان و سيستان  و عظمت ساسانی ھا در ين عصر و به رسيدن آنھا به)31(آنھا

و ھرج و مرج ھائی که در اثر ورود ھياطله بميان آمده بود، نگاه شود طبيعی 
بين سال . مينمايد که کوشانی ھای کوچک کابل تحت تيول ساسانی ھا آمده باشند

بھرام دوم .  م3 يا بصورت تقريبی بگيريم در اواخر قرن 277 – 294ھای 
با وجوديکه نام شاه . بل داخل مجادله گرديدسيستان را اشغال نموده و با شاه کا

کوشانی کابل معلوم نيست که کی بوده باز ھم معلوم ميشود که بھرام دوم بعد از 



فتح سيستان، وادی ھلمند و ارغنداب را اشغال کرده بطرف وادی کابل پيش آمده و 
يعنی کمی بعد . ًکوشانی ھای کابل محتم; برای دفاع خود به مقابل برامده باشند

ھرمزد دوم با دختری از شاھان کوشانی کوچک کابل ازدواج .  م4در اوائل قرن 
محاصره . م360حينيکه شاھپور دوم قلعه حميده در ارمنستان را در سال . نمود

ميکرد، در اثر شجاعت قشون کوشانی کابل و فيل ھای ھندی که تحت قوماندانيت 
ی سيستانی ھم کمکی بجا ، حاضر شده و اسکائی ھا»کرومباتس«شاه خود، 

از مسئله . رسانيدند،  بر رومائی ھا غالب آمده و شھر مذکور را فتح نمود
، شاه »کرومباتس«مزاوجت ھرمزد دوم با دختر شاه کوشانی کابل و از حضور 

کوشانی کابلستان با قشونش در جمله عسکر شاھپور دوم بر عليه رومائی ھا 
عد از مقاومت بر عليه بھرام دوم تاب معلوم ميشود که کوشانی ھای کابل ب

اين .  م5نياورده، تيول ساسانی ھا را قبول کرده اند و تا اواخر ربع اول قرن 
  . وضعيت دوام کرده است

  

ًناگفته نماند که در اثر حفريات اين چند سال اخير در ين قسمتی که فع; بحث 
ير کوشانی جنوب ميکنيم تا يک اندازه روشنی افگنده شده و از ين شاھان اخ

از دره ککرک . ھندوکوه سکه، تصوير، مجسمه وغيره ع;ئم بدست آمده است
شاه «آنرا » ھاکن«باميان تصوير رنگه يکنفر پادشاه اين طبقه که موسيو 

خوانده و ار درۀ فندقستان غوربند مجسمه پادشاه و ملکه با مسکوکات و » شکاری
مده است، معلوم ميشود که کوشانی از تپۀ مرنجان کابل مسکوکات زياد بدست آ

قلمرو خيلی محدودی داشته و در تۀ دره ھای عميق . م6 و 5ھای کوچک در قرن 
و دور افتاده حکومت مينمودند و در البسه و زيورات آنھا بع;وه نفوذ بومی 

در خاتمه اين بحث به ذکر اين می . محلی، اثرات لباس ساسانی مشاھده ميشود
قستان زير تخت مجسمه پادشاه و ملکه ظرفی پيدا شد که در آن  پردازيم که در فند

يکی از اين مسکوکات مربوط به . بع;وه خاکستر مسکوکاتی ھم گذاشته شده بود
و ديگر ھا مسکوکات مخلوط مس و نقره .)  م628 – 590(خسرو دوم ساسانی 

.) م5 و 4قرن (يا آخرين شاھان کوچک کوشانی کابل » ناپکی ھا«ايست که به 
)32(.نسبت ميدھند

  
 


