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خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی 

 و سنتزی )آمیزه یی( پارسی دری

 هفتمبخش 

 دوره  کوشانی

 
ی می پردازیم که یتوده هادر این بخش به بررسی 

یا خاری ت  ) تنیسکایی خ  ایرانی گویشوران زبان 

« زبان پارسی میانه خاوری پسین» نیز و کوشانی(

یکی بخش ن . در واقع، ایبوده اند (باختریزبان )

زیرا  ،کتاب دست داشته استهای مهم ترین بخش از 

بیشتر ربط می گیرد به دوره فرمانروایی 

در کوشانیان که دردمندانه در باره این دوره 

اطالعات بس اندکی در دست است و زبان پارسی دری 

 می شود گفت تقریبا در تاریکی به سر می بریم.

یخی این به ویژه کمتر کسی در باره پیشنه تار

  اطالعات دقیق علمی دارد.و زبان شان توده ها 

 

در این جا می خواهم چند نکته مهم را خاطرنشان 

بخش دست داشته یکسره به کوشانیان تخصیص بسازم. 

در برنامه دارم با توجه به این که یافته است. 

ر آینده کتابی را در باره کوشانیان از روسی د

در این جا تنها  ،به پارسی دری برگردان نمایم

آن چه  به یک رشته اطالعات عمومی بسنده می کنیم.

های کیداریان و یفتلیان می  مربوط به دوره

گردد، می کوشیم در بخش های بعدی به تفصیل 

 بنویسیم.

 
یافته است  بتازروشن است آن چه در این نوشته با

و به هیچ رو نمی توان  فتح باب و آغاز کار است

فرجام کار ارزیابی کرد. هنوز  آن را سخن آخر و

مطالعات بنده در زمینه بسیار ابتدایی است. 

امیدوارم بتوانم در آینده کار را در زمینه 

   دنبال نمایم.

 

در باره کوشانیان در زبان روسی آثار بسیار 

مندی نوشته شده که مبتنی بر داده های تازه شارز
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زبان شناسی، نسب شناسی، علمی در عرصه های 

دردمندانه تا کنون تان شناسی و... اند و باس

حتا  .نددان نشده ارهیچ کدام به پارسی دری برگ

ی بسیار مهمی که نیم سده پیش از امروز یکتاب ها

به چاپ رسیده بودند و ترجمه آن ها بس مهم و از 

نج بایگانی کاولویت های تاخیر ناپدیر بود، در 

آسیای »مانند:  ؛ها در تاق نسیان گذشته شده اند

 « مرکزی در عهد کوشان

(Central Asia in the Kushan priod)  
گنجینه یی است در بر گیرنده ده ها مقاله و  که

سخنرانی بزرگترین دانشمندان خاورشناس در همایش 

بین المللی کوشانی که از سوی یونسکو به همکاری 

پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی پیشین 

دوشنبه برگزار شده بود. در 1968به سال 
1

ریاست 

 -همایش را شاد روان اکادمیسین باباجان غفور اف

رییس وقت پژوهشکده به دوش داشت. در این نشست، 

ت انجمن تاریخ قرییس و -شاد روان استاد کوهزاد

رییس وقت  -و شاد روان داکتر شاهی بای مستمندی

 باستانشناسی کشور اشتراک ورزیده بودند.

 

سیر تحول و بررسی به این که هدف ما با توجه   

تکامل تاریخی زبان  ما در بستر تحوالت سیاسی، 

از همین رو، به اجتماعی، فرهنگی و تمدنی است، 

اما پیش  بررسی دوره های یاد شده می پردازیم.

از آن بایسته است تا نگاهی به مفهوم توران 

ما در بخش های پنجم و ششم اطالعات بیفگنیم. 

، توده های انا در باره سرزمین توربایسته ر

تورانی و زبان این توده ها آورده ایم. از این 

رو، بهتر است، نخست به سراغ آن  نوشته ها 

 بروید.

 

                                     
1

استاد  -. جا دارد از دوست دانشمندم جناب آقای داوری 

 زبان و ادبیات پارسی دری دانشگاه هایدلبرگ آلمان

و شمار دیگر از  بینظیر ابراز سپاس نمایم که این کتاب

مبانی »دی لیاب )مانند کتاب سه جمکو آثار ارزشمند 

شهکار جاودانه شاد روان استاد  «زبان شناسی ایرانی

هومباخ به دسترس هلموت آبایف( را از کتابخانه استاد 

 بنده گذاشته اند.   
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به هر رو، می پردازیم به اصل مطلب. در گذشته 

پس از برافتادن دولت هخامنشی به دست گفتیم که 

اسکندر مِکدونی، شمار بسیاری از درباریان، 

ران، دولتمردان، سپاهیان، لشکریان، دبی

دفتریان، خاندان های اشرافی، بازاریان، 

هنرمندان، معماران، پیشه وران، کسبه کاران، 

کاهنان، و فشرده سخن کل دستگاه  دولت و همه 

 -آنانی که می توانستند، به خاور پشته ایران

بیشتر به گستره سرزمین بلخ و آسیای میانه 

ر دقیق شان روشن نیست. اما سرازیر شدند که شما

می تواند سر به ده ها و حتا صدها هزار نفر 

بزند. روشن است این ها زبان خود را هم با همه 

واژگان گسترده دفتری و لشکری و بازاری خود به 

 همراه آوردند.

 

گذشته از این ها، پس از لشکرکشی اسکندر به  

 شرق ایران، سپاه بیکران شاید چند صد هزار نفری

و شاید هم چند ده هزار نفری وی با بردگان 

پارسی شان برای همیشه در این سرزمین ماندگار 

شدند. این گونه، زمینه آمیزش و سنتز زبان بومی 

اوستایی رایج در بلخ با زبان های دو امپراتوری 

پارسی باستان )هخامنشی( و هلنی  -بزرگ باستانی

مد که )یونانی( فراهم گردید و زبان نوی پدید آ

با رسم الخط یونانی نوشته می شد و روشن است 

ساختار آن از ساختار پارسی باستان و زبان رایج 

در کشور بلخ متفاوت بود. می شود پیشنهاد کرد 

زبان پارسی میانه »که این زبان را به نام 

یاد کرد. چون کانون تشکل آن در « نخستین خاوری

ایی جوان گستره بلخ بوده است و هم از زبان اوست

پسین و هم از زبان پارسی باستان غربی در اثر 

؛ « یونانی»رخنه واژگان و شاید هم دستور زبان 

 تفاوت هایی چشمگیر داشته است. 

 

پس از برافتادن دولت یونان و باختری )ِسلوکی(،  

با سرازیر شدن کوشانیان، کیداریان و... و به 

ی از ویژه ره گشودن آیین نو بودایی، شمار فراون

واژه های دیگر از جمله چینی، هندی و تبتی وارد 

گستره ایران شرقی گردید. یعنی باز هم زبان 

دچار دگرگونی و دستخوش تاثیر پذیری گردید. 
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« زبان باختری»درست همین زبان نو را باید 

پسین( شمرد که بر  خاوری)زبان پارسی میانه 

نخستین تشکل  خاوریشالوده زبان پارسی میانه 

 افته بود.ی

 

با آمدن کوشانی ها )تخاری ها(، کیداری ها و 

، زبان شاهنشاهی ایران یفتلی ها به شرق پشته

تخاری )مهبانویان یا یوئه شی ها( که در واقع 

زبان یک شاهنشاهی تورانی )سکایی ختنی( بود، 

افزود گردید. جینه واژگانی زبان ما نگنیز به 

واژگان خودش راهیابی آیین بودایی در پهلوی آن، 

را از تبت و هند به همراه آورد. گشایش راه 

ابریشم نیز در داد و ستد فرهنگی و تمدنی میان 

خاور و باختر بسی سودمند بود. ره آورد همه این 

ها پیدایش زبان باختری )بلخی( بود که می شود 

پسین گفت در واقع زبان پارسی دری میانه خاوری 

انه نخستین بوده در امتداد زبان پارسی دری می

 باشد. 

 
 

به یک نکته باریکتر از مو اشاره  بایسته است

که زبان  باختری )بلخی( و آن این داشته باشم 

و نباید  بودبا زبان کوشانی )ت خاری( متفاوت 

این دو زبان را یکی پنداشت. در این باره 

 پسانتر به تفصیل سخن خواهیم گفت.

  

 کوشانیان: نیاکان دوره

 اریخی ماهبانویان )یوئه شی ها(:پیشینه ت

 



5 

 

 
  

در میانه های هزاره یکم پیش از میالد، در گستره 

پهناوری از گانسو و حوضه رود تاریم و تورفان و 

مرز میان چین و سر ختن و کاشغر گرفته در سر تا 

شاهنشاهی  ،نوب سایبریاجمغولستان و هفترود  و 

ینی کشور شان را چفرمان می راند که یی تورانی 

)ماهبانویان یا ها یوئه شی ها به نام کشور 

. در این می نامیدندسرزمین شهبانوی مهتابی( 

سرزمین مردمانی می زیستند که متشکل بر چندین 

قبیله بودند که چهار، پنج قبیله شان بسیار 

 سرشناس بودند:     

( های کوچی )آسیان ها یا اوسون ها asiiiآسی ) 

، (pasiansیان ها )غیر از این ها اند(، پس

( )ساکاراوکی ها s sakarovalساکاروال ها )

(sakarauks)ت خارها.  و ( غیر از این ها اند 

 

پرسشی که مطرح است، این است که چرا از 

کوشانیان در میان این قبایل نام گرفته نشده 

است؟ به هر رو، در این باره کمی بعد تر. 

دست بایدگفت که ماهبانویان پس از شکست از 

هونوها که برخاسته از خیونیان بودند و در اثر 

آمیزش گروه هایی از خیونیان با چینی ها به 

میان آمده بودند، به سه بخش تقسیم شدند. گروهی 

که عبارت بودند از بازماندگان دودمان شاهی 

کیدار، به سوی تبت گریختند، گروهی هم ماندگار 

ار زیر فرمان اوسون ها و هونوها قر شدند و
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گرفتند و بخشی هم که عبارت بودند از ت خاریان 

به سوی هفترود و سپس هم سغد گریختند و در 

رود گلزریون )سیر یا  و بستر میانی سرچشمه ها

سیحون( ماندگار شدند. تا این جا باز هم خبری 

از کوشانیان نیست. تنها می خواهم بگویم که همه 

زبان شناسان بنام جهان همنگرند که زبان 

تخاریان از زبان های ایرانی شرقی بود و تردیدی 

ندارند که این زبان سکایی ختنی بود. حاال می 

 کجا برخاسته است. بینیم که کلمه کوشان از 

راستش، من به رغم کاوش فراوان در هیچ جایی به 

کوشان برنخورده ام و تا کنون  تسمیه واژه هوج

سته هیچ کسی هم نتوانسته است پاسخ درخور و بای

.  از ؟که کوشان یعنی چه یی به این پرسش بدهد

این رو، ناگزیر گردیده ام، دست به دامن تاویل 

و فانتیزی علمی بزنم و به حدس و گمان متوسل 

شوم. خدا کند به این درجه اجتهاد رسیده باشم. 

با این هم، می کوشم دیدگاه خود را در زمینه 

 ابراز دارم:

 
رود سیحون یا چینی ها فشرده داستان این است که 

می گفتند. با توجه  «شوی گوی»جوی گلزریون را 

در  خاریان پیش از به قدرت رسیدنبه این که ت  

دو سده در سرچشمه های رود نزدیک به  ،باختر

باش داشتند، به نام گلزریونی ها  و گلزریون بود

شویی ها یا از سوی  و به قول چینی ها گوی

یا ام گلزریونیان سغدیان به گمان اغلب به ن

شاید  ،یاد می شدند. از همین روگلزریونی ها 

 یعنی گویشانی ها« شویان گوی»چینی ها ایشان را 

یعنی این چینی ها و پیرو آن ها یاد می کردند. 

توده های همسایه شان بودند که بخشی از تخاریان 

 را گویشانی )کوشانی( نام داده بودند.

 

آن این که در زبان  یک احتمال دیگر هم می رود و

به معنای کوه است و شاید هم گویشان  «شان»چینی 

یعنی  «گوی»به معنای مردمان باشنده کوهستان 

و یا شاید هم جوی گلزریون کوهستان گلزریون 

ده باشد. این است که با گذشت زمان به کوشان وب

شایان یادآوری است که  و کوشانیان متحول شدند.

ون هم جوی یا جو را به به زبان ترکی همین اکن
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یاد می گنند. ابدال ج وگ هم در « سو»شکل 

بسیاری از زبان ها یک امر معمول است. از این 

به معنای کوهی که در  «جوی شان»رو، شاید هم 

کنار جوی یا رود قرار داشته، با گذشت زمان به 

گوی شان و سپس هم کوشان با ابدال گ به ک مبدل 

 شده باشد.   

 

ی توان گمان برد که ماهبانویان )یوئه مهمچنین 

سده ها پس از آمدن از که شی ها یا تخاریان( 

سرزمین آبایی و نیایی خود، نام اصلی خود 

در هنگام را نگه داشته بودند؛ )ت خاریان( 

« شان»همسایگی چند سده یی با چینی ها کلمه 

)کوه( را از آنان به عاریه گرفته باشند. هر چه 

 تری از کوه ها درست به چینی ثبهست، نام بسیا

به هر رو، تاریخ شده است مانند تیان شان و... 

هنگام بودوباش در دامنه های کوه هایی تخاری ها 

در سرچشمه رود گلزریون یا سیحون و در بستر 

میانی آن، شاید به گلزریون شانی ها معروف شده 

گل »یا « گل شانی ها»به شت زمان ذباشند که با گ

و در فرجام هم به گویشان ها و گوشان  «شان ها

تبدیل شده  کوشان ها به در پایان کار همها 

فراموش نشود که برخی چنین می پندارند  .باشند

که واژه کوشان از نام یکی از فرمانروایان 

   تخاری گرفته شده بود.

  

اکنون این پرسش مطرح می باشد که کوشانیان یا 

ید همه زبان ت خاریانی که زبان شان به تای

سکایی ختنی بوده، چگونه در کتیبه  -شناسان بزرگ

خوانده اند؟ پاسخ این  «اری»شان زبان خود را 

کوشانی های یا تخاریان پیش پرسش چنین است که 

از آمدن به بلخ، با بود و باش در گستره سغد، 

خوارزمی ها و نیز زبان شان با زبان سغدی ها و 

رسی میانه خاوری به پیمانه معینی با زبان پا

برای نرمی نخستین آمیزش یافته بود و بستر 

پذیرش این زبان هموار شده بود. سپس هنگامی که 

کشور بلخ را گرفتند، با توجه به این که زبان 

و زبان رایج در  باشندگان آن یک زبان پیشرفته

)آمیزه یی از زبان های  بود میان گستره پهناوری

و از  ،ن و یونانی(اوستایی بومی، پارسی باستا
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 آن را، یگانه نبودبسویی هم این زبان یرای شان 

چوناِن زبان رسمی و اداری شاهنشاهی خود 

پذیرفتند. روشن است خود کوله بار بزرگی از 

خودشان یعنی سکایی نیایی واژگان زبان نخستین 

درست در اثر ختنی را هم به همراه آورده بودند. 

ن آیین ااری از واژگآمیزش این دو زبان و نیز شم

ه خود ببودایی؛ زبان باختری شکل گرفت که به نو

کهن، دارای مراحل سه گانه است. یعنی باختری 

  کوشانی، و باختری یفتلی. باختری 

 

دیگر  ها، در هنگام نوشتن کتیبهاین بود که 

را همچون زبان رسمی و دولتی باختری ومی زبان ب

هر چند هم خاری پذیرفته بودند و چون زبان ت  

متحول شده در دوره بود و باش در مناطق سرچشمه 

توانایی کاربرد همچون  زبان رسمی  ،رود گلزریون

دولتی و زبانی که برای همه اتباع دولت کوشانی 

از همین رو،  ؛قابل درک و فهم باشد را نداشت

نخستین را که اوری خمیانه دری زبان پارسی 

ی بومی بلخی، آمیزه یی بود از زبان های اوستای

زبان پارسی کهن هخامنشی )که پس از بر افتادن 

شاهنشاهی به خاور پشته ایران ره گشود( و زبان 

یونانی با سازه هایی از زبان های سغدی و 

به عنوان زبان رسمی بود را خوارزمی و... 

پذیرفتند. روشن است واژگان خودشان را هم با 

زبان نوی در نتیجه خود به ارمغان آورده بودند. 

« باختری»پدید آمد که نام آن را دانشمندان 

گذاشته اند. بیشتر به این دلیل که این  )بلخی(

 زبان در پیرامون کشور بلخ شکل گرفته بود. 

 

از آن چه که در باال آوردیم دانسته شد که زبان 

تنی بود، از که زبان سکایی خ  )کوشانی( خاری ت  

خاوری میانه ی درپارسی زبان چند کانونی و سنتز 

یکی این دو را نخستین تفاوت داشت و نمی شود 

دانست. از این رو، کسانی که چنین برداشت نموده 

زعم به اند که گویا زبان دری از زبان باختری و 

که آن را نادرست با )کوشانی( خاری ایشان ت  
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باختری یکی می  پندارند
2

، برخاسته باشد، سخت 

ن چنین فسانه در اشتباه بسر می برند. آنا

                                     
2

ه های شاد . سرچشمه این اشتباه را باید در دیدگا 

روان استاد حبیبی جستجو کرد.  چنین بر می آید که 

ایشان نتوانسته بودند میان زبان اصلی تخاریان 

)کوشانیان( که در واقع زبان سکایی ختنی و یک زبان 

کونتم بود و زبان باختری )بلخی( که در واقع برخاسته 

از زبان پارسی میانه خاوری نخستین بود؛ تفاوت قایل 

نها با تکیه به محل پیدا شدن کتیبه، آن را شوند و ت

تخاری خوانده اند. یعنی خواسته آن با آن یک نام 

جغرافیایی بدهند که روشن است اشتباه است. زیرا 

 و خ تن تخاریان، قوم بزرگی بودند که در آغاز در گانسو

چین می زیستند و از خود امپراتوری کاشغر و تورفان و 

ست در آن برهه با توجه به این و زبان داشتند و روشن ا

که هنوز در زبان پارسی دری آثار و اسناد و مدارک و 

اطالعات کافی در باره زبان سکایی ختنی موجود نبود، 

از سوی  ایشان نمی توانستند این باریکی را درک کنند.

دیگر، ایشان ترجیح داده اند این زبان را به اعتبار 

بخوانند که باز هم دودمان کوشانی، زبان کوشانی هم 

  نادرست است. 

 

با این  هم، باید به ایشان آفرین گفت که در مقدمه  

ه داده، نوشته بودند که ئپیش از پیش خود را تبر

اعتراف دارم که این نظریات من قطعی و حتمی »...

موجه تر و معقول تری بر  یننیستند و اگر در آینده قرا

آینده به عمل آید، اساس های علمی و یا از روی کشفیات 

و مبنی بر دالیل مثبت و  استوارتری باشد، باید آن را 

بدون دغدغه خاطر قبول کرد و بر نظریات خود اصرار 

 «.نباید ورزید

   

مادر زبان »به هر رو، شادروان استاد حبیبی در کتاب 

زبان کتیبه ]سرخ کوتل[ یا »زیر عنوان  4در ص. « دری

مستشرقان اروپا که »یسد: می نو« سال قبل 1800فارسی 

این کتیبه را مطالعه کرده اند، مانند هیننگ و ماریک 

زبان آن را باختری نامیده اند. ولی چون بغالن در 

بخوانیم. « تخاری»تخارستان واقع است، بهتر است آن را 

و من در این رساله آن را زبان کوشانی گفته ام که نام 

اری مقدسی زبان واقعی است ولی چون البیرونی و البش

والیت بین بلخ و بدخشان را تخاری خوانده و آن را به 

و احسن  222زبان بلخی نزدیک دانسته اند]آثار باقیه ص.

ص.[، بنا بر آن، اگر این زبان را تخاری 330التقاسیم 

 بگوییم، نیز جایز است....
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با   dohariبه   Tohariپردازی کرده اند که گویا 

که امکان آن فراوان می رود، « د»به « ت»تبدیل 

 تبدیل شده و سپس هم دری dahriبا گذشت زمان 

 ندارد!!غربی و هیچ پیوندی با زبان پارسی  است،

و در واقع یک زبان بیخی جدا از زبان پارسی 

لیل عدم آشنایی با در یک سخن، به دغربی است، 

ریشه های زبان تخاری و زبان باختری به بیراهه 

در این حال، فراموش کرده اند که  رفته اند.

این  م بوده است.وزبان سکایی ختنی یک زبان کنت

پارسی دری زبان باختری و نیز در حالی است که 

در این حال، هواداران این یک زبان سئتم است. 

می توان یک زبان گروه دیدگاه این را که چگونه 

م را با یک زبان گروه  سئتم یکی پنداشت، وکنت

    توضیحی نمی دهند.  

 

خاری به هر رو، منظور این بود که زبان ت  

با زبان بلخی یا باختری بیخی متفاوت )کوشانی( 

بوده است. تازه باید در سنجش گرفت که در این 

ه نخستین است کخاوری جا سخن بر سر پارسی میانه 

در بلخ شکل گرفته  در دوره فرمانروایی یونانیان

 خاوریپارسی میانه باختری یا زبان زبان و  بود

در اثر آمیزش در چند مرحله زبانی بود که پسین، 

نخستین )که در دوره خاوری میانه  پارسیزبان 

های سیطره سلوکی ها شکل گرفته بود( با زبان 

پهلوی  پهلوی اشکانی،کوشانی، کیداری، یفتلی، 

                                                                                                          
...این زبان تخاری یا کوشانی را  چنان چه در قسمت 

بینید، با زبان کنونی افغانستان و  تحلیل کلمات آن می

زبان دری و نیز پشتو روابط محکمی است و اغلب کلمات و 

تراکیب و حتا افعال آن با پشتو مشترک اند. ولی آن را 

نمی توان پشتو شمرد. بل که شکل قدیمی همین فارسی 

کنونی افغانستان است. و ضمنا ریشه های کلمات آن را 

و سغدی و ختنی و لهجه های  در پارسی باستانی و پهلوی

اشتباه شادروان «  دیگر افغانستان نیز توان یافت.

زبان تخاری یا نام این زبان را حبیبی در این بود که 

کوشانی نوشته بودند. اگر زبان باختری می نوشتند، 

پروا نداشت و باکی نبود. زیرا زبان تخاری با زبان 

مگونی ها و های پشتو و پارسی دری، به رغم یک رشته ه

نزدیکی ها، تفاوت های جشمگیری دارد. تنها زبان 

باختری است که می توانسته با این دو زبان روابط 

 «.        مجکمی داشته باشد
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و در ربان های گستره شمال باختری هند، ساسانی، 

ان تورکی پدید آمده بود. نباید فرجام با زب

فراموش کرد که کیانیان در هنگام بودوباش دو 

سده و نیمی خود در تبت آمیزش های با تبتیان 

داشته بودند و روشن است زبان شان هم به پیمانه 

ان های معینی از زبان های تبتی و چینی و زب

ان ژمغولی باستان )زبان های سیان بی ها و ژو

 ها( متاثر شده بود. 

 

پرسشی که از دیر باز در میان پژوهشگران مطرح 

یوئه  -ی هاکوشاناست، این می باشد که نیاکان 

 باخترتخارها، چه زبانی را با خود به  -شی ها

به پنداشت لیوشیتس » ؟به ارمغان آورده بودند

(V.A. Livshits) ، لهجه »سخن می تواند تنها بر سر

-مستقیما مرتبط با لهجه ختنی« یکوشان ییساکا

 سکایی ترکستان خاوری در میان باشد.

 

پارنی ها در کوشان، مانند زبان  یزبان ساک

تازه اسیمیالسیون )همگون شوی(  جهینتدر  ،پارت

شد  دیناپد یرانیااز سوی باشندگان بومی واردان 

. و. ایوانف، تعلق تخاری و ،برعکس .]همانجا[

ی را با اشاره به کوشان-بودن اولی زبان تخاری

همو ، . همراه با آنکند یرد نم گویش تخاری کوچی

تباری اتحادیه  یناهمگونایوانف بود که فرضیه 

ه در مرحل»که در آن  قبیله یی یو ئه شی را 

معینی در کنار تخارها، قبایل خاوری ایرانی هم 

  ح ساخت. ، مطر«شامل بودند

 

سده دوم پیش از میالد،  که در نیتوجه به ابا 

همه یوئه شی ها میانه آسیای را ترک نگفته 

 گانسو و ترکستاندر  ،ینیمنابع چمطابق ) بودند،

(، ماندگار شده بودند« کوچک»خاوری یوئه شی های 

کوچیدن همین بخش ایرانی »یوانف، درست فاکت ا

که ها را  خاوری اتحادیه قبیله یی یوئه شی

تخاری خوانده می شدند؛ به  گران،ید اهمراه ب

مجاز می شمارد. از گفته  ،یانهم یایآسبه غرب، 

های ایوانف می توان چنین برداشت کرد که تخاری 

نام عمومی همه اتباع کشور شاهنشاهی یوئه  -ها
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شاخه  -بوده و کوشانیان« تخارستان بزرگ» -شی

 له تخاریایرانی خاوری کنفدراسیون کثیرالم

 «.بودند

 

روشن است، زبان پارسی میانه غربی )پهلوی 

زبان »اشکانی و پهلوی ساسانی( تفاوت هایی از 

و  ، کیداریانکوشانیان« خاوریپارسی میانه 

زبان پارسی میانه یا  یفتلیان )زبان باختری

پسین( شاید از دید گویشی و تا اندازه یی  خاوری

 بود.   هم واژگانی و دستوری پیدا نموده

 

و  غربهمزمان با روی کار آمدن اشکانیان در 

میانه پشته ایران، در مناطق شمال خاوری )بلخ و 

)گرپانت/ کشور راه  گرپاندت خار و فرارود( دولت 

تشکیل گردید که سروری آن با دودمان کوهستانی( 

کوشانیان )آمده از سرزمین یوئه شی ها( بود. پس 

طه به دست دودمان از کوشانیان، پادشاهی این خ

یفتلی افتاد. در  ( وکوشانیان کوچک)های کیداری 

دوره های کوشانی و یفتلی )که خاستگاه شان کوه 

های پامیر بود(، آیین های بودایی و ... در این 

سرزمین ره گشود و مراودات گسترده یی با چین و 

هند و تبت آغاز گردید. روشن است، آیین بودایی 

ر فرهنگ و زبان باشندگان این تاثیرات خودش را ب

کشور گذاشته بود و شمار فراوان واژه های هندی 

 و چینی و تبتی  به آن ره یافته بودند. 

 

در دروه یفتلیان که روابط گسترده یی با دولت 

)از جمله ی مستقر در گستره مغولستان ژوژان ها

داشتند، روشن است باید پیوندهای خویشاوندی( 

گی و زبانی را میان زبان های داد و ستدهای فرهن

ی و زبان پارسی میانه شرقی باختری یشرقی آسیا

کوشانیان پیوسته با پارت در سنجش داشت. زیرا 

و  ؛ها، هندی ها و در پایان با ساسانیان

در یان و هندی ها نساسافتلیان پیوسته با ی

تعامل بودند تا این که پس از سرازیر شدن تورک 

د و سغد و خوارزم به دست ها، دولت شان بر افتا

تورک ها  افتاد و تخارستان و بلخ و سیستان و 

 کابلستان به دست ساسانیان.
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زبان ت خاری و زبان باختری گفتیم که به هر رو، 

یا بلخی را نباید یکی پنداشت. یکی پنداشتن این 

دو زبان از لغزش های فاحشی است که باید ویرایش 

بسیاری از دشواری در این است که  گردد.

پژوهشگران به دلیل عدم آشنایی با علومی چون 

انتروپولوژی )انسان شناسی(، اتنولوژی )تبار 

شناسی(، ژنیتیک )نسب شناسی(، ایتمولوژی )ریشه 

شناسی(، لنگوستیک )فقه الغه(، نومازماتیک )سکه 

شناسی(، تاریخ خاور باستان و.... تنها با تکیه 

 می روند.  به برداشت های سطحی به بیراهه

 

برای پی بردن به سرشت موضوع، در آغاز باید 

دانست که ت خار یعنی چه و ت خاربان کی و چه 

مردمانی بودند و از کجا آمدند و زبان اصلی شان 

در آغاز  چه بود و تخارستان یعنی چه و زبان 

رسمی تخارستان چه زبانی بود. همین گونه باید 

آغاز چه  دانست که زبان باختری یا بلخی در

زبانی بود، پسان در دوره سلوکی ها )هلنی ها( 

دچار چگونه استحاله یی شد و سر انجام در 

آستانه افتادن خراسان به دست اعراب و سپس 

دستیابی به استقالل نسبی و در پی آن کامل 

 دستخوش چه دگردیسی هایی گردید.   

  

از تاریخ می دانیم که در حدود پنج هزار سال 

مروز توده های اروپاییدی از گستره پیش از ا

به سوی قزاقستان،  بمیان رودهای ولگا و دانیو

جنوب سایبریا، آسیای میانه، ایالت سینکیانگ 

چین )کاشغر، ختن، تورفان، گانسو و...( و جنوب 

مغولستان در امتداد مرزی که اکنون دیوار چین 

در آن ساخته شده است، پراکنده شده بودند. در 

ه پهناور شمار بسیار تیره های این گستر

اروپاییدی می زیستند که زیر نام عمومی اسکیت 

 ها یا تورانیان یاد می شوند.   

 

در این جا نوشته های چند دانشمند روسی زبان را 

 خدمت ترجمه و پیشکش می نماییم:

 

 

 اسکندر بایارف )پژوهشگر تاتاری( 
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 سارمات های خاوی

 

( ی خاوری، تیره Sarmatians ،Sauromatsسارمات ها )

تخاری ها و ) ی هاکوشانهای نام آشنایی اند: 

کنگویی ها  (،Yuehو  Tocharians  -یوئه شی ها

(kangyuys)، آسیانی ها (asians،)
3

، و (Alansالن ها )

 آن .کیریفرهنگ پاز کوچی دارنده تیجمعهم  دیشا

برخاسته بودند: دشت های  ایآس ژرفایها از 

 اماختن.  و کشور یمرکز یای، آسقزاقستانخاوری 

 ایشان بوده باشد. هنیتواند م یماین دشت ها 

 

 یایآسفرزندان ها  ، آننظر به همه نشانه ها

 یایدرکرانه های و  یاورال جنوبدشت های  یانه،م

آن ها را که در گذشته  هایید. کشورنباش یخزر م

هوانیرات خََونیَرث یا به نام  انیرانیا یاوستا

(Hvanirata )دینامهم ارییانه ویجه می  و سپس .

ی به خویشاوندی آن ها کس چیهچنین بر می آید که 

با  -ها آن قیو از طریی اوستا با آریایی های

، اما یی تردید نداشته باشدوداگیرهای  ییایآر

از ریشه از ها  ، آنخوداز آداب و رسوم  یدر برخ

ها با گول  گر،ودند، ممتفاوت بها  ییایآر

سر  های دشمنان خود را کشته مه آن هاه .کینزد

گردن سرفرازی با سرهای بریده آنان و با  دهیبر

ناشناخته سنتی  ند.آراستمی خود را های اسب های 

 یغرب انیرانیا زیو ن ،ییایآررای قبایل ب

  )مادها و پارس ها(.

 

یت سکا نیز )بل سارمات ها و ها آداب و رسوم سلت

 آن سوی رود ر دکه  (ییایآسی در گذشته اه

( می زیستند، بسیار جالب Tanaisد ن ) هرودخان

پیکارها و در آنان بسیار دلیر بودند زنان  اند.

ها را  آن انیوناناز همین رو، یکه می رزمیدند 

 می خواندند.« ها ی گکآمازون»

 

                                     
3
. شایان یادآوری است که نام  قاره آسیا از همین  

 گ.-آسیان ها گرفته شده است.
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 ی،ونانی نویس خیرتا -یلیسیس (Diodorusدیودورس )
: می نویسد آداب و رسوم سلت ها بارهدر 

های آنان ، سرانکشتن دشمن با کیرزمندگان سلت»

می خود  اناسبهای و در گردن می بریدند را 

ر سر ا به خانه، ببا آوردن آن هو  آویختند

 یها سرها . آنمی زدند خیمهای شان  دروازه

در روغن سدر خورده خود را دشمنان شکست  دهیبر

آنان می بالیدند  از ی... و برخندداشتمی نگه 

 احتها را حاضر نیستند به کسی بدهند. سر نایکه 

 «هم بدهند...طال اگر به مقدار وزن های شان 

 

رمات ها )از جمله سرمات های اپیدایش سدر  شاید،

آداب از روی . هایی نهان باشد( رمز و رازخاروی

پیمانه که به برداشت کرد توان  یمایشان و رسوم 

 یم کیگال لیو قباها  ییایفرزندان آر برابری

یی آبا نیسرزمجایی که د و در نباش

 و ی هارانیو ا ند)ه ه استبودهندواروپاییان 

( (، (protoitaloceltsنیاکان ایتالیک ها و سلت ها 

یی سارماتی ها و آبا نیسرزمدر همان جا  دیبا

 هم جست. ا های آنان رفرهنگ کهن  یها شهری
 

، یعلم کنکاش هاصددانشمندان طی اما چه ساده؟! 

ها  ییهند و اروپا نیایی نیکه سرزم اره اینبدر 

فرهنگ  ایفرهنگ )در کجا واقع شده است، کدامین 

 پیوندها  توان به آن یمیک را ( باستان شناسهای

آن ها فرزندان  نیترسرشناس  -ها ییایداد و آر

، نده ادکر یم یزندگ )هندواروپاییان( در کجا

 نتوانسته اند به اجماع دست بیابند.

 

همه این فرضیه ، اما در زمینه هست هیفرض نیندچ

اظهارات بکر؛  یکبر پایه ی. اند مورد اختالف

تنها برای ها  ییواروپانده در بارهدانش ما »

ساله بسنده م نیانکار هر گونه راه حل ساده ا

همه این فرضیه ها را فهرست نمی ما خوب  «.است.

باستان شناسان، زبان شناسان و انسان م. یکن

 یدر بازسازیی  هبرجستبه ره آوردهای شناسان 

اما در یافته اند. دست هندوآریاییان گذشته 

نیایی ایشان به بن بست  هنیم زمینه کجایی



16 

 

نکته، محدودیت  نیهمدر ، ه اند. شایدبرخورد

 متبارز گردیده باشد.علوم  نیاامکانات 

 

و از پویایی باز نمی  زند یما زمان در جا نما

 ینمعلم و این پژوهشگر  نیاآن چه را که  ایستد.

و آن پژوهشگر دیگر  گریدآن علم ، کشف کند تواند

نو ژنیتیک )علم علم ه یاری ب می کوشد دریابد.

االنساب یا نسب شناسی(، ژنیالوژیست ها )شجره 

رمز و راز  DNA شناسان( با انجام آنالیزهای

راستش،  را پیشاروی ما می گذارند. «یکتاب زندگ»

به این پرسش  دیشا «.نشاننام و »تا کنون بدون 

داده پاسخ به  یبه زود «؟است یچه کسکی، » که 

 .شود

 
 -دست استرابوه در طالیه عصر حاضر، پیک هایی ب

رسید دال بر آن  یونانی (دان یجغرافگیتاشناس )

( های کوچی )آسیان ها یا اوسون ها asiiiآسی )که 

، (pasiansغیر از این ها اند(، پسیان ها )

( )ساکاراوکی ها s sakarovalکاروال ها )سا

(sakarauks)ت خارها، سرزمین و ( غیر از این ها اند 
در این گزارش،  باختر را از هلنی ها گرفته اند.

 یها نامبرشمردن با تاریخ نویسان باستان، 

خاطرنشان می سازند که در این  ،کوچرو لیقبا

 ههای همه قبایل بازتاب نیافته، بل ک نامفهرست 

آمده است که به ، ترین شانبزرگنام های تنها 

 خودی خود، گواه بر ابعاد بزرگ تهاجم می باشد. 

 

ها را  آنی ها نیز می شناختند که نیچت خارها را 

می « یوئه شی های بزرگ»یا « یوشی ها-دا»به نام 

از  یمندنیرو هیاتحادآن ها زمانی خواندند. 

که  ،دی را تشکیل می دادنمرکز یایآس لیقبا

ایشان را بیشتر به نام سارمات های خاوری می 

ها در جنگ ووندیدن از هشکست تخارها با  شناسند.

به  ینیبه عقب نش ناگزیر ،یمرکز یایآس سر بر

 یایآس نیسرزمایشان از  ی. برخگردیدند سمت غرب

د. تخارها که در جمع ایشان را اشغال کردنیانه م

های ستپ اها جایگاه برجسته داشتند، کوشان 
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را گرفتند.آمو رودبار  جریان میانی
4

پاسیان ها 

سارمات های خاوری پیوند  اب که با َکنگلی ها

 ارال یایو در ریسرود  «گرسنههای دشت »داشتند، 

  .را برای بودوباش برگزیدند
 

چنین پنداشته می شود که در آینده از این 

ها )َاَرن ها( النکنفدراسیون قبیله یی، نخست 
5

و 

ده های میانه، پیچینیگی ها و باشقیری ها در س

برخاستند. گمان می زنند که در گذشته چراگاه 

های آن ها در استان گانسوی چین واقع بود که در 

نام آن، اتنونیم )نام تباری( شان ترسب نموده 

 است. 

 

( یا اوسون ها Asianآن چه مربوط به آسیان ها )

خاوری سارمات های  باپیوندی ها  آن می گردد،

نداشتند
6

همراه و همپیمان با جنگ  نیو در ا 

یوئه شی ها جنگیدند.  در برابر( Xiongnuوها )هون

 نیاتآن ها با راندن تخارها از چراگاه های 

را که به  سکایی ها و تخاری ها بخش ازآن شان، 

و ماندگار شده بودند  دنبال یوئه شی ها نشتافته

 ساکروال هازندگی نمایند )و نیز  جاتا در این 

(sakaroval را ) ؛ زیر فرمان ندبودرفته پیشتر که)

 خود در آوردند.

                                     
4

در شمال  ائرش . کوشان ها، پس از پی ریزی دولت نو،

، در دره فرغانه را چوناِن نخستین پایتخت خود آمو

 گ. -برگزیدند.
5
ایرانی یا اریایی(  -( در اصل َاَرن )از ایرalan. الن ) 

بوده است که با گذشت زمان به الن مبدل شده است. در 

 گ. -آالن ها –شاهنامه 
6

. روشن است این دیدگاه نویسنده درست نیست. اوسون ها  

یک رشته تفاوت ها، چه از دید  با یوئه شی ها به رغم

تباری وچه از دید زبانی همریشه و همخاستگاه بودند. 

در این جا باید به یک نکته باریکتر از مو اشاره کرد. 

تنها در آغاز این توده به نام ووسون ها یاد می شدند. 

در اثر آمیزش با هونوها و دیگر توده پسان ها بود که 

متحول شدند و نام اوسون ن و مغولی زبارکی زبان وهای ت

پس از آن با همین نام یاد می  ها را به خود گرفتند و

از این رو، نادیده گرفتن این باریکی موجب می  شوند.

شود که آن ها را همچون توده جداگانه یی از  یوئه شی 

   ها بپندارند.
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از  یاری، مانند بسوهاهونیوئه شی ها،  با ظهور

و به  آنان رفتند زیر فرمان ی،مرکز یایآس لیقبا

در یک »می دهند، ها گزارش  ینیکه چگونه یی 

به  ،ی هاامپراتور همهاما «. خانه بسر می بردند

هر چند هم نیرومند  ،پراتوری های کوچروام ژهیو

و سخت آسیب پذیر اند. این دولت شکننده  باشند،

ها مادامی که توده های زیر فرمان، آن ها را 

سرنگون نکرده اند، به زندگی خود ادامه می 

دهند. هنگامی که هونوها هستی دولت یوئه شی را 

با چالش کشیدند، بسیاری از قبایل از آنان رو 

 و جدا شدند. مانند دی ها و دینلین ها.  تافتند

 

 درازآغاز شد، و دشوار و پ. م.  206 به سالجنگ 

در دو، اگر نه . یوئه شی ها ناگزیر به نبرد بود

اوسون ها  ها وو: در برابر هونبودند جبهه سهدر 

 جنوب وتسیان ها و سکایی ها در و خاور  در

 نیماز دست دادن زآن ها با  در شمال. دینلین ها

، در بخش یآلتادامنه های و  رود تاریم حوضههای 

در سال  جا گرفتند و )سمی ریچیا( هفترود باختری

را از این  یکاشغرسکایی های  ،الدیاز مپیش  161

 ایمالیهکتل های کهستانی  راه، که از جا راندند

ها  آنروابط  شاید. ندبه سمت جنوب به هند رفت

از روی همه  وده.ب هاز آغاز پر آژنگ و نادوستان

گورگان  دگانسازنا کاشغر بهای  یساک نشانه ها،

)قرغان(
7

پیوندها و همریشگی های  ،ارژن

                                     
7
یا قورغان )از تورکی( به معنای تپه در « قرغان. » 

ها یا نامجا ها )نام های بسیاری از توپونیم 

جغرافیایی یا گیتایی( منطقه بازتاب یافته است. مانند 

قرغان تپه در تاجیکستان و تاشقرغان )تپه سنگی( در 

استان سین کیانگ چین و هم در نزدیکی مزار شریف 

)خلم(. در اصل این کلمه همان گورگان ایرانی است 

مانند  پسوند مکان؛ -آرامگاه و گان –)گور+گان(. گور

آن  ادگذارشاپورگان است و بنی شده دگرگونشبرغان که 

گاهی هم پسوند زمانی مانند  ی وساسان کمیشاپور 

 مهرگان )موسم پاییز، مهر ماه( (. 

 

به هر رو، آریاییان باستان رسم داشتند که مرده های 

پادشاهان خود را در گورهای بزرگی به خاک می سپردند و 

ی ساختند و در آن زیورات و جنگ بر سر آن اتاق بزرگی م
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و  خویشاوندی داشته بودند و از همین رو، پنهان

 وها یاری کرده بودند.هونبا آشکارا  ای

 

روشن است که نیروی هونوها به تنهایی برای شکست 

از همین رو، دادن کامل یوئه شی ها بسنده نبود. 

در راس )احتماال یی، اوسون ها را در مرحله نها

در برابر  (آن سرزمین ها زبان یرانیا لیقبا

یوئه شی ها گسیل داشتند که پیوستن اوسون ها به 

کارزار، توازن قوا را به سود هونوها برگرداند 

و به واژگونی نهایی شاهنشاهی یوئه شی انجامید. 

شی ها زیر سیطره این بود که شماری از یوئه 

و برخی دیگری از آن ها  اوسون ها قرار گرفتند

 شتریب وها شکست یافتند وهوناز  ،نبرد بزرگدر 

پیروزمندان )هونوها و اوسون  .ندبه سمت غرب رفت

زنان، ها(، غنایم بزرگی به دست آوردند: 

 چراگاه ها را.و چارپایان کودکان، 

 

کیدار 
ان باخت ج نبردپادشاه یوئه شی ها در  –8

ش که پیروزی را جشن گرفته بودند، از دشمنانو 

باده پیمایی شادیانه جام  استخوان کاسه سر او،

دودمان شاهی یوئه شی داستان این گونه، ساختند. 

به پایان رسید و هونوها، فرمانروایان مرکز 

چراگاه ها، وتوافق با هونشدند. بر پایه  ایآس

ستان و جنوب باشندگان هفترود )شمال قرغیزو  ها

                                                                                                          
افزارها و ... وی را می گذاشتند و بر دیوارهای آن 

گلیم های نمدی یا قالین هایی را  میخ می زدند و بر 

سر آن پشته بزرگی از خاک بر می افراشتند. شاید برای 

این که کسی به آسانی نتواند آن را بگشاید و به آن 

اژه کماکان به شکل دستبرد بزند. به زبان روسی این و

کورگان به کار می رود. مگر، با توجه به این که در 

زبان کنونی پارسی دری به همین شکل قرغان )تورکی شده( 

جا افتاده است، ما هم آن را به همین شکل قرغان به 

 گ.-کار برده ایم

    
8
. نام این پادشاه شایان توجه است که هم به کی  

 -یا دارا( همانند است)کیانی( و هم دار )داریوش 

کیدار )کی+ دار(. شاید دودمان کیداری ها که به نام 

کوشانیان کوچک یاد می شوند و پس از برافتادن 

کوشانیان بزرگ روی کار آمدند، از بازماندگان دودمان 

 گ.-همین شاه نگونبخت بوده باشند.
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 که در آنهایی  نیبخش از زم قزاقستان(، یعنی آن

ساکن یوئه شی ها پس از ترک آسیای مرکزی در آن 

، به اوسون ها واگذار گردید. نده بودشد

. در این پاداش را داشتندارزش  دستاوردهای نو،

شان و استپ،  نیات یکوه هادر گرهگاه  جا، نیا

 دارد.قرار  ایسآاورچراگاه های  نیبهتر
 

شایان یادآوری است که ظاهرا زبان های ایرانی  

باشندگان حوضه رود طارم )تاریم( آسیای میانه و 

آسیای غربی زیر تاثیر زبان دردها دچار دگرگونی 

گردیده بود. واژه های زبان های دردی ها مانند 

زبان های روسی و هندی باز اند، یعنی دارای 

می توان نمونه حروف صدادار اند. در این مورد، 

هایی را از زبان های کوشانی )از اثر بانو و. 

 ویرتوگرادوا( آورد:     

 

«οτηια ιώναγγο οασο οζοαστο ταδηια αριαο οσταδο» 
 

ی را کنار ونزبان گفتاری ایکه او  یو هنگام»...

 « گذاشت، او زبان آریایی را رایج ساخت.

 در این جا:

 οασο - به سانسکر زبان، گفتار(یت-vas). 

 
«рαονανο рαο βαζοδηο κοрανο» 

 شاهنشاه بازودیو کوشان

را می دهد. « ش»آواز « p»که در این جا حرف  

 «. یعنی شاهونانو شاو واسودیوا کوشانو

 

شاه یعنی پادشاه، و  –پیداست که در این جا، شاو

شاه کوشانی است. -( βαζηpκοبازودیو )بازئشکو
9
 

                                     
9

. شایان یادآوری است که شادروان استاد حبیبی در 

که در کتیبه  ندچنین نوشته ا« ان دریمادر زب»رساله 

که در اخیر هر کلمه دیده می شود، نه  «0»های کوشانی 

مچون هحرف، بل نشانه یی همانند به نقطه  است که 

داگر به کار می رفته است. درست مانند  آیه های قرآن ج

بر پایه دیدگاه ایشان می تواند چنین  ،. از این رو

 باشد:

 شاه -شاو

 یبازد-بازدیو
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بوزی از  -آنت هاچنین بر می آید که نام شاه 

به معنای  -همین گرفته شده است و پیشوند شکو

کوچک می باشد. 
10

   

 

همین گونه می توان نمونه یی از زبان خیونی ها 

 هم آورد:

 «Σριβαγο οζραβαδιγο σανανο βαγο χοαδηο»  
 

ارجمند )بزرگوار(،  (Ozrapadigoاوزراپادیگو )

 ،و راند را شکست داد ان، که دشمنخداوندگار

خدیو و شهریار است )اوزراپادیگد از ازوروپات 

(Azuropat)، ( اتروپاتAturopat یعنی کسی که آتش )

 کنونینام مقدس نگهدار و نگهبان او است(. 

 یعنی (Aturopatkanاز آتوروپاتکان ) جانیآذربا
 سرزمین آتروپاتکان گرفته شده است. 

 

ی قفقازیک زبان در اصل که  (Burishزبان بوریشی )

دردی  یزبان ها ریتاث است، همین گونه، شاید زیر

این زبان درست مانند . است افتهتغییر شکل ی

یعنی دارای باز یک زبان ، زبان افغانی )پشتو(

 محتمل است که آن اریبس حروف صدا دار گردید. 

در ترکستان  میقد یها در زماناین صفت را ها 

. ه باشندبرداشترود طارم(  حوضهدر )خاوری 

مدیون دردی ها از نه تنها یان کنونی، رانیا

بابت وامگیری برخی از واژه ها اند، بل که 

بسیاری از ویژگی های سیمای خود را هم مرهون 

با آنان اند:  تا اندازه یی چهره های باریک 

در این باره پسانتر )های شان را  ینینوک گرد ب

 شرح داده شده است(.

 
 بیشتر نبوده، زیصلح آم شهیهمگزینی ها ن اسکا

از  یکی می انجامیده است. نیخون یها یریدرگ به

 شیدوم هزاره دوم پ مهیدر نگونه پیکارها  نیا

                                                                                                          
 کوشان -کوشانو

  و...
10

. جالب است که در زبان روسی نشانه تصغیر برای کلمات  

)گاهی هم « اچکا»یا « شکا»دارای جنس مونث با پسوند 

 -مادرک، دیوشکا -می آید؛ مانند ماتوشکا«( اوچکا»

 گ.   -و... مارینکا -دختر، مارینوچکا
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احتماال  بود.رخ داده با ظهور تخاری ها  الدیاز م

در آن هنگام، دردی ها، بوریش ها، ساموسی ها 

)کیت های اصیل( از جاهایی که در آن زندگی می 

. دردی ها و رفتندخود  یاز خانه ها -کردند

کوه  گریوه های ور ادهیپ یرهایمس بوریش ها از

رفتند و ساموسی ها مسیر دیگری را  جنوبها به 

برگزیدند و در گستره  علیای رود اوبی پدیدار 

  گردیدند. 

 
 

 

 
 

تندیس یک سغدی. پیکره چینی یافت شده در سیان 

 مربوط عهد دودمان تان
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تخاری های  -شی هاسردیس های کوشانیان )یوئه 

 اصیل(. آسیای میانه در سده یکم میالدی

 

 
 

 
 

 در سمت چپ: آدم های مرغیان باستان

( از Lahanلهان )  -در سمت راست: پادشاه یفتلی

 (Oddiyanاودیان ) 

( : نوک های بینی K. Angelovaلوا )گنایادداشت ک. 

« گرد» همه آن ها مانند همه توده های ایرانی

توده  گریاز دکه چهره های آنان را  ویژگی –است 

 «می گرداند. زیمتمابیخی  ییاروپاهای 

 
 

 اسکندر بایارف

 

 یوئه شی ها یا ماهبانویان
کوشانی ها، کنگیویی ها،  )سارمات های خاوری:

 سابری ها، کروات ها و...(
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یوئه شی ها
11

)سارمات های خاروی(، پس از 

 لشکرکشی های ناکام آسیای قدامی کیمیری ها

(Cimmerians( اسکیت ها و ماساگت ها ،)Massagets ،)

از استپ های توران و کشور خ تن، سر بر آوردند. 

هنگامی که اسکیت ها کشورهای آسیای قدامی را با 

یورش های شان زیرورو می کردند، ماساگت ها با 

مادها بر سر ایران خاوری )غرب افغانستان کنونی 

 ند. و آسیای میانه( درگیر نبرد بود
 

نام های ملکه های ماساگت ها که به ما رسیده 

است، عبارت اند از: زرینه، تومیریس )تامارا( 

(Tomiris( آماگا ،)amagat .) 

 

در سده ششم پیش از میالد وضعیت دگرگون گردید. 

پارس ها )ایرانیان غربی( در آغاز مادها، و سپس 

هم قبایل نیمه زمیندار اریانا )ایرانی های 

و کوچروان آسیای میانه را رام کردند و  خاوری(

زیر فرمان خود در آوردند. این گونه، مرزهای 

شمالی شاهنشاهی پارسی تا کرانه های دریای ارال 

 رسید.

 

یونانیان همه جا حاضر، دو شهرک به نام های 

اسیدون را می شناختند. یکی جایی در اورال 

ه جنوبی و دیگر یِاسیدون نشیمنگاه سیر ها )که ب

خارها نامیده می شوند( در ترکستان اشتباه ت  

خاوری. به باور بسیاری از پژوهشگران، ِاسیدون 

اند که شماری آن ها را (Usuns) ها همو اوسون ها 

به نام آسیان ها می شناسند. ]نام قاره آسیا از 

                                     
11

 یوئه شی یا سارمات های خاوری، کنفدراسیونی بودند.  

متشکل بر پنج قبیله باشنده استان سین کیانگ چین 

)ترکستان خاوری پیشین که در زمانه های قدیم خ تن )به 

نام شهر ختن( خوانده می شد( که نامدارترین شان کوشان 

ها بودند. در منابع چینی، نام این کنفدراسیون قبیله 

، Yuechjyیی به اشکال گوناگون آمده است: یوئه چژی 

. )همچنین یوچی، Yuezhiو یوئه جی  Yueh-chihیوئه چی  

در منابع روسی به «(. یو ئه جی-تا»و « یو ئه جی-دا»

شکل یوئچژی می نویسند. ما در همه جا آن را به شکل 

 گ.-آورده ایم( یوئه شی
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همین آسیان ها گرفته شده است. آسیا یعنی 

 گ.[ -سرزمین آسیانی ها

 

-ان آوند، از نزدیکی نام های برخی هم به عنو 

Asut  Iset  یادآور می شوند. )نام اوستیای کنونی

از همین گرفته شده است(. به پنداشت تاولوگوا 

(A. Tuallagova آسیان ها یا اوسون ها همان الن )

 های باستانی بودند.

 http://www.alanica.ru/article/2.htm 
  

گیت ها چنین می پندارند که در این زمان ماسا

حاکمیت خود را به بسیاری از توده ها تحمیل 

بر شکارچیان و ماهیگیران  -کرده بودند. در شمال

باختری، بر جلگه های ولگا و اورال  یسایبریا

بر کوچروان  –بر سارمات ها در خاور –جنوبی

 سایان. -ترکستان خاوری و بر آلتای

 

سایبریا  (Sargaticاین گونه، فرهنگ های سارگاتی )

باختری، سارماتی اورال جنوبی و پازیریکی 

سایان ریخت یافتند. یوئه شی های -آلتایی جنوبی

شناخته شده در تاریخ را با همین فرهنگ 

سایان پیوند می دهند. -پازیریکی آلتای جنوبی

سیمای فرهنگ آنان، در بر دارنده ویژگی های 

 تمدن های خاور نزدیک می باشد.

 

جنگجویان ماساگیت های چنین بر می آید که شمار 

کوچرو بسیار نبوده است. کسانی از آنان که به 

شمال رفته بودند، به فرمانبرداری از قبایل 

غربی )شکارچیان و ماهیگیران( تن داده  یسایبریا

بودند و به همین بسنده نموده بودند. با گذشت 

زمان، آن ها زبان این قبایل و برخی از آداب و 

تند و با خویشاوندی با رسوم ایشان را پذیرف

رهبران بومی از رشته زنان، خود باشندگان بومی 

گردیدند. یعنی سیمای نژادی اصلی و آغازین خود 

را از دست دادند. اما، سارمات ها و یوئه شی ها 

راه و رفتار متفاوتی را پیش گرفتند. آن ها در 

راه جهانگشایی های سترگ گام برداشتند. برخی از 

ها را شکست دادند و در هم کوبیدند ایشان اسکیت 

و استپ های پربار  کرانه های دریای سیاه را 
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گرفتند. گروه دیگر شان، در نبردهای خونین 

قبایل باشنده آسیای مرکزی را زیر فرمان خود 

 .درآوردند و فرمانروایان گوشه یی از آسیا شدند
 

از جنگ  متفاوت از اسکیت ها، سارمات های خاروی

شیوه های های رزمی بیخی دیگری کار  افزارها و

سواره  -می گرفتند. نیروی ضربتی ارتش آن ها

نظام سراپا مسلح بود. سواران زرهپوش سارماتی، 

تا دندان مسلح با نیزه و شمشیرهای آهیخته، 

 نبردهای تن به تن را بیشتر می پسندیدند. 

 

 klibanariپسان ها، آن ها سواره نظام طراز نوین 

(katafraktari نامنهاد را ساختند که مانند )

روم، پیکارها را با آرایش صفوف  لژیونرهای

سپاهیان پیش می بردند. اما اسکیت ها،  سواران 

تنها مجهز با جنگ افزارهای سبک بودند و با 

سواران نامنظم به نبرد می رفتند و ترجیح می 

دادند با تیرباران دشمن از فاصله های امن برای 

ردند. اسکیت ها در هنگام نبردهای خود، یورش ب

 تن به تن، هنگامه و های و هوی برپا می کردند. 

 
تا کنون ناشناخته مانده است که نشیمنگاه اصلی 

یو ئه شی ها در کجا واقع بوده است؟ به باور 

برخی از پژوهشگران، در استپ های حوضه رود 

تاریم در ترکستان خاوری. سرزمینی از کوچ 

(Kuchaتا تو ) رفان را پس از هزار سال، تورک ها

])چهار کشور « Tugriچهار کشور توگری»به نام 

گ.[ می خواندند. خود تخارها )سارمات -تخاری؟(

ها( شاید کشور خود را به نام تخارستان می 

 خواندند.

 

به گزارش منابع چینی، کشور آن ها در خاور  

تاریم واقع بوده است. روشن است که یکی از 

شانی، در آن هنگام به گانسو، میان قبایل کو

( در حال Tsilyanshanدانهوانگ و تسیلیانشان )

کوچروی بوده اند. فرهنگ پر جنب و جوش کوه های 

آلتای، معروف به پازیریک با یو ئه شی ها پیوند 

دارد. درست در همین جا، ظاهرا گورستان های 

سایت مدفون نخبگان  -نیایی آن ها واقع بوده است
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( که مانند سکاها به Bashadarیک و باشادار )پازیر

آن ارج می گذاشتند. از آن ها در جنوب سایبریا 

)تخار(  Tagarنام دریاچه و جزیره تاگار یا تهار 

  بر جامانده است. 
 

یوئه شی ها، اجساد منجمد نخبگان مرده های شان 

)شاهان و سرداران( را در تابوتی ساخته شده از  

ده شده درختان کاج می گذاشتند ک نده )تنه( کاوی

و در درون گور بزرگی که پر از طال و گوهرهای 

ناب، نمد و هدایای قبایل وابسته بود، می 

گذاشتند. روی دیوارهای ساختمانی که برای گور، 

فرش های بافته شده گلیمی و  برپا می داشتند،

قالین های آورده شده از خراسان را می 

آویختند.
12

باشکوه و تشییع  مراسم خاکسپاری

جنازه که برای شاهان یو ئه شی برگزار می شد، 

هدف به نمایش گذاشتن توانمندی و قدرت حاکمیت 

 آنان را بر قبایل پیرامونی شان دنبال می کرد.
این چنین اشیای مدفون، اجساد مومیایی شده و 

کنون در کاخ موزه « عرشه یی»تابوت های 

وم( در شهر )خلوتکده ایکاترینای د« ارمیتاژ»

 سانکت پتر بورگ روسیه نگهداری می شود.

 

گورستان های نیایی اشراف یوئه شی، در جاهای 

بسیار دشوار گذار قرار دارند. تا کنون چند تا 

از این گونه گورستان ها را یافته اند. 

نامدارترین آن ها، گورگان )تپه( پازیریک است 

ه ایرانی گرفته شد« بزرگ» bazork)که شاید از 

باشد. چنین کلمه یی همین اکنون در زبان چوواشی 

کاربرد دارد(. روی هم رفته، شمار چنین گورستان 

ها به بیش از چهل سایت می رسد. از جمله، شش 

گورستان شاهی. کاوش های انجام شده در دوره پیش 

از جنگ جهانی دوم، دستاوردهای شایانی داشتند. 

ز اشیا و در گورگان های شاهی، شمار بسیاری ا

مواد بسار ارزشمند و شگفتی برانگیز خوشبختانه 

                                     
12

. شایان یادآوری است که در گستره شوروی پیشین تا به  

شان می  امروز مردم قالین های گرانبها را به دیوارهای

آویزند. شاید چنین سنتی ریشه در رسم و رواج های توده 

 گ.-های باستانی داشته باشد.
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بسیار خوب حفظ شده را، یافتند. هر چند در زمان 

های قدیم بسیاری از این اشیا به تاراج رفته 

بودند، اما، با این هم، کشف چنین آثاری به 

 خودی خود، یک حادثه شگفتی برانگیز بود.

 

ها با  متون چینی گواه بر آن اندکه یو ئه شی 

الن ها هم پیوندهایی داشته بودند. آن ها باری 

با هم زندگی می کردند.  در کوه های تسلیان شان

به این معنا که در همان جاهایی که یو ئه شی ها 

در آن به کوچروی می پرداختند. )نگاه شود به: 

ت. گابویف، الن ها چه کسانی هستند؟(
13

 

 

که در میان  ( افسانه یی راJ. Voinikovژ. وینیکف )

  Selkups) باختری )سیلکوپ ها و... یمردم سایبریا

در باره الن ها تا کنون سینه به سینه حفظ شده 

است، می آورد، که از آن می توان برداشت نمود 

که الن ها زمانی در جنوب سایبریا، آلتای و 

 -تووا، می زیسته اند و خود را به نام  نارت ها

اندند و در داستان بهادران )قهرمانان( می خو

( می گفته Nartpakهای شان، خود را نارتپاک )

 اند.

پدیده تغییر شکل مصنوعی جمجمه »]نگاه شود به:  

 «[در میان نیاکان بلغارها. زایش و دانش

 

 او با تکیه به پژوهش های د. ام. مالولیتکا

(Maloletko نام های تا کنون حفظ شده ایرانی ،)

و دریاچه های آن سوی )اوستیایی( رودخانه ها 

(، تویدان Chadon(، چادون )Ardantاردانت )

(Toydan( کویدان ،)Kuydan که تا سده هژدهم( )

کبادان )قبادان( خوانده می شد(
14

 -و دریاچه های

                                     
13
. Т. Габуев. Аланы, кто они?  

http://osetins.com/2007/10/09/alany-kto-oni.html ( 
14

. قبادان، قبادیان بلخ را به خاطر می آورد. در شهر  

قبادیان و مزار شریف همین اکنون گذری است به نام 

خانواده هایی هم اند که تا همین اکنون نام خانوادگی 

 است. « قبادیانی یا قبادی»شان 
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ساراتان، اورتان و اسرتان
15
(Asratan را در )

باید افزود که پسان ها  آلتای به خاطر می آورد.

                                     
15

. بسیار جالب است که این نام  ها، به ویژه َاسَرتان و  

در نزدیکی شهر مزار « َحیرتان»اوَرتان با نام بندر 

شریف استان بلخ بسیار نزدیک اند. من تا کنون وجه 

در جایی ندیده ام. اما هر گونه تسمیه حیرتان را 

پیوند آن با حیرت عربی از دید من مردود است که گویا 

پارسی دری جمع بسته شده و حیرتان شده باشد. « ان»با 

به « ایر»شاید چیزی مانند ایرا+تان )برگرفته از 

ایرانیان( یا اریاتان -معنای جای بودوباش ایری ها

دوباش آریایی ها( )برگرفته از آریا، به معنای جای بو

بوده باشد و شاید هم چیزی همانند همین اسرتان، 

که در همه « تان»ساراتان، اورتان و ... این که پسوند 

این واژه ها مشترک است، چه معنا می دهد، نیاز به 

 پژوهش و کاوش بیشتر دارد. 

 

تاون به  -اگر نیک بنگریم، در زبان های اروپایی تان

« داون تان»ار می روند. مانند مفهوم جا و مکان به ک

به زبان انگلیسی، به معنای پایین شهر یا محله 

 فقیرنشین شهر.

 

، «تان»در لغتنامه دهخدا چنین آمده است که پسوند 

 نشاندهنده زمان می باشد مانند تابستان، زمستان و...

 

در زبان روسی هم « زمه»در این جا باید متوجه بود که 

است. یعنی زمه روسی و زم+ س به معنای موسوم سرما 

+تان پارسی دری ریشه مشترک دارند که با افزود شدن س 

+تان، ب عد زمانی پیدا نموده است. هر چند می شود با 

پذیرفتن آن به شکل ستان به آن بار مکانی داد و آن را 

چوناِن کشور سرما هم تعبیر کرد. همین گونه تابستان را 

+ستان ساخته شده است. اگر هم که از تاب )تابش خرشید( 

دقیق دیده شود، در این دو کلمه تابستان و زمستان، با 

زمان، به مکان مبدل می شود. یعنی در همه جا « س»حرف 

س + تان )ستان، استان(، مکان را نشان می دهد. مانند 

 ریگستان، گلستان، بوستان و...

 

جالب این که در زبان روسی نیز کلمه هایی دیده می 

د مانند استانسیا )استان+پسوند سیا( به معنای شون

مانند « سیا»ایستگاه یا جای ایستادن وسایط. پسوند 

فرانسوی است. از امکان دور « سیون»انگلیسی و « شن»

نمی باشد که این چنین واژه ها شاید در آغاز، با 

پایان می یافته اند که پسان دان به تان مبدل « دان»

نه یی که می دانیم، معنای ظرف ، به گو«دان»شده اند. 
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می زیستند که نام  ،«آزها»در آن سرزمین ها 

ها را « آس»تباری شان، شکل دیگر الن ها یعنی 

به خاطر می آورد. هرگاه چنین باشد، پس باید 

اذهان کرد که آن ها در سرزمین های پهناوری می 

 زیسته اند: از تسیالنشان چین تا به آلتای.

 

یوئه شی ها، پس از تحمل شکست در جنگ در برابر 

 -برخی از آن ها هونوها، به غرب کوچیدند.

و کوشان ها، استپ های سیردریا را  کنگیویی ها

شاید سابری ها -گرفتند. دیگران
16

به استپ های  

)جنوب باختری سایبریا( و شمار  Baraba بارابا

دیگر هم که نام های شان تا کنون ناشناخته 

مانده است )شاید کروات ها( به استپ های 

 «پیرامون دریای سیاه رفتند.

 

 

                                                                                                          
و محفظه و جای نگهداری چیزی می باشد: مانند جامه دان 

 گ.-)چمدان(، قلمدان، نمکدان و.... 
16

. گروهی بر آن اند که کلمه سیبیری از همین نام  

سابری ها گرفته شده است. یعنی سرزمین سابری ها. روس 

یسی ها آن را به شکل سیبیر می نویسند، در زبان انگل

به شکل سایبریا و در فرانسوی به شکل سیبری نوشته می 

شود. درست تر خواهد بود تا اگر به شکل سابریا یا 

سابری نوشته شود. این گونه، سیبیری، یک نام ایرانی 

 گ.-خاوری است.



31 

 

جوی سوار و الهه مادر. فرش نمدین. پازیریک. جنگ

اسب سوار سیاهمو در  سده پنجم پیش از میالد.

ژاکت کوتاه تزئین شده با پالک های زرین، و 

باالپوش سارماتی. نماد تیپیک برای قبایل 

ایرانی. در سکه های خوارزمی و کوشانی که با 

محیط زیست کوچیان ایرانی مرتبط اند، یک روی 

ال در بر دارنده  تصویری از شاه، و  سکه معمو

 -روی دیگر آن، تصویر  سوار کار )به ایرانی

 . می باشد« sparak»اسپارک 
 

  
 

 
 

کوچیان ایران خاوری. در راست الهه مادر زیر 

نماد زندگی ) از کلکسیون پیتر  -درخت جهان

کبیر(. محل کشف ناشناخته است، اما مدل موهای، 

آلتای  ب همانند قبایلجامه، زین، سازوبرگ اس

کوهستانی می باشد. سیماهای مردم قابل توجه 

است. چهره مرد سمت راست بی تردید اروپاییدی 

قبایل آلتای کوهستانی، بسیار پهن.  است و مانند

بینی زنان دارای تیپ جنوبی با برآمدگی محدب 

 .است
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نبرد جنگجویان کنگویی )از مقاله پوگاچنکوا، گ. 

 «.اد کنگویی ها در هنر سغدیانسیما و نم»

(http://kronk.narod.ru/library/pugachenkova) 
آسیای میانه. جنگ چهار جفت از رزمجویان سوار و 

پیاده. کسانی که در چپ اند، دشمنان خود در سمت 

 راست را شکست می دهند.
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 جنگجویان کوشانی

 اسب ها را هم مطابق آداب و رسوم نظامی کوچروان

شرق ایران زره پوشانده اند. جنگجویان یو ئه شی 

 هم همین گونه ملبس و مسلح اند.

 
 

در ویکی پیدیا ذیل یویچی )یوجی یا یو ئه شی( 

 به زبان روسی چنین آمده است:

اتحادیه قبیله یی، که در منابع چینی به عنوان »

شناخته شده، در اسناد باستان زیر « یوایچژی-دا»

آمده اند. این اتحادیه « Tocharian»نام تخاری ها 

پیش از میالد در نواحی خاوری  1-2در هزاره های 

آسیای میانه، در همسایگی شمال باختری چین 

باستان به میان آمده بود. سرزمین نیایی یو ئه 

اویغور  -شی ها منطقه خودگردان سین کیانگ

)ترکستان خاوری( شمرده می شود که در آن 

دست آمده است. نیاکان یو  مومیایی های تاریم به

ئه شی ها را با دارندگان فرهنگ افاناسیف پیوند 

 می زنند.
 

به گمان غالب، یوئه شی ها نمایندگان پیشتاز 

توده های هندواروپایی به سمت خاور بودند. به 

هر حال، زبان تخاری، هندواروپایی است، احتماال 

ایرانی. به تعلق آن به خانواده هندواروپایی به 

ور غیر مستقیم اجساد مومیایی شده به دست آمده ط

از حوضه رود تاریم و مناطق همسایه آن  که در 

بر دارنده  ویژگی های نمایندگان نژاد 

 هندواروپایی می باشند، گواهی می دهند.
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تاریخ نویس پرآوازه چین باستان  -سمه تسیان

گزارش می دهد که در سال های دهه هفتاد سده دوم 

الد، قبایل کوچی هونو یا خونوی پیش از می

همسایه، شکست خرد کننده یی بر یوئه شی ها 

تحمیل کردند. پیشوای یوئه شی ها ]کیدار[ در 

نبرد، کشته شد. هونوها از کاسه سر او جامی 

ساختند که رهبران شان در آیین های ویژه از آن 

شراب می نوشیدند و به باده پیمایی و میگساری 

عنوان مثال، هنگام بستن پیمان می پرداختند )به 

پیش از میالد(. پس از   47صلح با چین در سال 

این شکست، یوئه شی ها، ناگزیر به رفتن به سمت 

غرب گردیدند. آن ها از راه دره فرغانه
17

به 

آسیای میانه رفتند و با شکست دادن باکتریایی 

ها )باختریان(، بسیاری از سرزمین های شمال آمو 

ر این هنگام، جهانگرد نامدار را گرفتند. د

چژان تسیان )ژانگ کیان( در آن جا حضور  -چینی

 داشت  که اطالعاتی در باره این قبایل داده است.
 

ژانگ کیان گزارش می دهد که پارت در غرب گستره 

یو ئه شی ها و باکتریا )باختر( در جنوب آن 

واقع است.
18

مرز میان کشور یو ئه شی ها و دو 

رود  -)کشور اشکانیان  و باکتریا( پادشاهی دیگر

آمو بود. در آن هنگام، ارتش یو ئه شی ها صد تا 

                                     
17

.  یک واژه  بسیار قدیمی ایرانی که در اصل پرگنه یا  

وده است که پرکنه )پرگانه( به معنای جای دور افتاده ب

معرب آن فرغانه می شود. این واژه همین اکنون هم در 

زبان پشتو به شکل  د خلقو پرگنو )یعنی احاد مردم( به 

 گ. -کار می رود
18

. شایان یادآوری است که تا آن هنگام، چینی ها از  

موجودیت کشورهایی چون ایران )پارس(، هند و روم آگاهی 

پنداشتند که چین تنها نداشتند. آن ها در آن  برهه می 

کشور بزرگ و متمدن جهان است که در پیرامون آن  توده 

های وحشی کوچرو بودوباش دارند. از این رو، در واقع، 

ژانگ کیان کشف بزرگی در جغرافیا کرده بود که چشمان 

چینی ها را به روی جهان باز می کرد. او در گزارش خود 

« پوسی»بود.  کشور اشکانیان را به نام اسین خوانده

)پارسی( نامی است که پسان ها چینی ها ایرانیان را به 

 گ.-آن نام می خواندند.



35 

 

دوصد هزار سپاهی سوار داشت.
19

از این رو، در  

اواخر سده دوم میالدی تهدید جدی یی برای هر دو 

 دولت به شمار می رفت. 

 

آخرین یادآوری ها از یوئه شی ها در منابع چینی 

گردد )در تاریخ دودمان میالدی می  25مربوط سال 

)خن( (. در آن هنگام، دولت یوئه شی « هان»بزرگ 

ها شامل پنج بخش بود که یکی از آن ها پادشاهی 

 بود. (Guyshuanکوشانی ها یا گویشانی ها )

 

پیش  176مهاجرت یو ئه شی ها به آسیای میانه از 

میالدی رخ داده بود. یو ئه  30از میالد تا سال 

 –، به زبان یونانی(月氏, 月支 شی ها )به چینی

می « یادوها»که هندی ها آنان را « یات ها»

گفتند، یک توده ایران خاوری در آسیای میانه 

بودند که به لهجه ایرانی خاوری گروه شمالی سخن 

  می گفته اند. 

 

همچنین گاهی آن ها را به دلیل شباهت نزدیک 

فرهنگی، سارمات های خاوری هم می نامند. در 

آن ها چراگاه های حوضه رود تاریم )جایی  آغاز،

اویغور  -را که کنون منطقه خودگردان سین کیانگ

را  چین خوانده می شود(، گانسو و احتماال تسلیان

در اختیار داشتند. پس از آن )در سده دوم پیشاز 

میالد( بخشی از آن ها )کوشانی ها، یفتلیان، و 

که عرب ...( به فرارود )ورز رود یا به گونه یی 

ها می گفتند ماورالنهر یعنی آن سوی رود آمو و 

سیر( و باکتریا )باختر( کوچیدند و سپس از آن 

جا به شمال هند، جایی که شاهنشاهی کوشان را پی 

 ریختند.

 

                                     
19

. با توجه به آن که در آن هنگام، همه مردان به گونه  

یی مشمول خدمت سربازی بوده اند، می توان گمان برد که 

نفوس یوئه شی ها به شش صد هزار نفر می رسیده است. 

هزار مرد  300ا را زن فرض کنیم، هرگاه نیمی از این ه

می ماند. حال، اگر نیمی از این جمع را پیرمردان و 

کودکان  فرض کنیم، و آن ها را هم کنار بگذاریم، 

 گ.-هزار نفر مرد آماده پیکار می ماند. 150نزدیک به 
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یوئه شی ها مردمان اروپاییدی بودند که مومیایی 

های یافت شده در حوضه رود تاریم متعلق به آن 

ی ترین این مومیایی ها به ها می باشند. سن قدیم

سال می رسد. گمان هایی است مبنی بر این  4000

 ( Yuezhiکه نخستین هیروگلیف در کلمه یوئه جی )

( به معنای ماه )مهتاب(، بل که 月« )یوئه»نه 

« ژوچژی»بوده است. پس معنای « گوشت» - 肉« ژوو»

 می شود.« قبیله  گوشتخور»به زبان چینی 

 

سال پیش از  645ئه شی ها به نخستین اشاره به یو

گوان چژان  -میالد باز می گردد. نویسنده چینی

( 管子)به چینی  Guantszy)زونگ گوان( در رساله 

禺氏به توصیف یک قبیله یوئه شی )به زبان چینی 

( در 牛氏( )به چینی nyuchzhi( و یا نیوچژی )

شمال غرب چین، که از کوه های نزدیک گستره یوئه 

یت یا سنگ یشم می آورند، می جی به گانسو نفر

پردازد. صدور نفریت از حوضه رود تاریم به چین 

 را باستان شناسان بسیار خوب بررسی نموده اند.

 

در باره یوئه شی ها در اسناد تاریخی چین، به 

یادداشت های »ویژه در سده دوم پیش از میالد در 

سئما تسیان )سیما کیان( به تفصیل سخن « تاریخی

یوئه شی  آمده است که 123است. در فصل  گفته شده

ها در آغاز میان تسیلیان، کوه های تیان شان و 

، که مربوط به شرق «دانهوانگ زندگی می کردند

 حوضه رود تاریم  و شمال گانسو می گردد.

 
پرتره های پادشاهان آن ها به روی سکه ها نشان 

یوئه شی ها اروپاییدی بوده اند.  می دهند که

ه هایی مستقیمی در باره نام های اما نوشت

فرمانروایان شان بر جا نمانده است و هیچ 

اعتمادی به دقیق بودن پرداز چهره های آن ها در 

پرتره ها نمی توان کرد. تنها نام های 

بازماندگان ایشان بر جامانده است که خود را 

می خواندند که به مرزهای  کوشان و اپتالیت

دند. منابع چینی، یوئه جنوبی آسیا یورش برده بو

« آدم سفید با موهای دراز»شی ها را چوناِن 

 پرداز نموده اند.
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بر پایه منابع چینی، هنگام فرمانروایی دودمان 

پادشاهی تسین شین هوانگ دی، پادشاهی یوئه شی 

ها وها در اوج شگوفایی بود. اما پیوسته با سیون

)خونوها یا هونوها( که در گستره شمال خاوری 

رزمین ایشان بودوباش داشتند، در دشمنی و س

 درگیری بسر می بردند. 

 

یو ئه شی ها با هونوها )خونوها( به مبادله 

اسیران و گروگانان می پرداختند. مودی 

شانیو
20

شانیو  پسر بزرگ -(冒顿)به زبان چینی

تئومان که در اسارت یوئه شی ها بسر می برد، 

گریزد. توانست با ربودن یک اسب از نزد آنان ب

یوئه شی ها او را چونان گروگان نگه داشته 

بودند تا در صورت یورش هونوها بکشند. اما مودی 

با گریختن از نزد یوئه شی ها، پدر خود را کشت  

                                     
20

مودی شاه، بنیادگذار دولت پادشاهی  -. مودی شانیو 

که نام وی که در  بزرگ هونوها. چنین پنداشته می شود

منابع چینی مودی آمده است، شاید در اصل مادون بوده 

باشد. مانند فریدون، ایدون و... ایرانی. اکادمیسین 

باباجان غفوراف وی را در کتاب تاجیکان  و رنه گروسه 

 در کتاب امپراتوری صحرانوردان، ماودون خوانده اند.  

می تواند. نیز چیزی جز شاه ایرانی بوده ن-کلمه شانیو

هر چند اکادمیسین گومیلیف نوشته است که این کلمه از  

پروتومغولی گرفته شده است که برجسته و  (sayanشایان )

نمایان و برازنده معنا می دهد. در این حال، شاید وی 

در زبان پارسی همین اکنون هم « شایان»نمی دانست که 

ه یی به عین معنا به کار می رود. چون مغول ها هم تود

اند مخلوط از سپدپوستان و زردپوستان، از امکان به 

دور نیست که این کلمه را از ایرانی زبانان گرفته 

به مفهوم « شا»باشند. هر چه است، پیهم آیی کلمه 

پادشاه چند بار به اشکال گوناگون، تردیدی در ایرانی 

بودن آن بر جا نمی گذارد. برای نمونه پدر سردار آشین 

نولو »که پیشوای قبیله خود بوده است، هم  –)آشینا( 

نام داشته است. در این جا باز هم شاه به شکل « شاز

یعنی با اندکی تغییر آمده است. یعنی نولو شاه. « شاز»

طرفه این که شاز در پارسی باز هم به معنای برجسته، 

بی نظیر، فوق العاده، برازنده و شایان... به کار می 

 گ.-رود.
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و اعالم پادشاهی کرد  و شاهنشاهی بزرگ هونوها 

 را پی ریخت. 

 

پیش از میالد هونوها به رهبری  177در حوالی سال 

به سرزمین یو ئه شی ها در پسر شانیو مودی 

گانسو یورش آوردند. مودی با برنده شدن در جنگ، 

می فرستد و « هان»پیامی به بارگاه  امپراتوری 

در این پیک به آگاهی دربار چین می رساند که 

پسرش شاه یوئه شی ها را کشته و از کاسه سر او 

 جام شراب ساخته است.

 

بخش  بر پایه منابع چینی، پس از این نبرد،

بزرگی از یوئه شی ها وابسته به هونوها شدند. 

چنین بر می آید که همو آن ها نیاکان پادشاهی 

آنان به جنوب از  بزرگ آینده شدند. شمار کمی از

کوچک نام  یوئه شی های که راه تبت گریختند

 150گرفتند. بر پایه گزارش دودمان هان، 

-خانواده ]شاید وابستگان خاندان شاهی و اشراف

 گ.[ نجات یافته بودند. سپس، گروه بزرگی از
رود تاریم و  یوئه شی ها توانستند از حوضه

گانسو به شمال باختری بگریزند و در آغاز به 

دره رود ایلی در شمال کوه های تیان شان، 

سکایی ها  -جایی که توانستند قبیله سای -بروند

یا ساک ها را شکست بدهند. قبیله سای به تدریج 

میر رانده شدند و در آینده در آن جا  به کش

 پادشاهی هند و سکایی را پی ریختند.

 

پیش از میالد، اوسون ها همراه با  155پس از سال 

هونوها بر یو ئه شی ها یورش آوردند و آنان را 

ناگزیر به رفتن به جنوب  نمودند. یوئه شی ها 

از زمین های تمدن های مسکون در دوان )فرغانه( 

در کرانه های شمالی اوکس )آمو( در  گذشتند و

گستره فرارود )گستره ازبیکستان و تاجیکستان 

باختری،  -کنونی( در شمال گستره پادشاهی یونانی

پیش از میالد از اثر تاخت و  145که به سال 

 تازهای آن ها برافتاد، مستقر شدند.

 

پیش از میالد سفارت چین، به رهبری  126به سال 

گ کیان( از کشور یو ئه شی چژان تسیان )ژان
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بازدید و تالش ورزید تا در برابر هونوها 

)خونوها یا سیونوها( با آنان همپیمان شود. با 

این که شهزاده یوئه شی پیشنهاد سازماندهی 

اتحاد را رد کرد،
21

اطالعات توانست ژانگ کیان 

 در باره وضعیت در آسیای میانه گردبسیاری 

اشت های تاریخی ، که پسان ها در یاددبیاورد

 سیما کیان بازتاب یافتند. (SHIJI) شیتزی
 

ژانگ کیان یک سال آزگار در کشور یو ئه شی ها 

بسر برد. به گفته وی، یوئه شی ها سر زمین هایی 

کیلومتر( در  1500-1000لی ) 3000-2000به فاصله 

و شمال آمو )اکسوس( را در   (Dayuan) غرب فرغانه

بی آن ها دولت داسیا دست داشتند. همسایه جنو

Dasia  ( و انسی )باکتریا یا باختر(Anxi)   یا

 –پارت بود. همسایه شمالی آن ها کانتسزویو
 سغدیانا بود.

  
یوئه شی ها، کوچی بودند و پیوسته از جایی به 

جای دیگر با رمه ها و گله های خود می کوچیدند 

                                     
21

ین کار چنین بود که ماهبانویان )یوئه شی ادلیل  . 

ها( نیک می دانستند که چین دولت نیرومندی است و 

هونوها به رغم دشمنی، تنها نیرویی اند که در استپ ها 

جلو گستره جویی چین ایستاده اند و حیثیت سپر بالگردان 

را دارند. هرگاه چینی ها بتوانند هونوها را از سر 

چین همسایه هم مرز و در به راه بردارند، آن گاه 

دیوار شان خواهد شد و درد سرهای بزرگی برای شان 

چین همپیمانی با خواهد آفرید. از همین رو، پیشنهاد 

 رد کردند. را

 

در همین هنگام، اوسون ها پیشنهاد چین را پذیرفتند و 

با چینی ها در برابر هونوها همپیمان شدند و دولت 

قرار نبود، چنین همپیمانی  هونوها را برافکندند. اما

به سود اوسون ها پایان یابد. پس از بر فتادن هونوها، 

دونهو ها )دونخوها( و سیان بی ها که از بازماندگان 

سپس هم ژوژان ها یعنی نیاکان مغوالن بر استپ ها چیره 

شدند و در نخستین فرصت اوسون ها را از چراگاه های 

ه پیش از این، اوسون شان راندند. شایان یادآوری است ک

ها با هونوها در برابر یوئه شی ها همپیمان شده بودند 

و در شکست آنان نقش بزرگی را بازی کردند. زیرا 

هونوها به تنهایی توان شکست دادن یوئه شی  ها را 

     نداشتند.   
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و آداب و رسوم شان به آداب و رسوم هونوها 

 200-100. شمار سپاهیان شان سر به همانند بود

هر چند آن ها  .هزار کماندار خدنگ افکن می زد

در شمال رود آمو بسر می بردند، آشکارا با 

پادشاهی یونانوباختری که در جنوب آمو قرار 

داشت، پیوند داشتند. آن ها متشکل بر پنج قبیله 

اصلی بودند که در راس هر یک از این قبایل، یک 

شوا قرار داشت که چینی ها آن ها را یغبو یا پی

یاد می (休密( )به چینی Xiūmìبه نام سیومی )

 -کردند. در غرب واخان و زیباک در بدخشان

( یعنی کوشان ها، در 貴霜گویشان ها )به چینی

雙شوانمی ها )به چینی -سرزمین های همسایه آمو

靡)( یعنی شغنانی ها، سیدون هاXidun به چینی( )

肸頓)ی ، در بلخ و دوم Dūmìبه چینی都密  در

 نزدیکی ترمز می زیستند.

 

بنا به دیگر ارزیابی ها، قبایل در بخش شمالی 

تر بسر می برده اند. در آن سوی کوتل شهرستان 

سر از اورا تپه. در این حال، در گستره 

تاجیکستان جنوبی کنونی، یوئه شی هایی که دیگر 

زمیندار و مسکون شده بودند، زندگی می کردند و 

صوصیات فرهنگ یونانی را گرفته بودند و مانند خ

تخارها در شمال دولت یونانوباختری بسر می 

 بردند.   

 

یش از میالد یوئه شی ها )کوشانی ها( پ 124به سال

با پارت ها درگیر نبرد شدند که در این جنگ 

پادشاه اشکانی زخمی شد  -ارتاپان )اردوان( یکم

د زیر فشار و پسان هم درگذشت. پس از آن، شای

پسر اردوان، یوئه  -میتریداد دوم )مهرداد دوم( 

به بلخ نقل  -شی ها )کوشانی ها( به جنوب

کوچیدند. می دانیم که پس از لشکرکشی  اسکندر 

پیش از میالد در این جا تمدن  330کبیر در سال 

هلنی )ِسِلوکی، یونانو باختری( برای دو صد سال 

تاریخ  –رابواستدیگر نافذ بود. در این باره 

نویس یونانی گزارش می دهد، که اشاره می کند که 

سکاها و تخاری ها )تخاری های اصیل( همراه با 

آسیان ها، پاسیان ها و ساکاروال ها پادشاهی 
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یونان و باختری را در سده دوم پیش از میالد 

 واژگون کردند.

 

کوشانی ها که به سخن گفتن  -بخشی از یوئه شی ها

زبان های یوئه شی که با زبان های به لهجه های 

خوارزمی و سغدی خویشاوند بودند، ادامه می 

گیرا )از سال یکم -دادند؛ به رهبری پادشاه خود

ام میالدی( به حدود باکتریا -میالدی تا سال سی

یورش آوردند و شاهنشاهی کوشانی را پی ریزی  

 نمودند.  

 

در دوره پادشاهی کنیشکا، آن ها بودیسم را 

ان دین رسمی کشور خود پذیرفتند، که بعدها چون

شالوده همبستگی دولت شان شد. در آینده هم 

هرچند، یفتلی ها کوشان ها را شکست دادند، اما 

با این هم، به آداب و رسوم کوشانی ادامه می 

دادند. دولت یفتلی سر انجام در لشکرکشی های 

 تورک ها در آستانه جهانگشایی عرب ها نابود شد.

 

 خذ:ما

http://www.slavlibrary.ru/load/0-0-0-38-20 PDF 
 

زبان شناس، در باره پنج واژه  -ب. الوفر

بازمانده از یوئه شی ها در متون دودمان هان 

)خن( پژوهش هایی را انجام داد و به این نتیجه 

رسید که این کلمه ها متعلق به گروه زبان شمالی 

او با  ایران بوده است. کلمه ششم یوئه شی را

توجه به ویژگی های فونتیک باستانی زبان چینی 

احیا نمود و آن را با نام  sgwied-diچوناِن 

، یعنی سغد+ دی ورانداز  Sogdoiشناخته شده سغدی 

را چوناِن پسوند « دی»نمود. در این جا، پیشوند 

جمع، با قیاس از روی زبان های اوستی، سکایی، 

ود و تفاوت سغدی و یغنابی تفسیر و تعبیر نم

میان این گروه از زبان ها را از گروه زبان 

تخاری که نزدیک به اروپای باختری و در نتیجه 

 دور از زبان های ایرانی است، خاطر نشان ساخت.  

 

«Bertold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans. 

Chicago, 1917, P. 14» 
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نمناکی  Heterochronicity در مقاله لئون گومیلیف

ب. الوفر »اروآسیا در دوران باستان نوشت که 

ثابت کرد که یوئه شی ها به زبان شمالی ایرانی 

سخن می گفته اند که به گروهی که زبان های 

هم در آن  Yaghnobi سکایی، سغدی، اوستی و یغنابی

زبان  شامل بودند، متعلق بود و هیچ رابطه یی با

تخاری
22

ای اروپایی پیوند دارد، که با زبان ه 

 «نداشتند.

 

 فهرست منابع اصلی:
در باره پادشاهی کوشانی// دانشنامه )دایره 

، 16المعارف یا انسکلوپیدا(ی بزرگ روسی، جلد 

 ،2010مسکو، 

، مسکو، 1در باره ایرتام// همان دانشنامه، جلد 

2005 

، 12در باره کنیشکا// همان دانشنامه، جلد 

 ،2008مسکو، 

، 2ه باکتریا// همان دانشنامه، جلد در بار

 ،2005مسکو،

، 19در باره ماساگت ها//همان دانشنامه، جلد 

 ،2008مسکو، 

، مسکو، 2در باره ارژن// همان دانشنامه، جلد 

2005، 

، مسکو، 12در باره کنگوی// همان دانشنامه، جلد 

2008، 
در باره فرهنگ اندرونوفوا// همان دانشنامه، 

 ،2005، مسکو، 1جلد 

 迦腻色伽王与大月氏王系 منابع چینی، 

 -8-11استرابو، جغرافی، 

 The Western Regions according to the Hou Hanshu, trans. John 

Hill Linguistic analysis of the connection between Yuezhi and 

                                     
22

. باید متوجه بود که در این جا سخن بر سر زبان  

ه تخارها شهرت یافته سیرها است که در گذشته نادرست ب

این لغزش سردرگمی های فراوانی را به بار آورد بودند. 

که می تواند در صورت بی دقتی موجب گمراهی های فراوان 

 گردد.
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Kushan Overview of Xiongnu history and their wars with the 

Yuezhi Craig Benjamin on Yuezhi migrations Kasim Abdullaev 

on Yuezhi migrations in Central Asia Lokesh Chandra on Yuezhi 

translators Yuezhi Sapadbizes coins Yuezhi Agesiles coins. 

 
در سده « سرزمین غربی»ل. بوروکووا، پادشاهی 

پیش از میالد )ترکستان خاوری و آسیای   II-I های

، «(هان شو»اساس اطالعات شی تسزی و  میانه بر

 2001مسکو، 

Л.Боровкова. Царства «западного края» во II—I веках до н. 
э.(Восточный Туркестан и Средняя Азия по сведениям из 

«Ши цзи» и «Хань шу»). М. 2001 
 

و. ویرتوگرادووا، نامه های ناشناخته در گستره 

 باستان چند رسم الخطی باکتریای

В.Вертоградова. Неизвестное письмо в многоалфавитном 

пространстве Древней Бактрии. 

 
 

 

 

 اسکندر بایارف

 ُتخارها

(Τοχάριοι) 

 

 – (psevdotohary) ت خارهای مستعارتر  قیدق ت خارها،
یی اند در اصل از  و فراموش شده مردم اسرارآمیز

از  یاریبس میقد ی. اما در زمان هایمرکز یایآس

و سیلونی  ی هانیچ توده ها آنان را می شناختند:

 انیونانشان بودند و ی گانیهمساکه  (Ceylonesها )

که در هنگام سفرهای بازرگانی شان به خاورزمین، 

را با توجه به ها  آنبا آن ها برخورده بودند و 

( می خواندند، یعنی sserپیشه شان، سیرها )

شان را هم به همین  رو کشو شمیفروشندگان ابر

گ.[، -])ابریشمستان( (Serika) سیریکا  -منوال

 . یعنی کشور ابریشم فروشان
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در میان  ایها در قلب آسیونانیان، سیربه گفته 

(fokarتوده های فوَکار یا ف کار )
23

)ت خار(،  

(، اوتوروکور oyhardاویخورد )اویغور( )

 تند.و.....می زیس ottorokor (uttigur)اوتیگور( )

 
سیرها از قدیم ها توده های پیرامونی خود را با 

: سیماهای دیدنی خود به شگفتی وا می داشتند

 رسایی قامت های شان.و  بور ی، موهایچشمان آب

معاصر همه این اطالعات در دوران اما تاریخدانان 

 و چونان اطالعاتگرفته  دهینادباره سیرها را 

میانه  در تنها به آن می نگریستند. خنده دار

ترجمه های ارزنده  های سده نزدهم بود که به ی من

ی االصل( چوواش( )پژوهشگر N. Bichurinن. بیچورین )

از آثار تاریخی چین باستان، جامعه علمی به 

اقوام اسرارآمیزی  اطالعات بس گرانبهایی در باره

اوسون ، وها )هونوها(ونخ، یوشی ها ،ها ید -چون

ه های کوچرو باشنده میانه و دیگر تود (Usunsها )

 های آسیا دست یافتند.

 

، (hustsiهو استسی ) ها را به نام آنی ها نیچ

 به سیمایو  باختری می خواندند بربرهای یعنی

 ینی: بعادی آن ها اشاره می کردند ریغگیرا و 

یعنی  -پرموبدن های ، های رسابلند، قد یها

  توده های معاصر. یی مانند ها یژگیودارای 
 

منشای تباری سیرها تا اوایل سده بیستم که هیات 

ترکستان در  1906در سال علمی اعزامی روسیه 

خاوری نسخه های خطی کهن را نیافته بود، در 

 پنجاه سال های دهه درپرده های راز مانده بود. 

توانستند این نسخه های خطی را  ستمیب سده

 باورنکردنی یی را برانگیختند. رتیحند که خوانب

در دوران از این نسخه های خطی چنین برآمد که 

، در قلب در آن گوشه دور افتاده جهانباستان 

 .نده اکرد یم یندگز ییهندواروپاان مردم ایآس
این که نویسندگان این نسخه ها خودشان زبان خود 

اما را به چه نامی می خواندند، روشن نبود. 

یی ساکا-یختن چونانِ  ،هااین نسخه از  یکیزبان 

                                     
23

 گ.-. یا شاید هم فرخار. 
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زبان که  یشد، در حالو تثبیت ( شناخته یرانی)ا

 بود.ناشناخته مانده  ، کماکاننآ گریدنسخه 

 

ا تکیه بر گاهنامه های هندی، بدانشمندان، 

گویشوران این زبان ها را به نام ت خاری ها 

خواندند )اما به گونه یی که پسان ها روشن 

(یک نام بیگانه اب گردید،
24

اما هر چه بود،  

 خیارران این زبان ها، با همین نام وارد تگویشو

راز  کچونان ی نی شامنشا درازیزمان شدند. 

ایشان را چونانِ  نیکال ه بود تا این که ل.ماند

( Balanovskaja) االنوفسکایافرهنگ بدارندگاِن 

شناسایی کرد )ل. کالین، گزینش فرهنگ باستان 

سه فرهنگ(. آن ها  -شناسی برای تخارها در آسیا

دارنده فرهنگ فاتیانووا  لیقباز دیگر ا

(Fatyanovo با  داشتن سیمای )معمول ریغ ینژاد  

مدیترانه یی خاوری فرق می شدند.
25

 

                                     
24

همچون یکی از تیره به اشتباه . در آغاز، سیرها را  

کنفدراسیون یوئه شی می  یعنی بخشی از یخارهای ت  

د. پسان ها روشن شد که آن ها به رغم پنداشتن

تخاری نیستند اما چون به همین نام  ،اروپاییدی بودن

اری های مسعتار خشهرت یافته بودند، ایشان را ت

 خواندند. 
25

ی )به راه افتادن( تخارها از گستره سرگردان خیتار. 

نیاکان آن ها از  یدر گذشته، برخآغاز نمی گردد.  ولگا

کشاورز  لیقبا رهیداو در کردند  یم یدر بالکان زندگ

با یورش هندواروپاییان وادار اما شامل بودند. باستان 

ها  آنبه ترک زمین های شان شدند. چنین بر می آید که 

تباری شان را از دست دادند  یکپارچگی شدند وپراکنده 

در آن هنگام در  ییمردمان هند و اروپا رهیو وارد دا

دقیق )یادمان های آن ها  دیشا حال شکل یابی گردیدند.

تر، یادمان هایی از پاره های برجا مانده از یک توده 

در نام های تباری و مکانی  (یباستانفروپاشیده 

بازتاب یافته باشد: ِاِنت ها )در آسیای  یباستان

ی ها یا ِوِنزی ها( )در زیت)ون ها تنِ وِ قدامی(، 

 کرانهدر  یخیمنطقه تاردر ) واندی ها، (ایتالیا

واندال ها و ِوِندها )در لس در فرانسه(، تا انوسیاق

اروپای مرکزی(، ویاتچی ها )در اروپای خاوری(، وتیاکی 

ها )در اودمردی( و یاتی ها )یوئه شی ها( در حوضه رود 

 تاریم و دهلیز گانسوی. 
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دارندگان  الد،یاز مدوم پیش هزاره  میانه هایدر 

( که از سوی balanovsفرهنگ باالنف )باالنوفی ها

 -نیکالرانده شده بودند )به پندار  انیرانیا

را ترک گفتند و ( منطقه ولگا ن جوانتنها مردا

راهپیمایی  ریمسراه خاور را در پیش گرفتند. 

هر چه بود، از است، اما مانده ناشناخته آنان 

سر برآوردند و در آن جا  یمرکز یایآس یها استپ

 فرهنگپدیدآیی . باستان شناسان پدیدار شدند

کاراسوکی را درست با همین ها پیوند می زنند. 

یی نرفته بودند. با داوری از هابه تن آن هااما 

)و  روی وامواژه های برگفته از زبان تخاری

 ایشان، سین دشتی هابا  ؛(ی آنانفرهنگ ماد

بازماندگان )فینی ها و اوگری ها  ( وی هارانی)ا

به آن  -هم به آن سرزمین ها ؟(volosovsولوسف ها 

زبان شناسان چون  کران جهان رفته بودند.

از  یاریبستخاری  زبانسازند که در  خاطرنشان می

آشکارا دارای ریشه های هندواروپایی واژه ها 

 -فینی زباناند. در گام نخست، آن واژه های 

با آن لیکسیکون یا واژگان خود را  ، کهاوگری

می  یریگ جهینتمبنا،  ر اینب می دهند. یهمپوشان

تخارها، نه تنها با فینی ها و اوگرها  کهکنند 

بودند، بل که یک سازواره یا الیه  «همسایه»

اوگری هم داشتند. از دیگر زبان ها، آن  -فینی

                                                                                                          
موردوی  تخارها در محیط زبان و فرهنگ ردپای  دیشا...

(Mordovians)  مردوی ها شمار بسیار  ت.بر جا مانده اس

و  نام های شان ترکیبی استکه )الهه( دارند زن  انیخدا

، مادر، زن -)آواساخته می شود  «آوا»افزودن با 

]شایان یادآوری است که در زبان پشتو، زنان (. بانو

« انا»یا « آنا»-سالمند را با نشانه تکریم و تمجید 

ی نیز نام مانند نازو آنا. به زبان روس -یاد می کنند

پایان می یابد.گ.[  « اوا»با  –های خانوادگی زنان

سالمند و سالخورده را آتیا می  ردانموردوی ها، م

هر روشن است   مرد(. پیر مرد، پدر، -خوانند )آتا، آته

با  صوصبه خ ی همخوانی دارد.رکوت لیزبان قبا بادو 

، ساالر« )اتامان»لقب ) آپا، آتا -ها قپچاقزبان 

پهدار(، در میان قزاق ها )شبه نظامیان( روس سردار، س

و همین گونه زبان  همین کلمه گرفته شده است(از 

زبان  رب تخاری زبان بر تاثیر زبان شناسان  باشقیری.

  ی تاکید می ورزند.و تبت یرکوتهای 



47 

 

ها وامواژه هایی از زبان های تبتی و ایرانی و 

 کمی هم از زبان آریایی گرفته بودند. 

 

 با آن که تخارها توده بس اندکشماری بودند،

 هایی بسیار گسترده و پهناوری را در نیزم

به تا  نیبودند: از شمال چ اشغال کرده خاورزمین

رود تریم. ردپای  مغولستان و حوضهباختری جنوب 

هفترود یا سمی  از ا،یآسهمه جاها در ر آن ها د

)در قرغیزستان و جنوب قزاقستان( گرفته تا  ریچی

به احتمال زیاد،  دیده می شود. دور مرزهای خاور

و  یصاداقت ،یاسیاز تسلط س یناشچنین چیزی 

 .استبوده  یمرکز یایآسگستره  ربآنان  یفرهنگ
عهد باستان( « های تک« )»فناوری پیشرفته»ها  آن

، با ها آن بهکه چرخی را دو ارابه های  یعنی

ها را  اسب داوری از روی نقاشی های برجامانده،

برنز بینظیر  یگر ختهیر دیتولنیز و می بستند 

و خوشه چینان  انیشکارچ را با خود به محیط 

  .ی به همراه  آوردندآسیای مرکز

 

شایان یادآوری است که نه تنها شکل های فرآورده 

های  وارهید یگر ختهیروش ر های شان، بل نیز

 دهیپد نیا لیتیوم در نوع خود بینظیر بود. نازک

 در این که. بود ایسآاورخاوری شمال اسرار آمیز 
 -برنز آسیای مرکزی، سامو متالورژی کاراسوکی

چین دارای ریشه  انگیآن و ختریسیمین سایبریا با

 چیه  ی،کس چیه اند، در نزد  یکیژنت های مشترک

 .وجود نداردو تردیدی  شک
 

 نیا یبرامتقاعدکننده یی  حیتوضروشن است، 

نمی توان داد. کاراسوکی ها این فناوری  قتیحق

 یناگهانگونه اما به را در اروپا یاد نداشتند. 

نیز ها  ینیچ. آن را در آسیای مرکزی فراگرفتند

با این فناوری آشنا نبودند. اما آن را از 

 ،ادیبه احتمال ز کراسوکی ها فرا گرفتند.

بینظیر  یتکنولوژ نیاکراسوکی ها آفرینندگان 

از  توانسته بودند اما به طور کامل  ند.بودن

پس از  ،دیشا برتری های آن بهره گیری نمایند.

نگاه رسیدن به توده های آسیای قدامی که از 
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تباری با سامویی ها و سیمینی ها نزدیک بودند؛ 

 چنین فناوری یی را از آن ها فرا گرفته بودند.

 

 فیط نیکه در اتوده هایی روشن است.  زیچ کی

فرهنگی شامل بودند، در گذشته دارای خاستگاه 

های « سرنوشت»، اما ندناهمگون بودهای تباری 

شده  دهیتن شان سخت با هم گره خورده بود و درهم

 بود.

 

نخستین ، می پنداشتند که تخاریان نیاز ا شیپ

ی ها را نیچکسانی از هندواروپاییان بودند که 

آشنا  ( و پرورش اسبیدو محورو  کیارابه )با 

را  چرخدار گاری هایها  ، آنبه راستی ساختند.

به ااز ار ادیز اریبه احتمال بسو  می شناختند

مواژه های زبان ها بهره می گرفتند. موجودیت وا

تخاری در زبان چینی، گواه بر تماس های تخاری 

ها با چینی ها اند. تاثیر زبان تخاری تا همین 

ی رانیو ا یرکوت ،یتبتهای زبان اکنون هم بر 

 یباستان شناستازه  یما داده هااحساس می شود. ا

همچنین نشان می دهند که چینی ها ارابه سواری و 

فرا گرفته بودند.  انیرانیااسب پروری را از 

را  نیچ اویغور -انگیک نیسکنون منطقه خودگردان 

اندرونوفوی می سازند. چنین  فرهنگ شامل گستره

یی های به دست آمده از حوضه ایموم بر می آید که

رود تاریم ربطی به تخارها نه، بل که با حامالن 

فرهنگ اندرونوفوی دارند. زیرا تخاری ها در 

م پیش از میالد به این جا نیمه دوم هزاره دو

 آمده بودند. 

 
 یلیبه دالسده سیزدهم پیش از میالد، تخارها در  

سایبریا به جنوب  که تا هنوز روشن نشده است،

می گسترش  خود را ها قلمرو آن دیشاکوچیدند. 

 ی شانرانیا گانیهمسادادند و شاید هم از سوی 

های تاریم  و استپ راه دوره از  نیکه در ا

رانده می شتافتند،  نیچسوی به ز گانسوی دهلی

 .نده بودشد

 

 سال 500 سایبریا نزدیک بهجنوب  تخاری ها در

در پی یورش توده های دشت و پس از آن  زیستند
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این که بیخی نابود شده . ندشد دیناپدنشین 

بودند یا از آن جا رانده شده بودند، چیزی روشن 

مچو نبردها بیشتر در هدر پیروزمندان  ؟نیست

را  نانرا نابود می کردند ولی زمردان  موارد

 چنین رفتاری ینمونه هازنده می گذاشتند. 

باشندگان جزایر دریای مثال،  ید. براانشمار بی

( Arawakآواراکی ) مردانبه زندگی  بیکارائ

همین گونه  ی(،مرکزآمده ازآسیای  یتاتارها)

از همین  پایان دادند. اما زنان شان را نکشتند.

با یک  ،بائیکارکشف ها پس از  ییایاسپانو، ر

به زبان  : زنانرو به گردیدند دو زبانه تیجمع

سخن می  یبیکارائ به زبانو مردان اراواکی 

 گفتند.

 

دردناکی یافته سرنوشت قبیله حاکم تخاریان  دیشا

جان  بزرگی از ایشانبخش بودند. با این هم، 

 سایبریا( Tagarتگاری )فرهنگ  بردند. سالم به در

]شاید شکل تغییر  -تگار اچهینام در از)جنوبی 

 یها یژگیو، در بر دارنده (گ.[-یافته تخار

 ،است. شاید کاراسوکی واسکیتی ط لختمفرهنگ 

دارندگان فرهنگ  کهکرد درک چنین  این را بتوان

در دایره فرهنگ  (اناز آن یبخش اکاراسوکی )ی

دادن ا (، بیرانی)ا سایانی -یی آلتاییسکاهای 

و  بودندبه آنان، داخل شده  از صفات خود یبرخ

 ه بودند. رفتبه جاهای دیگر  شان، گریدبخش های 

 

کنونی  قزاقستانگروهی به میانه های گستره 

 -آمدند که در این جا شالوده فرهنگ بیگازی

( را گذاشتند و برخی Begazy-Dandybayداندی بای )

خاوری  ترکستانباختری و مغولستان  دیگر هم به

 شتافتند.

 

ی کوشان یرانیدر زبان ابه هر رو، هر چه بود، 

 یگفتار یها یژگیوبه باور زبان شناسان  ها

به گفته . تخاری ها آشکارا هویدا می باشد

توان  یمشناس برجسته، همین چیز را زبان -آبایف

 .گفت یدر مورد زبان اوست
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بقایای انتروپولوژیکی دارندگان فرهنگ  یبررس

نشان داد که  یجنوب سایبریا کی )ت خاری(کاراسو

دند. ( بوheterogeneous) ناهمگندارای منشای  ها آن

 سیماهای شان اروپایی اما با سازه های

شماری از آنان . ی بودنیچ دیشا نگولوییدی،م

 میانه یی یایآس میانروداننژاد گرایش به 

و شمار دیگر ، داشتند (یی فرغانه -یری)پام

 تیجمع-(okunesآکونی ) یها یژگیوآنان، دارای 

 ه از( کMinusinskپیشین فرورفتگی میسورینسک )

( مدیترانه یی hypermorphicمحیط هایپرمورفیک )

 .بود افتهتشکل ی

 

بازآرایی انتروپومورفیک استخوان های آدم های 

یافت شده از تووا )جنوب سایبریا روسیه( نشانگر 

به هره چاما های بلند  ینیبآن است که دارای 

های با چهره  سهیدر مقا مسطح توجهشایان طور 

نوع آکونی ها بوده اند. سازه های منگولوییدی 

میان در  کیژنت، از روی داده های آرام انوسیاق

و اندکی هم در میان  ک های، ازبها معاصرزیقرق

 چنین سازه هایی در میان. دیده می شودقزاق ها 

 .هم هستتاتارها 

 

رود  حوضهوکی ها )تخارها( کاراس بازماندگان

بسر می بردند   الدیاز مسده هشتم پیش تا  تاریم

و در بازرگانی بودند  ی وکشاورز ست اندرکاردو 

کردند.  یم یزندگ ها و واحه ها شهرستان

در جهان شهره ساخته ها را  آن ،شمیابربازرگانی 

ی ها ریها را س آن انیونانی ل،یدل نیبه هم بود.

 زیمسالمت آم یزندگندند. اما خوا یم یا سیرها

غم پیش به گونه سال  هزار کی بایتقرآن ها 

  .دیرس انیبه پا یزیانگ

 

در دوره مهاجرت های بزرگ توده ها، شهرها و 

 واحه های حوضه رود تاریم به میدان کارزار 

قدرت های بزرگ وقت: چین و  نیخون یها یریدرگ

ی یافتن، یوئه ششکست خونوها مبدل گردید. با 

 یجا های سارماتوییدی، پیکان باختری مهاجرت،

پیکان خاوری را گرفت. تخاری ها در جمع خود 
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ی خاوری را پذیرفتند و با تغییر زبان ها ییایآس

 «و نام تباری از صحنه تاریخ ناپدید شدند.

 

آن چه را که در  ،برای مقایسه با این مقاله

 ویکی پیدیا در باره تخار آمده است، می آوریم:

ت خار نام قومی ساکن تخارستان بود که در سده »

سوم پیش از میالد در نواحی کوچا و تورفان در 

شمال شرقی سرزمینی که بعدها ترکستان شرقی یا 

بردند. مردمی  ترکستان چین خوانده شد، به سر می

نیرومند بودند و به یکی از زبان های وابسته به 

که به گفتند  گروه زبانی هندواروپایی سخن می

زبان تخاری معروف است. هرچند این زبان 

ترین زبان شناخته شده هند و اروپایی است،  شرقی

شناسی به شاخه غربی  اما از لحاظ تقسیمات زبان

 ( آن زبان تعلق دارد.Centumیا کنتوم )

 

های سده دوم پیش از میالد تخارها بر  در میانه

 تر اثر تهاجمات هونوها ناگزیر به نواحی غربی

کوچ کردند. منابع چینی در شرح این رویداد از 

اند که از  شی و اوسون نام برده دو قوم یوئه

برابر هونوها گریخته، و به نواحی فرغانه 

پ. م. از سیحون  ۱۶۰اند و اندکی پس از  رانده

)سیردریا( گذشتند و به قلمرو دولت یونانیِ 

 ۱۳۰تا  ۱۴۰باختر سرازیر شدند. و میان سال های 

.م. دولت یونانی باختر را برانداختند.  ق

تخاروی »استرابون از مردمی چادرنشین به نام 

(Tokharoi ») یاد کرده است که در این تهاجم شرکت

اند. با برافتادن دولت یونانی باختر، این  داشته

قبایل بیابانگرد دولت کوشانیان را بنیاد 

نهادند و پس از آن، تاریخ تخاریان و زیستگاه 

دشان، یعنی تخارستان با تاریخ این دولت جدی

 درآمیخت.

 
کهن و نام  ینیط خارستان نام سرزم ایت خارستان 

 ،یاسالم یها سده نیدر خراسان بزرگ در نخست یتیوال

 حونیج یجنوب یها واقع در امتداد کرانه

و وسطا بود که از خاور به  ای( علای)آمودر

 حونیج رود یجنوب یها بدخشان، از شمال به کرانه

هندوکش محدود  یها کوه و از جنوب به رشته
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در مفهوم  یخیاز ادوار تار یو در برخ است هبود

مرتفع وابسته به بلخ، واقع  نواحی همه یتر عیوس

و  است گرفته یرا در بر م حونرود جی در دو کرانه

 اب،یفار یها استان رندهیدر برگ گرید یبه عبارت

ر و بدخشان در ندز، تخاکجوزجان، بلخ، سمنگان، 

 نیدر نخست امن نیاست. ا بوده یافغانستان امروز

باختر باستان  نیاز سرزم یبر بخش یاسالم یها سده

 نیا نام .است شده یبلخ اطالق م یخاور یدر نواح

است که ت خار  یبرگرفته از نام مردم نیسرزم

بودند  ییای. تخارها از اقوام آرشدند یخوانده م

کوچا و  یدر نواح الدیم از شسوم پی که در سده

که بعدها ترکستان  ینیسرزم یتورفان در شمال شرق

خوانده شد، به سر  نیترکستان چ ای یشرق

 .بردند یم

 
از دو  اسالمی دوره ییایو جغراف یخیمنابع تار در

 گاهیو سفال بدون مشخص کردن جا ایتخارستاِن عل

که  ییفهرست شهرها هیاست. بر پا شده ادی کیهر

برشمرده است،  ایتخارستان عل یادبه براابن خرد

 حونیج یبلخ و جنوب یشرق ینواح ایتخارستان عل

 آن ،یعقوبی است و از نوشته گرفته یرا در بر م

تخارستان  یدر شمار نواح انیجا که از بام

 ادی( نیتر کی)نزد «ایدن» ای( نی)اول «یاول»

که تخارستان سفال در  داستیپ نیچن کند، یم

و  ایتخارستان عل یجنوب غرب یاحنو رندهیبرگ

 است. بلخ بوده یجنوب

 
و دشت  یدو بخش کوهستان یتخارستان دارا نیسرزم

آن ترکان خَلُّخ )خ رل خ(  یها است و در دشت بوده

تخارستان  یشهرها نیتر مهم .کردند یم یزندگ

 ز،یخ ْلم، سمنگان، بغالن، سکلکند، وروال یشهرها

عاصم، خَشت و  یسراروب،  شت،یآرَهن، راَون، سکم

( که شهر بلخ قانلاندراب بود و شهر طالقان )تا

شهر و مرکز تخارستان  نیتر وسعت داشت، بزرگ

 .رفت یشمار م به

 
در شمال افغانستان به نام َتخار  یتیوال امروزه

 نیاز سرزم ییها است که بخش شده یگذار نام

 تی. والردیگ یرا در بر م یخیتخارستان تار
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 ۱۷ر که مرکز آن شهر تالقان است، تخا ادینوبن

تالقان،  یدارد و شهرها)فرمانداری(  یولسوال

 نیتر اشکمش و فرخار مهم قلعه، ینگیَ آب،  چاه

 .دیآ یم رشما آن به یشهرها

 
 یالدیپنجم تا هفتم م یها تخارستان در قرن مردم

 یخیبودند. به استناد بر مآخذ تار نیچند د رویپ

گفت که  توان یم قیقد یشناس و مدارک باستان

 یزرتشت میقد یها مردم تخارستان مثل دوره تیاکثر

مستحکم  یلیخ زین ییبودا نید تیبودند. موقع

 انیبه دوران هفتال یوسط یایبود. در آس

قرار نداشت  بیمورد تعق ییبودا نی( دانیتالیه)

 یبانیپشت ییبودا نیاز د یتالیحاکمان ه یو بعض

 . کردند یم

 

 یبعض یالدیهفتم م سده لیششم و اوا سده انیدر پا

 ییبودا نیترک به د یحاکمان خاقانات غرب

هم در  انهیم یایو هم در جنوب آس وندندیپ یم

به ساختن  آغازافغانستان و شمال هندوستان 

 انییو از بودا ندینما یم ییبودا یمعبدها

 تختی. در قرن هفتم در پاکنند یم یبانیپشت

 زدر ترم ،ییبودا ریدتخارستان، شهر بلخ، صدها 

 ریسه د انیدر قباد ر،یدر شومان دو د ر،یها د ده

موجود بودند. از اطالعات به دست آمده بر  ...و 

انتشار  یلیخ ییبودا نیکه در تخارستان د دیآ یم

 نیدر ا انهیم یایکه در آس یگرید نیاست. د داشته

 کیبود. باز  هیمانو نیزمان رسوخ کرده بود، د

معتقد  یتخار یها بود. ترک ینصران نید گر،ید نید

 گ.-.«بودند ینصران نیبه د

 

در ذیل تخار در ویکی پیدیا به زبان روسی در 

 باره تخارها  چنین آمده است:

زبان تخاری، به گمان بسیار، خاوری ترین شاخه »

زبان های هندواروپایی بوده است. گستره بودوباش 

و  تخاری ها در فرورفتگی تاریم )سینکیانگ

گانسو( شمرده می شود. از روی مومیایی های 

برجامانده در تاریم می توان در باره سیماهای 

 شان داروی نمود.
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( centumزبان تخاری ها مربوط به گروه کنتوم )

زبان های هندواروپایی می شود که در این گروه 

زبان هایی چون سلتیا، ژرمنی و ایتالیک داخل 

هندوایرانی )گروه  اند. اما نه گروه زبان های

Satem  .)ساتیم 

 

زبان از  یکیبه عنوان ( Tocharianتخاری ) بانز

رایج بوده است.  در همان منطقه ییهندواروپاهای 

زبان در باره این  نخستین گواهی های ندچ هر

، غیر مستقیم ، شواهدسده ششم می گرددمربوط به 

و عدم وجود  Bو  A یلهجه هامیان مانند تفاوت 

 ،منطقهزبان تخاری بیرون از  یمانده ها یباق

مناطق زبان در  نیااجازه می دهد بپنداریم که 

یکم پیش از میالد هزاره  ردر اواخ نشیمنی تخارها

 موجود بوده است.

 

هنگام پادشاهی در  ،ی هانیچ یبه داده هابنا 

یوئه  یپادشاه(، Shihuang) نیش تسین یا امپراتور

ج شگوفایی به سر می شی ها یا یوئه جی ها در او

سیونو ها )خونوها یا با پیوسته  برده است که

خاوری خود در درگیری  شمال همسایه -هونوها(

یوئه شی ها، تخارها دولت بوده اند. در نزدیکی 

به گونه  )سیرها( (psevdotoharanیا شبه تخارها )

یاری با آنان می همو   یستیهمزدر  زیمسالمت آم

  «زیسته اند.

 

علمی، تخاری ها را به دو گروه تقسیم می  از دید

 نمایند:

شی  یوئهاز  یکه بخشراستین( ) تخاری های اصیل

 )که با یشمال یرانیا یلهجه ها ها بودند و به

خویشاوند بود(، سخن می گفتند و به  زبان سکاها

سوی جنوب شتافتند و در شمال افغانستان کنونی 

 امیدند.مستقر شدند و این گستره را تخارستان ن

 

 شبه تخاری ها یا تخارهای مستعار سیرها یا

(psevdotohars )– چینی ها و که  هایی یدروپاییا

گ.[، آنان را -شماری دیگر از اقوام ]هندی ها

خاری می خواندند. این ناآگاهانه و به اشتباه تُ 

ها کسانی بودند که با آن که به لهجه های زبان 



55 

 

ها  یه شخاری سخن می گفتند، اما با یوئتُ 

شتند و خود هیچگاهی نداخویشاوندی نزدیک تباری 

 خاری نمی خواندند.را تُ  یشخو

این اشتباه در آینده پیچیدگی های بسیاری را در 

علومی چون تبارشناسی و زبانشناسی پدید آورد. 

از این رو، باید بسیار دقیق متوجه بود که در 

تخاریان مستعار سیرها یا متون در  کجا سخن از 

زبان شان که شاید بتوان آن را زبان سیری  و

، تخاری خوانده می شودزبان خواند، و نادرست 

 .در میان است است و کجا از تخاری های راستین

روشن است این کار برای خوانندگان عادی کار 

و تنها کارشناسان می توانند  ساده یی نیست

  باریکی را تشخیص بدهند.   

 
شتن را و زبان خود را ]این که آن ها خود، خوی

به چه نامی می خوانده اند، تا کنون روشن نیست. 

تنها چیزی که تثبیت شده است، شبه تخاری ها از 

بوده اند و به یکی از زبان  دیروپاییاتوده های 

شماری بر آن  های هندواروپایی سخن می گفته اند.

اند که آن ها یکجا با کیداریان به شرق پشته 

از )شارها(ی بامیان شیرها ایران آمدند و 

بازماندگان آن ها اند. از این رو در اتنوزنیز 

هزاره ها و شماری دیگر از توده ها نقش بارز 

 [دارند.

 

 2010بررسی های ژنیتیک انجام شده در فبروری 

ضه حو یباستان اجساد برجامانده از باشندگان روی

 هیالرود تاریم در سین کیانگ، )از دیرین ترین 

از پیش سال  2000 با عمر نزدیک بهان گورست

را   R1a1a، هاپلوگروه یا گروه پیوستگی (الدیم

-تثیبت نمود ]که ویژه هندواروپاییان می باشد

 گ.[.

 

منطقه  شتیدر مع ینقش مهم رود تاریم واحه حوضه»

 بازی  یغرب یو کشورها نیچمیان و سازمان تجارت 

ت. در اسناهمگن بوده  این واحه تیکرده است. جمع

می کردند.  یزندگ انیرانیاخاور آن و اقصی غرب 

 -یی قفقازی نماهندو اروپاتوده  -آن در مرکز

این نام تباری را از این رو در «. تخاری ها»
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شان خود ها خود آنگرفته ایم که »« میان گیومه 

 را به این نام نمی خوانده اند. و دیگران به

ند. هندی آنان را به این نام یاد کرده ااشتباه 

تخاری ها را بر  -ها نام کوچروان ایرانی زبان

 آنان گذاشته بودند. 

 

Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim 
Basin as early as the early Bronze Age 

 
 نمونه خط تخاری

 

 
 

 توغرانبه باور برخی از پژوهشگران،  یادداشت:

[ منسوب ی: تخاری( ]توغرشیتجر)شی)تهران( و توغر

)از توابع  بدخشان ـچِ یو منطقه سنگل تخاری هابه 

تنها شهر  زین یتخارها( در افغانستان امروز

 «طهران» ی)پارک شهر( هسته اصل همنام با سَنگلـَچ

 گریدر کنار د الدیاز متخارها پیش است.  میقد

ی بلخ، تمدن آمور انِ یرهمچون آمو یرانیا لیقبا

 د ایبن نیالنهر نیباستان( را در ب هی)سور

 نهادند. 
 

 

بایف داکتر اسکندر قادر
26

 

 

مهاجرت های بزرگ توده ها از خاور به 

 میانه های آسیا:

                                     
26

. پژوهشگر ارشد )قزاق تبار( در پژوهشکده خاورشناسی  

فشرده مقاله او پژوهشگاه علوم روسیه. ما در این جا 

را آورده ایم. اصل مقاله به صورت کامل در کتاب 

آمده « خاوران، ایران و توران در سپیده دم تاریخ»

 است.
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یوئه شی ها، سیونو ها )هونوها(، اوسون ها و 

 دولت های آن ها در سده سوم پیش از میالد

 )بر پایه مدارک تاریخی دودمان های شاهی چین(

 
 یمنچوری، که بخش خاوری آن از مرکز یایجهان آس

 ایسآاوراستپ کبیر  - (Pannoniaتا پانونیا )

(Great Eurasian steppe ،پهن بود ) از  شیپسده سوم در

 تیضعو تباری داشت.رنگارنگ سیمای آمیخته  ،الدیم

به گونه  ایسآاورخاور در  یو فرهنگ یخیتار

 یوئه شی -باشنده این سرزمین لیا قباتنگاتنگی ب

اوسون ها، کنتسزیویی )کنگویی( ها، دونهوها  ،ها

(dunhu( دینلین ها، تسزیانکون ها ،)tszyankuns) 

)کرکیرها، قرغیزها؟(، سئه ها )ساک ها( و به 

ویژه سیونوها )هونوها یا خونوها( که چهره 

آفرینان و گردانندگان رویدادهای بزرگ در تاریخ 

دیدند، جهانی )مهاجرت کبیر توده ها از خاور(گر

 پیوند داشت.

 

 لیباباره قدر  ینیچمنابع  نخستین اطالعات موثق
چهارم  -سده های هفتممتعلق به هونویی ها -پروتو

قلمرو پیش از میالد می باشد. در آن هنگام، 

 یشاآنشکنونی استان  یبخش شمال لیقبا نیا یمرکز

وی  رودخانهدر حوضه بود.  اوردوس هم مرز با نیچ

(  Lunsyanلونسیان ) مال شهرستاندر ش( Weiheهی )

 .کردند یم یزندگ(  lyuhunلیوهون ها )
 

( )شهرستان Beidi« )بای دی»در شمال آن ها در 

( syuyyan( قبیله سیوی یان )Tsinyanکنونی تسینیان 

( و سیویان lyuhunبودوباش داشت. میان لیوهون )

(syuyyan( در اندین )Andin و پین لیان )Pinlyan 

(  کنونی( Guyuan) و گون یون Pingliangیانگ )پینگ ل

 بسر می بردند. « نسل اوشی»

 

مواد پژوهش که در  ،یکشاورز از یدامدارجدا شدن 

گستره و  نیدر شمال چ یباستان شناس یها

 الد،یاز م پنجم پیش -سده های هفتممغولستان در 

کوچرو  لیبه ظهور قبامنجر  ترصد شده است،

 .گردید جا نیدر ان دشت نشی شباندامدار و 
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 یبرخگرد آمدن  در کوتاهمدت، ندیفرا نیاپیامد 

بود.  یی لهیقب یه هایدر اتحاد لیقبا نیاز ا

ها در گزارش سرشار از  ،ن دورهاری ایمنابع نوشت

باره یورش های پیوسته و پیهم کوچروان دشت 

نشین، بر آبادی های پراکنده و روستاها و دیهه 

تاخت و تازها و شبخون زان چین است. کشاورهای 

با مقارن با سده چهارم پیش از میالد نها ها، ت

سردارنشین تسین که توانست بخش  یاستقرار هژمون

های دودمان رو به افت دوک  بیشتر آبادی ها و

بگرداند، کاهش متحد چتر خود  چژو )ژو( را زیر

 می یابد.

 

در اواخر سده چهارم پیش از میالد، گردانندگان 

 -پروتو اقوام ستگاهیز گستره (نیشن )کشور تسی

(  )نیاکان هونوها( را اشغال protosyunnusسیونو )

کوچیانی که در آن جا می زیستند،  زیر و کردند 

به ناگزیر کوچیدن  ،ینیچ یهاجنگ افزارفشار 

برای جلوگیری از تاخت و باختری گردیدند.  الشم

تازهای کوچروان مرزی بر چین باستان، نخستین 

 «چانگ چنگ« )چئن -چان»  نیبزرگ چ وارید بخش

 ریاد شده د لیقباپس از چندی، ساخته شد. 

 ند.شو یظاهر م گوال -ائدزین و شان -تسلیان

 

 خیپدر تار» -(Sima Qian انیک مایسسئما تسیان )

( Chi Chi  -)چی چی« تزی -شی» کتاب سندهی، نو«چین

سخن با ( «Historical Notes»ی خیتارهای  ادداشتی»)

گفتن در باره نیاکان بالفصل قبایل سونیو )هونو( 

تلخ رویارویی دو فرهنگ بزرگ زمان  یت هایواقع

فرهنگ کشور امپراتوری چین کشاورز و  -خود

( و فرهنگ settled agricultural Chinaزمیندار )

و دامدار  نینش چ)هونو(ی کو امپراتوری سیونو 

(nomadic Xiongnu Empire را که روند )تاریخ تباری- 

 یا را برایآس یشمالبخش  ethno-political history یاسیس

 سده تعیین کرد، مد نظر داشت. نیچند

 

 باشندگانمتفاوت بود.  یتا حدود تیدر واقع، وضع

های میانه  هیو کوهپا یمرکز یایآس یجلگه ها

تکه تکه متشکل بر چندین قبیله پراکنده و  ،آسیا

 سده انیتا پا ودند.ی بچند زبانچندپارچه و و 
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 -در منطقه یاصل یاسیس یروین ،الدیاز م پیشسوم 

 باستان ونانی یوئه شی )در زبان یورتامپرا

و نیز اتاکوری « ی هاآس» -نیدر الت «yatii» -یاتی

بود که گستره سرزمینی آن ها از  (attakoryها )

تا ( ی متاخرمنچورباختری )بخش  نیچشمال خاوری 

 خاوری پهن بود.ترکستان واحه های 

 

گستره بودوباش یوئه شی ها را به  ،انیک مایس

 -گونه تقریبی چونانِ دایره بودوباش قبایل سکایی

های ایرانی قدیم یا دیگر  زباناسکیتی که به 

سخن می گفتند؛ چنین  ییهندواروپازبان های 

 آغاز میاندر یوئه شی ها »پرداز می نماید: 

در «. کردند یم یزندگ شان -تسیلیان دانهوانگ و

: می دهد حیوضاین حال، در باره یوئه شی چنین ت

دانهوانگ درآغاز، یوئه شی ها در گستره یی از »

بود و باش در غرب ... شان-تسیلیان در شرق، و از

( Shachzhouهمین شاچژوی )-دانهوانگ «.داشتند

باختری گانچژو در جنوب شان  -تسیالن وکنونی است 

(Ganzhou)   است.واقع 

 

 -تسیان»این اطالعات در نوشتارهای برجامانده از 

( یا Qian Han Shuهان شو ) -یا کیان« هان شو

 The early history of the )تاریخ اولیه امپراتوری هان( 

Han یوئه شی ها  ،که بر طبق آنگردآوری شده است

رشته  یامتداد خط الراس اصلهای واقع در  نیسرزم

جنوب سوژو و ( در Richthofenکوه های ریشت هوفن )

( را زیر فرمان Ganzhouی گانچژو )جنوب غرب

 داشتند.

 

گستره بودوباش  ،هانامپراتوری اواخر عهد اسناد 

 انگ وژ را میان  باستانیوئه شی های 

مناطق کنونی در  یعنی، (Jiuquanتسزیوبسیوان )

عالوه جا می دهد به  ( Suzhouسوژو ) و گانچژو

 (.Edzinائدزین گل )  و(  Bulangirبوالنگیر )

  
 نیترمطابق اطالعات چینی ها، یوئه شی ها نیرومند

تسین  یامپراتورعهد در  نیچ یدر مرزها هیاتحاد

های اسب  شان کشور( بودند که چینی ها از نیش)
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تنومند و خوش پیکر به دست می آوردند. آن ها  

 شتریو ب رزم داشتندآماده جنگجوی  یکصد هزار

سیونوها از جمله  ه،یهمسا نیشکوچ ن لیقبا

همسایه خاوری شان، در در وابستگی از  -(هاوهون)

آنان بسر می بردند. گاهنامه های چینی می 

زمانی یوئه شی ها بسیار نیرومند »نویسند که: 

بودند و به سیونوها )هونوها( به دیده تحقیر می 

 [ 1«.]نگریستند

 

یل ، قباالدیاز م پیشسوم مقارن با اواخر سده 

وها هم ها هون آن انیدر مکه  ،ینیچ ریغ کوچی

از  ،ژائو -نیشمال چ یفشار پادشاه بودند، زیر

کردند. در  ینیعقب نشبه شمال  ی اوردوسها استپ

،انمتووها به دست هونی زمان، رهبر نیا
27

بود  

، یک بانو از یوئه شی «ملکه» -ارشد ویکه همسر 

 تیعواق نیتوان با ا یمها بود. در این باره 

میان در « ئه شی»شهبانوی  هداوری کرد ک یجد

(  و یا Huyanخویان )هویان -دودمانی هونوائتالف 

 خوانده می شد. (Hayyanخیان )هایان 

 

( و یا خیان Huyan)خویان )هویان -واژه نیا

هوم مف نییدر تعی میمستقی مواز ( (Hayyan)هایان 

( tszyuyyan« )تسزیوییان» -یوئه شی مقدس یاصل

، و می یابد( «یریراه ش»، «دیراه سف» «دیسف»)

که در «( شهبانو«( )»ائه شی« )»ائه جی» اصطالح

دقیقی از  یکپی می شود، بازساز( ati« )اتی» قالب

 graphic) یکیگراف (راتییتغ) یکی از واریاسیون ها

variations )خویان )خویان یا  همان کلمه(

( Hayyan( و یا خیان/خایان )هایان Huyanهویان

                                     
27

. از گذشته های بسیار دور، قبایل کوچرو تورانی،  

تومان ها،  -سپاهیان شان را در گروهان های ده نفری

د یک گردان ص -آرایش می دادند. از ده گروهان ده نفری

یک هنگ  -نفری و همین گونه از ده گردان صد نفری

یک سپاه ده هزار  -هزارنفری و از ده هنگ هزار نفری

نفری تشکیل می یافت. معموالتومان های ارشد در راس 

همین سپاه های ده هزار نفری قرار می گرفتند. چنین بر 

می آید که تومان منصب لشکری رهبر هونوها بوده باشد 

      گ.-تا نام وی.
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«یوئه جی»به شکل ، که بعدها است
28

-«]یو ئه شی 

گ.[ ثبت شده بود. به سخن دیگر، در جامعه 

-«(یوئه شی« ])»یوئه جی»هونوهای قدیم، کلمه 

معنا می داد.« ملکه»یا « شهبانو»گ.[ عیننا 
29  

                                     
28

. شایان یادآوری است که کلمه یوئه شی را به زبان  

( می نویسند. در زبان юэчжиروسی به شکل یوئه چژی )

چینی، به اشکال گوناگون آمده است؛ مانند: یوئه جی، 

یوئه جی و هم  -یوئه جی و تا-یوئه ژی، یوئه شی، دا

یوئه چی. روشن است در زبان های انگلیسی، فرانسوی -تا

نی هم به پیروی از چینی ها آن را به اشکال و آلما

گوناگون نوشته اند. از دید ما، برای جلوگیری از 

سردرگمی بهتر است تنها به یک شکل نوشته شود. چون 

معنای دقیق این کلمه، شهبانوی ماهتابی )یعنی ملکه 

به « شی»ماهبانو( است، و  -آمده از سرزمین ماهتابی ها

از همین رو، آن را به شکل  شهبانو بسیار نزدیک است،

آورده ایم. بایسته یادآوری است که هونوها « یوئه شی»

پادشاه خود را به نام شانیو و شهبانوی خود را به نام 

یاد می کرده اند. منظور از سرزمین ماهتابی، « شی»

کشوری است که در ترکستان خاوری و شمال باختری 

یایی )ایرانی مغولستان واقع بود و در آن پنج قبیله آر

زبان( زندگی می کردند که نامدار ترین شان کوشانی ها 

 بودند.

 

شاید در آینده، پس از فروپاشی امپراتوری هونوها و 

پیوستن بخشی از آنان به یوئه شی ها و اوسون ها، آن 

  گ.   -ها را از همین رو، هون های سفید خواندند.
29

انی خاوری . بایسته یادآوری است که در زبان های ایر 

به معنای نکو و خوب به کار می رفته است؛ « هو»باستان 

مانند هوشنگ )نکوکار( و هومن و... همچنین امکان آن 

هزارگی که چونانِ « آجی»یا « آجه»می رود که کلمه 

به کار « نشانه تکریم و تعظیم به بانوان پیر و کهنسال

)شهبانو( داشته « ئه جی»می رود، نیز ریشه در همین 

بامیان که نادرست به « آجه گک»باشد. مانند کان آهن 

در « آ»معروف شده است. باید گفت که « حاجی گک»شکل 

زبان چینی چوناِن نشانه احترام و تکریم و تعظیم به 

کار می رود. به گونه مثال، در اخیر نام سردار آشین 

)سردار آسین یعنی سردار آسمانی( که آن را به شکل 

د. به دور نیست که در کلمه هایی چون آشینا نوشته ان

مادر بزرگ( در زبان های ترکی، آجا  -آقا و آچا )آچه

)آجه(، آپا )آپه(، آبا )آبای( در گویش هزارگی پارسی 

دری و نیز  آنا و آکا )اکا( )مادر بزرگ و عمو( در 

« آ»، از همین نشانه احترام چینی «آ» -زبان پشتو و...

برعکس، چینی ها در زمینه از  گرفته شده باشد. شاید هم
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( به نوشته Maodunماودون ) -(Toumanتومان ) رپس

 در نزد یوئه شی ها  ،همان نویسنده چینی

بود.« گروگان»
30

ماودون دیگر بزرگ شده، با فریب 

 ینوعدادن یوئه شی ها و گریز از نزد آنان، 

)کودتای دورن خانگی( را به راه  «یکاخ یکودتا»

همسر  -)نامادری خود( او زن پدر خودانداخت: 

وارث تاج و  ولیعهد -واپسر یا شهبانو، و  ارشد

 از رشته خودناتنی برادر  یعنی)شاهی و تخت 

تومان شانیو را  -خود پدر سرانجام هم (، و پدری

ش بود، کشت.بازگشتمخالف  یلیبه دالکه 
31

 

                                                                                                          
هونوها و شاید هم تخاری ها یا سیرها تقلید کرده 

 گ.–باشند. 
30

گرفتن و گروگان گروگان . چنین بر می آید که آیین  

میان کوچی های آن زمان مرسوم بوده باشد. در گذاشتن 

ی نیچروایت تنها از یاد برد که این  دیبابا این هم، ن

( در میان avunculatی )آونکوالت نوزادبخشسنت  ها نیست. 

 [ نیز رواج داشت که مطابق آن،2اوسون های باستان ]

یش می سپردند. زیرا چنین رمادان را به خاندان نوزاد

می پنداشتند که نوزاد مال آنان می باشد. چون دختر 

شان آن را به دنیا آورده است. سپس کودک را می 

به و  یده توانستند دو باره از خاندان مادریش خر

 ردانند.بازگ شخانواده پدر

: چون چنین رسمی در میان ایرانی یادداشت گزارنده

زبانان نیست، روشن است به دشوار بتوان چنین همتاواژه 

یی در زبان پارسی دری برای آوانکوالت یافت. شاید 

گذاشتن نوزاد نزد برادر  -avuncularترجمه تحت اللفظی  

واند. هر چه است، ما در ماما )دایی( شده بت -مادر 

 گ.–این جا نوزادبخشی نوشته ایم. 
31

. ماجرای در گروگانی بسر بردن شهزاده ماودون و  

بازگشت دراماتیک  او و کشتن پدر و نامادری و برادر 

ناتنی اش )شاه و شهبانو  ولیعهد هونوها( را بسیاری 

از پژوهشگران تاریخ هونوها از جمله اکادمیسین 

با « تاریخ خلق هونو» -تاب معروف خودگومیلیف در ک

تکیه بر منابع چینی آورده اند. فشرده ماجرا چنین است 

که هونوها کنفدراسیون قبیله یی بودند زیر فرمان 

یوئه شی ها(.  -پادشاهان کشور ماهتابی )پسان ها

پادشاه ماهتابیان بنا بر مصلحت های سیاسی، یکی از 

پادشاه هونوها  -یوشاهدخت ها را به همسری تومان شان

داده بود. تومان شانیو هم بنا بر مصلحت های سیاسی، 

همانا همین شاهدخت ماهتابی را شهبانوی کشور ساخته و 

 پسر وی را ولیعهد رسمی اعالم داشته بود. 
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در  یسابقه روابط سنت یبسنت شکنی  نیادر باره 

چنین حکایت می کند  انیک مایسسیونوها، جامعه 

خاموش بودند و چاره یی جز که مردم  یدر حال»که 

ر در وجس دشمنان، و فرمانبرداری نداشتند اطاعت

بر آن شدند تا ماودون را که  ه،یهمسا یکشورها

های بستگانش بود، سرو راست سرگرم زدن چپ در 

پرداخت باج و و خواهان نمایند جنگ به  دیهدت

دونخوها )دون  نرایفس این بود که خراج گردند.

ند که ماودون اظهار داشتهوها( از راه رسیدند و 

گله از ب اس نیبهتربه نشانه صلح با آن ها باید 

زیباترین همسرش را به آن ها بدهد.   و وهاهون

می و  یدند و برآشفتندشورنزدیکان ماودون 

                                                                                                          
 

در این حال، تومان شانیو، برای حفظ روابط حسنه با 

 دربار شاهنشاهی کشور ماهتابیان و به خاطر کسب اعتماد

شاهنشاه و تضمین پادشاهی آینده برای نواده وی،  

پسر ارشد خود از همسر نخستین اش را چونانِ  -ماودون

گروگان به دربار ماهتابیان فرستاده بود. اما، ماودون 

که خود را سزاوار تخت شاهی هونوها می پنداشت، با 

فریب دادن یوئه شی ها و ربودن یک اسب از نزد آنان 

وگاه پدری آمد. سپس با کشتن شهبانو، گریخت و به ارد

ولیعهد و شاه، خود شانیو شد و سپاه بزرگی فراهم آورد 

و آغاز به جهانگشایی کرد و همه قبایل کوچرو را از 

خاکاس ها یا خیاگاس ها )نیاکان قرغیزها( گرفته تا 

  -دونخوها )نیاکان مغول ها( و اوسون ها و... )در کل

خود درآورد و این گونه، قبیله( را زیر فرمان   24

شاهنشاهی کوچی بزرگی را پی ریخت. سپس، بر یوئه شی ها 

پادشاه آنان را  -کیدارتاخت و با یورش غیر منتظره 

کشت و سپاه آنان را به سختی شکست داد. این بود که 

یوئه شی ها ناگزیر به ترک ترکستان شرقی و همه 

یختند و متصرفات خود گردیدند و به سوی غرب و جنوب گر

کوشانی ها، با شکست  –در آن جا یکی از قبایل شان 

 دادن یونان و باختری ها پادشاهی نوی را پی ریختند.

 

این در حالی بود که در زمان پدرش، هونوها در وضع بس 

دشواری به سر می بردند و از چهار سو در محاصره 

دشمنان نیرومند قرار داشتند: در جنوب چینی ها، در 

وها )نیاکان مغول ها( در شمال خاکاس ها یا شرق دونخ

خیاگاس ها )نیاکان قرغیز ها که در آن هنگام در 

اوسون ها  -سرچشمه رود ینی سی بسر می بردند( و در غرب

 گ.     -و یوئه شی ها.
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را ی، سفیران گستاخخواستند تا به خاطر چنین 

 با لبخند وماودن جلو آنان را گرفت  بکشند. اما

 یک هیدوستان همسادارد که از ارزش  ایآ»گفت: 

 «؟را دریغ کنیم  زن کیا یاسب 

داد هر چه می خواهند، برای شان ستور د...و 

 بدهید.

 

فتوحات هونوها را آغاز این گونه،  انیک مایس...

و خشونت و  یگر لهیحماودون، با  شرح می دهد.

 همقبیله یی هایش را وادار به فرمانبرداری ستم، 

او  .شد یعالفرمانروای ، نموده و شرط دیق یب

دوش خود به  را، یشخوپایتخت متصرفات  تیریمد

خاوری و باختری گستره زیر  یها نیو سرزم گرفت

بستگان  انیاز م یفرماندارانفرمانش را به 

وها از هون یورتدوره امپراسپرد. خود نزدیک 

 همین اعالم پادشاهی ماودون آغاز می شود. 

 

سپاهیان همیشه پیروزمند و شکست ناپذیر ماودن 

را ندیده بودند. در میدان  شانیو روی ناکامی

 -رد، جنگجویان در سه صف آرایش می یافتندنب

مرکز و جناح های چپ و راست )قلب، میمنه و 

نیک می دانستند. خود را  فهیوظمیسره( که هر یک 

ینی برپا بود: به نظم و انضباط آهن -در سپاه

خاطر کوتاهی و سهل انگاری یک رزمنده، همه دسته 

ند. یدبر یم را )به شمول فرمانده وی( سر

تا  شمالدر  زمان کوتاه کیدر ماودون،  سربازان

در خاوری، ترکستان تا  باختردر  ،کالیبا اچهیدر

سر و در جنوب به ند دیرس ائویرودخانه لخاور تا 

 .نزدیک شدند باستان نیچ نیزم
 

 سال درهای منابع چینی آمده است که گزارش در 

 لیقبا، او یرهبروها به هون ،الدیاز مپیش  201

، (tsyuysheتسیویی شی ) ،(hunyuy) ی هون یویشمال

( را زیر Zeilتسایلی ) و( gekunگیکون ) ،دینیلین

سال بعد به برداشتن در ، و فرمان خود درآوردند

 هان یامپراتور یشمال یدر مرزهاپویاتر  یگام ها

 .پرداختند
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کم  واران چابک هونوها بر سربازانسی نظامبرتری 

سال  192 لبه ساچنان بزرگ بود که  ینیچتحرک 

دراز خود، بی نامه ماودون در  ،الدیاز مپیش 

گائو  -بیوه هانملکه بلندپروازانه، از و پروا 

با این کار، به گونه بسیار که  خواستگاری کرد

 به همسر یوفادار ینیچاهانت بار، سنت دیرین 

 نیدر ارا زیر پا می گذاشت.  یپس از مرگ و حتا

طابق آیین های حال، ماودون چنین می پنداشت که م

حاکم کشور ه دودمان ندینماکوچی ها، عروسی با 

مستلزم گنجاندن  دیبا خودی خود،به شده فتح 

 به گستره کشور فاتح باشد.و مردم آن  نیزم

 

نامه به آن پیمانه چندش آور و سبک نوشتن شیوه 

یارای ترجمه  انیک مایکه سبود  زیآم کیتحرو 

ه وز ما حفظ شداما نامه تا ر نداشت. را متن آن 

میان روابط تراز نشان دهنده آشکارا و  است

ماودون نوشته بود: . است باستان نیو چ وهاهون

های پر از استپ سرزمین در . من من تنها هستم»

هر تنهایی برای  .ه امبزرگ شد ها اسبگاوها و 

تواند  یچه م ، ما از آنکننده است ما خسته یدو

  «....مهستی محرومبه ما آرامش ببخشد، 

 

و پرآژنگ  نینامه، خشمگ نیا افتیپس از درملکه، 

کرد. در رد  اهانت آمیز ماودون را شنهادیشد و پ

در این حال، درگیری هونوها با مرزبانان چینی 

هان  یامپراتورباختری سراسر مرز شمال و شمال 

 نیچ نکشید.جنگ بزرگ به  کارما، شت. اادامه دا

ناگزیر گردید ملکه  . از این رو،بودجنگ نآماده 

خفت باری به دور از شان امپراتوری  یمه پاسخنا

 نیچ خیدر تارچنین نامه یی را که  ،چین بنویسد

ننوشته « یانوحش»هرگز هیچ فرمانروایی برای 

 [4بودند. ]
 

دست یازیدن به  ن،یو چ وهاهونمیان توازن قدرت 

هر  چنین کاری را یک امر ناگزیر ساخته بود.

می متکبرانه که باستان،  ی هاینیچبرای  ،چند

قلب انسان و چهره »هونوها دارای  کهپنداشتند 

بزرگ ، چنین چیزی چوناِن «اند  یوحش جانوران

وها هون ،زمان نیامقارن  .بودآبروریزی  نیتر
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یوئه شی ها را  یها نیزمتوانسته بودند همه 

به گستره میان  بگیرند و آنان را به غرب

از پیش  177سال رانند. به ب و دانهوانگتسیلیان 

، ماودون شانیو برای تنبیه چینی ها به الدیم

خاطر زیرپا گذاشتن خودسرانه و عمدی پیمان صلح 

امپراتوری هان، از سوی با بسته شده در آن برهه 

فرمان داد تا به خود  یغربآن ها؛ به جانشین 

لشکرکشی  ،هنوز هم قدرتمندسرزمین یوئه شی های 

یوئه شی ها را به  و،ظام هونسواره ننماید. 

مناطق توانست مهم ترین  نیو همچنداد شکست سختی 

باختری را که در گذشته زیر فرمان یوئه شی ها 

 بود، بگیرد.

 

ماودون در این باره به امپراتور 

-به لطف ]خداوند»گ.[ هان نوشت: -])امپراتریس؟(

و اسب گ.[ آسمان، همه سپاهیان ما تندرست اند 

 یوئه شی ها راها  آنلم و تناور. های شان سا

 ریمشرام کردند. به شماری از آنان شنابود و 

آهیخته زده شد و شماری دیگر را زیر فرمان 

 آوردند و )آرامش و حاکمیت را( برقرار ساختند.

 

، اوسون، Loulan (Krorayna) لوالن )کرورایانه( 

( و بیست و شش Avgal)اوگال  Utszeاوتسزی 

 36ایه با آن ها )در واقع، باید سردارنشین همس

یعنی همه سردار نشین های وقت ترکستان  -باشد

خاوری( شامل ارتش )هونو( شدند و یک خانواده  

 [5)یعنی یک دولت( گردیدند. ]
 

 شیپ 165-174 بر یوئه شی ها میان سال هایها وهون

 گونه نهایی پیروز شدند. سر از این به الدیاز م

 یریبه درگ ییاشاره هیچ منابع دیگر در زمان، 

وها و یوئه شی ها دیده هون میان های رو در رو

 نمی شود. و اما آغاز به کوچیدن یوئه شی ها به

و  160سال های  دریانه م یایبه آسسپس و رود هفت

، به دلیل یورش اوسون ها الدیمپیش از سال  158

بر آنان بوده است. یوئه شی های رانده شده به 

مو سرزمین های گستره علیای آ ،هیانم یایغرب آس

 را گرفتند. ایردریسوادی های میانی رود و 
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ی ربغدولت  گذاراندایبندر آینده، ها یوئه شی 

 یا کنگویی ها  کنگ یپادشاه -(Kantszyuyکنتسزوی )

(Kangha) ،شناخته شده  الدیاز مپیش  150از  )که

 تا الدیاز م پیش 21 سال زاست و در ترکیب آن ا

کسپین ارال و  یایدر نیبهای  نیزم الدیمی 221

 یهند-ی مرکزیایآسنیز امپراتوری  وقرار داشت( 

چهارم میالدی  -ی سده های یکمهانج قدرت) یکوشان

]و نیز  مودر کنار امپراتوری های هان و ر

 گ.[( گردیدند.-امپراتوری اشکانی

 

 یامپراتور یها شهیباره ر در «هو هان شو»در 

هنگامی که دودمان »شده است: چنین گفته  یکوشان

شد، وها برافتاد و واژگون هون یوئه شی به دست

 یایجنوب آس بهباختر،  و ونانی به )گستره

.. سردارنشین فروپاشید.پنج کوچید و به  (یانهم

 guyshuan سال سردار گویشانیصد گذشت پس از 

( Kiotszyukyuکیوتسزیوکیو) ( شاهزادهی)کوشان

 ( چهار شاهزادهKudzula Kadfiz)کودجوال کدفیز( )

پادشاه و خود را نشین دیگر را تابع خود ساخت 

 دهینامگویشانی )کوشانی(  او یپادشاه. اعالم کرد

 [6«]شد. یم
 

باره در تصور واحدی در علم همراه با آن، 

براندازی دولت یونان و باختری به دست  یچگونگ

ه گروهی می پندارند کدارد. نجود و یوئه شی ها

فشار یوئه شی ها زیر  ،الدیاز مپیش سال  164در 

خود در  یبه ترک اراضوها ناگزیر بزرگ هون

خاوری گردیدند.آن ها با آمدن به غرب،  ترکستان

و باختری ها یورش  ونانی برفرغانه،  راهاز 

ی را برانداختند و پایتخت پادشاه نیو ا آوردند

 بنیاد گذاشتند.ال آمو خود را در شم

 

را که  ها(ها )ساک ه ئها س رب، آنهمزمان، در غ

سیر یا سیحون( گلزریون، رت )سدر آن سوی رود یک

سرکوب ( ایردریدر شرق سیعنی کردند ) یم یزندگ

به مهاجرت به ناگزیر ها  از آنبخشی که کردند 

بخش و گردیدند  (گ.[-])پروان( )دره کابل سایکاپ

حوضه باستان ) یانایدرنگ نیدر سرزمآن ها  گرید

زرنج( اسکان گزیدند که از همین رو،  -لمندرود ه
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-ن نام گرفت. ]معرب آن سجستانستایسسَکستان یا 

 گ.[
  

 یباخترو  یونانی یپادشاهباژگونی  قیدق خیتار

که  ندباور داربرخی نشده است.  تا کنون تثبیت

 الدیاز مپیش  138-140 های در سالواژگونی  نیا

 گر،یدبود. مطابق گمانه زنی اتفاق افتاده 

 انیونانمدت درازی زیر فرمان ی را که باختر

از ترکستان آمده  گانگانیبنه  بود،باستان 

به احتماال ) ییهندواروپا یها که به زبانخاوری )

 ( سخن می گفتند(، بل کهباستان یرانیازبان های 

کرانه باستان ساکن در  یرانیاقبایل بومی کوچی 

ی لیقبا هیاتحاد از یبخش)که و آمو  ایردریسهای 

 یم دهیها نام ماساگت ایبزرگ که یوئه شی های 

پسان ها و شمرده می شدند ساکنان خوارزم  و شدند

دادند(، آزاد ل یشککنگ ها را ت دولتاصلی هسته 

 ساختند.

 

 -یانهم یایآسدر ترکیب دولت یوئه شی در  ،کل در

 ،ی هاکوشان یورتامپرا پیشگامان یا پیشینیان

 -کنونی کستانیکستان و تاجیدر قلمرو ازبمناطقی 

، )تاشکنت کنونی( سغد، چاچ) ی کنگویی هادشاهپا

کنونی که در واقع  فرغانه( و پرکنه )خوارزم

معرب پرکنه یا پرگنه است به معنای منطقه 

 گ.( شامل بودند.-دروافتاده

 

گستره  -)سمی ریچیا هفترودیوئه شی ها در 

های  قرغیزستان و جنوب قزاقستان کنونی در دامنه

نیز در کنار اوسون ها و ساک ها حضور  تیان شان(

سده یکم پیش در  یوئه شی ها یگاه اصلداشتند. باش

خاوری بود که در آغاز، پیش ترکستان از میالد، 

وها، به نام هون شان از آن، زیر فشار از کوچیدن

مقارن این زمان، دیگر، و تخارستان یاد می شد 

بی تاجیکستان با کوچیدن آن ها به گستره جنو

ر آن اطالق می بکنونی این نام یعنی تخارستان 

  .گردید

 

ه مردم این دهند ک یگزارش م نباستا سندگانینو

خانه ها می ، زمیندار و کشاورز بودند ،دولت
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ند، باشندگان آن از نگاه تباری و زبانی ساخت

بودند و در کار بازرگانی  مانند ساکنان فرغانه

می نفر  ونیلیم کیور به کش نیدر ا تیجمع .ماهر

کاالهای گوناگون با  یبازار»آن  یو شهر اصلرسید 

 یروزیاز پ یناشداشت. پیامدهای « و رنگارنگ

وها بر یوئه شی ها چنان بودند که به گونه هون

 یایآس یاسیس ،تبارینه تنها نقشه ریشه یی 

 هندنیز  بل ،سرزمین های همسایه با آنو  یمرکز

  را هم تغییر دادند. 

 

و  جهانگرد -انیژانگ ک ،الدیاز مپیش سال  139در 

. ی رفتمرکز یایبه غرب آس سرشناس چینی، پلماتید

توانست ها وهون اسارت در نزدسال ده پس از او 

که در آن  جایی -یانه برودم یایآس بهو بگریزد 

 یدر هفترود زندگ با اوسون ها کههان  امپراتوری

 تسزیویی هاکن ها ووهونکردند، در برابر  یم

 ،ی اوسونی هاغرب هی، همساکنگوی. پیمان ببندد

با یک پیوند زناشویی دودمانی با به نوبه خود 

هونوها پیمان بست. پادشاه کنگهی ها یا کنگوی 

او دختر شانیو داد و خود  یبراها دختر خود را 

 . گرفت را

 

زارش داد گ نیهمچنبا برگشت به چین،  انیژانگ ک

(Yaksartیکسرت )  ر یاکه در حوضه رود سی
32

یوئه شی 

                                     
32

. در باره رود آمو و رود سیر در ویکی پیدیا چنین  

باستان:  یونانی)به  حونیج ای ایآمودرنوشته اند: 

Oxus/Ὄξοςباستان رود:  ینام پارس ٔ  شده یونانی -/ا کسوس

 «.تَوخش اس

 یمعنا َارَته، به خشَهیَ باستان: ی )پارس حونیس ای ایرَدرسی

: یونانی؛ خشَرتیَ : یپهلو ؛یواقع دیمروار

Jaxartes/Ιαξάρτης/ َای حونی: سیعرب ؛)یکسرت(کسرِتسی 

مو آ بعد از انهیم یایرود پرآب در آس نیدوم ون،یزر گل

. بخش زدیر ی( مارالخوارزم ) اچهیبه دراست که   ایدر

شانزدهم دهم هجری  از سده شیتا پ ر،ینام، س نیا یت رک

مرجع  نیاست؛ نخست نشده افتی یخیمنبع تار چیدر ه یالدیم

 ی( است، که ابوالغازیسده )دهم هجر نینام در ا نیا

خوارزم را  اچهیدر وه،یبهاد رخان، تاریخ نویس و خان خ

 . دی( نامنگر سرخ یای)در یزیِتن ریس
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 یونانیبا نام  ایردریس ،یغرب یدر منابع اروپا

که  شود، یشناخته م کسرِتسیَ /Jaxartes/Ιαξάρτης اش یباستان

 وزفیطور که  )آن خشَرتیَ  زبان پهلوی برگرفته از واژه

 Die Chronologic»در  ،یمارکوارت، خاورشناس نامدار آلمان

der alttiirkischen Inschriften »برگرفته از واژههکرد ادی ،) 

 یواقع دیمروار یمعنا َارَته، به خشَهیَ  یباستان پارسی

 «است.

 

شایان یادآوری است که کلمه یخشی در زبان های ازبیکی 

و قزاقی به معنای خوب و نیکو، از همین یخشه پارسی 

 گ.-باستان گرفته شده است.

 

 در انسکلوپیدیا چنین آمده است:

.  است  وسی/ اكس اكسس ، خیدر تار  حونیج  نام  نیتر یریند»

 323  درگذشتهاسكندر )  یدر لشكركش  انیونانیبار   نینخست

  یها را در نوشته  آشنا شدند و آن  نام  نی( با ا .م  پ.

  از سده هفتم  كم دست  انیكردند. هند  حفظ  یو روم  یونانی

  ، ص1938 ، ماركوارتاند ) دهرود را ذكر كر  نیا  نام  یالدیم

به  دیرجوع کن  حونیج  ینیو الت  یونانی  نام  ی؛ برا31

 (. 231  ؛ اشپولر، صOxos  لیذ ، یپاول

 

  از َوْخش  اكسس شهی(، ر33  ، ص1938)  نوشته ماركوارت  به

  و آماسنده  ندهیرو  یمعنا  به  باستان  یدر فارس  كه  بوده

  ی. از سوبردند یم كار را به  نآ زین  انیو خوارزم  است

  نیدر سرزم  حونی، ج آمده  دست  آثار به  بر اساس گر،ید

  ییخدا  و نماد آن  داشت  نام  ( وخش )بلخ  كوشان یاصل

با   آب نهیماد  یخدا  َوخشوا و در خوارزم  با نام  نهینر

با   است  یمرد كری، پ كوشان  مسكوكات  بود. نقش  َوخش  نام

  یرود خدا ای اخداینشانه در  او )كه  چپ  ستدر د  یهما  كی

، 1938،  )ماركوارت  است  شده  نوشته OAXPOاو   ( و نام است

 652ـ ح 226)ح   انیدر دوره ساسان  حونی(. ج41، 33  ص

  ، مأخوذ از نام ِوْهروت ای( ِوْهروذ، ِبْهرود، بهروذ  یالدیم

 ؛ 35  ، ص ان)هم شد یم  ، خوانده ـ آب  َوخ  یرانیا

 

  ، ص1901به همو،  دیکن نگاه  حونیج گرید  یها نام  یبرا

،  ِگح ون  صورت  به  حونیج  (. نام232ـ231  ؛ اشپولر، ص148

  ك وش  نیو در سرزم  گرفته  سرچشمه  از عدن  كه  یی شاخه

و   ( آمده13ـ2:10 ، شیدای)سفر پ  ، در تورات است  یجار

)کسپین(   نیقزو  یایدر  به  كه  است  ا كسس  همان شاید

  نیا  یهای ژگیتندرو )از و  یمعنا  به  حونیج  . لفظزدیر یم

،  )هاكس  است  اكسس  همان  اند كه گفته  یو برخ  رود( است

  را معّرب  حونیج  ، كه35  ، ص1938،  ماركوارت  ؛ قس ماّده  لیذ

ـ   یكوئ  یها با نام  از آن  انینی(. چ است  ذكر كرده  گحون
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آمو ـ  زی( و ن232  هو، پوـ تسو )اشپولر، ص ـوو  ،ییشو

  به  یدر مغول  نیمول ای  )مو ران  ُ موران آمو ای  نیمو ـ ل

( 213  سیو پانو 85  ، ص1  ج در،ی؛ برتشنا رود است  یمعنا

 اند.  كرده ادی

 

  افتاد و در منابع  از رواج  حونی، واژه ج مغوالن  با آمدن

)رجوع   كار رفت  به  هم ایآمودر ، یخیو تار  ییایجغراف

،  شهر بلخ  تیاهم  به  (. با توجه به ادامه مقاله دیکن

  آن ، حونیبا رود ج  آن ادیفاصله ز  در نظر گرفتن  بدون

به  دی)رجوع کن خواندند یم زین  رود بلخ ای  را بلْخ آب

 ؛145ـ 144  ، ص ؛ سهراب183ص  ، ی؛ مسعود278  ص ، یعقوبی

*(.  به بلخاب دیرجوع کن زین ؛ ماّده  لیذ ، یحمو  اقوتی

  كه  كرده  ( اشاره61  )ص  البلدان میدر تقو زیابوالفداء ن

  بینج  نوشته محمدبن  . به است  حونیرود ج  همان  رود بلخ

  حونیرا ج  رود بزرگ  ، مردم هفتم  در قرن  بكران

 (. 45  )ص دندینام یم

 

(، در اوراءالنهر)م  است  یجار  در آن  حونیج  كه  ینیسرزم

رود  َوَرزْ   یو در فارس ایاكسان ترانس  باستان  یونانی

 ، یعرب  زبان  به  یاسالم  . در منابعشد یم  رارود( خواندهف)

  شده  دهیماوراءالنهر * نام  حونیج  در شمال  واقع هیناح

  حونیج  یها در كرانه  كه  ییها (. دولت433  ، ص )لسترنج  است

مشهور بودند   اكسس  به  میقد  در زمان ،وجود آمدند  به

 ، همانجا(.ای)بولشا

 
  سوم سده ، خرداذبه مانند ابن  یسانیانویدر آثار جغراف 

؛  سوم  سده)  هیفق (، ابن91  ؛ ص سوم  سده)  رسته (، ابن33  )ص

سده )  (، حدودالعالم22  ؛ ص چهارم سده)  ی(، مقدس324  ص

  یزی(، گرد287  ؛ ص چهارمسده )  ی(، اصطخر40  ، ص چهارم

  لی؛ ذ626  ی)متوف  یحمو  اقوتی( و 154  ؛ ص پنجم  سده)

  ی، ول شده  ثبت  حونیرود، ج  ( نام« حونیج»و  «َثنْ یَاْرَثخشْمِ »

را   آن  ( نام48  ؛ ص هفتم  )قرن  بكران  بینج  بن محمد

ابرو   نوشته حافظ  و به  است  ذكر كرده  خوارزم حونِ یج

و در   حونیج  یدر عرب  آن  (، به169  ، ص1  ؛ ج833  ی)متوف

  قرار گرفتن  آن  لیاند و دل  گفته  هیآمو  آب  نخراسا

  رسته . ابن ـ بخاراست  خراسان  بر سر راه  هیآمو روستای

  یسو  را به  آن ریو مس  َتّبت  یرا شهرها  حونیسرچشمه رود ج

از   )همانجا(، كه  است  باد صبا ذكر كرده  و در جهت  مشرق

؛ 93  ص ، ن)هما شود یم  طال استخراج ریمس  نیا  معادن

 (.181  ص ، یهانیج

 

 تسیشویل، نوشته «ایدر ریام کهن سن»در مقاله 

 »ها  و زبان اتی:  ادبهینشر(، الیل ،یعسگر)گزارنده: 
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کوچیده اند، زندگی  جا نیابه  یبه تازگها که 

گستره های خود را بر  سیطره، که می کنند

( Dasiaکشور داسیا ) از جمله پیرامون شان 

یوئه شی ها پس  ( پهن ساخته اند.باختر و ونان)ی

کشور  پادشاهاناز گرفتن گستره یونان و باختری، 

 گردیدند.  داسیا

 

، با اطالعات خبر نیا (سهیقاوراندازی )م

تروگوس پولیتی  استرابو و -باستان سندگانیون

(Trogus Politeya ) تا پژوهشگران به این باعث شد

(، نه گستره Dasiaداسیا ) کشوراندیشه بیفتند که 

ی، بل که گستره بودوباش باختر و وناندولت ی

                                                                                                          
ه گ.در بار-«26شماره  - 1384تابستان  «نامه فرهنگستان

، حاصل تحول Āmu ا،یدر آمو»»سیر دریا چنین آمده است: 

Āmul ،Āmuya و اکنون ترکمن آباد( است  ی)بعدها چارجو

رود بر سر راه  نیا یجنوب کرانهبوده است در  یکه شهر

 . انهیمسده های در  یمرکز یایبه آس نخراسا یبازرگان

 

که  یتر است. به طور دهیچیپ sīrجز  ا،یردریس بیدر ترک

بار در نام  نینخست sīrاشاره کرده، جز  یشتورنایلک

شده است. شرف  دهید ایردریس یسفال ریدر مس ییمنطقه 

( در اثر 734-663عبدهللا ملقب به وصاف الحضره ) نیالد

اشاره کرده است. وصاف،  نام نیوصاف، به ا خیخود، تار

 یجوچ انیزیاخالف چنگ ی، در باره جنگ داخلخ 706در حدود 

 کند: ینقل م نیاطراف جند، چن رچ،یدر سم

و  دویو اوگده بر شاه پسر ق یاز دودمان چغتا یشاهان»

فرمان  لیپسر اردو تاختند. شاهان به غارت ا یبر توکتا

 خوانند،اردو  ریرا، که س نیزر یدادند. آنان اردو

 را بر باد دادند.  ینغیراز و ت نیبسوختند و سرزم

 

، نام silisبا  یان ترکرا در زب sīrو بارتولد  یوستی

کرده اند  سهیمتقدم، مقا سندگانیدر آثار نو ایردریس

به آن  ،ینیاثر پل ،یعیطب خیبار در تار نیکه نخست

را، که  Yaxarte( کسرتی) اکسارتیرود »اشاره شده است: 

خوانند، اسکندر و سپاه او در برابر  سیلیسکاها س

 (. NH.VI, §49« )( به کار بردندTanais) سیتانائ

 

[ šir] ای ییسکا -یدر ختن śiräبا  sїr ،یاشتورنیبه نظر کل

« šyr «اوستا) یدر سغد «کویخوب، ن- srīraباستان  ی، هند

śrīlá- ،(śrīrá- هیکه تنها بر پا یی هیفرض -مطابقت دارد 

 گ.-«استوار است... ییشباهت آوا
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 -ی، یعنی  ت خاری هاباستان ییردم هندواروپام

آغاز مانند در متصرفات شان که است « ت خارستان»

ترکستان در و یوئه شی ها در تسلیانشان خاوری 

ایشان شاید از  یبرخجا، آن از  خاوری بود و

 یایبه سمت غرب به آس همراه با یوئه شی ها

 یانه به راه  افتاده بودند.م

 

ی نیچ دستاورد جهانگردی و کشورپیمایی نخستین

 « گشاینده راه به سوی باختر»نگ پیشگام و پیشاه

که در گردید  دره فرغانهبه باستان  نیچلشکرکشی 

سده های یکم و در  ،ینیمنابع چبر پایه ، جا آن

 وان )فرغانه باستان(دولت دَ  دوم پیش از میالد

کشور  کی را چونانِ وان دَ  ،انیژانگ ک قرار داشت.

دژها  وآبادی های مستحکم توصیف می با  یکشاورز

 از اسب ینژاد خاصد. باشندگان دوان به پرورش کن

ها می پرداختند که عرق شان رنگ سرخگون خونی 

به باستان ) نیچگاهنامه نویسان به گفته داشت. 

گمان بسیار نیاکان نسل اسب های بادپای آخال 

(akhaltekinsکنونی ))،  خاطر به دست آوردن همین به

به ها  یدوانبا هان  یکه امپراتوراسب ها بود 

 104در  کشته شدن سفیر چیناز پس . جنگ پرداخت

 101 و 102 به سال های ،فرغانه در الدیاز م پیش

لشکرکشی دوان پیش از میالد، سپاهیان چینی به 

جنگجو )به اضافه هزار  60از  شیبنمودند و با 

سپاهیان رس رسانی یا لجستیکی( برآن تاختند.
33
  

                                     
33

. دلیل این کار، آن بود که دشت نشینان کوچرو، به  

ها، اسب های بسیار نیرومند و تندپا داشتند. ویژه هونو

برعکس، چینی ها از کوچک جثه و کند رو بودن اسب های 

شان رنج می بردند و در نبرد سواران، حریف هونوها 

نبودند. به ویژه این که هونوها با دسته های سواران 

خدنگ افکن به روستاها و آبادی های چینی به سرعت یورش 

غما بردن آن، آذرخش آسا در دل می بردند و با به ی

بیایان ها ناپدید می شدند. در این حال، سواره نظام 

و به فرض گیر کردن  در می ماندندچین از پیگرد آنان 

آن ها، به دلیل ناتوان بودن اسب های شان، باز هم 

کاری از پیش برده نمی توانستند. برای شکستن این بن 

های دوانی می بست نظامی، تنها به دست آوردن اسب 

توانست این ضعف ارتش چین را جبران نماید. از این رو، 

پیشاروی چین دو راه بود: یا این که از راه گفتگو و 

بازرگانی، این اسب ها به دست بیاورد و یا این که با 
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یورش توانسته  با هان سپاهیان 102 هرگاه به سال

کنونی را ن زگِ ا  در حومه « یو»بودند تنها شهر 

 تختیتصرف پابگیرند، لشکرکشی دومی را با هدف 

خط ی ها در این تهاجم، نیچانجام دادند.  دوان

پدافندی دوان را درهم کوبیدند  سنگرهای یرونیب

قادر به گرفتن کردند، مگر، با این هم نابود و 

انه یی ها یا فرغانه نشدند. پرگ ارگدژ استوار 

های  هیحمله همسایی ها )دوانی ها( از ترس 

به توافق  در زمینه صلح ی هانیچ ا، بکنگویی شان

اسب »راس چند ده ها  ینیچاین بود که . دندیرس

 یعادراس اسب و سه هزار « خوش پیکر و برین نژاد

به دست آوردند. فرمانروای پیشین را برکنار 

اه نوی گماشتند. با این نموند و به جای وی پادش

، آماج بازگشت به خانهدر راه هان  یروهاینهم، 

 . ازان بومی قرار گرفتندمردمپیوسته  شبخون های

سوی دیگر، پس از رفتن چینی ها، دوانی ها شاه 

مقارن با . ندکشت خود رار تخت ب نیچدست نشانده 

آبادی های بسیاری دره فرغانه  ، درزمان نیا

ادی های دژگونه و مستحکم و هم هم آب -ساخته شد

  [ 7(].unfortifiedآبادی های غیر مستحکم )
 

به  انیژانگ ک تیماموری اصل...و اما دستاورد 

 یامپراتوردست آوردن همپیمان نیرومندی برای 

 تیا جمعبود ب در سیمای دولت اوسون ها هان

در آن ، که نفری 188.000 یو ارتش ینفر 630،000

مرکب از سی هزار سپاهی حرفه  گارد دولتی اوسون

یی خدنگ افکن کماندار سواره و پیاده شامل بود. 

سده در زور این رزمندگان را هونوها هنگامی که 

 رب( Guymiی گویمی )و -رهبر اوسون ها یکم میالدی

 اسیر گرفت، دیدند.هزار  چهل و ان تاخت آن

 

                                                                                                          
لشکرکشی  و به کار گیری روش های سخت ابزاری. این 

ن گونه، پس از ناکام شدن دیپلماسی، لشکرکشی به دوا

 امری بود ناگزیر.

 

این لشکرکشی که با هدف به دست آوردن اسپ های دوانی 

افتادن  -بود، در آینده برآیند غیر منتظره یی داشت

 گ.      -ختن به دست چین.
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، اتمولوژی یا ریشه شناسی )فقه الغت( در علم...

راز نظر شده است که کلمه کنگلی یا چنین اب

تواند  یم ریشه ندارد و زبان تورکیدر کانگلی 

آن به پیشگاه چرخ ها که مردم باشد کشور  کینام 

 «و آب یالهه بارور»ها چوناِن ارابه ارابه  یا

می پرستش به نیایش می پرداخته اند و آن را 

کرده اند. از این دیدگاه، پیوند احتمالی کلمه 

با  (kangylyg)در صورت موجودیت کانگئلئگ « کنگلی»

 ،Kanghadihکانتسزیوی خاوری ) یباستان ینام ها

 کنگ، -یغربکانتسزیوی  ای( و Kangdi کنگ دی

«کوچه»-ا با ت خارها حت و کنگها
34

، گاوئچه مدلل 

 می گردد.

 
کهن تباری اوسون  خیمسائل مربوط به تاراکنون 

در برابر »را بررسی می کنیم که استان های ب

را نسبت به پاسخ  یشتریبپژوهشگران پرسش های 

 کامل نسبتانسخه «. ه آن مطرح می کندممکن یها

یی اوسون ها در شجره نامه  -یخیتارروایت های 

( حفظ گردیده است که در آن Ban Guگزارش بان گو )

 .شود یموای اوسون ها به نام کونمو یاد رمانرف
 

یوئه شی  باهمراه  (Nandoumiناندومی ) –کونمو درپ

 و دانهوانگ های( تسیلیان )کوه های بزرگ میان

می زیست و فرمانروای دولت پادشاهی کوچکی بود. 

 ویی او را کشتند  حمله یوئه شی های بزرگ با

ا وههوناو نزد مردم های وی را گرفتند.  نیزم

کونمو سر او، گریختند و به آن ها پناه بردند. پ

بوتسوزو  -د. سرپرست اوتازه  به جهان آمده بو

می گریخت. او با گذاشتن در آغوش نوزاد با شیهو 

 یجستجو ی در میان سبزه ها، بهچمن یوزاد رون

ماده که  دیکه بازگشت، د یو هنگام خوراک رفت

سر بر ی و کالغی دهد م ریش را ی از پستانش اوگرگ

در پرواز و گشتزنی است. با گوشت در منقار  او

که نوزاد  افتدری (Butszyu-Shiho) بوتسوزو شیهو

موجود مقدس است و نشانه یی از الوهیت دارد. 

 [22].«سپرد هاوهوناین بود که او را به 

 

                                     
34

 گ. -. شاید نام رود کوکچه از همین  کوچه گرفته باشد 
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است  (totemic mythی )پرست)جانور( اسطوره توتم  نیا

 جهینتدر  یفرزند الهدر باره به جهان آمدن 

 . تجسمنییباال و پا -دو جهان میان عامل ت

(incarnation )گوشت  کیهانی است با الغک -ان باالجه

 .نیا-توتم

 

 فیروگلیهایماها یا  یسیرونو یشناس شهیر

(Hieroglyphic transcription etymology« )به « سون -او

است. « کالغ نواده» یبه معناگونه تحت الفظی 

ی اوسون های هفترود در اندین احتمالنیاکان 

(Andin )(،بنیچ -گانسو یبخش جنوب کنون ،) ه نام

تیره »یعنی  (Mu-Tianjie Zhuanتیانتسزی چوژان )-مو»

 ریدر اساطیاد می شوند.  (او شی ی)چ «سرخکالغ 

در حال  دیهمواره با خورشسرخ،  کالغ،باستان نیچ

پیوند  بامدادی،از آسمان  ینماد چونانِ  -طلوع

هند  یاسطوره ها همانندی را درنقش  دارد.

 ماید.)سرخ( بازی می ن« ارونا»باستان 

 

رگ برادر بز –(Arunaباستان )هند ارونای  

او  .بود (Garuda) گارودا عقاب -«پادشاه پرندگان»

مادرش بیرون پرید تا از موعد مقرر از شکم پیش 

در پرتو  بال و پر وی و را بنگرد دیبرآمدن خورش

کالغ کیش بود.  سرخبه رنگ  ،دم دهیسپنور سرخ 

 قزل») یاآلت سرخ در نام های تباری مردمان

و ( بازتاب دارد Shoria)قرغه؟( در شوری « کرگه

آتش برای مردمان، کالغ  یا،وتکایفرهنگ عامه در 

 .آورد یبه ارمغان مرا 
 

گوشت در منقار کالغ افسانه یی اوسونی ها، در 

در حال طلوع،  دیورشخ -واقع گوشت نیای توتمی 

کودک در آبی سپیده دم است. این گونه، در آسمان 

 دیخورش ماهیتحامل  کهن اوسونی ها چونانِ  رهاسطو

 می کند. « برآمد»و آسمان 

 

( incarnationماده گرگ در اسطوره، چونان تجسم )

جهان پایین است. ماد ن -اژدها -خدای باروی

آب  ابگام نخست، معموال و در  ه ییرواسط یاژدها

به و  پیوند دارد ی،بارورپیش زمینه به عنوان 

کودک  ،اسطورهنت تورکی باستانی واریا، در راستی
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پرتاب  مردابدر  رها می شود، بل که به چمننه 

. (و علف اهیگ پر از اچهیدردر  ای)و می گردد 

)اژدها( و  حال، همانندی رفتار ماده گرگ نیادر 

 که نیز دست اندر کار سیر ساختنسرپرست،  -پدر

 ، جلب توجه می کند.کودک اند

 

  -( Butszyu-Shihoیهو )بوتسوزیو ش -سرپرست نوزاد

 زانیو، به مدارد )...« شیهو»لقب یوئه شی 

را از همان دوره ودک ک ی کانتسزیویی(  و کمتر

 نوزادی روی دست خود می گیرد و می پرورد. 

 

در  شواهدبایسته باشد  تیواقع نیادر ، شاید

آوانکوالت یا « نوزادبخشی»باره موجودیت سنت 

(avunkulata) نوزاد ، که در آنفت را  در نظر گر

ی پنداشته می مادرقوم  ییهنوز به عنوان دارا

مربوط یوئه شی ها که  -مشخص مورد نیدر اشود و 

از دودمان تیره ماهتابی اند و نماد آن در مورد 

ماده گرگ )به جای اژدها( می باشد. چنین  -مشخص

ما را به اندیشه در باره موجودیت اداره  یریتفس

می کشاند. « ماهتابی -رشیدیخو»باهمی دودمانی 

ی رک هاوامع توجدرست مانند آن چه که در 

اجازه پنداشت  نای .بود گرانیو د ها، خزرباستان

سر انجام گزارش در باره زندگی دهد تا  یم

میان »اوسون ها و یوئه شی ها را « باهمی»

را درک کنیم. اوسون ها و « و دانهوانگتسیلیان 

-دودمان ماهتابی–یوئه شی های دوره گانسوی 

نظارت زیر  یی لهیقبتشکیالت  ایدولت  کآفتابی ی

یک پادشاه زن  احت ایو تابی شهبانو ماه تیره

 )سلطانه( است.

 

باره کشته شدن فرمانروای اوسونی ها در گزارش 

شکنجه  آزار و آن، و پس ازبه دست یوئه شی ها 

 کینشان دهنده یوئه شی ها از سوی اوسونی ها 

ساالرانه مادرمیان ضوابط  یاک و طوالنمبارزه دردن

 نیاز ای می باشد. رو به رشد پدرساالرآیین و 

در برپایی نهاد نخستین دولت اوسونی منظر، 

ه را بایسته است همین گونه همزمان ب هفترود

ی بر مادر ساالری و ساالر پدر یینها یروزیعنوان پ



78 

 

چیرگی یابی تیره آفتابیان بر تیره ماهتابیان 

 ی کرد.ارزیاب
 

 یایدر جوامع آس یتیوضع نیاز چن یینمونه ها

 شکنجه خیتواند، به عنوان مثال، تار یم یمرکز

خشونتبار و حتا نابودسازی نمایندگان فراتیری 

(phratry( دودمانی خاتونی اشیداها )ashide )

« آسمانی زادگان»)اژدها(، از سوی فیراتیری 

گ.[ -رککوک تورک( ]گوک تو آسمان»آشینا )آشینا، 

و  23 میالدی 716 سال پس ازدر خاقانات دوم تورک 

در همانند از دیدگاه انگیزه مبارزه نیز 

میانه های سده نهم شمرده در  غوریاوخاقانات 

گفته می از اسناد  یکباره آن در یکه در شود 

 هستیم. ما و بخشهای دغوریاو ،ما»شود: 

با هم ، ما ها هستیم« اژدها» ی مرگ وغورهایاو

گ.[ شده -]آشتی ناپذیر دیو سف اهیشمنان سد

 «ایم.

 

 –خاقانی»میان فراتوری ها مبارزه در 
بر سر « مادرساالرانه -خاتونی»و « پدرساالرانه

، بافت کماحدودمانی ئتالف درون ادر  حاکمیت،

بازتاب می  در جامعه یجتماعو مبارزه ا یاجتماع

گروه  ،روهاین نیاز ا کیر یافت. چون، پشت سر ه

ممتاز خود در  تیموقعاز که  لیاز قباای معینی ه

ند، کردمی دفاع  یاستپقدرت سلسله مراتب 

ایستاده بودند.
35

 

                                     
35

. همان گونه که می دانیم، پیش از به میان آمدن  

، بر استپ ها، دولت شاهنشاهی شاهنشاهی هونوها

ماهتابیان یا یوئه شی ها فرمان می راند که روشن است 

هونوها و اوسونی ها و سایر قبایل دشت نشین همه 

فرمانبردار شان بودند. در گذشته، پاشاهان برای 

نگهداری دولت خود، حرمسراهایی می آراستند و در آن 

خود گرد  گلچینی از بانوان را از همه قبایل زیر دست

می آوردند و این گونه، با برپایی پیوندهای 

خویشاوندی، به گونه یی همه قبایل را از رشته دختران 

شان در ساختار قدرت مشارکت می دادند. به گونه یی که 

افتخار خویشاوندی با خاندان شاهی را پیدا می کردند. 

همین گونه، دختران خود را به زنی پادشاهان و یا 

شورهای زیر دست خود می دادند تا با رشته شهزادگان ک
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اوسونی داشتن نسب کیهانی )آسمانی(، که  طورهاس

ی نوع ،ی بافته شده استخیتار تیروادر سیمای یک 

ه کمک آن، وضعیت نو که باست  یریطااسپوشش 

 نینوشتن ا هنگام تباری جامعه اوسونی در -سیاسی

شاید، . می گردد هیتوجی، اعالم و خیاطالعات تار

همه جانبه جامع و  یاد شده، دارای بارمبارزه 

تباری  یبه جنبش ها میبه طور مستقو  نبوده باشد

پیوندی  الدیاز م شیپمیانه های سده دوم در  یجمع

باستان  یبه هر حال، پژوهش هانداشته است. 

 نیبه اان نمی دهند ، امکدر هفترود یشناس

 یدر فرهنگ ماددگرگونی بارزی  که دیرسبرداشت 

حال،  نیدر هم[ 24] .رخ داده باشدزمان  نیدر ا

از  یموفق شده اند برخ ینیباستان شناسان چ

باستان یادمان های در تازه  را  یها یژگیو

عهد اوسون ها برجسته بسازند و آن ها را  یشناس

ی )سکایی( و یوئه ی هئسهای شاخه »یت وجودم با

  [25در بافتار اوسون ها پیوند بزنند.]« شی

                                                                                                          
پیوندهای خانوادگی، قدرت خود را بیشتر استوار 

 گردانند.

 

در مورد، مشخص مورد نظر، ماهتابیان با دادن شاهدخت 

ها به شاهان کشورهای زیر دست، چنین سنتی را رایج 

شاه آینده، از شهبانوی  -ساخته بودند که همانا ولیعهد

مورد ماودون، برعکس چنین شد که چون مهتابی باشد. در 

او، پسر ارشد شاه از زن نخستش بود، و روشن است خود 

را جانشین تاج و تخت پدر می پنداشت و برعکس، پدرش می 

خواست پسر  کوچکتر خود از زن ماهتابی )ماهبانو( را  

ولیعهد بسازد، و از همین رو او را به دربار 

اده بود، در برابر ماهتابیان به عنوان گروگان فرست

پدر برآشفت و دست به کودتا زد و کار به جایی رسید که 

دولت ماهتابیان را از بن برانداخت. روشن است در این 

کار، او این شانس را داشت تا از دشمنی اوسونی ها با 

 ماهتابیان بهره برداری بایسته یی بنماید.

 

یله در مورد مشخص مورد نظر، سخن بر سر این است که قب

یوئه شی )ماهتابیان( پاسدار منافع خود از راه کیش 

مادرساالری و قبیله های دیگر، مانند اوسون ها و 

هونوها به رهبری ماودون، برعکس، مدافع پدرساالری 

بودند که کشاکش میان این دو گروه، سرانجام به سود 

 گ.       -پدرساالران پایان یافت.
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 یو زبان باره ریشه های تباریدر دیدگاه چند 

 هست: باستاناوسونی ها 

( آن ها Klaproth( و کالپورت )Remusatرمیوزه ) آبل 

-گوتی )گاتی( می پنداشتند. گروم-وآریاییهندرا 

ا را اوسون ه (G.E.Grumm Grzhimailoگرژیمایلو )

گوتی  -اروپاییهندو -یرکوتدارای ریشه آمیخته 

   می پنداشت.
 

( گرفته Deginدیگین ) ازپژوهشگران، از شماری 

یوئه شی ها از سوی اوسون ها  کستپیک ش تا... ،

باره در  یباستان سندهینورا با گزارش های 

تخاری شده بودند،  پادشاهانکه  آسیان ها

یل به یک چیز نموده و متما (سهیمقاورانداز )

پنداشتن اوسونی ها و آسیانی ها گردیده بودند. 

با آن که به گونه یی که اومنیاکف خاطر   26

همانندی از را جز  یمدرک چیه»نشان ساخته است 

نمی توان به « آسیان»و « اوسون»ظاهری واژه های 

 «.    سود این دیدگاه ارائه کرد

 

به این موضوع، به پیمانه معینی در آثار 

گ. ، (Zh.Sharpanteپژوهشگرانی چون ژ. شارپانته )

(، ی. G.U.Veyliگ. او. ویلی ) ،(g.Halounهالوان )

( و S.Althaym) س. آلتهایم، (Ya.Garmattaگارمات )

  [27.دیگران نیز پرداخته شده است.]
 

( Bernshtam N Aآ. ن. برنشتام ) 1974سال به 

د. اندیشه اوسونی بودن کوشانی ها را مطرح کر

. اکنون، ای. پولیبیلئنک بر اندیشه تخاری 28

 [.29زبان بودن اوسون ها پا می فشارد. ]

 

یو. ا. زویف هم با پیروی از نو ا. اریستف و   

ک. سیراتوری، به اندیشه تورکی زبان بودن 

[. افزون 30اوسونی های باستان، متمایل است. ]

 به باور آن ها، نام اوسون، در نام های ن،یبر ا

رزمین های بازماندگان اوسون های باستانی س

ژوز )ج ز( های بزرگ یا کهن )که در سنت  -هفترود

به نام اویسون ها  ها قزاقتباری  -های َنسَبی
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(Uysunو در سنت های َنسَبی )-  تباری قرغیزهای

یی تیره اویشان  لهیار قبمعاصر در سیمای ساخت

(uyshun[.متبارز گردیده؛ بازتاب یافته است )31] 

 

« ناب»ی ها، اوسونی ها کوچیان نیچبه پنداشت 

را قلبه و ماله نمی  ها نیزم»ها  آنبودند. 

کردند و در آن چیزی نمی کاریدند ])کشت نمی 

آب و  یدر جستجوچارپایان همراه با گ.[. -کردند(

شان با آداب و رسوم  سبزه می کوچیدند و این

 ی وقالب[. عبارت 32«. ]وها همخوانی داشتهون

« سبزه می کوچیدندآب و  یدر جستجو» متحدالمآل

توده ها در این سوی از  یاریبس فیتوص یبرا

چئن( به کار  -دیوار بزرگ چین )چانگ چنگ یا چان

« ناب»می رود. مگر، این که این قبایل کوچیان 

بان گو برای مثال،  بوده باشند، درست نیست.

که شاهدخت چینی  – Fyn زارش می دهد که بانو فئنگ

شاه اوسونی ها بود و در بارگاه او  -همسر کونمو

یی را در میان گردانندگان اوسون ایهدامی زیست، 

 نیسرزمبودند، پخش کرد. « زمیندار و مسکون»که 

که در گذشته کشور یورت ها  کنونی،مغولستان 

)چادرها یا خیمه ها(ی هونوهای باستانی شمرده 

تان باس کاوش های دامنه دارپس از می شد، 

« شهرهای باستانی کشور»ی، امروزه چوناِن شناس

 [33شناخته می شود. ]
 

به  در باره کشور اوسون، خود گزارشگران چینی

و «( هاوارید)آبادی های احاطه شده با  « ی-چئن»

اند، « دارای شهرها و روستاها»آن که اوسون ها 

؛ اشاره «ان می پردازندکاشت درختبه »و نیز 

 اوسون ها دارای»ته اند که نگاش نموده اند و

تا چهار ان آن ها و ثروتمند ی بسیار انداسب ها

 [34«. ]دارند پنج هزار اسب ای

 

« کیکالس»، اوسون ها نه کوچروان ادیه احتمال زب

بودند، « کیکالس»و زمینداران  کشاورزان»نه هم  و

بل که به شیوه نیمه کوچروی و نیمه زمینداری می 

 وهیو ش یکشاورز اباری زیستند که در آن دامد

زندگی نیمه مسکون آمیخته با دشت نوردی  انیزندگ

کنون به گونه  یباستان شناس شده بود. کاوش های
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پیشبرد  یاصل ه است که شیوهنشان داد مدللی

به باستان ی در میان اوسونی ها دامداراقتصاد 

 ی ونصف النهارچرا بردن رمه ها در مسیرهای 

در ره های بیخی معین گستدر مناطق و کوچروی 

 گر،یدسخن ه بوده است. بسال معین  یزمان ها

سامانمند به شدت  بلنامنظم،  کوچروی نه به گونه

دلیل ویژه بودن شیوه  دیشا صورت می گرفته است.

 -زندگی اوسون های باستان همین بوده باشد

« تسیون لیو»بودوباش در یورت ها یا چادرهای 

(tsyunlu ،)« تسیونیکلبه های نوع( »Sünnu) [35 ]

( دارای چهارچوب ها یا  rounded shapeی نما )گرد

 یشاخه هااستخوان بندی های بافته شده از 

شاخه های بافته شده درختان بید، . »دیبدرختان 

خانه های شان  بام دیواره ها و چترهای بوریایی،

 «.را می پوشانید

 

در قبیله یی یگان ها  -ینظامشمارش  شالوده

ی یا دهتایی ) ده ستمیس اوسونی، هیداتحا

ی که بایسته است استاندارد هنشان-تومانی( بود 

شاه کونمو « ده پسر»آن را در گزارش ها در باره 

یا « پیشواعبارت )ده ین گونه هم بایتقر .دید

در خاقانات نیمه تاریخی « پیشوایان دهگانه

( هنگام Eshtemiایستیمی خاقان  -تورکی غربی

ده ») «اوک -اون»نات دهگانه بعدی تر توضیح خاقا

که در همین سرزمین ها پسان تر )به ، «(پیکان

 ( ساخته شد، حضور دارد.  699-603سال های 

 

سامانه  راثقانات تورکی غربی، چوناِن میخا

سازه سه »سازمان  کبه شکل ی ک،یدموکرات -ینظام

در « راستجناح مرکز و  -چپجناح »یی ساخته شد: 

مرکز جناح و در هر قبیله یی پنج منطقه 

درست همین گونه، نیاکان اوسونی . خاقانات

به سه بخش گ.[ -]تورکیوت ها یا کوگ تورک ها

 نیدر ارا  یو نقش رهبر بودندشده  میتقس

  کونمو بازی می کرد.-، پیشواهیاتحاد

 

 ( همانند بسیار مناسبtrialسه گانه ) ساختارهای

ز نظر ظاهری او  های گروهی«شکار» جنگ و یبرا

با  یشاوندیخو -ا اتحادیه سه سازه ییب هیشب
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ازدواج های درون خانوادگی پسر عموها با 

ر دوران باستان د [36( ]cross-cousinدخترعموها )

بسیار رواج داشت که در این خویشاوندی ها، رشته 

تیره های  های همپیوندی با ازدواج فرزندان

ری آن ها فرمانروایان که خودگردانی و خودمختا

را از راه چنین خویشاوندی ها تامین می کرد، 

بر شیرازه می یافت. مدت ها پسانتر از این، 

امانه و س سه سازه یی از سازمان  یبیاساس ترک

 decimal numberیا سه ده تایی ) یدهشمارش سه  یها

system )( در  - «تایصد»سه )گستره بخش دوم آن

 ینمادچوناِن  «تاییصد» -)جزء( ژورقزاقستان سه 

 تشکل یافت.  از همه مردم قزاق

 
 

اوسونی ها در نامه  یرهنگ مادویژگی های ف

شکواییه یی و گالیه آمیز شاهدخت چینی از 

بستگانش که وی را به زنی پادشاه اوسونی ها 

شما مرا به »داده بودند، بازتاب یافته است: 

زنی پادشاه اوسون ها داده اید که به دور از 

انی )کشور بهشت گون چین( در آخر جهان کشور آسم

 -ی(کرو مهیخ( )Tsyunluتسیونلو )زندگی می کند. 

که دیوارهای آن از چوب های بید  خانه من است

ساخته شده است. خوراکم گوشت و نوشیدنی ام شیر 

 [.37« ]ترش است.
 

سخن گفتن در باره قلمرو تباری اوسونی ها از 

 اریسب ینیچ روی اطالعات در دست داشته منابع

. چون، نفوس گروه حاکم یا قبیله حاکم دشوار است

خود و  استمانده به طور کامل شناخته نشده 

دودمان،  عویضت جهینت درکه  ،یاسیس  هیاتحاد

نام سیاسی اوسون را به خود گرفته بود، از 

دیدگاه تباری متشکل از قبایل گوناگون بوده 

ین بر می پیش از میالد چن 73است. از گزارش سال 

آید که گستره دولت اوسونی در خاور در برگیرنده 

مناطق تسزیان و ائشی بوده اشت. در باره تسزیان 

با اطمینان گفت که این منطقه مربوط یوئه شی ها 

کیان  -بوده است و نام آن هم یک نام یوئه شی

(Kayaan  .به معنای سفید ) 
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نام چینی ائشی )اکسا( مطابق نوشته های 

( Scythians Akassa اسکیت ) -س، منطقه اکسابطلیمو

( در خاور Kasiysدر آن سوی کوه های کاسیاس )

را به خاطر می آورد. به گفته  شان انیت

بطلیموس، در آن سوی آن، در دامنه های کوه های 

(، اسکیت های هاورانی یا خاورانی Emodائدومی )

(Hauran می زیستند که با گستره )« فرمانروای

گاهنامه های چینی یک چیز می « ا هونیخونی ی

 باشد.

 

(، در میانه های hune tribeقبیله یوئه شی خونی )

سده دوم پیش از میالد، به بخش های میانی استان 

( و Zhangyeکنونی گانشو در ناحیه های چژان ئی )

 [. 38( کوچیده بودند. ]Jiuquanتسزیویان )

   

طره یوئه شی، این زمین ها زیر سی ا شکستب

اساس،  نیو بر ا هونوها قرار گرفت  یامپراتور

 121یک منطقه هونویی شمرده می شد. به سال  ردیگ

، باشندگان آن به گستره دولت چینی الدیاز م پیش

بود و باش شان دیگر یک و محل پیوستند هان 

شمرده می شد. « متروک و تهی از سکنه»گستره 

، پیش از میالد 120سفیر دولت هان، در سال 

پادشاه اوسونی ها را مایل به کوچیدن به  -کونمو

 [39همین جا نموده بود. ]

 

شرح روی از ، غربی اوسون ها در اسمرزهای سی

مربوط به دعوت شانیوی خودگماشته  هایدادیرو

تاخت و و  کنگها-هونوی شمالی به کانتسزیو

پیش چهل سال های دهه در تازهای او بر اوسون ها 

از  یکیگزارش شده است که در  ی می گردد.الدیاز م

 -یورش ها بر اوسون ها، شی شی )شاه شاهان(

 تختیپا یکینزدتا  پادشاه دولت هونوی شمالی،

ان مردمرسیده بود و  (Chiguشیگو ) -اوسون ها

بسیاری را کشته و شماری را هم به اسارت برده 

بود و رمه های شان را هم ربوده بود. اوسونی ها 

 یمرز غربنشدند. این گونه،  مصمم به پیگرد او

به فاصله یک هزار لی، به یک سرزمین َتهی  -ها آن

 نیدر ا[ شاید،  40از باشنده مبدل گردید. ]
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نمی  دره تاالساوسون ها به  یمرز غرب ،زمان

رسید، چون شی شی همو در کرانه  تاالس دژی برپا 

نموده بود که در نظر داشت از همان جا گستره 

گیرد. از همین رو بود که اوسون اوسونی ها را ب

هان در دولت چینی با یه اتحاد ها مصمم به بستن

 نینفوذ چچیزی که  -وهای شمالی شدندبرابر هون

خشم و و اوسون ها تقویت بخشید در کشور را 

 ژهیه وناخشنودی باشندگان بومی را برانگیخت. ب

ه در آن ی پادشاه کنیدر امور جانشچین دخالت 

ی گرایش های هونویی و چینی، بر گروه های دارا

داشتند، به آتش تنش ها  تاج و تخت مناقشهسر 

 هیمه می انداخت.

 

اوسون به دو  دولتی، فروپاشی ریدرگ نیا جهینت

رویدادها  نیا بود.بزرگ و کوچک کونموی  –بخش

بودند. رخ داده  الدیاز م شیپ 51-64سال های  نیب

های  سال -الدیاز م پیش 14-45 سال های  اما

شگوفایی  اوج - (Tsylimiپادشاهی کونمو تسیلیمی )

دولت اوسون شمرده می شود. چون، او تخت و تاج 

را با اقتدار در دست داشت و در متصرفاتش، 

فرمانفرما بود. پیوند « پایدارو صلح آرامش »

زناشویی او با شاهدختی از دودمان حاکم هان، 

  یاسیدر نقشه سدولت اوسون  تیمخود گواه بر اه

خاوری و ذینفع بودن اوسون ها در و  یمرکز یایآس

 همپیمانی با دولت هان می باشد.روابط 

 

شاهزاده نبود که  نیحاکم چاین تنها دودمان 

 ی را به زنی کونموی اوسون ها داده بود.خانم

شانیوهای  هونویی هم شاهدخت هایی را به همسری 

ر کونموهای اوسونی می دادند. در عین حال، دخت

همسر  -( )شهبانوی دی(Dishiکونمو به نام دی شی )

 خاوری بود.ترکستان فرمانروای 

 

سده سوم میالدی، به گونه مفصل، از چینی ها پیش 

[  41بر تاریخ اوسون ها روشنی می افگنند.]

، گزارش هایی در الدیاز م پیش 437هنوز، به سال 

از  دیده می شود. نیبه چاوسون ها  سفارتباره 

بسیاری  یباستان شناس اوسون ها یادمان هایدوره 

پیکان  ی و گلی،گرد سفالبر جا مانده است: ظروف 
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 ،هاری، شمش(arrowheadsهای دارای نوک های آهنی )

 یاز سنگ ها ها، گردنبندها، سنجاق هاخنجر

ها  نهی، آها، دستبندها گوشواره ،گرانبها

 و...همه و همه، گواه بر فرهنگ شکوهنده یی اند.

 

که نشان  ینیچ یاسیسواژه های  لیو تحل هیجزت

 انیدر م یاجتماع یمختلف سازمان هادهنده اشکال 

اند و در دفترهای تاریخ  یمرکز یایآسکوچیان 

خفظ گردیده اند، « تسزی-شی»دودمانی از دوره 

(، تجزیه و H.Echediبسیار جالب است. ایچیدی )

 تحلیل بسیار دقیقی از ترمینولوژی چینی، مربوط

به مرحله پیش از تشکیل دولت تحول اجتماعی 

 [42ست.] انجام داده اکوچرو وامع ج

 

ترمینولوژی مقتضی که برای عهد  لیو تحل هیتجز

مورد بررسی به کار می رود، به دلیل شکلگیری 

دولت ها و امپراتوری های کوچی در گستره آسیای 

به عنوان مرکزی، دلچسبی ویژه یی بر می انگیزد. 

اوسون ها و گاوچه  در موردا سخن گفتن بمثال، 

( )کوچه ها، تخارها، یا کانتسزیوی gaocheها )

کار  «دولت» یعنی« گو»از واژه  ینیمنابع چها(، 

 می گیرند؛ مانند:

 ، یعنی دولت اوسونی،«گو-اوسون» 

 ، ، یعنی دولت کوچی«گو-نیش» 

 یعنی دولت  گاوچه،« گو-گاوچه»

 

ت دولتی در میان آن که گواه بر شکل گیری مناسبا

 ها است.

 

های مهاجرت » ر عهددبایسته یادآوری است که 

به  قبایل کوچی یوئه شی، حمله ژهی، به و«بزرگ

وها و اوسون ها را به خاور رانده نوبه خود، هون

-زمینه ایجاد امپراتوری آسیای مرکزی بودند،

 چهارم میالدی -هندی کوشانی را در سده های یکم

 رده بود.ک نییتع شیاز پ

 

شاهنشاهی کوشانی، یکی از نیرومندترین کشورهای 

عهد باستان بود که تاثیر شگرفی بر اوسون ها و 

کنگویی ها برجا گذاشته بود و اقلیم سیاسی و 
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فرهنگی دیگری را غیر از آن چه که دولت های 

ی به میان مرکز یایآس یو پادشاهان هلن یهخامنش

سنت و آمیزش  یستیهمزشالوده بر  آورده بودند،

 یایو آس یفرهنگ هندو  بومیو  یونانهای ی

ی، پدید آورده بود که به ویژه در پذیرفتن مرکز

آیین بودایی )که میهن و خاستگاه آن، هند شمرده 

 می شود( چونانِ دین رسمی کشور، بازتاب می یافت. 

 

زود سنت  یوئه شی های در گذشته کوچرو، بسیار

پذیرفتند و  را زی زمینداری و کشاورفرهنگ های 

شایستگی خود را در دولتداری ثابت ساختند. آن 

ها در سده یکم میالدی در بلخ، جوی های آبرسانی 

و آبیاری نو، واحه های دهگانی و شهرها ساختند. 

گیرای  -هرایوس )به روسی -فرمانروای آن ها

(Girayبه انگلیسی )- Heraios برای خود سکه هایی )

خودش به شکل یک سوار  imageسیمگونی با تصویر 

مسلح با نوشتار یونانی ضرب زد که نمادی از سنت 

های استپ ها و دولتداری هلنی ها بود. هرایوس، 

 لقب داد.« کوشان»خود را 

   

عظیم دولت ایجاد به  وسیهرا متصرفات شتریبرشد 

بنیادگذار آن کدفیز یکم که  ،ی انجامیدکوشان

(Kadfiz 1 )شاهنشاه( « شاهانشاه »عنوان که  بود(

در  قبایل کوچی راکوچک  سردارنشینچهار داشت و 

 نیآخربلخ زیر فرمان خود درآورد و  قلمرو

 را سرکوب نمود.  یهلندودمان های  ندگانینما

مرکز دولت عهد کدفیز یکم  درباختر )باکتریا( 

 عیوقا نیا .ن بودپایتخت آ -شهر بلخ کوشان و 

میالدی می گردد.  گونه تقریبی مربوط سده یکم به

کدفیز دوم، سرزمین های شمال  -کدفیز یکم پسر

غربی هند را به سرزمین خود افزود و به هندویسم 

 -وایش گرایش یافت. در این باره تصویر الهه

های عهد کدفیز دوم گواهی می  هندو در سکه یخدا

بود که کنیشکا  -یکوشان دهد. نامدارترین پادشاه

 الدی می زیست.در ثلث نخست سده دوم می

 

 یایاز آس یدولت کوشاندر عهد کنیشکا، پایتخت 

)بلخ( به پوروشاپورا   از باختر-یانهم

(Purushapura( )یامروز شاوریپ ) شد. کنیشکا منتقل
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به ، اما است شناخته شده سمیبود یبه عنوان حام

تنها دوره فرمانروایی او، نه  یسکه هاروی 

آیین های ختلف م انیکه خدا از بودا، بل یریتصاو

 ی هم دیده می شود.و زرتشت یونانمانند ی -دیگر

میانه های سده چهارم کوشان در دولت  خورشید

شاهنشاهی  گستره آن زیر سیطرهو میالدی غروب کرد 

 انیاشکان یامپراتور نیکه جانش ،پارسی ساسانی

یافت شدن صدها عدد سکه در گستره  .شده بود، رفت

بر توسعه مناسبات پولی آسیای میانه کنونی گواه 

 در شاهنشاهی کوشانی است.

 

را  کوشانی، سامانه کاملیبزرگ و کوچک شهرهای 

 یرهایجاده ها و مس تشکیل می دادند که با

به گونه  پیما با هم پیوند می یافتند.کاروان 

می دهند، هنگامی که نشان  ینینابع چیی که م

 یبازرگان  ریمس ی ها بخش چشمگیر درازترینکوشان

را کنترل می  شمیجاده بزرگ ابر -یالملل نیب

روم و امپراتوری های با  یروابط تجارکردند، 

دارای اهمیت بسیاری بود. در این حال، هان 

و  شمیابر تدر تجاردالالن ه عنوان کوشانی ها که ب

 نیم و چر   فرآورده ها میاناز  گرید یاریبس

هنگفتی به دست می سود عمل می کردند،  باستان

 وردند.آ

 

، که در بود دولت متمرکز کی یکوشان یمپراتورا

تقدس و الوهیت و ربانیت  پادشاهبه شخصیت آن 

قایل بودند. از همین رو، کیش ویژه دودمانی با 

دستگاه دولت ساخته شده بود. خاص نیایشگاه های 

 دارای شمارو  پرشاخ و برگ بود اریبس یکوشان

 یدوره کوشان .یادارو مدارج  از رتبه ها یاریبس

 یدر توسعه تمدن باستانچکاد و بلندترین ستیغ 

 یفرهنگ کوشانیانه شمرده می شود. م یایآس مسکون

 بومی طراز خاور یهافرهنگ از آمیزه یی بود 

ی، هلنفرهنگ شادی آفرینی دیرین و  یباستان

( که توسط gusty styleی)و سبک توفان یهند ظرافت

  شده بودند. آورده ایآس یها از استپ ها یکوچ
 

در مواد یافت شده و به دست آمده در  ینر کوشانه

گور شده در اشراف آرامگاه های سرشناسان و 
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گورستان های باستانی که در کاوش های باستان 

، بسیار به خوبی شده اند کشف یناسان شوروش

آثار بودیسم از روی نقش  کنون،. مشاهده می شود

 یراتورگوشه و کنار امپ هر درکه  ییبودا

  ی، دیده می شد،  برجسته شده است. کوشان

 

در شمار یادمان های برجسته عهد کوشانی می توان 

تپه و  در قره ییبودامغاره یی صومعه از 

شهر ترمز در جنوب  یکیتپه در نزد اضیفنیایشگاه 

( در sanctuaryمقدس بودایی )محراب یانه، م یایآس

انی در کوش اخک سرخ کوتل در شمال افغانستان،

باکتریای شمالی و... در ( Halchayaneخلچه یان )

 یاد کرد. 

 

فرهنگ ا که پیوندهای تنگاتنگی ب، یفرهنگ کوشان

استپ  انمردمفرهنگ  ی ونیچ ،پارسی، یهندهای 

های باستانی تمدن  ییشکوفایی داشت، ایسآاور

ارزش  یانه را بازتاب می دهد.م یایآس یرانیا

توده ها ر چشمگیری ب ریتاث ی،کوشان یفرهنگ یاه

[ که 43بر جا گذاشته بود ] هیهمسا یکشورهاو 

 یایآسدیگر منطقه مهم چنین تاثیری به ویژه در 

واحه ، که شامل یاناسغدیا سغد  -یانه باستانیم

و  وادی های رودبارهای قشقه دریابارور های 

 می گردد، مشاهده می شود. زرافشان

 

 و ونانیو  یلوکسِ دولت از  یسغد احتماال بخش

شهر ماراکنده  -آن تختیپادر باختر بود. 

(Marakanda) شهر به عنوان ی آن ها ویرانه، که

شناخته شده کنونی در حومه سمرقند  ابیافراس

 گرید یو سازه ها هاواریاست، باستان شناسان د

 . عهد را کشف نموده اند نیا دژگونه

 

، یسفالظروف به عنوان مثال، در  ،یدر فرهنگ سغد

و دیده می شود  ستانبا یونانی ینمونه ها ریاثت

 یکیباستان در  یونانهم به زبان ی یی بهیکت احت

است که سغد  نیفرض بر ا .از رگ ها ثبت شده است

کوچ  لیت قبایکماحزیر  (بلخپیشتر از باختر )

که در ، این متصرفات. حاکمان ه بودآمددر نینش

به ، ها حضور داشتند نیسرزماین در  آن هنگام
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 یسکه ها ی،باختر ی وونانی هایسکه تقلید از 

به نوشته های روی این سکه ها . می زدند ضرب

که  ی(سام یباستانزبان ) ندبود یزبان آرام

. در ی اقتباس شده بودزبان سغد الفبای آن در

تاثیرات  یفرهنگ سغددر  ی،الدیم سده های نخست

ارزش های فرهنگی کوشانی به مشاهده می رسد. 

همسایه  وابسته به یاسیسغد از لحاظ س دیشا

 [44نیرومند خود بود. ]

 

د فوق، به طور خاص، جمع بندی موار ،گونه نیا

امکان دادند  ی،نیچ اطالعات مکتوب لیو تحل هیتجز

 و هم یخصوصدارای بار هم  ،یریگ جهیبه چند نت

توان اظهار  یمدارای بار عمومی دست بیابیم. 

ه سوم پیش از میالد، سداز یی داشت که در دوره 

و  پیوندهای تنگاتنگ تباری تا سده چهارم میالدی،

 یای)آس یمرکز یایآس بغر میان باشندگان یفرهنگ

بالفصل  هیهمساسرزمین های ( و یانه و قزاقستانم

و شمال هند،  و افغانستان ران،یا -جنوبی آن

 )در قلمرو ترکستان آن یبخش شرقباشنده مردم 

شرق  ی( و بخش شمال.. کنونیو. ، مغولستانخاوری

 نیه عنوان مثال، وجود چندب. ، موجود بودندایآس

رود ایلی  در دره ،یانهم یایآسدر  یوئه شی مرکز

ی هویدا می شمال نان شان و مغولستان داخل در

دو دست کم جود همین گونه و اری. منابع نوشتگردد

با نه تنها کنگ را که میان هم  کشور با نام

ه لحاظ همچنین باحتماال ری، بل پیوندهای تبا

 ی مرتبط بودند، ضبط می نمایند.اسیس

 

 میبه طور مستقاجازه نمی دهند  یمنابع ماد

« سیونو»با کلمه را  «هون»اصطالح  پدیدآیی

 تواند یمآن  یباستان یصدا)هونو( ربط داد که 

و « Frun» وع( نprotoformsپروتوفرم های )

دالیل اما  دهد. را بازتاب (Hungnam« )هونگنام»

گمان زد که این واژه برای د نده یمبه دست  یکاف

گردیده ثبت  بار نخست در اتنونیم های یوئه شی

 توان با حرکت یغرب را م دربود. پدیدآیی آن 

در باره آن ، که های چندباره یوئه شی در غرب

گردیده است، پیوند شواهد و اسناد مکتوب حفظ 

 داد.
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 -ی باهمی توده های ایرانیهمزیست یها شهری دیشا

دوران  ی کنونی، همانا بهمرکز یایسویژه آ یرکوت

برسند. چون یوئه شی ها « توده ها مهاجرت بزرگ»

باشندگان ، ی هاکوشان و کنتسزیویی ها و همچنین

 یباستان رانیاتوده های  احتماال ،سغد و دوان

اسکیتی مربوط  -ییساکا لهیقب رهیه داند که ببود

مربوط حتماال اوسونی ها هم ا هون ها وو می شدند 

یی،آلتابه دایره قبایل 
36

ان در آن جمع که از

 -ی و تونگوزیمغول ،یرکوتآینده، جوامع تباری 

 منچوری جدا شدند.

 

سراسر این دوره، عبارت است از عهد استحکام 

 قبایل پراکنده و چند زبانی آسیای مرکزی در

له همچنین تشکیالت نسبتا پایدار نوع دولتی از جم

اوسون -کنونی زستانیقزاقستان و قرق در گستره 

ها، و کنتسزیویی ها، که رد پای موجودیت شان به 

خوبی در یادمان های تباری توده های قزاق و 

 قرغیز حفظ گردیده است.  

 

توده  مهاجرت بزرگ»که به نام دوره  نیا تیاهم

ی نفوذ منوط به آننه تنها شهرت یافته است، « ها

کانتسزیویی ها، اوسونی ها و به ویژه که  است

و  یمرکزآسیای  خیتاربر ها وهون یوئه شی ها و

هم به آن تاثیری است که که  بلخاوری داشتند، 

 ی برجا گذاشتند.جهان خیتار ندهیآآنان بر روند 

برخی از توده های در ظاهر نابود  یهر چند اسام

 ها و بازماندگانمانند هونو ،شده فراموش شده و

هون ها، تا کنون مترادف با  -احتمالی آن ها

خشونت و و گی ختیام گسگل ،تیبربر ،ییجو زهیست

 بارگی پنداشته و نگاشته می شود.ستم

 

، احتماال در راه غرب ها هون ی،الدسده پنجم میر د

با بسیاری از توده های دیگر، که بر سر  ایسآاور

راه شان قرار داشتند، آمیزش می یابند. آن ها 

 هاوهون -خود نیاکانبا شکوه ه تقریبا گذشته ک

                                     
36

اوسون ها را به دایره .  هیچ آوندی در دست نیست که  

قبایل آلتایی مربوط بدانیم. متاسفانه نویسنده در این 

 گ. -باره هیچ سند و مدرکی ارائه نمی نماید.
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ظاهر  آورتر یادکمرا فراموش کرده بودند که 

جنگی  یهاآنان بودند، اما با این هم، شایستگی 

در برابر اروپای  بودند،داده ناز دست آنان را 

 ضربه الیآتبا رهبری  وزده قرار گرفتند وحشت

 تکیه گاه عهد نیآخرو خردکننده یی بر  رانگریو

 ی زدند.روم غرب یامپراتور -باستان

 

ی الدیم سده یکمدر یوئه شی ها هم که در گذشته 

در  یمرکز یایدر آسبه سیطره یونان باستان 

سیمای پادشاهی یونان و باختری پایان بخشیده 

 یجهانآستانه پی ریزی شاهنشاهی در بودند، 

 -سده های یکمکه در  ها قرار داشتند یکوشان

ر جنوب غربی آسیای مرکزی )آسیای چهارم میالدی د

  میانه( و شمال هند فرمان راند.
 

مختلف شیوه های به  یبزرگ باستان یها یامپراتور

برخی از  سپرده شدند. یبه فراموشنابود شدند و 

 نیشباستانی  ینیچهای  مانند دولت ،آن ها

از هم  تصادف در اثر یکو هان  )تسین(

های سنگین و  یماریپس از بهم  ایو  فروپاشیدند

مانند امپراتوری های هونوها و  -دیرپا درگذشتند

کوشانی ها. شمار دیگری از این دولت ها مانند 

یوئه شی، دوان، کانتسزیویی و اوسون، به سان 

رویای مبهمی ناپدید شدند و مانند حبابی  

 ترکیدند. 
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چنین آمده  در ویکی پیدیا در باره اوسون ها

 است:

ها و همسایگان شان در پایان سده دوم پیش  ووسون»

 از میالد:

  ، به معنای فرزندان کالغ(烏孫ووسون )به چینی: 

نشین بودند که در آغاز در شمال  مردمانی کوچ

زیستند ولی  ها می شی باختری چین و در کنار یوئه

پیش از میالد به کرانه رود ایلی  ۱۷۶در پیرامون 

د. آن ها پنج سده در آن جا زیستند. کوچیدن

ها یاد  واپسین باری که در منابع چینی از ووسون

گردد که چینیان  میالدی بازمی ۴۳۶شود، به سال  می

آن ها  اند. یی را به نزد ایشان فرستاده  فرستاده

در آینده با ترکان درآمیختند و در آینده اوسون 

زار تن ه۲۵۰شدند. امروزه از تبار ایشان  خوانده

زیند و به دو تیره دولت و ساری اوسون یا  می

 شوند. اوسون زرد بخش می

 
شده نامی  شود که نام ووسون دگرگون انگاشته می

است و اگر چنین  مانندآسمان، َاسمن یا اوسن بوده

ها که استرابون در  توان آن ها را اوسیان باشد می

یکی دانست. دور نیست  ،کتابش از آن ها یادکرده

باشد چرا  نام ایشان در اصل همان آسمان بوده که

های چینی از سرزمین ووسون به نام  که در متن

های بهشتی یاد  هایشان به نام اسب آسمان و از اسب

است. همچنین ووسون را که از روی هیروگلیف  شده

 اند، تلفظ دقیقی نیست. کهن چینی خوانده

 
. سپس زیستند ها می آنان در آغاز در کنار یوئه شی

امپراتوری هونو یا شیونگنو آنان را به باختر 

ها هم ووسونگان را به  راند. این چنین یوئه شی

پس راندند که بر اثر این درگیری شاه ووسونگ 

ناندومی هم جانش را از دست داد. فرزند خردسال 

یی رخ داد و گرگی   او را رهاکردند. ولی معجزه

راک دادند. ها بدو خو ماده بدو شیر داد و کالغ

شانیو پادشاه هونوها )شیونگنوها( او را به 

فرزندی پذیرفت. هنگامی که او بالنده شد، شانیو 

بدو فرماندهی باختر کشورش را داد و او به 
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شی ها به  چیان تاخت تا انتقام گیرد. یوئه یوئه

فرغانه گریختند و سرانجام در بلخ جاگیرشدند. 

د، سرانجام در ووسون هم که در تعقیب اینان بودن

دره ایلی جاگیر شدند و مرزهای خود را گسترش 

دادند و از هونو )شیونگنو( هم مستقل گشتند. 

اند که  هزار تن نوشته ۶۳۰شمار ایشان را 

هزارشان زرهپوش و رزمجو بودند و از این رو ۱۸۸

 شدند. می نیروی بزرگی در آسیای میانه شمرده

 
به نبرد با  در آینده هنگامی که امپراتوری هان

ها در برابر  شیونگنوها )هونوها( پرداخت، ووسون

فشار این امپراتوری سر به دشمنی با شیونگنو 

برداشتند. این همپیمانی با امپراتوری هان که 

های زناشویی سیاسی هم انجامید، برای  با پیمان

نشینی این  ها گزینش خوبی بود. با عقب ووسون

ها هم از  رشامپراتوری از آسیای میانه گزا

نماید که  شود. می ها کمتر دیده می سرنوشت ووسون

آن ها در سده پنجم پس از میالد زیر فشار دولت 

باشند. در  های پامیر رفته روران )ژوژان( به کوه

ها بخشی از  سده ششم میالدی، میهن پیشین ووسون

های دولت گوک ترک )تورک یوت ها( گردید.  سرزمین

 یشان در تاریخ نیست.از این پس نامی از ا

 
هایی  شناسان چینی و بررسی استخوان ها باستان کاوش

است  ها باشد نشان داده نماید از آن ووسون که می

اند. زنان  سان بوده سر و اروپایی که آن ها کوتاه

ووسون را در منابع دودمان هان باختری چنین وصف 

زشت با پوستی تیره و گودی چشمی »اند:  کرده

هایی  منابع پسین چینی نیز با واژه در«. ژرف

خوارکننده آن ها را دارای چشمانی آبی یا سبز 

با ریش یا مویی سرخ و مانند بوزینه وصف 

 اند. کرده

 

 ۱۱۰ها  دودمان هان که میان سال  دختر یک شاهزاده

پیش از میالد به نزد پادشاه ووسون که  ۱۰۵تا 

ت، اس لقبش کونمو یا کونمی بوده، فرستاده شده

چنین از ایشان یادکرده که آن ها در چادر می 

خوردند و شیر ترش مادیان  زیستند و گوشت خام می

 نوشیدند. را می
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آن ها در برخورد با همسایگانشان سیاست خوبی 

داشتند. با چینیان همپیمان شدند و پیروزی 

بزرگی را بر هونوها یا شیونگنوها به دست 

وان قدرت برتر آوردند. آن ها چینیان را به عن

 پذیرفته بودند و پیرو آن ها ماندند.

 
در آغاز زبان آن ها را زبانی همریشه با 

انگاشتند و گواه ادعایشان را  های آلتایی می زبان

دانستند.  وجود لقبی چون بیگ در نزد ایشان می

ولی درآینده ثابت شد که لقب بیگ از زبان سغدی 

ه یافته و ریش های آلتایی راه به زبان

هندواروپایی دارد، همان گونه که در زبان پهلوی 

بوگ،  -است ]به روسی این واژه به گونه بغ درآمده

به هندی بگوان )به روسی بگدان(. همچنین در نام 

 گ.[ -هایی چون بغداد و بگرام و بغالن

 
نماید که آن ها یکی از اقوام ایرانی و نزدیک  می

این  به سکاها بوده باشند. البته برخی نیز

ها نیز مانند  اند که ووسون نظریه را پیش کشیده

یی از   نشینان دیگر آمیزه بسیاری از کوچ

های همپیمان از نژادهای گوناگون  قبیله

 «اند. بوده

 

]یادداشت گزارنده: روشن است اوسون ها در آغاز 

با توجه به این که از شاخه شرقی گروه نژادی 

ی از زبان هندواروپایی بوده اند، باید به یک

های ایرانی خاوری سخن می گفته باشند. تورکی 

زبان شدن شان متاخر است. شماری از پژوهشگران 

تورکی زبان شدن را به دوره تسلط تورک یوت ها 

هشتم میالدی -یا گوگ تورک ها در سده های ششم

پیوند می زنند. برخی دیگر )کسانی که معتقد به 

چنین می تورکی زبان بودند هونوها هستند(، 

پندارند که پس از فروپاشی دولت هونوها، شماری 

از ایشان به اوسون ها که همپیمان دیرین شان در 

برابر یوئه شی ها بودند، پیوستند و در نتیجه، 

از اثر آمیزش هونوها و اوسون ها توده نوی پدید 

آمد به نام یویی بان ها که مانند هونوها به 

 زبان تورکی سخن می گفتند.
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  24واری در این است که هونوها متشکل بر دش

قبیله گوناگون بودند. می توان چنین پنداشت که 

هونوهای خاوری بیشتر به زبان های پروتومغولی، 

هونوهای جنوبی به زبان آمیخته با چینی، 

هونوهای شمال باختری به زبان های پروتوتورکی 

سخن می گفته اند و تنها هونوهای همسایه با یو 

ی ها و اوسون ها، زبان اصلی و پیشین خود ئه ش

را که از گروه ایرانی خاوری یا یکی دیگر از 

شاخه های هندواروپایی بوده است، حفظ نموده 

باشند. از این رو، دشوار است پذیرفت که یویی 

بان ها تورکی زبان بوده باشند. چنین پنداشته 

می شود که یویی بان ها همو گروه هایی از 

فید بوده اند که زبان شان از تورکی های سوهون

زبان ها متفاوت بوده است. اما پس از سیطره 

تورک ها در سده ششم میالدی، روشن است زبان 

 بیشتر اوسون ها تورکی شده بود.[     

 

در باره اوسون ها به زبان روسی در ویکی پیدیا 

 چنین آمده است:

کوچرو هندواروپایی توده های -烏孫اوسون ها »

بنا به برخی دیگر از ارزیابی ها تورکی )یا 

زبان(، بوده اند که در دوران باستان در شمال 

سینکیانک کنونی می زیستند و سپس در عهد هون ها 

به گستره هفترود کوچیدند. تاریخ اوسون ها را 

 می توان سر از سده دوم پیش از میالد رصد نمود.

 

 به گزارش چینی ها، اوسون ها دارای قد میانه،

چشمان آبی و موهای بور بودند. اوسونی ها دارای 

سیمای بس متفاوتی از خارجیان سرزمین غربی 

بودند. کنون توده های تورکی زبان دارای چشمان 

آبی و ریش های خرمایی از بازماندگان آنان می 

باشند. تیپ نژادی آنان را انسان شناسان چونانِ 

انیم اروپاییدی می پندارند. همین  گونه، می د

که اوسون ها با سکایی ها و یوئه شی ها مخلوط 

بوده اند. این را پالیوانتروپولوجیست ها 

(paleoanthropologists.تایید می کنند ) 
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برخی از جمجمه های به دست آمده در کاوش های 

باستان شناسیک، مربوط تیپ مدیترانه یی و شماری 

ا فرغانه یی اند. ب -دیگر مربوط نژادهای پامیری

این حال، این یافته ها بسیار اندکشمار اند و 

روشن است نمی شود از روی آن ها نتیجه گرفت که 

این جمجمه ها مربوط اوسون های ناب بوده اند و 

یا مربوط آن هایی که با سکایی ها و یو ئه شی 

ها مخلوط شده بودند. از همین رو، تثبیت نوع 

 نژادی اوسون ها بسیار دشوار است.

 

ره تعلق تباری اوسون ها جروبحث های داغی در با

روان است. برخی از پژوهشگران چنین می پندارند 

 که آن ها دارای منشای تورکی بوده اند.

 

( L.Ηambis( و ال. هامبیس )P.Pelliotپ. پیلیو )

ساری  داشتن منشای مشترک اوسون های باستان با

)در قرقیزستان(، ازبیک های اوشونیام  اوسون ها

ویشون ها و اوسون های جزء قدیم قزاق را و ا

تثبیت نمودند. بر اساس داده های سال های دهه 

در منطقه ساری تاوقوم  اوسون ها ، ساری1860

(Sarytaukum( شهرستان ویرنی )Verny زندگی می )

خیمه )چادر( کوچ می  1200کردند که شمار شان به 

رسید. گروه های کوچکی هم از ایشان در چیمکنت و 

( می زیستند. بر اساس Aulieatinشهرستان اولیاتین )

، تعداد آن ها به 1897سرشماری های کشاورزی سال 

 چادر می رسید. 1700

 

در گستره قرغیزستان کنونی، بازماندگان اوسون 

ها در کرانه های دریاچه ایسک کول زندگی می 

کنند. اوسون ها در آغاز در گستره استان گانسوی 

یو ئه شی ها می زیسته اند. سپس  ختن در همسایگی

به دلیل یرپایی پیوندهای خویشاوندی با آن ها 

پیش از  160در سده دوم پیش از میالد )به سال 

میالد( به سرزمین های سکایی های تیگروخود به 

هفترود کوچیدند. در اوایل سده یکم میالدی تنش 

 هایی میان اوسون ها و هونوها پدید آمد. 

 

 630000پیش از میالد، نفوس آن ها به در سده یکم  

نفر می رسیده است. سرزمین اصلی اوسون ها  در 
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دره رود ایلی واقع بود و مرز باختری سرزمین 

رودخانه های، شو و تاالس شمرده می شد که  -شان

همسایه می  Kang-kü/Kangjuدر آن جا با کنگیوها 

شدند. در شرق، آن ها با هونوها مرز مشترک 

 و در جنوب با فرغانه.داشتند 

 

 -پیش از میالد، شانیو مودی 170در سال های دهه 

رهبر هونوها اوسونی ها را شکست داد و ترکستان 

( Gunmoخاوری را گرفت. پادشاه یا گونموی )

اوسون ها ناگزیر شد به اردوگاه مودی برود و 

اقتدار او بر اوسون ها را به رسمیت بشناسد. پس 

قش مهمی را به عنوان بخشی ن از این، اوسون ها

از نیروهای رزمی هون ها در سرکوب قبیله یو ئه 

 شی بازی نمودند.

 

]یادداشت گزارنده: شایان یادآوری است که اوسون 

ها و یوئه شی ها به رغم خویشاوندی، همچشمی ها 

و چالش های دیرینی هم شاید بر سر گستره نفوذ و 

نابع چراگاه ها و ... داشتند. در برخی از م

گفته شده که همانا همین اوسون ها هونوها را به 

لشکرکشی و نبرد با یو ئه شی ها برانگیخته 

 بودند.[

 

هنگامی که دولت هونوها رو به فروپاشی گذاشت، 

چین با همه توان کوشید تا پشتیبانی اوسون ها 

 -را در نبرد در برابر دشمن خونین خود

ه دست یعنی هونوها ب -فرمانروایان اوسون ها

پیش از میالد چین سفارتی نزد  108بیاورد. در 

اوسون ها فرستاد، اما اوسون ها خویشتنداری 

پیشه نمودند و از همپیمانی آشکار با چین سر 

باز زدند. با این هم، شاه گونمو، شاهزاده خانم 

چینی را به عنوان همسر جوان خود پذیرفت )همسر 

  ارشد وی دختر فرمانروای هونوها بود(.

 

پیش از میالد اوسون ها پیمان خود با  75در سال 

هونوها را برهم زدند. هونوها برای گوشمالی 

اوسون ها به نوبه خود دست به حمله تنبیهی در 

برابر آن ها زدند و بخشی از زمین های شان را 

گرفتند و شماری از ایشان را به عنوان اسیر و 
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نین گروگان با خود بردند. اما بیهوده. چون چ

رفتارهایی تنها اوسون ها را به همپیمانی بیشتر 

 با چینی ها برمی انگیخت.

 

به رغم دامنه یابی تنش های دیپلماتیک میان 

هونوها و اوسون ها، وضع میان هونوها و اوسون 

ها به گونه چشمگیری تغییر کرد. دولت هونوها که 

در آستانه باژگونی بود، دستخوش آشوب و درگیری 

 پیوسته یی بود.  های درونی

 

پیش از میالد دولت اوسون ها  50-71در سال های 

( رهبری می کرد که توانست Unguymiرا اونگویمی )

دولت را استحکام بخشد و به یک رشته پیروزی ها 

بر هونوها دست یابد و در نتیجه تقریبا سراسر  

 ترکستان خاوری را به دست بیاورد.

 

خ نویس چینی در تاری -سئما تسیان )سیما کیان(

باره اوسون ها نوشته هایی دارد. اوسون ها به 

زبان تورکی باستان سخن می گفتند. رهبر جامعه 

 شان، لقب  گونمو )بیگ بزرگ ( داشت.

 

]یادداشت گزارنده: برخی از پژوهشگران، همانا 

داشتن همین لقب بیگ را دال بر تورکی زبان بودن 

اخیر نشان  اوسون ها پنداشته اند. پژوهش های 

داده است که آن ها این لقب را از سغدیان 

همسایه تقلید نموده  بودند. در باال گفته شد که 

این کلمه از بوگ یا بگ )بغ( هندی، روسی، 

 ایرانی گرفته شده است.[  

 

( )در Chuguchenچوگوچن ) -پایتخت دولت اوسون ها

قزل انگر، شهر دره سرخ در کرانه دریاچه ایسیک 

سو در قرغیزستان  -وستای کنونی  قزلکول )ر

 کنونی(( واقع بود. 

 

کشور اوسون ها به سه بخش تقسیم می شد: خاوری، 

 باختری و مرکزی: اوسون ها پیوسته با هونوها و
کنگوی ها بر سر چراگاه ها درگیر نبرد بودند و 

با چین روابط گسترده دیپلماتیک و خانوادگی 

تکامل در حدی  داشتند. جامعه اوسون ها از دید
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بود که دارای دولت شده بودند. برخی از اوسون 

ها زمیندار شده و در نشیمنیگاه های دایمی 

ساخته شده از  خشت و گل و سنگ بسر می بردند. 

یعنی از حالت کوچروی برآمده بودند. دامداری در 

زندگی اوسون ها نقش تعیین کننده یی داشته است 

ند می پرداختند. و بیشتر به پرورش اسب و گوسف

قبیله یی می  Tamga برچسب آن ها بر اسب های خود

 « زدند. یعنی تصویرهای کالغ ها را می کشیدند.

 

 خاور، که در وهاهون اب ییایجغرافهمسایگی »

یوئه شی ها؛ برای زمان  کردند، و یم یزندگ

نقش و  اوسون ها را رقم زدسرنوشت  درازی

زی اب یرانیدر سرنوشت تمدن ا باری رامرگ

کرد.
37

چنین بر می آید که اوسون ها در کشاکش 

با توجه به  میان دو توده با هم رقیب همسایه،

 را گرفتند.ها وونجانب ه اوضاع،

 

دیدن از دست یوئه شی های کست اوسون ها با ش

خود را ترک کردند و به  یها نیزمتجاوزکار، 

اوسون ها کشته ه اپادشنبرد، . در خاور گریختند

                                     
37

. به این معنا که نخست، یوئه شی های آریایی از  

گستره پهناوری در میانه های آسیا رانده شدند و در پی 

بر  آن ها، دولت در آغاز خیونی )آریایی( هونوها هم

افتاد. سپس قدرت در میانه های آسیا به دست نیاکان 

مغوالن )ژوژان ها یا ژون ژون ها( افتاد که به نوبه 

خود اوسون ها را هم راندند. همه این ها به سود چین و 

به زیان ایران تمام شد. چون در فرجام چینی ها بر 

 سرزمین های توده های ایرانی زبان مسلط شدند. 

 

شی ها و در پی آن ها یفتلیان به گستره  با آمدن یوئه

ایران خاوری )افغانستان کنونی(، دولت های پارسی 

اشکانی و ساسانی که در جبهه گسترده یی با روم خاوری 

درگیر نبردهای سهمگین بودند، از پشت سر مورد فشار 

قرار گرفتند که این برای تمدن غرب چونان هدیه آسمانی 

شد که سرزمین های پهناور بود. سر انجام، هم چنین 

میانه آسیا نخست به دست تورکان، سپس مغوالن )و در 

پایان کار  هم به دست روس ها( افتاد و با واژگونی 

دولت ساسانیان، گستره تمدن ایرانی به دست اعراب 

بیابانگرد افتاد و همه این ها زمینه را برای انحطاط 

و اروپایی تمدن ایرانی و چیرگی تمدن های چینی، عربی 

 گ.    -بر تمدن ایرانی فراهم گردانید.
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 -یوئه شی ها، مائودون بر خالف انتظاراما  .شد

کشته پادشاه فرمانروای هونوها، با بازماندگان 

شده مهربانی فراوان کرد و این گونه، هونوها و 

به همپیمانان در برابر  ،اندشمناوسون ها از 

 .ندشد لدیوئه شی ها مب
 

وهای مرموز هونها )ژون ها(، شمال جونگ در 

ه گفته  ها، ب آن یها شهیر بودوباش داشتند.

دینلین ها و ژون  ،ی هابا دگومیلیف هیچ پیوندی 

ها ندارد. هرگاه از روی نام تباری هونوها 

داوری کنیم، بی چون و چرا پیوند آن ها با توده 

خیونی ها به خاطر می  -هایی یاد شده در اوستا

آید. هونوها را دست سرنوشت به دورترین مرزهای 

در آن جا بود که  استپ های اروآسیای کشاند و

 «   پیکان تکامل آنان، سمت و سویی دیگری یافت.
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در باره کوشانی ها در ویکی اکنون می بینیم که 

 آمده است:  چه به زبان پارسی دری پیدیا

 یالدیم ۴۲۱است که بهرام گور که از  نوشته یطبر»

ها  بود، با ترک یپادشاه ساسان یالدیم ۴۳۸تا 

دست ه ها ب هم از شکست ترک ی. فردوساست دهیجنگ

که در  یدر حال نیاست و ا بهرام گور سخن گفته

 هیناح نیزمان بهرام گور هنوز ترکان به ا

ها  کدام ترک باره در نیبودند، بنابرا امدهین

 رفته است؟  خنس

 

مارکوارت نظر دارد که بهرام گور در واقع با 

 ای کردند یگمان م رانیدر ا .بود دهیجنگ انیانیخ
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 انینو آمده و کوشان انیانیخ نیکه ب دانستند یم

نوع ارتباط وجود دارد. به قول  کی میاز قد

قسمت از خاک  کیبهرام گور در آن زمان  ،یطبر

وجود  انیملک کوشان اطهندوستان را که در آن نق

به مملکت خود ملحق کند.  خواست یداشت، م

خبر نیز وارداپت  شهیگیبه نام  یارمن دان خیتار

 انیانیدوم ناگهان به کشور خ زدگردیکه  دهد یم

. خالصه ندیگو یهم م انیها را کوشان تاخت که آن

با هم ندارند،  یارتباط چیکه اصاًل ه یدو مآخذ

 نیاند و ا داده وندیان پیرا با کوشان انیانیخ

از  انیانیکه جدا کردن خ کند یامر ثابت م

 .دینشا انیکوشان

 
با  انیتالیه ،یو زرتشت یمآخذ زبان پهلو در

ها و  با ترک انیتالیه ،یو در مآخذ عرب انیانیخ

 ختهیآم انیبا کوشان انیتالیه ،یدر مآخذ ارمن

است که مطالعه در  یلیاز دال یکی نیاند و ا شده

 است. ساخته دشوارمنطقه را  نیا خیمورد تار

 
بعد از مرگ گندفر، قندهار و پنجاب به دست  یکم

ها را  افتاد که آن  یچش وئهی فهیسلسله از طا کی

از  یکی ها شی وئهی. دانند یسکا م یرانیاز نژاد ا

بودند،  ها یکوشان نان،ینش کوج یۀاتحاد ۀلیپنج قب

 یرا متحد ساختند و امپراتور شی وئهی لیکه قبا

از ترکمنستان  قدرتکردند که در اوج  سیرا تاس

هند وسعت داشت.  یتا مناطق مرکز نیتا غرب چ

 تیو مرکز انیکوشان یرگ ورشی یاستراتژ

ها  آن شم،یدر امتداد جاده ابر شانیی فرمانروا

و روم  نیچ انیم یها نیرا قادر ساخت تا در سرزم

 آن سان، نیابرقدرت عصر باستان شوند. بد نیسوم

پس از  ،بودند نینش کوچ یقوم یها که زمان

 شهر دولت کیبه  لیتبد ،ینیو شهرنش ینیجانش کی

(Cosmopolitan) بودند متمول شده. 

 
 )وسیهرا یحکمران خودخوانده کوشان نینخست

(Heraiosبود که در  ۱-۳۰: یی؛ فرمانروا ).کیم 

ه قرار داشت. اما ب یکوشان ۀلیقب استیر گامی

 Kujula)) زیدست کوجوله کادفه قدرت ب یزود

Kadphisesم.( افتاد و او   ۳۰-۸۰: یی؛ فرمانروا
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متفرق و  لیاکوشان شد و قب یشاهنشاه واقع

 ۀدر سد انیکوشان درفش ریرا ز شی وئهی یجو زهیست

 .متحد ساخت یالدینخست م

 
 
 

 

 
 

، شاهنشاه مقتدر (Kanishka I) کمیکنیشکا  ییطال ۀسک

 یکوشان
شاهنشاه با پوشک  ۀستادیا ریسکه: تصو یرو

 یها بر تن، بوت ینی: باالپوش )پالتو( سنگیکوشان

بر  نیوار بلند و پ رچها( بلند به پا، و شل )چکمه

است و به دست  یکوچک قربان زیم شیرو شیجانش. پ

 یها شعله شیها گرفته و از شانه یلیطو ۀزیچپش ن

 .شوند یآتش ساطع م
)با  یونانیو خط  یسکه به زبان باختر یرو ۀنوشت

 ϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ :(ش» Ϸ یاضافه شدن حرف کوشان

ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝO؛ تلفظ: Shaonanoshao Kanishki 

Koshano» : یکوشان یِ شاهنشاه، کنیشک 
که  ،یبه سبک ِهِلن ستادهیا یبودا ریسکه: تصو پشت

و  نانیاز نشان اطم نینماد یبا دست راستش ِژست
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مودرا( را شکل داده، و با دست  ای)َابها تیامن

 .است را گرفته شیردا نیچپش چ

در «. بودا»  BODDO :یونانیپشت سکه به خط  ۀنوشت

 «.است شده میترس  (tamgha) ن کنیشکاسمت راست نشا
 میموز: این سکه که در یادداشت گزارنده

موجود است، بزرگترین سندی می باشد   ایتانیبر

بودن کوشانی ها و هم ایرانی اروپاییدی که هم 

 « زبان بودن شان را ثابت می سازد.

 
 زیکادف مهیو و زیکوشان کوجوله کادف پادشاهان

را  انیو تخار انشی  وئهیقلمرو  همه او نیجانش

 شیسکاها به تصرف خو نیاز سرزم یبا بخش بزرگ

پس از گرفتن باختر از  زیدرآوردند. کوجوله کادف

کوشان  ییقلمرو فرمانروا انیسکاها و هندوپارت

 نستانافغا یشرق گندهارا )در شمال نیرا به سرزم

)در  الیو شمال پاکستان( گستراند و شهر تاکس

مهم خود، و شهر  تختی( را پاغرب پاکستان شمال

 دهینام سایکاپ ریبگرام )که در دوران باستان ز

بگرام( را  ییهوا گاهیپا یکیدر نزد شد، یم

 نیکه ا دیخود برگز یتابستان تختیعنوان پا به

 .بود زین یبازرگان ۀشهر مرکز عمد

 
و  یو چند مرکز مسکون تخت،یدو پا نیا از

 یزوده ب انیدر شمال، کوشان گرید یبازرگان

را  یونانی یبازرگانان شده، و الفبا نیفعالتر

خود را ضرب کردند که  یطالئ یها و سکه دندیبرگز

و  یشعارها ،یشاهنشاهان کوشان یها در آن چهره

از مسکوکات  رفتهیرپذیو تاث یونانی ینمادها

داد و ستد  یها برا سکه نیو از ا شد ینقش م یروم

 .شد یفاده ماست شمیجاده ابر یها از کاروان

 
از هندوکش  زیکوجوله کادف ،یالدیم ۴۸سال  در

  (Hermaeus)وسیعبور کرد و در دره کابل با ِهرما

آن منطقه متحد شد تا  یونانیپادشاه  نیواپس

( را در شمال هند شکست یسکاها )دولت هندوسکائ

گذارد که  انیرا بن یداده و امپراتور

ود َگنگ پس از او آنرا از ر یبازماندگان کوشان

 .دندیدر شمال وسعت بخش یگ ب یتا صحرا قدر شر
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کشور به  نیا یالدیم ۱۲۵از سال  پس سر انجام،

 اتیتعلق گرفت کنیشکا نام، که در ادب یپادشاه

و  نابه کمال دارد و از مبلغ یشهرت ییبودا

شمار است. ه ب ییبودا انتیمؤمن د نامعتقد

، که امپراتور کوشان نیسوم ،کنیشکا ییفرمانروا

دوم  ۀسد میانه های/لیاول تا اوا ۀاز اواخر سد

اداره  تختیاز دو پا د،یانجام طوله ب یالدیم

(، و شاوریپ ی: پوروشاپوره )شهر امروزشد یم

(، که سایدر بگرام )کاپ یتابستان تختیپا ۀمجموع

روم و  یامپراتورها یخوشگذران یهاکاخ با 

 .کرد یرقابت م نیدودمان هان در چ

 
استان( تخار در شمال افغانستان از ) تیوال

( نام خود ها یکه تخارها )کوشان باشد یم یمناطق

استان از  نیاند و مردم ا را به او داده

شان  که زبان باشند یم ها یبازماندگان کوشان

 .نامند یم کیو خود را تاج یفارس

 
پس از  یشاهنشاه ساسان نیبابکان نخست ریاردش

( و مرو و کنونی راسانسگستان و ابرشهر )خ ریتسخ

 زین یشرق یخوارزم و بلخ قدرت خود را بر نواح

کابل و پنجاب(  بسط داد و پادشاهان کوشان )دره

 ای( و مکوران )تهو توران قزدار )در جنوب کوی

حضور او فرستادند، و او را ه ب یرانیمکران(، سف

برادر  کمیشناختند. در زمان شاپور  یبه شاهنشاه

به حکومت کوشان گماشته شد و  زرویاو شاهزاده پ

 لقب پادشاه بزرگ کوشان داشت.

 

، (Kujula Kadphises) زی: کوجوله کادفیالدیم ۳۰-۸۰

فرارود  قیاز طر ،یکوشان یفرمانروا

گندهارا را فتح  ،ای)ماوراءالنهر(، شمال آمودر

ها را  و آن آورد، یم ورشی انیکرده، بر هندوپارت

 ه، و به انقراض آنکابل راند ۀدر یسو از هند به

 .بخشد یها سرعت م

 

، (Vima Kadphises)  زیکادف مای: ویالدیم ۸۰-۱۲۷

را تا جنوب و  انیکوجوله، قلمرو کوشان نیجانش

 .گستراند یمرکز افغانستان م
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، (Kanishka I) کمی یشکای: کنیالدیم ۱۲۷-۱۴۷

در  تختیپا دنیکوشان را با برگز یشاهنشاه

 ۀجامع بخشد، یم و بگرام استحکام شاوریپ

ی یا جهان شهر جهان)؛ Cosmopolitan) ی )تنیکاسموپول

ه سبب به دوران ب نیا رد،یگ ی( شکل ممیهنی

و  شمیآوردن ثروت کالن از راه تجارت جاده ابر دست

 ییشرق و غرب، دوران طالمیان  یهنگتبادل فر

 ی. خلق آثار هنررود یشمار مه ب انهیم یایآس

 شکایکن یدر عهد شاهنشاه یو تبادل فرهنگ رینظ یب

 قی. تشورسد یم.( به اوج خود م ۲۲۵تا  ۱۰۰)ح.

)در شرق  ییبوداگرا یها نییبه آ انیکوشان

چون  ییها ارتگاهیو ز ها شگاهیایافغانستان در ن

که از  یآنان نی)در غرب، در ب یتشتَهده( و زر

چون  ییها گاهیها هستند، در پا تبار پارس

 یها به سبک نگارگر آن دندا تیکوَتل( و ارجح سرخ

موجب ظهور دوره برجسته  (Hellenistic) یونانی سمیرئال

. بطور مثال، شود یم یو بارَور از بروز هنر

 داشده از بو شناخته میو ترس ها یگر سیتند نینخست

اول  ۀاز سد یکوشان ۀسک کیبصورت انسان در 

و تبادل  ی. شواهد هنردوستکند یظهور م یالدیم

آباد(،  جالل یکیدر َهده )در نزد انیانکوش یفرهنگ

بغالن در شمال افغانستان( و  تیکوَتل )در وال س رخ

 یها گاهیپا گریبگرام )شمال کابل( و د

 .است شده افتیدر پاکستان و هند  یشناس باستان

 
در عهد  -: پارچه پارچه شدن یالدیم ۱۴۰-۲۲۵

م.(،  ۱۴۰-۱۸۳؛ Huvishka)) شکایهوو ییفرمانروا

در  انیساسان نهد؛ یرو به ضعف م انیکوشان حکومت

 ۱۹۱-۲۲۵؛ Vasudeva I) ) کمیاواخر سلطنت واسوِدوا 

در افغانستان را  انیکوشان یها نیم.( سرزم

 .رندیگ یم

 
بر  انیساسان یابیدست یاحتمال خی: تاریالدیم ۲۴۱

 یابرقدرت یکه زمان یکوشان یبگرام. امپراتور

خ رد و  یها ه دولتو ب رود یم انیتوانگر بود از م

شاهان هندو  و کوشان انیساسان یکوشان ۀچندتک

 .شود یم میتقس
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کشور  یکه از جانب حدود شرق دیدوم الزم د شاپور

ها  که مداخالت آن انیخود را با کوشان فیتکل زین

در کار روم باشد، روشن  قیممکن بود مانع از توف

شد، چرا که  اری یبخت با و زین جا نیکند. در ا

 زیبار ن کیها را که  آن نیسرزم ان،یعف کوشانض

در  بود،شده  میدر مقابل پدرش هرمز دوم، تسل

به قلمرو شاپور درآورد و کوشان  یالدیم ۳۷۵سال 

 اطلهیاز آن پس تا دوران بهرام دوم که ه

 التیا کی افتند،ی( در آن حدود غلبه انی)هفتال

و  ییسکا یها معروف به سکه یها گشت. سکه رانیا

دولت  یکه از طرف نواب سلطنت قسمت شرق یساسان

که تا  نستیاز ا ی)خراسان( ضرب شده، حاک رانیا

فرمان  ریبزرگ در ز التیا نیزمان بهرام دوم ا

ملقب به  سلطنتی از شاهزادگان خانواده یکی

 است. کوشانشاه بوده

 
 ،یونانیو خط  یرباطک به زبان باختر ۀنوشت سنگ

 ی است.تور مقتدر کوشانامپرا ،از دوران کنیشکا

ه رفته در آن ب کاره نوشته زبان ب سنگ نیدر ا

 گاهیپا است. شده ادی (ariao) ییایزبان آر»نام 

 -ی مربوط به دوره کوشانیانشناس باستاندیگر 

 ی( است. الددوم می سده)بغالن،  تیکوَتل در وال س رخ

 
 یایکنیشکا بر آس ییدر عهد فرمانروا انیکوشان

 ۀگسترد یها تیفعال باو  راندند ین مفرما انهیم

 نیکردند و در ا یآور بزرگ جمع یثروت یبازرگان

 یگر سیکرده و تند دایپ اریدوره شهرها رونق بس

تحول  ینیکجانشیمعابد شکوفا شد.  یو بنا ییبودا

 وجود آورد. آن به نانینش کوچ نیا یدر زندگ یبزرگ

هر نداشتند،  یدر هنر و معمار یی  ها که تجربه

و با  دندید یراهشان م ریرا که در مس یهنر

. کردند یاقتباس م ،ها تناسب داشت آن یها یژگیو

درخشان شد که از  یِ هنر بوم کی شیمنجر به زا نیا

با  یباختر-یونانی یِ غرب یها مفکوره یزیآم هم

موثر  یژگیاز و یریعبو ت یهند یشرق یها مفکوره

 .رفتیپذ یم ریتاث انهیم یایآس یایپرشور و پو

 
 کیکوشان و زادبوم  یگندهارا قلب شاهنشاه ۀمنطق

 یمذهب یها یو مدارا با گوناگون یچندقوم ۀجامع
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( یشیالج )سوق کیمطلوب استراتژ تیبود. موقع

 یتجار یها آن به راه میمستق یگندهارا و دسترس

در  هاییآن با بندر وندیو پ شمیجاده ابر ینیزم

 ینطوال خیل تارمنطقه را در طو نیعرب، ا یایدر

 ان،یمتعدد چون هخامنش یها ییآن آماج لشکرگشا

م.(،  .پ ۳۲۷/۲۶-۳۲۵/۲۴) یاسکندر مقدون

 یباختر یونانیشاهان  ان،یهند، سلوک یاهایمائور

سوم تا  یها آنان )سده یونانیو بازماندگان هندو

دوم تا  یها )سده انیم.(، سکاها و اشکان .پدوم 

 .م.( ساخت .پ کمی

 
که در غرب و  ییها ادها، باورها و مهارتنژ ادغام

 یو التقاط نیدستچ یبودند، فرهنگ افتهیشرق رشد 

 ۀدور یریتصو یآورد که بطور روشن در هنرها دیپد

ها(  )ِتم یها هیما . درونشود یم دهید یکوشان

با نمادها و  یو روم یونانی ریبرگرفته از اساط

بودا  مین ترسیو نخست ختهیدرآم ییبودا یها ظرافت

 یها نگاره نیتر ییانسان و ابتدا کیدر شکل 

را  (Bodhisattva) چون بوداسف ییمهم بودا یها تیشخص

 .خلق کرد انیدر عصر کوشان
 

 
  

موجود )makara) ) ماکارا کی یبر رو ستادهیا یزن

 گاهی، پا(هندو نییدر آ یی  افسانه ییایدر

پروان، سده نخست  تیبگرام در وال یشناس باستان

 .افغانستان در کابل یمل میموز ،یالدیم

 
ِگردآورندگان هنر نبودند، بلکه  تنها انیکوشان

 انیبودند. کوشان زیهنر ن یو مشوقان اصل انیحام

تا  دادند یدستور م ،یدر سفارش دادن آثار هنر
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ها و پوشاک آنان در کنار بودا و همراهان  چهره

 یسبک دیجد یخوداستوار نیقرار داده شوند. ا یو

آورد که در آن  دیاز هنر گندهارا را پد رینظ یب

 رفتهیرپذیتاث یها هیو دورنما یو روم یونانیهنر 

توسط هزاران  یوکاست بدون کم یهند یها از مفکوره

 ییدر حال گسترش بودا نییهنرمند مشغول خدمت آ

 .شد یکار برده مه ب

 
 یاز کنیشکا شاهنشاه کوشان ،ییبودا یها نوشته در

چون او  یگرید چکسیم.(، او که ه ۱۰۰)حدود 

کرده،  تیرا حما ییبودا نییآ خواهش کین یبانیپشت

 .است شده لیتجل

 
 یدر فرهنگ کوشان یرانیا ی: وجود نمادهاکوَتل س رخ

از  مانده یجارب یها رانهیدر و شتریاز همه ب

کوَتل، با پلکان  س رخ یزرتشت شگاهیایمجموعه ن

هندوکش در واقع شمال  شرفته،ی( پنهیز )راه

 دهیبغالن د تیمرکز وال ،یشهر پ ِل خ مر یکینزد

و  ۱۹۵۲ یها سال نیکوتل ب سرخ یها . کاوششود یم

بدون  ،یزرتشت یخالص بوم نییآ یستیهمز ۱۹۶۶

 نیرا در ا ،ییاز بوداگرا یریرپذیتاث چگونهیه

کنیشکا از هر  رسد ی. به نظر مداد یمنطقه نشان م

 سمییترایم ینرایا نییو آ ییبودا نییدو آ

کنیشکا در  سیاز تند یاستقبال کرده است. قطعات

 یباستان سیشده که از آثار نف دایکوتل پ سرخ

 .روند یشمار م افغانستان در کابل به یمل میموز

 
غرب کابل،  شمال یلومتریبگرام: در شصت ک ۀنیگنج

در محل  کار،یچار یشهر امروز یکیدر نزد

 تختیپا ر،یغوربند و دره پنجش وندگاهیپ

 ییبنا شد، در جا انیکوشان یشاهنشاه یتابستان

)که بعدها بگرام نام گرفت، و  ساینام کاپه ب

اشتباه  یبگرام امروز ییهوا گاهیبا پا دینبا

 (.شود

 
در امتداد  یدیگذرگاه کل ۀنقط کیکه در  بگرام

واقع بود،  انیکابل و بام نیب شمیجاده ابر

 رانیو یهخامنشتوسط کوروش بزرگ، شاهنشاه  یزمان

 وشیدار نشیتوسط جانش یشد، و بعد از مدت کوتاه
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از  یشد، و بعدها توسط اسکندر مقدون میبزرگ ترم

نام ه برپاشد و ب ینو بنا شده و در آن دژ

شد  یمسم (Alexandria of the Caucasus) قفقاز هیکندراس

 یبرا یدفاع گاهیپا کیشهر را به  نیکه ا

 یاصل ۀ. در اطراف جادکرد لیباختر تبد انیونانی

( بلند با ی)آجر یخشت واریدر بگرام، که توسط د

آن مستحکم شده  ۀدر چهار گوش ییبرج و باروها

ن شهر یواقع در ا یکوشان یبود، و قصر تابستان

 سینف یها واقع بودند. عاج ییها ها و دکان کارگاه

  شهیظروف ش ن،یاز چ (lacquer) یالک یها از هند، جعبه

 یگچ یها یکار از مصر و روم، برجسته ینزو ب ر   یی

و  شینما شمیاز جاده ابر اءیاش گریو د ینیتزئ

کاالها  و احتمااًل در صورت شدند یداد و ستد م

 یبردار یها کاپ آن یرو ازتا  شدند یم ینگهدار

 شود. 

 

 انیدست ساسانه )بگرام( ب سایافتادن کاپ غمبه ر

نه مملو از دو انبارخا ،یالدیم ۲۴۱در حدود سال 

از  یریجلوگ یکه برا شم،یجاده ابر یکاالها

آنها م هر و موم شده بودند، تا مدت  ییشناسا

در امان مانده  کاخ به هفده قرن در داخل  نزدیک

 یالدیم ۱۹۳۰ ۀده یها در سال که نیبودند تا ا

از  کیکشف شدند. هر  یشناسان فرانسو توسط باستان

است بر  یگواه «بگرام ۀنیگنج» سیآثار نف نیا

و احتمال وجود  یدر عصر کوشان یرونق بازرگان

در  شمیمشابه در امتداد جاده ابر یبازارها

 اتیکشف نیسرتاسر جهان متمدن آن دوران. ا

 یماهرانه و شهروند یها ساخت ما را با دست یفتگیش

 انیو بافرهنگ در عصر کوشان ختهیفره اریبس

 .کند یم دیتجد

 
 گاهیپا کیدر َهده: هده که  ییمعابد بودا مجموعه

واقع در  ییبودا-یونانی یشناس ( باستانۀ)ساح

)ده  یلیگندهارا، در شش ما یباستان نیسرزم

آباد در شرق افغانستان  ( جنوب شهر جاللیلومتریک

معابد و مجموعه  نیاز بزرگتر یکیاست، 

نخست  یها سده یدر جهان، ط ییبودا یها ارتگاهیز

 شیدیکل تیت. هده با موقعاس بوده یالدیسوم م ات

سفر زائران و مبلغان  یلیدو هزار ما ریدر مس
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ترجمه  یفعال برا یمرکز ن،یاز هند به چ ییبودا

و  ییبودا یها ( نوشتهیبردار )نسخه ریو تکث

 .شد یشمرده م یگر سیهنر تند نیهمچن

 

 ییبودا-یونانی یها کرهپی ۲۳۰۰۰از  شیب 

و  یمعمار اتنیر س و گچ، تزئ خاکشده از  ساخته

که مردان، زنان، کودکان،  ییها سیو تند ها سیسرد

گوناگون، سالخوردگان، با حاالت و پوشاک  یوهاید

از هر گونه  ،یقابل تصور، از هر طبقه و مقام

 احت - داد یرا نشان م ایدن ۀاز هر گوش یی چهره

تمام  ینیبازآفر یاز آنچه که برا شتریب یها چهره

 یها در سلسله کاوش -باشد ضرورت  ییک شهر بودای

 ۱۹۷۰و  ۱۹۳۰ یها دهه نیدر هده ب یشناس باستان

 یآمده از هده، عناصر دسته ب یها کرهیکشف شد. پ

 ی( را در سبکیونانی) یو ِهِلن ییاز فرهنگ بودا

 قیتلف یاز ِهِلن ییقابل شناسا رینظ یکامل و ب

 .کنند ی( مختنیدرآم )باهم

 

ود سبک متعلق به کارشناسان خ ۀدیعق اگرچه به 

 شیدوم و اول پ یها )متاخر( در سده نیواپس یِهِلن

آمده از هده  دسته ب یها کرهیاست، اما پ الدیاز م

و پس از  الدیاول پس از م ۀاحتماالً متعلق به سد

 ،یعال تیفیکهن، ک خیآن هستند. با توجه به تار

 زیانگ رتیح تیفیو ک یظرافت کار، گوناگون

 «یی شهر کارخانه» کی ستیبا یهده م ها، کرهیپ

و  یونانیبوده باشد که در آن هنرمندان 

 یها جنبه همهها، آشنا با  کارآموزان آن

ی طوره ب کردند، یو کار م یزندگ ،یِهِلن یگر سیتند

َمهِد »دانشمند هده را  (John Boardman) جان ب ردَمن که

« یونانیبه سبک هندو ییبودا نیآغاز یگر سیتند

است. ترانسفرانس )انتقال( قهرمانان  کرده ریعبت

 )بطور مثال از ِهراکِلس ییبه بودا یونانی

(Herakles)  ِکه در بوداسف  (Boddhisatva)   ییبودا 

 دهیاست( بطور روشن در هده د الهام گرفته شده

 . شود یم

 

 یها نسخه نیتر از کهن یکیهده  ن،یافزون بر ا

که  دهد، یم ئهرا ارا ایدر دن مانده یجارب ییبودا

 مانده، یجارب یهند یها نسخه نیتر از کهن یکی شاید
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که   (Sarvastivadin) وادایسَرَوست ۀفرق نیمجموعه قوان

گندهارا  نیدر تمام سرزم یها گ م بوده و زمان مدت

 نیاز هند به چ ییبودا نییبوده و در نشر آ جیرا

 شاید که ییبودا یها نوشته نیاست. ا کارساز بوده

 یاست، و در ط یالدینخست م ۀحدود سد متعلق به

از هده غارت شده و به  یالدیم ۱۹۹۰ یها سال

پاکستان قاچاق شده، بر پوست درخت توس )غان( به 

ها در  نوشته نیاند. ا نوشته شده یزبان گندهار

به همان  یا آن نوشته ی)که بر رو یدرون ظرف سفال

سر  انجامبود( کشف شدند و سر زبان برنوشته شده

در لندن و دانشگاه  ایتانیکتابخانه بر زا

 نیا یآوردند. صاحب قانون اتلیواشنگتن در س

 .ها هنوز مورد بحث است نوشته

 
 یدر هده در ط ها کرهیمجموعه پ هزار از شیب

کشف شدند و به  ۱۹۷۰و  ۱۹۳۰ یها دهه یها سال

در  مهیگ میافغانستان در کابل و موز یمل میموز

 ییبودا یها بد و استوپهمنتقل شدند. معا سیپار

اند که  شده لیآزاد تبد یمیصورت موزه هده ب

قرار دارند. در زمان  یامروزه در معرض خطر جد

از  یادیدر افغانستان، شمار ز یجنگ شورو

سرعت سر از  هده به غارت رفت و به یها کرهیپ

درآوردند.  قهیآثار عت یالملل نیب یبازارها

 ینبردها انیرمعابد هده در ج نیاز ا یاریبس

افغان که به  یها کریو چ یسربازان شورو نیتانک ب

شدند. آنچه که ویران بودند  شده دهیمنطقه کش نیا

از افغانستان  یشورو یروهایپس از خروج ن

افغانستان  یداخل یها جنگ یدر ط ،بود مانده یجارب

به  ینابود مرزتا  یالدیم ۱۹۹۱-۲۰۰۱ یها سال نیب

 یکه زمانیی   افسانه گاهیپا نیرفتند. ا تاراج

  رانهیبه و نکیبود، ا یتاج جواهرنشان عصر کوشان

 گ.-«.است شده لیتبد

 
 متن کتیبه:

 کوکار،یبزرگ، ن بخش ییرها ،یکوشان ایشکیکن»

که فرا  زدان،ی شیاین ۀستیدادگر، شا یفرمانروا

را به خواست َنـَنـه و به  یدست آورد پادشاه

 نینخست دیاغازی. که بزدانیا گریخواست همه د

 کی کند ی. او صادر مانیخدا یسال را به خشنود



116 

 

زبان  به دارد یم انیو سپس ب یونانیفرمان به 

 ،«پوترا یپاتال» ،«َکئوسان»، «َتهکِ سَ »...یرا

شافر نوکوْنزوک/ »به  اشکیپادشاه کن...«چامپا»

به نام  یبزرگ شگاهیاین دهد یفرمان م« ناَقنزاق

بسازد و  زدانیا یبرا . . . نیدر سرزم زدانیا

جا،  نیدر برتر «ـهمَ » زدبانویا یها سیدر آن تند

، «آردوخش» ها، یخوش نندهیآفر« آرموز» یخدا

 «نکیو»و « َمَهشـان»، «مهر»، «َنـرسَه»، «سروشَرد»

که  دهد یفرمان م نیو گذاشته شوند. همچن دهیتراش

 شگاهیایشاهان را بسازند و در ن نیا سیتند

بزرگ،  رپدر پد ،«زیکوجوَله َکدف شاه»بگذارند: 

 ،«زیَکدف َمهیشاه و»پدر بزرگ، « توکتَ  َمهیشاه و»

 زدان،یباشد تا آن ا ... «اشکیکن»پدر و خود 

 «باشند. کاشیشاه شاهان کن رسان یاری

 

 
پادشاهی  در باره در ویکی پیدا به زبان روسی

 چنین آمده است:کوشانی 

 ،貴霜 王朝ینی)به زبان چ یکوشان یشاهپاد»

گستره  ی بود دردولت باستان، Guyshuanگویشاون 

ی هند شمال و افغانستان، پاکستان ،یانهم یایآس

شکوفایی آن اوج که  یالدیم سوم-در سده های یکم

 ی شمرده می شود.الدیم 250-105 های سال در

 
از  یکوشانپادشاهی  ،ها یاز تئور یکینا بر ب

 -یانریهند و ا ان کوچرو و چادرنشین مردمسوی 

)به زبان چینی یوئه شی ها /   Tocharsتخارها  

پی ریزی شد که زمانی از گستره یی ماهبانویان(، 

ودگردان سینکیانگ/ خکه کنون به نام منطقه 

دولت اویغور چین یاد می شود، آمده بودند. 

روابط دارای  نیو چپارس م، ر  دولت های با کوشان 

 .بود کیپلماتید

 
که دارای  ی کوشان باشندگان کشور پادشاه

 یزبان ها بودند، بهمتنوع خاستگاه های تباری 

ی خاوری سخن می گفتند. مانند زبان رانیمختلف ا

 یو زبان ها یزبان باختر ی )ت خاری(،کوشانهای 

ن آیین نامنهاد کوشا یشاهدر کشور  .گرید

با  یتمدن کوشان ی توسعه می یافت.یابود -یونانی
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 ،توده هااز  یاریبس یدستاوردها درهمآمیزی 

ی بر جا فرهنگ جهان خیتارتاثیر چشمگیری بر 

 گذاشت.

 

از سوی تاریخ  یکوشانبزرگ  یوجود امپراتور

شناسایی نوزدهم  نویسان تنها در میانه های سده

گردیده بود.
38

بر جا مانده در باره اطالعات 

                                     
38

شایان یادآوری است که در شاهنامه فردوسی چند بار .  

یه کوشانی ها اشاره شده است و از آنان به نام ک شی ها 

در نوشته زیر در زمینه  اد مفردیاد شده است. آقای جو

  چنین نوشته است:

 سپاه کاموس ه ییروسردار اسط -جنگ رستم با اشکبوس»...

در پیوند و اتحاد با تورانیان  مهمطابق شاهنا یشانک  

افراسیاب و همچنین چینیان بوده  ی)سکاها( به فرمانده

آن  ،چه .در این رابطه گرهگشاست یشاننام ک   یبررس اند.

ها/ مه  یبه وضوح نشانگر قوم کوشان )تخاران، یوئه چ

ز ها( و فرمانروایان مقتدر آن است که ا ییوئه چ

 یچین اصل یمرزها لتا داخ یایران کنون یشرق یمرزها

ها  دقت در این نام ینموده اند. با اندک یفرمانروای

کاموس و اشکبوس هم اشاره  یها یابیم که خود نام یدر م

شناسان  شرق ،چه .دارند یبه همان فرمانروایان کوشان

 یبا توجه به نام فرمانروایان مقدم و متأخر کوشان

( و سکادفیس ها )کوجوال کادفیس، ویما کادفی آنان را به

ایشکاها )کانیشکا، واشیکا، هوویشکا، اوواسوشکا( آنان 

ها تقسیم نموده اند که  را به دو گروه با همین نام

شاهنامه و ایرانیان باستان بیش از یک هزاره مقدم بر 

 ،چه. ها همین کار را به نحو دیگر انجام داده اند آن

از تحریف و تصحیف همین نام کادفیس و  شک نام کاموس یب

= گوتمه  «فرد دانا» و پیرو ی)شاه حام اشکبوسنام  

بودا همان گئوماته زرتشت( با توجه به همان نام 

 . ایشکاها )شاهان( پدید آمده است

در باب  «ایران در عهد باستان»مشکور در کتاب  دکتر

 یایشپاکا یکه نامش با توجه به نام تورات -کانیشکا 

 -شهسوار و شاه  یاسکیت )ایشاک تورات، اسحق قرآن( یعن

کانیشکا در »آورد:  یچنین م ،شاه جهان است یبه معن

بزرگترین  ینشست. و یبه پادشاه یمیالد ۱۶۰ -۱۲۰

است؛ و قلمرو حکومت او گذشته از  یپادشاهان کوشان

و افغانستان شامل حوزًه رود تاریم و  یایران شرق

هند و سواحل گنگ بود؛ و  یل غربترکستان چین و شما

هند  یپایتخت قدیم سلسلًه معروف موریاها پوترا یپاتال

 دست او افتاد.ه ب

ها از متصرفات  یانتقام گرفتن از چین یکانیشکا برا

خان گذشته والیات کاشغر و یارکند و اخود از راه و یهند
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ختن را فتح کرد و دامنه فتوحات خود را تا رود تاریم 

 هاراز چ یرا از هر طرف به یک یسلطنت کوشان رسانید و

رود جیحون، سند، گنگ و تاریم امتداد داد و پسر 

امیرزادگان چین را به گروگان با  یپادشاه کاشغر و برخ

 خود به پایتخت خویش در بگرام آورد. 

کانیشکا لقب شاه گنداهارا )گنداور( را داشت. کانیشکا 

جه به هند و ثروت و جانشینان پر اقتدار او بیشتر تو

ها هند پر ثروت، جاذب  آن کشور داشتند. در نظر کوشاني

نمود.  یم یایران شرق یبیابان یتر و سودمندتر از نواح

تقریبٌا  یو کوشان یکشور اشکان سرحد دو یدر همین نواح

ایران و  میانکه امروز مشخص سر حد  یقریب به خط

نیشکا و کا میانافغانستان است، تثبیت شده بود. جنگ 

 است.  افتهپارت ظاهرٌا در زمان بالش سوم وقوع ی

 ۲۰۷-۱۹۱مربوط به زمان بالش چهارم ) یدر متن سریان

ها که به  بزرگ مرکب از مادها و پارس ی( از سپاهیمیالد

شده است.  یمشرق ایران حمله برده اند به طور مبهم ذکر

داد، اما  یدر آغاز بالش محاصره شد و تلفات سنگین

را تا  ییان او از نو حمله آورده و دشمنان کوشانسپاه

که در عهد آشوکا  یدریا عقب راندند. دین بودای

)=عادل( از خاندان موریاها در شرق ایران انتشار یافت 

خود رسید و معابد  یترق یدر عهد کانیشکا به منته

 در سراسر مشرق ایران بر پا گردید. یزیاد یبودای

ابراهیم  بزرگ بودا]زرتشت، یگویند ساختن مجسمه ها یم

ادهم، ابراهیم خلیل[ در بامیان در زمان کانیشکا آغاز 

 ،یشاندر اصل اسطورًه کاموس ک   ،این بر بنا»شده است. 

)پهلوان بلند اندام(، در رابطه با  ینام رستم یعن

خشیه( است که خود به  -بالش )ولخش=واال یاشکبوس به جا

 یباشد نه به جا یمشاه و پهلوان بلند اندام  یمعن

مردان سردار عهد  یارستم دستان  که همان آترادات پیشو

ماد، کیکاوس( و شکست دهندًه  ی)سومین فرمانروا یخشثریت

ابر قدرت آشور در مازندران بوده و حدود هشت قرن قبل 

 ی( و کانیشکا )اشکبوس( میاز بالش سوم )رستم اشکان

رستم )در  ییحماسًه نبرد اسطوره  یزیسته است. فردوس

( را کانیشکابالش سوم( با اشکبوس ) ،یاصل رستم اشکان

 چنین به تصویر کشیده است:

 برخروشید برسان کوس یکجا نام او اشکبوس/  هم یدلیر

بیامد که جوید از ایران نبرد /  سر هم نبرد اندر  

 آرد بگرد

گرد رزم اندر آمد  یبشد تیز رّهام با خود گبر  /  هم 

 به ابر

ویخت رّهام با اشکبوس  /  بر آمد ز هردو سپه بوق بر آ 

 وسو ک

بر آن نامور تیر باران گرفت  /  کمانش کمین سواران  

 گرفت
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در زیر پوالد بود  / به خفتانش بر تیر چون ی جهانجو 

 باد بود

/ از آن تیزتر شد دل   ینبد کارگر تیر بر گبر او 

 یجنگجو
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هنین شد سپهر به گرز گران دست بر اشکبوس  / زمین آ 

 آبنوس

 دست سران پیکارشد ز یبر آهیخت رّهام گرز گران  / غم 

و  یستوه  /  به پیچید زو رو یچو رّهام گشت از کشان 

 کوه یشد سو

ز قلب سپاه اندر آشفت طوس  / بزد اسپ کاید بر  

 اشکبوس

تهمتن بر آشفت و با طوس گفت  /  که رّهام را جام  

 باده است جفت

 یکند  /  میان یالن سر فراز یتیغ باز یدر هم یبه م 

 کند

بود کمتر از  یسندروس  /  سوار وت یچرا شد کنون رو 

 اشکبوس

تو قلب سپه را به آیین بدار  /  من اکنون پیاده کنم  

 کارزار

کمان بزه را به بازو فگند  /  به بند کمر بر بزد  

 تیر چند

و باز /  هم آوردت آمد مش  یمرد رزم آزما یخروشید ک 

  یجا

بخندید و خیره بماند  /  عنان را گران کرد و  یکشان

 بخواند ااو ر

سرت را که  یبدو گفت خندان که نام تو چیست  /  تن ب 

 خواهد گریست

کزین پس  یتهمتن چنین داد پاسخ که نام  /  چه پرس 

 تو کام ینبین

مرا مادرم نام مرگ تو کرد  /  زمانه مرا پتک ترگ تو  

 کرد

سر به یک  ی/  بکشتن ده  یبارگ یبدو گفت ب یکشان 

 یبارگ

بیهده مرد  ی/  که ا  یبدوتهمتن چنین داد پاسخ  

 یپرخاشجو
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که جنگ آورد  /  سر سرکشان زیر سنگ  یپیاده ندید 

 آورد

به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ  /  سوار اندر آیند هر  

 سه به جنگ

اموزمت نبرده سوار  /  پیاده بی یهم اکنون ترا ا 

 کارزار 

پیاده مرا زان فرستاد طوس  /  که تا اسب بستانم از 

 اشکبوس

خندان شوند  یپیاده شود همچو من  /  زدو رو یانکش 

 انجمن

پیاده به از چون تو پانصد سوار  /  بدین روز این  

 گردش کارزار

 جز فسوس یبدو گفت با تو سلیح  /  نبینم هم یکشان 

تیر و کمان  /  ببین تا هم  و مزیح بدو گفت رستم که 

 زمان  یاکنون سر آر

را بزه کرد و  کمانچو نازش به اسپ گرانمایه دید  /  

 اندر کشید 

/  که اسپ اندر آمد ز باال   یتیر زد بر بر اسپ او ییک

  یبه رو

بخندید رستم به آواز گفت  /  که بنشین به پیش 

 گرانمایه جفت

از  یبر آسای ینسرش در کنار  /  زما یسزد گربدار 

 کارزار 

لرز لرزان و  یکمان را به زه کرد زود اشکبوس  /  تن

 رخ سندروس 

رستم بر آنگه ببارید تیر  /  تهمتن بدو گفت بر  به

 خیره خیر 

و جان بد  یتن خویش را  /  دو بازو یرنجه دار یهم

 اندیش را 

تهمتن به بند کمر برد چنگ  /  گزین کرد یک چوبه تیر 

 خدنگ 
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متنوع و  ،(کیزودیاپی مقطعی)کوشان یامپراتور

یشتر باین پادشاهی  خیو تارتقویم  .ندمتضاد ا

سالنامه ها و  ،مانده یباق یسکه هاروی  از

 «هو هان شو» ژهی)به وینیچگاهنامه های 

و  واهدبرخی ش( و یبعدهای  انه دودمان خچهیتار)

                                                                                                          

و  ییک تیر الماس پیکان چو آب  /  نهاده برو چار پر ّ

 عقاب 

کمان را بمالید رستم به چنگ  /  به شست اندر آورد 

 تیر خدنگ 

برو راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ 

 بخاست  یچاچ

گوش  /  ز شاخ گوزنان بر آند  یچو سوفارش آمد به پهنا

 خروش 

/  گذر کرد بر مهرًه   یچو بوسید پیکان سر انگشت او

 یپشت او

بزد بر بر و سینًه اشکبوس  /  سپهر آن زمان دست او  

 داد بوس 

 گفت گیر و قدر گفت ده  /  فلک گفت احسنت و مه  ضاق

هم اندر زمان جان بداد  /  چنان شد که  یگفت زه کشان

 ز مادر نزاد  یگفت

نظاره بریشان دو رویه سپاه  /  که دارند پیکار گردان 

 نگاه

نگه کرد کاموس و خاقان چین  /  برآن برز و باال و آن  

 زور و کین

فرستاد خاقان  ی/  سوار  نچو برگشت رستم هم اندر زما 

 دمان 

کزان نامور تیر بیرون کشید  /  همه تیر تا َپر پ ر از 

 خون کشید 

همه لشکر آن تیر بر داشتند  /  سراسر همه نیزه 

 پنداشتند 

ر و پیکان و تیر  /  نگه کرد برنا چو خاقان بدان پّ 

 دلش گشت پیر..... 
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. احیا گردیده است یونانیهند و پراکنده  مدارک

کنکاش  این دوره ینام پادشاهان و گاهشناسسر  بر

 .ادامه داردها کماکان 

 
 یخ:تار

 قلمرو باخترآغاز، در  یدولت کوشانصلی ا ستهه

بر افتادن پس از  جا، نی. در ا)باکتریا( بود

سیاسی فرمان  کوچکاختری، تشکیالت ب و ونانی دولت

متصرفاتی که در آن از از جمله  می راندند.

از  ژهیبه ورهبران قبایل کوچی فرمان می بردند. 

باختر را و  ونانیپادشاهان  ماهبانویان که دولت

 . بر انداختند

 
آرامگاه های نمایندگان سرشناس به گواهی 

باستان شناسان ه از سوی شف شدک)نویان باماه

قبایل  نیا(، تپه در شمال افغانستانطالدر  یشورو

فرهنگ های به سرعت سنت  چادرنشین و کوچرو

 همچنین نگاه شود) زمینداری را فرا گرفته بودند

 (.یباختر یطالبه: مقاله 

 
در سراسر قلمرو باختر  ،الدیاز م یکم پیشدر سال 

 یکاریزها و َاَردها )قنات( های نوسر از نو 

ساخته می  یکشاورزهای بزرگ واحه کشیده می شود، 

دوره  ینیاصول شهرنشهایی در تداوم شهر و شود

 اختری برپا می گردد.بو  ونانی
 

 انگذاریبن -Kujula Kadphisesکوجوال کدفیزس 

، ینیمنابع چر پایه ب یکوشان یرامپراتو

یوئه شی  یاز گروه ها یکیاز فرمانروای 

از  شیپاوایل  سده یکم که در )ماهبانویان( بود 

یوئه شی   گریمستقل د نینشسردارچهار  ،الدیم

و را فرمانبردار خود ساخت  قلمرو باخترباشنده 

را هم  یونانیکوچک سرزمین های دودمان های سپس 

 شهرکجوال کدفیز توانست  در آورد.زیر فرمان خود 

 44که در پایتخت ماهبانویان را  -Lanshi الن شی 

)جایی که اکنون شهر  غرب شهر دوشنبه یلومتریک

 بگیرد. نو واقع است(،
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 ،یونانیاز حاکمان هند و  یکی -( Hermiaهرمیا )

به دست با خود و  تیموقع میبه دنبال تحکبا تالش 

پیمان  Kadphises کدفیز با آوردن استقالل از پارت،

سردارنشین چند  پیروزمندانه، و اتحاد می بندد

شاه شاهان را خود و  ،را متحد می سازد یباختر

کدفیز (، ویاشکانفرمانروایان  همانند)می خواند 

 شاهزاده را در روی دیگر سکه خود همچون یک

تاج کدفیز  ،هرمیا پس از مرگ مستقل ضرب می زند.

را متحد  یدو پادشاه هر، و گیرد می را اوو تخت 

بنا به ارزیابی کارشناسان در حوالی ) می سازد

 یجیبه فتح تدراز آن س پ(، و میالدی 47 سال

می در گندهارا و شمال پاکستان  هیهمسا یکشورها

متحد و یکپارچه باختر  سراسر جه،یدر نت پردازد.

شاه  در می آید که فرمانروای نواقتدار  زیر

 رد کدفیز یکم توانستسپس  ی گیرد.لقب م شاهان
اقتدار خود را هندوکش جنوب مناطق  شماری از

نوشته های با  ها سکهضرب زدن  تثبیت نماید.

گواه بر آن اند که سرزمین هایی با  یهند

باشندگان هندی در ترکیب متصرفات او درآمده 

 بودند.

 
در دوره ویما کدفیز یا کدفیز کوشان  یمرزها

دولت کوشانی  انگذاریبن نیپسر و جانش -دوم

. او بخش شایان توجهی از شمال گسترش  یافت

ی دولت کوشان باختری هند را شاید تا بنارس به

از  یکی یکوشانشاهنشاهی  جه،یدر نتالحاق کرد. 

از  یبخش بزرگگردید که  یبزرگ جهان یقدرت ها

افغانستان، پاکستان  یامروز لمروق انه،یم یایآس

 را در بر می گرفت. شمال هند زرگی ازبخش بو 

 
های کدفیز دوم بیش از هر چیزی فرتور  کهدر س

 دیده می شود.گاو نر  ایزد هندی با -شیوا 

 نییخود به آ لیتماپادشاه کوشانی با ابراز 

دودمان اقتدار تحکیم ه دنبال شاید ب ،یسمهندو

 اتباع نو بود. انیدر م یکوشان

 

اما  .بود شکایکان -یکوشاننامدارترین پادشاه 

انه زنی های مگ، وافرمانروایی زمان باره در 

شاید پادشاهی . هستپژوهشگران  انیدر م گوناگونی
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او در ثلث نخست سده دوم میالدی بوده باشد. در 

به پیمانه معینی  یولت کوشانتختگاه ددوره او 

شهر  و تغییر یافت هند نیسرزمبه سوی 

 پایتخت( شاوریپنون ( )اکPurushapura) پوروشاپورا

 شد.

 
هر . می شودشناخته  سمیبود یحامهمچون  شکاینک

چه بود، در سکه های او، نه تنها فرتورهای 

از  -بودا، بل که خدایان گوناگونی دیده می شود

یونانی گرفته تا میترای  و هفائستوس وسیهل

  .گرید یاریو بس یهند Vertragnaایرانی  و ورتا 

 
با  امیکوشان در غرب مستق متصرفات هایمرزچون 

 ،همسایه بود نیهان چدولت با خاور در و پارت 

هایی رخ می  یریدرگاز این رو، هر از چند گاهی 

به ویژه بر سر ترکستان خاوری در اوخر سده  داد.

 ی روانسختاوایل سده دوم میالدی مبارزه  -یکم

شد در سر انجام بود، که در آن ارتش کوشان موفق 

  بگیرد.هان را چینی ویی دولت ه جگسترجلو 

 
که  ،انیساسانها از کوشان میالدی  ده سومدر س

شکست خوردند. در ها شده بودند، پارت  نیگزیجا

به از هم آغاز کوشان  یاهنشاهسده سوم میالدی ش

هر چند پس از چندی بار دیگر تاریخ  .کرد دنیپاش

که یان در سده چهارم گردید کوشانشاهد رستاخیز 

نتوانستند دیگر به اما د سر بر آورند توانستن

  .دست یابند پیشینه شکوه 
 

ی از سوی وشانبقایای جهان کمقارن با سده چهارم 

که  در هم  شکسته شد («دیسف های  هون)»یفتلیان 

  دادند. ادامهرا  یسنت کوشان

 

  زبان کوشانی ها:

گوناگون  یلهجه هابا کوشان  یشاهنشاهکشور در 

و  یاز جمله زبان باختری شرق یرانیا یها زبان

دانشمندان زبان  ن می گفتند.خی سکوشانزبان 

ی را کوشان زبان ،ها بهیکتقایای باز روی شناس 

ی گروه شمالزیر یشرقایرانی  زبان به عنوان یک

را  . زبان کوشانی [14] ی تعیین نموده اندرانیا
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)مهبانویی( ی از زبان یو ئه شی شیگوهمچون 

 .دکرده ان ییشناسا
 

 اقتصاد:

ی، در هم آمیزی دولت کوشان بارز یها یژگیاز و

. آن بود یو خارج یداخلبازرگانی توسعه یافته 

 یامپراتورکشورهای غربی به ویژه  ستد با داد و

از  یکی ،آنخاوری  یاستان ها و علی الخصوص روم 

تجارت چه از راه . جایگاه های نخست را داشت

 یغرب بندرهای  خشکی و چه از راه آبی از طریق

باختر، به شمال، به  ینیزم ریمس هند انجام شد.

 بازرگانان کوشانی به . می رفت نیچسپس به و 

 یادری یبندر تجارمهم ترین  -مصر هیاسکندر

، یترش دارو، -موربه  ودند.ب دهیرس ترانهیمد

صادر  و شکرفیل عاج  ،هابگران ی، سنگ هایاتعطر

پنبه آورده های فرفروش برنج و به ویژه . می شد

 یی و پارچه یی دارای اهیمت شایانی بود.

ساخته های چینی از راه  ریو ساباب چرم  ،شمیابر

 م، پارچهواز ر سرزمین کوشانی ترانزیت می شد.

و فلزات گرانبها، مجسمه  شهی، شباب )تکه(، جامه

شمار  های گوناگون وارد می شد.ها و شراب 

که گنجینه ی و سیمین رومفراوان سکه های زرین 

به پیمانه بسیار  یکوشاندولت در قلمرو های آن 

 ، آورده می شد.یافت شده است

 

های که ضرب زدن س یبرای را روم کوشانیان زر

 گر،ید یزهایچ انی. در مخودشان به کار می بردند

پرتره های فرمانروایان ز سکه با ویژه یی انوع 

گواه بر  ،یامپراتوران روم وهیش به یکوشان

یان و کوشانمیان  یقتصادپیوندهای ا قیمتع

 رومیان اند.

 
 یعوارض گمرککالنی از مدرک دولت کوشان درآمد 

یک والی کاخ در  اتیحفرهنگام کرد. می  افتیدر

پر از ینه شهرستان بگرام گنجکوشان در پادشاهی 

به که شاید کشف شد،  نیم، هند و چوراشیای ساخت 

ی که به این  های کاروانعوارض گمرکی از عنوان 

 جا می آمدند، دریافت شده بود.
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های جنگ در پی  ژهیبه و ،یدولت مرکز فیا تضعب

 شیافزافرمانداران بومی  تینقش و اهم کام،نا

واحد دولت به فروپاشی  جهیدر نت که افتی

فرمانداران  را نیز شایدها  . شهرستانانجامید

 .کردند یاداره مشاهی 

 
 گاهشماری شاهنشاهی کوشانی:

گاهشماری دقیق تاریخ شاهنشاهی کوشانی هنوز 

تثبیت نشده است. در زیر محتمل ترین کرونولوژی 

می  که بیشتر پژوهشگران روی آن توافق دارند،را 

روی هم رفته کوشانی ها  خیتارو تقویم  آوریم.

هو » ژهی)به و ینیچسالنامه های سکه ها، روی از 

 شواهد( و بعدی هاندودمان  خچهیتار - «هان شو

آن . تدوین گردیده است یونانیو  یهند جداگانه 

چه مربوط به نام های شاهان کوشانی و گاهشناسی 

همچنان ادامه  کنکاش ها دوره شان می گردد،

 .دارد
 

 دوره چادر نشینی:

 پیش از زاد روز مسیح 160 -176از 

کوچیدن یوئه شی ها )ماهبانویان( از حوضه 

س از شکست از دست رودبار تاریم در سین کیانگ پ

 هونوها

   

به  ماهبانویان -پیش از زادروز 135در حوالی 

 می رسند.)بلخ( باختر کشور مرزهای 

نخسیتن شاه  افسانه  -دوره فرمانروایی هیرایوس

 میالدی( 30گویشان )حوالی سال یکم تا یی 

 80-30فرمامروایی کجوال کادفیز )حوالی سال 

 میالدی(

 زیر فرمان کوشانه شی متحد شدن پنج فبیله یوئ

لشکرکشی سپاهیان متحده ماهبانویان به باختر و 

 بنیادگذاری شاهنشاهی کوشان

دفع تجاوز ارتش اشکانی. لشکرکشی در  -47سال  

 برابر پادشاهی گندهارای زیر فرمان اشکانیان 

میالدی: لشکرکشی و فتح  70 -50حوالی سال های 

 تسزیبین در شمال هندپادشاهی 

 میالی( 105 -80یی ویما تاکتو )حوالی فرمانروا
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گسیل سفارت به چین با پیشنهاد پیوند  -87سال 

. کشته شدن خاندانی میان دو دومان پادشاهی

 بان چاو سردارسفیران به دست 

به خاطر انتقام از تاراج شهر یارکند  -90سال 

  خون دیپلمات ها از سوی سپاهیان کوشانی 

شاهنشاه  -بیرفرمانروایی ویما کدفیز یکم ک

 میالدی( 127-105 کوشان )حوالی

 (147-127فرمانروایی کنیشکای یکم کبیر )

بار دادن سفیران کوشانی از سوی  -138سال 

 امپراتور روم -انتونین پئی

 
 شورای بوداییانبرگزاری چهارمین 

 (155-151فرمانروایی واسیشکای یکم )حوالی 

ر سرخ ویران شدن نیاشگاه آبایی  شاهان کوشاهی د

 کتل

 (187 -155فرمانروایی هویشکای یکم )حوالی 

آخرین شاهنشاه کبیر  -فرمانروایی واسوئوی یکم

 (230-191کوشان )حوالی 
 

 :دوره فروپاشی

وابستگی بخشی از سرزمین های  -240حوالی 

 کوشانشاهان به ایران ساسانی  

 -به قدرت رسیدن کیدار –میانه های سده چهارم

 کیداریان در بلخبنیادگذار دودمان 

به  «( هون های سفید)»تهاجم یفتلیان  -سده پنجم

 بلخ
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Боровкова Л. А. Кушанское царство (по древним 

китайским источникам). — М.: Институт востоковедения 

РАН, 2005. — 312 с.  

 



129 

 

Берзин А.. Исторический очерк о буддизме и исламе в 

Афганистане. 

Г. Юдина «Дальверзин-тепе — земля кладов»Государства 

Древней Индии (средний исторический период( 

 

 

پروفیسور داکتر س. گ. کیالشتورنی
39

 

 

 هونوها

 و

 یوئه شی ها

به گونه یی که می دانیم، ]شمار بسیاری از 

کارشناسان برجسته تاریخ خاور باستان و سایر 

یز علم مربوطه، به مساله پیچیده و بحث برانگ

ت خارها و یوئه شی ها پرداخته اند. در همین 

راستا برای نمونه می توان از[ پروفیسور یو. 

در ( ]نام برد که[ Rerikh  Yان. رایخ )رایش 

بارها به  بارها و شده خوداشده و نچاپ آثار 

مساله نامنهاد تخار )یوئه شی( یا  -این مساله 

در  یباستان ییهند و اروپا راثیم ،به سخن دیگر

و پیچیده  نیاز سخت تر یککه ی -ایآسقاره اعماق 

ی می مرکز یایآس یباستان خیتارترین مسایل 

 باشد، پرداخته است.

 
نیرومند  یی لهیاتحاد قب، چوناِن «یوئه شی»

منابع در نام تنها  نبا ای ،یمرکز یایآس کوچیان

 یعیوقایاد می شده اند. منابعی که به شرح  ینیچ

 ن،یچ ،یشمال دولت هایکنار در استپ ها که در 

سوم پیش از میالد رخ داده  -سده های دوم در

، زمانمقارن با این اما بودند، می پرداختند. 

 داده» -بودند ایسآ یمیقدیوئه شی ها باشندگان 

ها در باره یوئه شی ها، اوسون ها و سئه ها 

در اعماق  لیقبا نید که انده ینشان م)ساک ها( 

                                     
39

.  پژوهشگر ارشد تاریخ )از جمهوری روسیه سفید( در   

پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم روسیه، شعبه 

سانکت پتر بورگ، مدیر شعبه مطالعات آسیای میانه و 

جنوبی در پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسیون 

 روسیه 
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استان گانسو(  )یوئه شی ها تاه سوی خاور بآسیا 

در احتماال سده سوم پیش از میالد،  ازپیش ها  مدت

هفتم پیش از میالد، پیش رفته -سده های ششم

 [80، ص. 3بودند. ]
 

( گستره مشخص انیک مایسهر چند، سئما تسیان )

 دانهوانگ و» نیببود وباش یوئه شی ها را 

نی پان ی در شمال ناعنی«  Tsilyanypanتسیلیان یپان

(Nanypan ) می گانسو،  باختری استاندر جنوب

 بهگسترده تر های  لیو تحل هیتجزپندارد، 

ادعا کند ( اجازه دادند تا Enokiانوکی ) زوئودک

یوئه شی ها  یتنها مراکز اصل در این گستره، که

 یبازرگان ریمسواقع بوده است که بر سر راه 

واقع، قرار داشته است. در باستان  ییایسترانس آ

واقعی رهبران یوئه شی و  در آن هنگام، قلمرو

از  یبخش بزرگچراگاه های قبایل آن ها 

 -شان نیاتو  (Dzungariaجونگاریا )مغولستان، 

اوسون ها همسایه بودند و نیز  ها با که آن ییجا

حوضه رود تاریم و مناطق علیای هوان هی را در 

  بر می گرفت.

 

و کشور یوئه شی ها باره  درو گنگ مبهم اطالعات 

تاریخ نگاری  -آثار ادبی درهنوز  نیدر چآن ها 

( دیده می شود. hanپیش از امپراتوری هان )

 اندکی ی(سیرونوالبته، در ترانسکریپسیون )

یا Yushi) ها به اشکال یوشی ) فیروگلیه با متفاوت

 (.Yuzhiیوژی )

 

 در رساله (،اتنونیم یا نام تباری یوئه شی 

پیش از میالد  V-IV سده های )«Guantszy» گانتسزی

 شمی سنگکه در آن  ینام مردم و کشورچوناِن 

پسان )نفریت( استخراج می شود، ذکر گردیده است. 

 یوشی»توضیح دادند که متن،  ینیمفسران چها، 

Yushi –  ی بوده استشمال غرب یوحشنام مردمان.» 

 گریدیک رساله در  Yuzhi [. کشور316، ص. 22]

 - آسمان پسردر باره داستان »- ینیچ یباستان

که به روی بانس های  رساله هم یاد شده است. «مو

نوشته  الدیاز مپیش   279( به سال بامبونای )
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شاهزاده با  گور به تاراج رفته یکدر شده است، 

نوشته شده به روی بانس  خچهیتارگاهنامه یا  کی

( یه دست آمد. تاریخ نگارش این گاهنامه بامبو)

 ص.. 6] تثبیت گردیده است. الدیاز م پیش 299 سال

354-363] 
 

پسر » -«مو»سفر  یبخش واقعمطابق  یوئه شی، کشور

پادشاه  ییمایراهپ ریمسبا  قایکه دق« آسمان

او به )مطابقت دارد وانگ -Wulin واولین -چژاو

(، پیش از میالد حکومت می کرد  299-325سال های 

از گریوه غرب ی به سوپنج روز راه به فاصله 

در شمال ( Yanmenguan)ک تل( کنونی یانمینگوان )

قرار دارد. نام این  شرق رود زردبه سوی  ،یشانش

 یاد شده است.« کوه یشمه»کشور در پیوند با 

، (Yushiی: یوشی )نیچ ی(سیرونوترانسکریپسوین )

( همه یک نام Yuezhiیوئه جی ) و( Yuzhiیوژی )

 [.24] د.بازتاب می دهن تباری را 

 

زبانی  -ب عد دیگر، مساله یوئه شی، هویت تباری

دارندگان این نام می باشد. پژوهشگران بزرگ 

میانه آسیای باستان چون نامیو اگامی و کدزئو 

انوکی در پی هئلو به گونه قاطعانه یوئه شی ها 

سکایی  -فرهنگی اسکیتی -را با جامعه تباری

 [232-227ص.  18؛  316،  ص. 22مربوط می دانند. ]

 
دیدگاه رایج دیگر، یوئه شی ها را همان تخارهای 

یاد شده در منابع عهد باستان و منابع کهن هندی 

با متون  یبه طور جدمی پندارد. چنین هویتی 

 الد،یم یکم پیش ازهزاره  دوم مهینها و  انهیم

یوئه و  خاوری مدلل می شودکشف شده در ترکستان 

رود تاریم پیوند می  شی ها را با تخارهای حوضه

 یباستان یلهجه ها دهد که به زبان ها و

سخن می گفته «( ب»یی )تخاری و تخاری هندواروپا

 [118-106، ص. 1967، 4و خط می نوشته اند. ]

 

پیشروی تخارها به خاور و  مراحل یبازسازتجربه 

 و تخاری پیشنهاد ینیچ یزبانپیوندهای ممکنه 

به طور ( E.Pulliblenkاز سوی ای. پولیبلینک ) شده
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یکی بودن یوئه شی ها با تخارها  هیفرض بنیادی

 [160-154، 20؛ 39-9، ص. 19] را تقویت می نماید.

 

 -باره ریشه های تباریدر تر  یقطعداوری بیشتر 

در نتیجه  چنین بر می آید که یوئه شی ها، یزبان

آثار در که  یمواد زبانآن  لیو تحل هیتجز

 -یانه یی یوئه شی هام یایآسبازماندگان  یخیتار

بر جا مانده است،  ،کوشان یسازندگان امپراتور

باشد. یسرم
40

 

 

و سکه ( epigraphicهای مکتوب ) افتهبه ی من ی

ی، روشن شده است که افزون بر زبان های شناس

 ی،کوشاندر مکاتبات رسمی  ،تیو سانسکر یونانی

بدون شک با قلمرو باختر باستان ی که رانیا زبان

ه شد یم دهینام «یباختر»است و بوده ر ارتباط د

 [313-312، ص. 9است؛ به کار می رفته است. ]
 

پرسشی که از دیر باز در میان پژوهشگران مطرح 

یوئه  -ی هاکوشاناست، این می باشد که نیاکان 

 باخترتخارها، چه زبانی را با خود به  -شی ها

به پنداشت لیوشیتس  ؟به ارمغان آورده بودند

(V.A. Livshits) ، لهجه »سخن می تواند تنها بر سر

-مستقیما مرتبط با لهجه ختنی« یکوشان ییساکا

 .[48، ص. 8]سکایی ترکستان خاوری در میان باشد 

 

پارنی ها در کوشان، مانند زبان  یزبان ساک

تازه اسیمیالسیون )همگون شوی(  جهینتدر  ،پارت

شد  دیدناپ یرانیااز سوی باشندگان بومی واردان 

و. و. ایوانف، تعلق تخاری  ،برعکس .]همانجا[

ی را با اشاره به کوشان-بودن اولی زبان تخاری

 .[20-19، ص. 5. ]کند یرد نم گویش تخاری کوچی
همو ایوانف بود که فرضیه ، همراه با آن

 تباری اتحادیه قبیله یی یو ئه شی را  یناهمگون

ا، ه معینی در کنار تخارهدر  مرحل»که در آن 

، مطرح «قبایل خاوری ایرانی هم شامل بودند

  [17، ص. 5ساخت. ]

                                     
40

و... « سرخ کوتل»و « رباطک». منظور از کتیبه های  

 گ.-است



133 

 

 

سده دوم پیش از میالد،  که در نیتوجه به ابا 

همه یوئه شی ها میانه آسیای را ترک نگفته 

 گانسو و ترکستاندر  ،ینیمنابع چمطابق ) بودند،

(، ماندگار شده بودند« کوچک»خاوری یوئه شی های 

چیدن همین بخش ایرانی کو»یوانف، درست فاکت ا

که خاوری اتحادیه قبیله یی یوئه شی ها را 

تخاری خوانده می شدند؛ به  گران،ید اهمراه ب

مجاز می شمارد. ]همان  ،یانهم یایآسبه غرب، 

جا[
41. 

 

یی یوئه  لهیاتحاد قبسیاسی -تز ناهمگونی تباری

یی پس از یافت شدن یک منتظره  ریغ شی به گونه

در ( ها نقش نگ( )س petroglyphرشته پتروگلیف )

 یکه در صخره هاجایی مغولستان، باختری جنوب 

ایماگ گوبی  (Tsagangolدره تساگانگول )

نقاشی های صخره  انیدر م،  (Gobialtay Aimag)آلتای

جا  tamgo تامگویی دهیچیپیی، کمپلکس نشانه های 

 [73-69، ص. 2داده شده بود، تایید گردیدند. ]

 

ی احتمال( پیوندهای B.I.Vaynbergگ )ای. واینبر ب.

تسانگولی را با سایر تامگاها tamgas تامگاهای 

بررسی نمود و یگانگی آن ها را چه از نظر پرداز 

خاص  اریگروه بس باچه همریشه بودن  و)نقاشی( 

با و نیز  اهیس یایو دریانه م یایآستاماگاهای 

پادشاهان  یسکه ها یروتاماگاهای رسم شده به 

با تاماگاهای  نیزم، سغد و بخارا، و همچنخوار

پیش تر از  اتسارماتی نشان داد. ]همان اثر[ ح

دودمان های با هم که تثبیت گردیده بود ، ین هم

سده های دوم و   ، بخارا و خوارزمخویشاوند س غد

قبایل کوچی برخاسته  انیمیکم پیش از میالد از 

 یباختر و وناندادن دولت یدر شکست بودند که 

پیوندی  چیههمراه با آن، اما  مشارکت داشتند،

 .[154-146، ص. 1ی نداشتند. ]کوشانبا دودمان 

                                     
41

. از گفته های ایوانف می توان چنین برداشت کرد که  

نام عمومی همه اتباع کشور شاهنشاهی یوئه  -تخاری ها

شاخه ایرانی  -بوده و کوشانیان« تخارستان بزرگ» -شی

 گ. -خاوری کنفدراسیون کثیرالمله تخاری.
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یوئه شی های دربار یا خاندان  ها راواینبرگ آن 

( می خواند.Chzhaoچژاو )
42

همانا با همین 

ی، همه دودمان های نیمنابع چمطابق با  «دربار»

یا باکترشمال ایجاد شده از سوی یوئه شی ها در 

( پیوند دارند. چنین بر می آید که آن باختر)

یوئه شی که تامگاهای شان در آلتای  لیقباشاخه 

گوبی و پسانتر در سغد، بخارا و خوارزم تثبیت 

. ی ها یکی نبودندکوشان یگروه جنوب شده است، با

خود، یوئه شی های  یکیژنتاز نظر پیوندهای 

                                     
42

ی که تاریخ چین آمده اند، قرار زیر . دودمان های 

 اند: 

 سه کشور و پنج امپراتور

 تسیه

 شان

ژائو یا چژوا )همزمان چژوای شرقی، سلطنت های با هم 

 درگیر و دودمان تسین( 

 چو )دوره تیره و تار خانه جنگی ها(

 هان )هان غربی(، سین وان مان های شرقی 

  264-220سه شاهی دودمان های وی، شو و او 

 420-265 -سزینت

 دولت وحشی 16سون جنوبی، سون خاوری، و 

 501-479 -تسی

 588-557 -لیان

 618-581 -چئن

 618-581-سوی

 581-618 -تان

 959-907پنج دودمان و ده پادشاه 

 1279-960 -لیناو، سون )شمالی و جنوبی(

 1368-1280یوان )مغول( 

 1644-1368مین 

 1911-1644تسین )منچوری( 

 یی چینجمهوری توده 

 

به گونه یی که از تاریخ چین دیده می شود، ژائو یا 

( یکی از پادشاهی های شمالی چین 趙()Zhào چژاو )به چینی

)چژانگو( که از « دوران سلطنت های با هم درگیر»در 

پیش از میالد فرمانروایی  222پیش از میالد تا  403سال 

 دولتی بود 16می کردند، بود. پسان ها چژاو، یکی از 

که در سده چهارم چین شمالی میان آن ها تقسیم شده 

 گ.–بود. 
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های دامنه قزاقستان و شمالی به قبایل سرماتی 

که تاماگاهای همانند تساگانگولی  اورالباختری 

یکم پیش از میالد  -شان با قدمت سده های سوم

تثبیت شده است، بیشتر نزدیک بوده اند. )در 

شود نگاه باره پیوندهای سارماتی یوئه شی ها 

 [195-194، ص. 10] به:

 

سایت تاماگاهای تساگانگول مغولستان گواه بر آن 

در  دست کممغولستان، اختری بدر جنوب است که 

در  ی،بوگآلتای بیابان مغولستان و گستره آلتای 

 از یگروه ،الدیاز میکم پیش هزاره  دوم مهین

[. 71، ص. 2ی اسکان یافته بودند. ]رانیاقبایل 

بنا بر این، درست، تاماگاهای تساگانگولی به 

 گونه موثقی فرضیه تعلق یوئه شی ها به فرهنگ

باالتر از آن، پیوندهای  و« ی هاکیریپاز»

سارماتی )ایران خاوری( آن ها را که از سوی س. 

 پیشنهاد شده است، تایید می کنند. رودنکوای. 

 

دان خان»و  ی قبایل یوئه شیاسیس -تباری میتقس

در سده های دوم و یکم پیش از  «آن ها کمای حاه

بازتاب دهنده  ی،و جنوب یبه دو گروه شمالمیالد، 

ادیه چندین قبیله یی یا مولتی اتح یفروپاش

( یوئه شی )ت خاری( )که پیش تر multitribalتریبال )

در گستره مغولستان امپراتوری باستانی کوچی را 

که در راس آن یک فرمانروا بود و همه سپاه 

صدهزارنفری جنگجویان سواره از وی فرمان می 

 نیسنگهای از شکست بردند، پی ریخته بودند(؛ پس 

، ص. 23اخر سده سوم پیش از میالد است. ]او ینظام

در باره  این دوره تاریخ یوئه شی ها  [119-120

 در گذشته» سد،ینو یم (انیک مایسسئمه تسیان )

با سیونوها  ونیرومند بودند  )یوئه شی ها(

 [237، ص. 7« ]بر می خوردند. ریتحق )هونوها( با

 

( از سیونوها یا خونوها) وهاهون ن،یبر اافزون 

ند که بود وابستهبه یوئه شی ها  یاسیحاظ سل

شانیوها  پسرانآنان را وادار می گردانیدند تا 

یوئه شی  گروگان به دربار)شاهان خود( را چونانِ 

، ماودون گروگانشهزاده  نیآخر بفرستند.

(Maodun )شکست  با شانیو شدن، نخستین بود که
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 نیسرزمبه و ی را بر یوئه شی ها تحمیل کرد نظام

 خاوری یورش برد.ترکستان  آن ها به یمادری ها

شانیوی » -ماودون وارث ،چند دههپس از اما تنها 

(، فرمانروای Laoshanسیونی )شاه هونویی( الوشان )

از استخوان کاسه سر او جام و را کشت  یوئه شی

 [. 237، ص. 7] «نیوشیدنی ساخت

 

سترگ بخش مهاجرت  ،الدیاز م پیش 165 سال پس از

این  .آغاز شد از یوئه شی ها به غربی بزرگ

چین، هم مستقیم و هم غیر  یخنگاریتارگونه، 

وها و یوئه هونمستقیم از پیشینه دراز نبردهای 

وها و روابط هون خیدوره در تارشی ها، از دو 

سده سوم پیش  انیتا پا یوئه شی ها، سخن می گوید.

آشکار  یبرتراز میالد، یوئه شی ها بر هونوها 

داشتند و به آن ها به دیده  یو نظام یاسیس

تحقیر می نگریستند. اما در مرزهای سده های سوم 

ودوم پیش از میالد، این برتری را از دست دادند. 

[25] 

 

نخستین تماس ها میان یوئه شی ها و هونوها کی و 

ر از هونوها د انیک مای؟ سندممکن بوددر کجا 

 یدشاهپاگستره ر تاخت و تازهای شان ببا  پیوند

یاد می  (الدیاز مپیش  222-403در ))چزاو(  ژائو

استان  یژائو بخش جنوب یپادشاهگستره  کند.

زمین های واقع و  یاستان شانشخاوری بخش  ،یبئه

ی را در نانئه)هوان هی( و شمال رودخانه زرد در 

  .[124، ص. 14بر می گرفتند. ]

 

که برای کوچروان باشنده  زمین های شمال ا ردوس

بس پر ارزش بودند، زیر  مغولستان یها تپسا

رویارویی  یبراکنترل پادشاهی ژائو قرار داشت. 

 جادیاپادگان رزمی چند ، ها آنتاخت وتازهای با 

وها هون ،در شمالها ژائو یاصل فیحربود. شده 

 یلبودند. در میانه های سده سوم پیش از میالد، 

بر این ژائو زبده ترین سپهدار پادشاهی  -من

 یسال ها یبرااو . می راند فرمانادگان ها پ

باری و ایستاد و رزمید ها ودر برابر هون یاریبس

 ی داد. تنها بهنیشکست سنگحتا خود شانیو را هم 
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بود که او را از خدمت  الدیاز م پیش 244 سال

 [260-259، ص. 13مرزبانی فراخواندند. ]

 

گستره در هونوها از  ترشیپ یوئه شی ها، مدت ها

ی اردوس پدیدار کیدر نزد ،غولستانزمین مسر

حضور شان را مدارک مختلف از  کهگردیده بودند 

به  ی تایید می کنند.باستانشناسجمله شواهد 

( نشان Emma Bunkerبانکر )ما ئا بانو کهگونه یی 

داده است، یافته های فزونشمار در میانه های 

سرزمین مغولستان دارای قدمت سده چهارم پیش از 

با  ینیزم ریزهای پناهگاه الد )از جمله، می

پیکار شکارچیان افسانه یی  یصحنه ها ریتصاو

با جانوران درنده(  یکیریپاز دارای سیمای بیخی

را، می توان تنها به یوئه شی ها مربوط دانست. 

 [74-41؛ ص. 116-99، ص. 16]

 

نه تنها در را  ینظامپویای  استیسیوئه شی ها 

« غنائم»از  یبرخردند )که پیش می ب یآلتا غرب

قبایل دارنده فرهنگ رهبران به دست آمده از 

که در  بلپازیریکی بر آن داللت می کنند(، 

 جا نیدر ا هم کهرگ استپ ست دوردست های خاوری

دارای سیمای بس متفاوت از خود ])توده  لیبا قبا

 گ.[ بر خوردند. -های منگولوییدی(

 

های سرنداریم که در دست است تا بپ لیدالمه ه...

افسار یافت شده در کاری شده طالتزیین شده 

، آویزه های ضیافتی افسار اسب یکی از کیریپاز

های سراین سرها،   -سران یوئه شی بوده است

وها به دست وی بوده ه خاک افتاده هونرزمندگان ب

شده  یطالکار های شان جام هایجمجمه از ، که است

اه بر نبردهای خشن . چنین چیزی گوساخته شده بود

هونوها و یوئه شی ها در سده های چهارم و سوم 

که مدت ، ها جنگ نیاروند ر پیش از میالد است. د

به سوی غرب را گرفته بود،  هاوگسترش هونها جلو 

 نیکوچ نش یورتامپرا ایدر درون آسیوئه شی ها 

 مایسخود را پی ریخته بودند که بنا به ارزیابی 

 «.رسیده بودبه شگوفایی » انیک
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ها و سرداران یوئه شی )به خاک  شاهزادهاین که 

 در سرزمین های دور دست سپرده شده در آلتای

می جنگیدند،  قدرت سر برخاور( در استپ سترگ 

گواه بر گستره جویی آن ها بر سایر توده ها است 

، 14] پیش شان سر فرو آورند.  میتعظ مرستا به 

 کیریافسار پازهمین بوده است که [، و 43ص. 

 یآلتادر ، گذشتن دو سدهاز پس . پدید آمده است

سر برآوردند که  بزرگ کبیر نو استپ فرمانروایان

 -خودپیشین رهبران اربابان های سر کاسه از 

جام های باده پیمایی و میگساری  یوئه شی ها 

 ساختند. 
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با تصویر شاه کوشان و  یک سکه کوشانی مزین

تندیس سر یک سردار کوشانی. سیمای اروپاییدی هر 

 دو هویدا است.

 
 

پروفیسور داکتر غوِزل محی الدین ووا
43

 

 گزارنده: عزیز آریانفر

 

 « گرپاند»دولت  نقش

 در

 یانهم یایآسهای فرهنگ  با هم آمیزی

 
فرهنگ مردم  خیدر تار گرپاند یدوره کوشان فرهنگ

 یسنت ها یدر حفظ و نگهدار یمنقش مه کیتاج

                                     
43

 تبار یغوریاودانشمند اوا ) نیالد یبانو گوزل مح.  

استاد  ،یخیداکتر علوم تار -( باشنده دوشنبه

و  کستانیتاج یالملل دانشگاه سالو نیروابط ب پارتمنتید

 کستانیتاج کیتیوپولیمرکز مطالعات ج سییو ر هیروس

 اند.
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 یتمدن هاسیمای  یریشکلگو  یو فرهنگ یباستان

ی بعد یدر دوره ها ی شرقیایآسیانه و مآسیای 

 . بازی نموده است

 

آداب و دیرین ترین  یهای ژگی، ویدر هنر کوشان

ها،  همراه با آن بومی تبارز یافته ورسوم 

 یگروه ها یاز فرهنگ ها ییگسترده  فیتعامل ط

درهم آمیزی آن ها ، یانهم یایآس وناگون تباریگ

شالوده های آفرینشی  بومی و یباستان یسنت ها با

 ،ندیفرا نیدر انوآوری ها بازتاب یافته است. 

وره که د گرپاند یامپراتورتمدن آفرینی  نقش

مرحله مهم تاریخ فرهنگ آن به شمار می  یکوشان

  رود، عظیم است.
 

 لتشکیم )کرونولوژی( گاهشمار یا تقو ،در منابع

زمان  ینینشده است. منابع چ اد، یگرپاندکشور 

 لیاوا کم،یدوم سده  مهیرا ن گرپاند یریشکلگ

.دانند یسده دوم م
44

دال بر  مکتوبشواهد  هرچند، 

از داده  یاما برخ ست،یآن در دست ن یادگذاریبن

 اریوجود دارد. روشن است که شهر میمستق ریغ یها

مقدس  (Tunsho) ی، تون شو (Vyushah) شاه ویو -گرپاند

-32بان چائو ) ینیرا در عصر سپه ساالر چ ییبودا

در  ی( آورد که در باره آن اطالعاتیالدیم 102

کاشغر حفظ شده  یدر نواح شیها ییایبا پو وندیپ

  .است

 

تون  یها ییایکه زمان پو سدینو یقربان م نیریش

 یشاه کوشان -شکایبا دوره کن ،گرپاندشو در 

.دارد یهمخوان
زمان  ،شکایکن یپادشاه خیتار 45

بود.  زیموضوع بحث انگ کیدر علم  یدراز

 مهیاو را ن ییزمان فرمانروا ینیدانشمندان چ

  .پندارند یم یالدیم کمیدوم سده 

                                     
44

، آسیای میانه و ترکستان خاوری.  بیچورین، ان. یا.،  

 .88، ص. 1997آلماآتی، 
45

)ژونگو تاژیک  فرهنگ تاجیک های چین. قربان شیرین،  

)به   40، ص. 1992مدنیتی(، انتشارات خلق سین زیان، 

 زبان اویغوری(.
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 شکای)سنگنبشته( کن بهیکت زیبرانگ یشگفت کشف

رباطک )استان بغالن،  ی)فرمان نامه او( در روستا

مت ابر قد ،یتان( به زبان باختردر شمال افغانس

 .افگند یم ییروشنا گرپاند یپادشاه
 

کشف  نیدر پرتو ا شکا،یکن ییفرمانروا دوره

دانشمند  -(Cribb) ربیمطالعات د. ک هیتازه، بر پا

 146-120 ای 126 -100) یسال ها انیم ،یسیانگل

(یالدیم
46

.را در بر می گیرد 
47

پژوهش های  

منابع سکه  داوودی، -کیناخته شده تاجشدانشمند 

 یها افتهی زین مکتوب یداده ها ه بااهمر، یشناس

ی را تایید می نمایند. سیدانشمند انگل نیا

-105 داوودی می پندارد که کنیشکا بین سال های

ی فرمانروایی می کرده است.الدیم  128
48  

 

دولت در  نینام ا ،ینیبه پنداشت پژوهندگان چ

بوده «(  Hepantu)»  یا (Hepantuoguo)،ینیمنابع چ

به که  گرپاند–یرانیادر منابع خاوری است و 

 یرانیدو کلمه ا وندیاز پ ،باور دانشمندان چینی

کوه، و  - )گر، گور( «رئگ»ساخته شده است:  میقد

 یراه کوهستان ای یراه کوه یعنیراه  -«پاند»

])کتلی،  ینام کشور، کشور راه کوهستان یعنی

                                     
46

  ..  Sim – Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road 

Art and Archacology. –Vol. 4- Kamakura, 1995/96y. P.75-142. 

 
47

 -کمیدوم قرن  مهیهرگاه به عنوان نقطه شروع، ن.  

تون شو  که دیآ یبر م نیچن م،یریقرن دوم را بگ لیاوا

(Tunsho )نیآورده بود. هم رپاندیشاه ک نیرا نه نخست 

-713 یامقارن با سال ه رپاندگئیدولت  یگونه، فروپاش

 یداده ها هیکه بر پا یگردد. درست هنگام یم یالدیم 727

از  یبا بخش ،یرپاندگئشاه  -نیش ویف ،ینیمنابع چ

هنگام،  نیتبت درآمد.  از هم تیباشندگان خود به تابع

 گردد. یم دیناپد یخیاز عرصه تار رپاندیدولت ک

 
48

 گردش پولی ختالن  قرون کهن و میانه. د. داوودی، 

اوایل سده بیستم میالدی(،  -م پیش از میالد)سده پنج

 .58، ص. 2006دوشنبه، 
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،بوده استگ.[ -گریوه یی(
49

نشان دهنده  دیشاکه  

 بوده باشد. «شمیجاده ابر»آن بر سر راه  تیاهم

افزون بر این، پژوهندگان اویغوری در آثار خود، 

با تکیه به منابع قدیمی چینی نام دولت 

ما در این  را  به کار می گیرند.« رپانیاگئ»

را چونان پذیرفته شده ترین و  -«گرپاند»نبشته، 

می بندیم. شاید توضیح رایج ترین نام به کار 

یرپانا گو  گرپانداتیمولوژی )ریشه شناسی( کلمه 

 را منابع نو بدهند. 

 

در برخی از استان های شمال هند، که زمانی شامل 

به اندازه می گردیده اند، کنون  گرپانددولت 

 فرهنگ کهنآثار از  بازمانده های فزونشمار یکاف

های سنت  یند به بازسازنتوا ی، که مدیده می شود

 یانه یاری رسانند.م یایآس یفرهنگ باستان منسوخ

، که زمانی شاهنشاهی گرپاند دولتپاره های 

 توانمندی به شمار بود، چنین بر می آید که کنون

 دهمانبرجا  هند یجامو استان« کیرپان»در ناحیه 

در زبان هند و ( Kirpan« )رپانیک» است. کلمه

سیک های  ری کهاست. خنج «خنجر» ایبه معن ییایآر

ی آن را به کمر خود می آویزند. زبان پنجاب

 -«آریاییهند و »زیان های گروه ریبه زپنجابی، 

خاندان زبان  -«هند و ایرانی»گروه زبان های 

 .وابسته شمرده می شود« هند و اروپایی»های 

 

 یگرپاندهنری، همه مردان  آثارهمه بیشتر، در  

با  -ه اندبا یک ممیزه بارز نمایش داده شد

ی آهیخته آویخته در کمر شبانان. شایان خنجر

شاید به زبان « آنیا -کیرپ»یادآوری است که 

یا « سرزمین مردان خنجر به دست»پنجابی معنای 

را برساند. چون کلمه آنیا به معنای « خنجر دار»

 خانه ])میهن([ است. 

 

با پیونددهی ، گرپاندسترگ و تمدن سازی را نقش  

دارندگان ن ستره پهناوری که در آپاره های گ

 کدر زیر چتر ی گوناگون می زیستند، یفرهنگ ها

                                     
49

. در شماری از سکه های دوره کوشانی، شاهان این  

دودمان نشسته بر فراز ستیغ کوهساران دیده می شوند که 

 گ.-خود گواه بر کهستانی بودن کشور شان بوده است.
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، بازی نمود. برترین دستاورد واحد ینهاد دولت

 خودزیستای آنتمدن  یریشکلگرا می توان  گرپاند

، یکز فرهنگارزیابی کرد. در این برهه، دو مر

 یو شمال غرب)باکتریا( باختر  -یاسیو س یاقتصاد

عصر  یها تمدن یفرهنگ ارثیهتوسعه  یبراکه  ،هند

به پیمانه برابری مساعد بودند، در تراز  برنز

 باالی شکوهندگی و شگوفایی به سر می بردند.

 

رسانایی و در  گرپاندشاهنشاهی نقش همین گونه، 

. مهم بود ایقاره آس یتمدن هاهای  پخش ارزش

یعنی دولت ) یهان نیچکاروان های بی شماری از 

سواحل سوی به  گرپاند نیزم( از راه سرHanهان 

یی و مستعمرات عهد عتیق پیرامون  ترانهیمد رم

و از سواحل  دریای سیاه، رهسپار می گردیدند

به طور دریایی راه  ریرم در مس ییقایرشمال آف

 گرپاندیی ایدرسوی دروازه های به ها  یمنظم کشت

  ره می پیمودند. غرببه 

 

نقش  ،گرپاند کیژیتراتمهم اسیی ایجغراف تیموقع

 یو دستاوردها یعلم یدر انتقال ارزش ها یمهم

 یدانش معنو سازی و در مبادلهو توسعه شهر یهنر

 یتمدن راثیمشرق و غرب بازی می نمود. همانا 

شالوده رستاخیز فرهنگ آسیای  ،گرپاند دولت

را پی ریخته بود.  انیدوره سامان میانه یی

چهارچوب در  گرپانددولت  در یتوسعه فرهنگ

 نیکه سرزم ساختار عظیم دولتی صورت می گرفت 

 و ، افغانستانکستانیاز تاج یعیوس یها

از هند و پاکستان  ییو بخش هاامروزی کستان یازب

 کنونی را در بر می گرفت.

 

چهار ، تشکل گرپاند یامپراتورریختیابی 

 رم، -ایسآاورگستره در قدیم دوران  یورتامپرا

ی نیچخان( هان ) ی(،ساسان سپس) ی(،اشکانپارت )

 ی را پایان بخشید. درست در دوره همینگرپاندو 

، کشیده شد شمیابربزرگ جاده  ی،چهار امپراتور

روان تمدن ها پرشور  یگفتگو در مسیر آن،که 

و  ییایپو، گستره پر از شمیابربزرگ بود. جاده 

، که در آن  گفت بود یتمدنآگنده از ره آوردهای 

، ور و زنده روان بود. این گسترههای پرشو گو
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سده های که در آن در دوران باستان و جایی بود 

 ییایو در ینیزمارتباطات بین المللی  میانه،

  برپا بود.

 

 را« شمیابر راه»واژه  ،بار نخستین یبرا

 Ferdinand Freiherrریشتهوفن)    فونفرایهر  ناندیفرد

von Richthofen)- نیچ»اب ی، در کتدانشمند آلمان »

([Kaiserreich China ]) به چاپ  1877خود که به سال

رسید، به کار برد. گیتاشناس )جغرافی دان( 

قاره راه های شبکه نامدار آلمانی با این نام، 

اوایل گاهشناسی ترانس که در  یی کشیده شده را

کانتیننتال، خاور و باختر را با هم پیوند می 

 دادند، نمایش داد.

 

 یاریبسکه بر شالوده ، شمیابربزرگ  هشکلیابی را

ی کشیده شده برای برپایی تماس های از جاده ها

مرحله  منطقه یی پیش از آن، پدید آمده بود،

نوع  یالملل نیروابط بگسترش در  تازه یی یفیک

 یریدر شکل گ ینقش مهم که، ارزیابی می گرددبشر 

  معاصر بازی نمود. یحلهای متمدن  یها هیپا
 

آیین وکاهنان راهبان  ،شمیجاده ابر یهاریمس در

موعظه به راه می پیمودند و  گوناگونو مذاهب  ها

 یها ارزشو دست به تبلیغ و پخشگری  می پرداختند

رسالت ه یاری ب ی خود می یازیدند.معنو

یی گذاشته شد که  شالودهنیکوکارانه آن ها، 

کشورهای کنونی اردوگاه مذهبی  یتمدنسیمای 

 -هندویی اردوگاه، ایآس خاور یوسیسکنف -ییبودا

جنوب کشورهای ، آسیا جنوبو  خاوریجنوب بودایی 

 را پرداز کرد.اروپا باختر و  ایآسباختری 

 

 نقش اروآسیایی، تمدن هایساختار ریختیابیدر  

 شمیو جاده ابر کهنبزرگ دوران چهار شاهنشاهی 

چهار ، هر بزرگ شمیجاده ابر .بس ارزنده است

در  یم را با هم پیوند می داد وقد یامپراتور

آرام  انوسیاق نسبی در مسیری ازثبات  یبرقرار

 . نقش سازنده داشت لستا انوسیاق تا
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 یبه کارده گرپاند یگستره پهناور امپراتور

ترانس  کیپلماتید ریمس نینخست داریپا

 -تیبشر خی( در تاریی)سراسر قاره  ننتالیکانت

ابع چینی گواهی منکرد.  یمساعدت م شم،یجاده ابر

از پاسداری به  گرپاندفرمانروای می دهند که 

گستره پهناوری از کاشغر گرفته تا سرزمین های 

 . پرداختغربی خود می 

 
باشندگان  زمانیکه  یمردم یدرآوردن توده ها

افغانستان،  انه،یم یایآس یکنون یقلمروها

 ریز دند،بو رانیاز ا ییپاکستان، هند، و بخش ها

از مداخالت  ینسب تیلت واحد و امندو کیچتر 

 ییمنجر به رشد شهرها، شکوفا ،یخارج ینظام

این در حالی بود  بود. دهیاقتصاد و فرهنگ گرد

که همو سرزمین های غربی و میانی امپراتوری 

با مسیرهای دریایی راه ابریشم که اهمیت  گرپاند

افزایش  گرپاندآن در دوره شگوفایی امپراتوری 

 .افتی یم وندیپ یافته بود،

 

جنوب،  به گرپاندلشکرکشی های جهانگشایانه شاه 

با نخستین هدف مهم جیوپولیتیک در تاریخ تاجیک 

دسترسی به دریاهای جنوب و رسیدن به راه  –ها

. این مهم همو با آغاز مرتبط بودند های دریایی

 گرپاندفرمانروایی دودمان کوشانی در دولت 

 دستیاب گردید.

 

کشور با  که در خاور، گرپاندی اتورامپرپدیدآیی 

پارت ها  شاهنشاهیغرب با در و  نیچ)خان( هان 

تمدن  یمراکز باستانهم مرز بود، ، (انیاشکان)

را با هم جهان باستان شاهنشاهی های  میقد یایدن

 ریدر مسها تمدن پویای  یگفتگو پیوند داد و به

  ترانس کانتیننتال مساعدت کرد.

 

 یکوشان شهریاران دودمان ی،نیاز متون چ یکیدر 
چین و دولت هان در کنار فرمانروایان رم  گرپاند
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جهان  خوانده شده اند که سراسر« فرزندان آسمان»

را میان خود تقسیم نموده اند.
50

 

 

نمایندگان آن قدرت در دست  ی،کوشان گرپاند در 

 ی یاهلن فرمانروایان بابود که  نیروهایی

ا دشمنی داشتند و بودند و یا با آن ه گانهیب

هلنی  یها هیو ال انیونانبرتر ی تیموقعاین گونه 

همو این کار منجر حال،  نی. با ادیرس انیبه پا

 یکهن فرهنگارثیه تر ژرفگسترده تر و استیالی  به

 گردید. یو هنر

 

دیگر ، نخبگان حاکم سده یکمدر ، گرپاندکشور در

 انیپرستش خدابه و نمی دیدند  یونانی آموزش های

انگیزه های عناصر و  .ی نمی پرداختندونانی

بومی و  یکهن، همراه با سنت ها یمنشا دارای

 نیارتباطات گسترده بدر نتیجه ، که یخارج

 افتیبازمورد  ،اشتهار یافته بودند یالملل

 آفرینشی قرار می گرفتند.

 

ت های سندر آن ، که یدوره هلن هنگفر یبه جا

لفیقی فرهنگ های ت، چیرگی داشت عتیقه

)سینکریتیک( که در برگیرنده رنگارنگ ترین 

])الیه  و هنر ویژهفرهنگ  عناصر و انگیزه های

گ.[ بودند، -(گرپاندهای گوناگون باشندگان کشور 

قرار  یمحلبه خدمت فرمانروایان  کهآمدند  دیپد

ی آن ذاهب و فرقه هاپشتوانه مو گرفتند 

 گ.[ گردیدند.-(گرپاند])سرزمین 

 

 ی، التقاطنخستو در نگاه نگارنگی( )رتنوع در 

 یانه،م یایآس)آمیزه یی( بودن فرهنگ این دوره 

و  یفرهنگ یهاپدیده از  ابس یها شهیرمی توان 

 ره آورد -تنوع نیا .ی را  ردیابی کردهنر

ی نو بود و ها قهیها و سل جهان بینی هایجستجو

بیخی قانونمندانه بود که از بایگانی خیلی ها 

ر هننیز و  سمیبودهم و  تیحیمسغنی آن، هم 

                                     
50

ش نق». نگاه شود به متن سخنرانی نویسنده زیر عنوان  

مواد کیرپاند در توسعه تمدن آسیای میانه// کتاب 

 -عامل تمدنی در خاور میانه»همایش علمی بین المللی: 

 . 178-177، ص.ص.2007، دوشنبه، تجربه تعامل تاریخی
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 که فرهنگ) یساسان( ایران proklamativپروکالماتیف )

 انهیمبس شگرفی بر خاور ری، به نوبه خود، تاثآن

ی اسالمی بر جا قرون وسط نزدیک و میانه در عصر

برگیرند. را یاریبس یزهایچگذاشته بود(، 
51

 

 

 ، باگرپاندی قیهنر تلفپدیدآیی  آغازین مرحله

ی و. ای. ها از کاوش نجینه به دست آمدهکشف گ

نامدار باشنده باستانشناس  -(Sarianidiسریانیدی )

طال تپهدر  ،مسکو
52

 -)که مربوط به هزاره دوم 

اوایل هزاره یک پیش از میالد است(، در اواخر 

همو در  روشن گردید.، 1979سال  لیاوا - 1978سال 

 یفرهنگ یایسنتز پو بازیافته های طالتپه، آن

 تمدنسیمای تکرار ناشدنی ، که بازتاب یافت
طال  پنهانی یدر گورها را تعیین نمود. گرپاند

، گ.[-ی(گرپاندگان ])شاهزادشاید گورهای )تپه 

 -ییطال بیست هزار سازه، و کنیزان شان( همسران

، انگشتری ها، سگک ها هنری یافت گردید که شامل

 هاریشمش گردنبندها، نیام های کاردها، دستبدها،

 ها بود.و خنجر

 

 یهادشت در سبک هنر  این سازه هااز  یبرخ

 یجانوران منبت کارهای  به شکل تندیسک، ایسآاور

ی ها دیگر دانهو  یجگر قی، عقروزهیشده با ف

سنت های  ،گریدبرخی . گرانبها ساخته شده اند

را با دور خاور ، ی، هندی، اشکانرومی -یونانی

دفینه های طال تپه، در ، با این هم خود می کشند.

 اءیاش ،سبکیک  در پهلوی اشیای ساخته شده با

نه تنها  دهندهنشان یی یافت گردیده است که یهنر

نقوش نمودها و ماهرانه  همزیستی، بل که آمیزش

ی گوناگون در آفرینش های و هنر یفرهنگ یسنت ها

استادان قدیم اند. برای نمونه، چنین اند نیام 

یانی م ها: در نوارخنجرا و های زرین مرصع کارده

کشیده شده  خشمگینی هایی اژدهااین نیام ها، 

اند که یکی پی دیگری روان اند و هر یک 

  ترسناکتر تر از دیگری اند. 

                                     
51

مقدمه یی بر تاریخ فرهنگ و . استاویسکی، ب. یا.،  

 . 43، ص. 1992، مسکو، هنر توده های آسیای میانه
52

 .برغان )در شمال افغانستان(ش یکیدر نزد.  
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سبک جانورپردازی در نقش و نگارهای پرداز شده 

 شکسته یها چلیپانقوش گل و  فی، با دو ردییسکا

نیام  پوشلبه به سوی ، که در هم آمیخته اند

نه  کهاژدها،  کشیده می شوند. متفاوت از نماد

در باختر های آسیای میانه، بل نیز تنها در دشت 

خوب شناخته  ،انهیم خاور وباستان )باکتریای( 

به  ،هنر باختر به ،شکسته چلیپاهای، شده بودند

به دوره های نخستین ]فرمانروایی  ادیزگمان 

 ده بودند.گ.[ کوشانی از هند وارد گردی–دودمان

 

 ی(قیتلفنه کمتر آمیزه یی ) نقش و نگارهای

از  یکی یکیر نزدد، ییطاله های زیآوکننده  نیتزئ

از  کیدر هر گورهای نیایشگاه یافت گردیده است. 

پرسناژهایی به تصویر کشیده شده است  آویزه ها،

دندانه دار و های در تاج دار نقطه های چشم با 

که هر یک  ان(در جامه های کوچی ها )کوچرو

 یی در دست دارند.اژدها

 

بی چون و  ی(،استپجانورپردازی دشتی )با سبک 

بدنه  شاخدار و بالدار، با هایاژدها ریتصاوچرا 

خورده به پشت،  چیپ یعیطب ریغ یو پاها های دراز

، روزهیفبا دانه های فراوان  ه های زرینزیآو

زمان،  عیندر  الژورد پیوند دارند. و یجگر قیعق

های آن ها، آشکارا بیانگر  یشانیپهای  الخ

تاثیرپذیری از هنر هندی است.
53

 

 

 ، با شگوفاییگرپانددولت  یکوشاندوره فرهنگ 

(، سامانه ساخت و ساز و دژسازی) سازیشهر

بزرگ و کوچک  یدر فرم ها یتجسم ی، هنرهایمعمار

گچ ب ری و ، ینقاش تندیس سازی، ،پیکرتراشی)آن 

 و پیشه های ، مهارت ها(coroplasticsکوروپالستیک )

 حقوق؛نوشتن، علوم  و یی، رواج یافتن حرفه 

 است.برجسته 

 

                                     
53

هنر و فرهنگ . استاویسکی، ب. یا.، یاتسنکو، س.آ.،  

 .247-246، ص. ص. 2002، مسکو، ایرانیان قدیم
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سیر  و ادری آموهای رودخانه  در گستره میان 

با مناسبات توسعه  ی بزرگ و کوچکاهشهر ، ایدر

بسط می فرهنگ  یایرشد پو و یپول -ییکاالیافته 

و  یریشکلگزمان ، که یکوشان یشهرفرهنگ  یابند.

سده های یکم تا چهارم میالدی تخمین  -آن ییشکوفا

توسعه همه  ییباالزده می شود، از تراز 

تا  انیزندگپشتیبانی مهم  یهاسامانه ریز

اجتماعی برخوردار بوده  -هنجاریک )نورماتیف(

 است.

 

 یم یکوشان های بزرگ دورهشهر در باره ویژگی های

ی یک بخش های میانآثار باستانشناسروی توان از 

 ا)بکنونی مانند بلخ در افغانستان  گرپاندکشور 

 امروزی کستانیدر ازب زهکتار(، ترم 550مساحت 

در شهرواره شهرنو هکتار(،  350با مساحت )

و شهرک قلعه هکتار(  350با مساحت) کستانیتاج

هکتار(  200 )با مساحت در شمال افغانستانزال 

 گمانه زنی کرد.

 

 رزین تپه )مانند دل وکوچکتر ی هاک شهر

Dalverzintepe) ،،و کمپیر زر تپه
54

جنوب  تپه در

هرهای یاد شده مطالعه ش، بهتر از کستانیازب

ها دیواره های شهربیشتر، پیرامون  گردیده است.

 ها دارایشهردژها و خندق ها کشیده می شده است. 

نیایشگاه های ) یمذهب بناهای، یاصل ابانیارگ، خ

پناهگاه  ای ،«ختربا الهه بزرگ»معبد  ،بودایی

 برای. بوده اند (با محراب های آن« مقدس آتش»

شهرک زرتپه نقشه و طرح مشخصی داشته  نمونه،

آن با پهنای  یاصل ابانیخمیانه شهر، است. در 

شهر، رو به این در مرکز افتاده است. متر  ده

شهریار آن می کاخ رویه  یاصل ینما خیابان،

در  رهایشینطقه م برآمده است و در سوی دیگر آن،

تن از باشندگان آن چند  یهاه خان بر گیرنده

واقع بوده است که مساحت هر یک از این خانه ها 

 دروندر می رسیده است. متر مربع  800 - 600از 

های نشیمنی و سالون های به وضوح اتاق  ،خانه ها

                                     
54

 . کمپیر= پیرزن. 
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پسخانه ها و انبارها از هم جدا دیده  پذیرایی،

 می شوند.

 

مرکزی  گرپانداخت و ساز در س یاصل مصالح 

بزرگ چهارکنج خام گلین بوده )آج ر( خشت  ی،کوشان

ها و کاخ ساختمان پوشاندن فرش کف  یبرا است.

ها، از سنگ های چهارکنج سوختانده شده )پخته 

شده در کوره های خشت پزی( کار گرفته می شده 

 یمعمارهیه پرزه های ت یبرااست. از سنگ ها 

های  یمدگآ شی، پها یه، پااتهداب ها، ستون ه)

شد. عنصر کار گرفته می ( ها و... بامهای لبه 

 هیبا پا یچوب ی، ستون هایگرپاند یمعمارمهم 

ی تراش شده  و تهداب های سنگی بوده سنگهای 

 است.

 

با رویه کشی  را بیشترساختمان ها  یها وارهید 

را  هاوارید روی نموده و یا نیتزئ های پالستری

 ینقاش هم با یو گاه اندندپوشمی  دیبا گچ سف

( یا یادبودی یا به monomentalهای مانومنتال )

، چه سوژه ییو ( ornamental) یییزیادماندنی؛ چه ت

 یم ییو بودابومی  انیاز خدا هاییریاز جمله تصو

آراستند.
55

استفاده ، مرفهبزرگ و های خانه  

نقش و  شهریان از سفالینه ها )سنگ های سرامیک(

پیدا شده صدها سکه و ، شده با کیفیت باال نگار

 رفاه یباالاز شهرهای مدفون، گواه بر تراز 
پویای  استیسدرست  .اند گرپاندهای شهرباشندگان 

های مستحکم ه رشد شهرب ی،مرکز سازی حکومتشهر

 بسیار خوب برنامه ریزی شده مساعدت می نمود.

 
، در آن شمیربزرگ ابجاده  یریشکلگهنگام  در

بل که روی این . ابریشم داد و ستد نمی شد تنها

پوشاک از پوست خز، پشم، ، ینیچراه، ظروف 

و مواد  عطر باب، ی، ترشیفلزساخته های بردگان، 

سنگ های ، لیاصهای ، دارو، عاج، اسب خوشبو

... خرید و فروش می و جانوران وحشی، گرانبها

، همراه با ییجاده  عظیم ستمسی نیاشد. روی 

                                     
55

، جلد یکم، )تاریخ باستان و تاریخ مردم تاجیک.  

 .445-443، ص. ص. 1998قدیم(، دوشنبه، 
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، کیپلماتیدهای  سفارت ی،بازرگانی هاکاروان 

 و جهانگردان ره می پیمودند. زائران و مسافران

 
 درهنوز ، شمیابر به ژهیو یتوجه به تقاضا با

هنر دبستان های خودی ، یانهم یایدر آس سده پنجم

، سغد، فرغانه، تورفان در تخارستان یبافشمیابر

... به میان آمدند. دبستان های آسیای میانه و

نقاط مشترک هنری با داشتن  یباف شمیبرایی 

 بافندگی و ریسندگی با یدر سنت ها بسیاری

ی، در عین زمان از آن فرق نیچدبستان های نساجی 

و خاص  یها کیتکنکاربرد در  ها )تفاوتمی شدند 

 (. ی و...بیان می شدهنررهیافت های 

 

 تزیینات اوایل سده هفتم، -ر سده ششماواخ از

که ، تخارستانی، ی، سغدیساسان)اورنامنت های( 

ره  نیبه چایران،  ینفوذ فرهنگ زیراز مناطق 

هم  در ینیچ یسنتتصورات ا ب، یافته بودند

 ینمادهابه  تزیینات، «ینساسا»و انواع  ختندیآم

. در ی مبدل گردیدندمقامات دولت های رتبه

 گرید کیاز  که جدا، نمادهااز موارد،  یاریبس

با  رانیغرب اهم در و  نیدر چم ، هوجود داشتند

، یزانسیبسنت های هنری  هم ادغام می گردند.

گسترش  ایآس خاوردر  یسغد تخارستانی و ،یساسان

 پیدا می نماید.

 
در توسعه هنر را  یگریدنقش مهم  شمیابر جاده

بازی  در گسترش صنعت پنبه و پنبه ریسی -ینساج

هزاره  یانه درم یایپنبه در آساگر چه  نمود.

  بود، با این هم،شناخته شده  الدیاز مپیش دوم 

و  گرپانددولت  به یهندهای  نیسرزمپیوستن همو 

وسیع می گسترش  شمیجاده ابر داریپاکارکرد 

 ییپنبه  یپارچه هاتاریخ میالدی، از آغاز  یابد.

به کار می همه جادر میان باشندگان تخارستان در 

 . رفت

 

تاثیر  ،شمیجاده ابر ریها در مس تمدن آمیزش

بر جا می  گرپاندیکراستی بر پوشاک باشندگان 

 ی،لباس سنت خیتاربه گونه یی روشن است،  گذاشت.

و  یساز کپارچههم یو  یخودفرهنگ تکامل  مه
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خارجی را  ینفوذ فرهنگهمگرایی )انتیگراسیون( 

روند ریختیابی و پاگیری )کانسولیداسیون= در 

و قرون  عهد قدیممردمان  یفرهنگ -تحکیم( تباری

 میانه، در بر می گیرد. یایآس یوسط

 

ها و تمدن ها بر پارچه ها فرهنگ درهم آمیزی 

ها نیز بازتاب می  لباس )تکه ها( ی سازنده

ها )تکه ها(یی که لباس ها از پارچه بر : یافت

، لوازم شیپ جامه، جواهرات، آن دوخته می شد

 ...و شیآرا

 

که ) شمیجاده ابر ی در مسیرتمدن میان یگفتگو 

این نه تنها  -های بازرگانیکاروان  ،در آن

که  ، بلسرزمین های دوردست یکاالها آورندگان

ی، در آمد و شد معنوپربار  یها ارزش رسانندگان

بودند(، پیوسته روان بود. ساربانان را 

، های دوره گردصه ارقنگارگران، صنعتگران ماهر، 

، ت، آوازخوانان و نوازندگان چیره دسخوانندگان

، راهبان مبلغان ی،آثار هنرآفرینندگان  ،نقاشان

همراهی می  ،ها پلماتید و ، دانشمندانوکاهنان

 کردند.

 

 ،میعهد قدهای  یامپراتور نیبزرگتر پدیدآیی

به بومی تمدن  کی یدستاوردهارسانایی مهم  عامل

چهارچوب آن، در هم ، که در گردید ی،گرگستره دی

هنر در زمینه ، از جمله یفرهنگآمیزی پویای 

  پوشاک رخ داد. دوزندگی

  

تماس  )در پی پاره های وارداتی پوشاک ها، بیشتر

ی در روند فرایندهای  فرهنگیا  تباری یها

همگرایی یا یکپارچه ساز )انتیگراسیونی( و 

همریخت و همگون شونده )اسیمیالسیونی( (، ]با 

پوشاک بومی   یسنت گ.[، به سازه های -گذشت زمان

در این جا، سخن بر سر پذیرایی  یدند.می گرد

از « وزیده»ی فرهنگهای « باد»یکراست و دربست 

دست »بل بر سر گزینش آگاهانه و  ،نیست بیرون

 ،قهیبا سلپیوند در برخی از پدیده ها « چین شده

ی گستره عیطباوضاع ، آب و هوا و یشناس ییبایز

 )گزینش سلکتیف( است. -زندگی خود باشندگان
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پارچه در  گام نخستدر  ی،فرهنگ بیرونی راتیتأث

 لباس ها ونیمورد استفاده در دکوراس ها و مواد

تنها پوشاک  یاما اشکال اساسبازتاب می یافتند. 

تباری و نیز  در دوره گستره  یندهایفرآروند در 

 جویی های تمدنی دستخوش دگرگونی می گردیدند. 

 

انه یم یایآسباشندگان  دگرگونی راستین در پوشاک

انبوهی از که رخ داد  ینگامهی دوره کوشاندر 

پنبه یی ])ریسته و بافته شده از  پارچه های

 گ.[،-در کارگاه های ریسندگی و بافندگی( پنبه

ها به کار گرفته شد. جدا از لباس سازی در مدل 

در این جا باشندگان این سرزمین در واقع  آن که

 نوع پارچه ها نیبه ساختن خود اخود آغاز 

گ.[ -])پارچه های نخی ریسته شده از پنبه(

 . نمودند

 

 کاغذی بافته شده از -پارچه های پنبه یی

یی که از سوی ال.  پنبهفرآورده های  نازکترین

در  نامدارباستان شناس  -( Albaumای. الباوم )

کنون  -چنگیز تپه )در ترمز قدیم یها یحفارروند 

عصر ما  به دست آمدند، به اوایل( در ازبیکستان

در جنوب  پیوند دارند.(، یالدیم می)آغاز تقو

پرخار  منطقه« اتفاق»گورستان ، در کستانیتاج

یی پنبه پاره هایی از جامه  گ.[،-])فرخار(

به  ی پر شاخ و برگا گلدوزگ.[ سرخرنگ ب-])نخی(

آن سده قدمت  که ه استشد افتی «یدرخت زندگ» شکل

 های سوم میالدی تخمین زده می شود.

 

یی به دست آمده از معبد پارچه پنبه دامت ق

 -قره تپه در ترمز قدیم، سده های سوم ییبودا

 نیتربیش چهارم میالدی گمان زده می شود. قدمت

 قرغان درهای نخی بازیافت شده و لباس ها  پارچه

نیز همین زمان تخمین زده می  (میقدترمز )

شود.
56

 ی،عادیان شهراین جا، در گورهای در 

                                     
56

ام.،  . الکینا، آ. ک.، محی الدین ووا، گ. 

پنجم  -پوشاک اواخر سده های چهارمکوزلوفسکی، و. آ.، 

، شهرک بودایی قره تپه در ترمز قدیم، مسکو، ترمز کهن

 .326 -307، ص. ص. 1996
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تنبان )شلوار( های گشاد و  دیسف ینخی ها راهنیپ

آشکارا ، که ی یافت گردیده استسنتبا دوزندگی 

یی پنبه  یپارچه هاخاستگاه بومی  هددهننشان 

 ی،نیمنابع چبه تایید ، دوره نیدر ا اند.

 ی،شمیابر و گلدارپارچه های راه با سغدیان هم

 نیز دیسفیی یا نخی )کتانی( از پارچه پنبه 

 . ته اندپوشاک می دوخ

 

با پارچه های  ،بافته شده از پنبه یپارچه ها

 ییگسترده پیمانه به  انهیم یایدر آس ینشمیابر

و  یارزان لیبه دل ی درنگ و برایج شده همزمان 

 یاشاعه م گیخانهای در کارگاه آن  دیامکان تول

در پهلوی دوره،  نیدر ا با این هم،. ابندی

 ،از پنبهنساجی بافته شده ارزان های پارچه 

گرانبها در تراز باالی هنری را  اریبسپارچه های 

می ریسیدند و می  شمیابربهای نه کمتر از  با

 بافتند.
 

درآمدن سرزمین های پهناور در گستره های 

در  یهانجگسترش مذاهب امپراتوری های قدیم و 

یابی  شکلزمینه ساز  ،شمیجاده ابر یرهایمس

جاده  هایریدر مس پوشاک گردیدند.در  «دم  » هوممف

روش های دوزندگی  همانند و یپارچه ها ،شمیابر

، در شکل لباس مشابه رواج یافته ی(اطیخ)

 .دگرگونی هایی پدید آمد

 

 ،مسلط بر جوامع ندر این حال، روشن است دی

در ردپای خود را در همه جا بر جا می گذاشت که 

ینه ها پوشاک نمای و ونیدر دکوراسگام نخست 

ی مثال، اگر عصر هخامنش ی. براگردیدنمودار می 

 نمایدر  بیشترد در آن عصر، م  ، ها را بگیریم

آن ها بازتاب می دکور جامه ها  و در  یاساس

 یافت.

 

پدیده های بیرونی و بیگانه بیشتر ، طرفه این که

پدیده های  نی. ادر محیط حاکم پذیرفته می شدند

به عاریه گرفته شده  یها ینوآورو د در م  نو 

دیگر، شاید دارای بار نابود کننده سراسری و 

پذیره ها  رای، زهمه جاگستر فرهنگی نبوده باشند
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باشندگان ساری و نخبه الیه های  انیدر مبیشتر 

 که برای آنان به عاریه گیریند دش یم جاری

ی، چونان ابزاری برای تثبیت فرهنگ یها ینوآور

ی عاجتما -یفرهنگمشخص  طیدر مح شان ژهیو گاهیجا

شمرده می شد. نوآوری ها و نوینه پذیری های 

فرهنگی با گذار از مرحله همگرایی و درهم آمیزی 

مبدل  یعناصر سنتبه خود به مرور زمان، ، یفرهنگ

.می گردیدند
57

 

 

پدیدارها و نمادهای فرهنگ  ی،در دوره کوشان 

( کمرنگ گردیده و ریشه کن می شوند ونانهلنی )ی

 -های نو حاکمه هیالمیل  و قهیبه سل و یا دست کم

  ایالت کوچرو هماهنگ، همرنگ  و همخوان می شوند.

 

و تحوالت، با  پسان ها، روند دگرگونی های ظاهری

 ژرف یها هیدر ال یونانی -هلنیگنجاندن عنصر 

، که در ی انجام می گیردهنرآفرینندگی های 

دانه نشانی، ، هنرهای زیبای زرگری و گوهرکاری

 نای ...بازتاب می یابد.و رگرینگا ،آرایی وریز

ها و  یو نوآورها سنت میان  ملتعا ندیفرا

مراحل همه در )میان نو و کهنه(  -نوگرایی ها

پیدایی  دهیچیپ نداینشان دهنده فرپوشاک،  خیتار

فرهنگ  یو گفتگو)ژنیزس کلتوری(  یفرهنگو تکوین 

 .بودند شده یکه در گذشته سپراست ها 

 

همه اندیشه های ، مانی مردزندگشیوه در  

هر چند، . برابرانه پذیرفته نمی شدند یانونانی

کمرنگ شدن کرکتر در گرو میزان این پذیرایی 

با این هم، بیشتر بسته به تراز  تباری بود،

تماس با در پی  یکسره مرهرچند  پذیری بود. تمدن

باختریان ، دگرگون شده بود یهلنهای  یپادشاه

را مدیون  ییبایزتنها دریافت برداشت نو از 

هلنیسم بودند. رفتن زیر بار افسون های 

 یبه معناهرگز  هلنیستی، برای هیچ توده یی

این به ، بر عکس. گذشتن از خویشتن خویش نبود

                                     
57

، سانکت پتر بورگ، تمدن های نخستین. ماسوی، و. ام.،  

 .31-30، ص. ص. 1989
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معنای یافتن ابزارها و دستاویزهایی برای 

 خودنمایی و خودبازبینی بود.

 

آشکارا در  ی،ونانها و برگرفته های ی« جستار»

( پوشاک ها به نمایش در می آمدند: تزیین )دکور

این نمایه های می توانستند زیورات و گهرها 

ی و پر از نقش و نیتزئهای رچه باشند یا پا

با دو  های بی ریخت )آمورف(گوشواره  دی. شانگار

( و Tulharتولهر ) یشده از گورها افت، ینیدلف

، اشیای دارای خاستگاه هلنی (Airytom) تامیریآ

 باشند.

 

را ساخته  یارداتویژه مصنوعات خرد و ریز ووه گر

های سنگ ب ری و کارگاه های آورده شده از 

تراشی های غربی هیما؟ و اینتالی؟ می سنگ

های گرد در آورده می حلقه به شکل ، که ساختند

  را داشتند. یشخصهای مهر حیثیتو  شدند

 

نه تنها در را هند تاثیر  یانه ییم یایآسپوشاک 

گهرنشانی و  زرکاری زمینهکه در  بل ،یهنر نساج

نیز پذیرا شده بود. گردن بندهای سیردولیکی؟ 

(Serdolik ) یافت شده در  نقش و نگارهای گیاهی،با

باستان  اییو قرون وسط یباستان آبداتاز بسیاری 

 گرپاندنه تنها در هند، بلکه در سراسر ی، شناس

 .برخوردار بود یی ژهیو تیاز محبوب

 

 ناتییجواهر و تز، از اسالمپیش وره در سراسر د

 راتی. تأثت بازرگانی بودمهم معامالکاالی  ی،هند

 ییایآس زرگری و جواهرنشانیدر هنر  یفرهنگ

 ، عاریه گیرینیابازتاب یافته بود.  یانه نیزم

یا تقلید از آن در تراز و  یهند جواهر میمستق

گنجینه گورستان مثال، در رای ب بومی بود.

 -دیده می شودستبند ورزین، دو نوع د پرآوازه دل

پیچ و تاب و با  نوک ها یا انجام های پهنبا 
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که دستبندهای همانند با آن ، ی نماچیمارپهای 

( پیدا شده است.Taxilaآن( در تاکسیال ) آنالوگ)
58

 

 

سبک هایی ساخته شده با گوشواره همین دفینه،  در

–ی دیده می شود. بانو گ.آ. پوگانچینکووا هند

گردنبند (، Dalverzinژوهشگر گورستان دل ورزین )پ

 ،زنجیر از پنج رشته )حمیل چکمنی( آراسته ییطال

 یمنبت کاردانه شانی شده ) به استوانه هایبسته 

را  (almandineسنگ الماندین) و روزهیبا ف (شده

نیز دارای خاستگاه هندی می پندارد. آویختن 

انه نش ( ها،بند)گردن  گردنچنین حمیل های 

طبقه اشراف باالیی و  بستگی بانوان به الیه های

پوشاک بودایی ها و اغلب در  شمرده می شودهند 

در مجسمه های گندهاری دیده می شود.
59

 

 

 آفرینشیدو جنبش آشکارا  ی،دوره کوشان هنردر  

به عنوان آن ها را  توان یکه ممشاهده می شود 

در نر چون ه، خواند ییو بوداجنبش های دودمانی 

با  همواره سده های میانهو قدیم دوران 

 پیوند داشته است. یمذهب یدئولوژیا

 

بر  یدر دوره کوشانی ها گرپاند کیش دودمانی 

نیاکان شان )که بیشتر پیشه  یباورهاشالوده 

و آداب و رسوم کهن شبانی و دامداری داشتند(، 

ی الوهیت بخشیدن به شهریاران و کشاورز بومی

 ستوار بوده است. ستایش از آنان ا

 

 گسترده پخش جهینتدر هنر، در  ییبودا سبک
پدید آمد که از  گرپانددر  ییبودا یدئولوژیا

قدیم از مناطق  ییبوداو کاهنان راهبان سوی 

                                     
58

پیوندهای باختر و هند در . پوگانچینکوا، گ. آ.،  

فرهنگی، -// هند قدیم، پیوندهای تاریخییآبدات هنر

 .346، ص. 1982مسکو، 
59

اشیای وارداتی آورده شده از . پوگانچینکوا، گ. آ.،  

سرزمین های بیگانه در مسیرهای آسیای میانه یی راه 

// اوچرک های تاریخ و فرهنگ، تاشکنت، بزرگ ابریشم

 . 38-23، ص. ص. 1990
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ز هند سپس اگندهارا، و گام نخست از ، در هند

مرکزی، پخش گردید.
60

 

 

 سنت های نوشتاریدر ی، گرپاندشاه  -کنیشکا

پخش کننده آیین سرسخت و پیرو چونان  یی،بودا

ابتکار  ،ژهیبه وبودایی وانمود گردیده است. 

جامع  شاید نزدیک به یک صد نیایشگاه، پاییبر

بزرگی ، که نقش بودایی به او نسبت داده می شود

 سمیبودتشکل اندیشه های تعصب ورزانه در را 

تبت، مغولستان و  ،نیدر چ ندهیدر آکه ، شمالی

بازی نموده بود. جاپان پخش گردید،
61
  

 

با  یدر دوره کوشان گرپاند بودا در نییآ گسترش

هند  یاز عناصر فرهنگ باستانپدیدار شدن برخی 

رسم و  وستاناز هند. همراه بود در این جا به

استفاده از استوپه ها، ساختن رواج هایی چون 

 ساختن، مقاصد نیایشی یبرااتاق های مغاره ها 

از  یریبا تصاو یوارید یها یو نقاشها مجسمه 

در گذشته، برای نمایش انسان )در سیمای بودا 

ژست شد( با کار گرفته می نمادها تنها از ، بودا

، قدیمهند  ها و ویژگی های خاص پدید آمده در

 آمده بود.

 

عناصر جداگانه پر از  یبرخهمین گونه  ،از هند

چون  ینقوش ، از جملهیو معمارگیاهی  نقش و نگار

کاوش های  ی، عاریه گرفته شده بود.بآ لوفرین

( و Kharoshtiسنگنبشته های خروشتی )و  ییهمه جا

 ترشگسبا د که نده ینشان م( Barahamiبراهمی )

و رسم الخط ها با  ییآشناهمچنین   ،بودا نییآ

های هندی پیوند داشت.زبان 
62

 

 

                                     
60

هنر و فرهنگ س. آ.، . استاویسکی، ب. یا.، یاسینکو،  

 .244، ص. ایرانیان قدیم
61

، جلد یکم، تاریخ باستان و قدیم، تاریخ مردم تاجیک.  

 .436-435، ص. ص. 1998دوشنبه، 
62

کاوش ها در قره تپه در ترمز . استاویسکی، ب.، یا.،  

قدیم و اهمیت آن برای مطالعه تعامالت فرهنگی میان 

های آسیای میانه  // پیوندهای تودهتوده های جهان قدیم

 .8، ص. 1990و قفقاز، مسکو، 
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از  گرپاند در ییبوداختمان های ساتیپولوژی 

 می کردند. ستانی پیروی( های هندوCanonکانون )

بومی برخاسته  یتفاوت هادر آن ها  با این هم،

ساخت در گام نخست، فن  -ی محلیمعمارهای سنت از 

اصلی مصالح ، گرپانددر و ساز آشکار است. 

که در  یدر حال ( بود.آجرخام )خشت  -یساختمان

کار گرفته می  سنگوستان از هندهمان هنگام در 

در  و همچنین گنبدی. بام ها چوبی بودند شد.

سنت از  یاریسکف اتاق ها، چیزهای بفضا و دوین ت

و به  یهلن یمرتبط با معمار باختری -نیوناهای ی

 ی به کار می رفت. سفارش ستمیبا س ژهیو

 

یی بوداهای ساختمان  ینیتزئ یها یدر طراح

های ساخته  یی را تندیسبرجسته ، جایگاه گرپاند

و سوژه های  ریواز تصا با الگو برداری شده

داشتند. روشن است  ،هنددر  ییبوداپرداخته شده 

و   ریتصاو نیاتندیس ها بی تردید پیرو از  یبخش

سوژه ها ساخته شده اند. مانند نماد بودا و 

های سنت  اب زین یبخش مگر، بوداییراهبان 

 ریتصاو اند.مرتبط هنر باختر  کاری کیپالست

 کنندگاناهدا -غیر مذهبی ، افراددوشیزگان

(donators و )از این دست اند.رزمندگان ، 

 
 یکه در آن مجسمه هاجایی  -گندهارا متفاوت از

پیکرتراشی سنگی بیشتر بود، در  یعنی یسنگ

و رویه رس  گل گچب ری با کاربرد، مرکزی گرپاند

ی هم سنگ یها کرهیپکشی گچی، رواج داشت. هر چند 

یرتام دیده می شود. برای مثال در  نیایشگاه آ

(Ayrtam.) 

 

 یساختمان ها در یوارید یهاسیماپردازی  

مانده  که پاره هایی از آن تا به امروز، ییبودا

و بودا  یسنت ریتصاو در بر گیرنده، است

 -نیایشنامه های بودایی، نیایشگاه های بودایی

نیایش و های صحنه  (،bodhisattvaدیستاوها )وب

هر چند،  و سرودخوانی اند. با این هم،پرستش 

چهره های  ،اند  (canonic)«کانونی» ریتصاو نیا

در  قربانیان، روشن است، بیخی بومی می باشند.
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 یها یژگیوگی های سیما و برجست چهره پردازی ها،

 .مذهبی نشان داده شده استو  یظاهر

 

بودا  kakoni ریتصاوپرداز  ،کوچکعرصه هنرهای در  

( coroplasticsتیک )کوروپالس در (boddisatv) ستاویبودو 

گسترش بیشتری یافته بود.
63

 

 

از دیدگاه طراحی همانند به پرستشگاه هایی 

تپه در یری )مانند قره گرپاندنیایشگاه های 

یا بودا با هاله  ریکستان( و تصاویجنوب ازب

 زیبدن و ن ایقان )ایکون( نورین در پیرامون

که در ، سر زده از شانه هاآتش  یشعله ها

پیمانه به  داشت ون رواج یوره کوشاندوستان هند

( چین Xinjiangسینکیانگ ) ییر آثار بوداگسترده د

 ببازتاارائه گردیده اند، شاید ور و خاور د

 یر هنر و معماراند که ددگرگونی هایی دهنده 

 رونما گردیده بود.  گرپاندهمو در  ییبودا

 

 آسیای خاوری، منطقه به گرپاند از سمیگسترش بود

 ییبوداو کاهنان مرهون راهبان  بسیار نهبه پیما

صومعه  و کاهنان، راهبان نیا .ی میانه بودایآس

را رونویسی و  «متون مقدس» کرده، سیتاسهای نوی 

 بومی ترجمه و تفسیر کردند. یها به زبانآن را 

 

با تپه  کشف شده در قره یوارید یها ینقاش

که در چهارچوب  (donatorsتصاویر اهداکنندگان )

پرداز شده  یدر هنر کوشان« دودمانی» یهنر ریانج

وستان هند یآثار هنر در یاریبس یها اند، همانند

هنر آسیای میانه در  ریتاث گواه بر، که دارند

 ، بلیاسیس ینهادها بر، نه تنها یکوشاندوره 

هنر هند است. نیز در
64
  

 

                                     
63

هنر بودایی باکتریای . پوگاچینکووا، گ. آ.،  

// مطالعه ارثیه فرهنگی خاور زمین، سنت های کوشانی

فرهنگی و عاریه گیری در توسعه فرهنگ ها و تمدن های 

 . 41، ص. 1999قدیم، سانکت پتربورگ، 
64

 .9ه تپه، ص. . استاویسکی، ب. یا.، کاوش ها در قر 
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گسترش  یوشانک گرپانددر  « دودمانی»هنر سکوالر 

بودن قائل ود. با این هم، بسیاری یافته ب

ستایشگری ، آنان یا تقدیس به پادشاهان تیالوه

نیایشگاه ها و در شان  ریتصاو پرستشو از آنان 

 یریمنجر به شکل گ مهربانی مردم نسبت به آن ها،

چنین  نی. اکیش شاهنشاهی گردیده بودو رشد 

 یه های گوناگونالبه مهرورزی اتباع وابسته 

به مختلف  طقاو من یهبمذ یها ، فرقهتباری

 هنیو م یذهبم بایتقربا بار امپراتور، 

به داشتن تعلق آنان مشترک  یژگکه وی پرستانه،

 آیین پذیرفته شده یی بود. ،بود یمپراتورا

 

اتباع و هم برای  یبرا هم ی،مفهوم امپراتورخود 

 بود.شده  لبدم خود فرمانراوایان به ارزش مهمی

 پادشاهان به تیالوهشدن قائل  ایو بخشی  تیشخص

ی( شالوده یی را به دست می دهد گرپاندی)کوشان

خود تباع ا مهرورزیپادشاهان تا گمان بزنیم که 

نه تنها به  تشویق می نمودند و یرا به امپراتور

 امپراتوراز  شیستامعبود. امپراتور، به عنوان 

 ه بود. رسم شد و نیز ارجگزاری به امپراتوری

 

ی خود را در درازای زمان ی ها شاهنشاهگرپاند

گسترش مدیدی تا توانستند به یاری جنگ افزارها 

 ند. سرشتنگه داشتدادند و یکپارچگی آن را 
نیز  ینیچرا منابع  گرپاندشاهنشاهی  ینظام

تباع ا ی،دولت کوشان استیس .دنکنی م دییات

قدرت برابر  را در دارای خاستگاه های رنگارنگ

وفادار زمان عین در  در ترس و یامپراتور ینظام

با شور و  زیو نبه خاستگاه آسمانی شاهنشاهی 

نگه داشته و امپراتور  یامپراتوراحساس نسبت به 

بود.
65
  

 

 گرپاند کیش دودمانی تندیسی یبنا کهنترین

کستان( یجنوب ازب)در  خالچایان در کاخی ی،کوشان

کمپوزیسیون های منحصر به فرد تندیسی و با 

 ادیبه های پیکره یی  ینقاشبازمانده های 

                                     
65

کیش شاهنشاهی در امپراتوری . موکرجی، ب. ان.،  

// هند و آسیای میانه )در دوره پیش از اسالم(، کوشانی

 . 177، ص. 2000تاشکنت، 
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مساحت متر و  3525x ساختمان اندازهی است. ماندن

ده  -و دهلیزها راهروهااتاق های آن به شمول 

شش  پورتال ،کاخرویه  یاصل یدر نما متر است.

، ییرایسالن پذ -آنو پشت سر ایوان  -ستونی عمیق

در  .، قرار داردپادشاهی گاهتخت یاتاق دو ستون

، های جنبیاتاق  ی،سالن مرکزچپ و راست دو سوی 

با کاخ و سالن  وانیا....واقع است. ، وزرادخانه

آرایش یافته  گوناگون کمپوزیسیون های تندیسی

ی سالن اصل برجسته در یبه اندازه کافاند که 

کاخ و  به گونه نه چندان نمایان در ایوان 

 اند.شده  نیتزئ

 

کمپوزیسیون اصلی عبارت است از تختگاه پادشاهی 

که جایگاه مرکزی را در آن شهریار نشسته بر تخت 

و همسر وی )که در دو سوی آن ها مجسمه های 

اعضای خانواده شان و سرشناسان بومی قرار دارد 

جلوه داده  یوحش»های  تندیسو باالی سر آن ها 

آتن، هرکول و نیک، دیده می شود(، می « شده

گیرند. در کمپوزیسیون های دیوار شمالی کاخ، 

نه  کرسیمانروای نشسته بر نیمکت یا دراز فر

 چندان بلند دیده می شود که در دو سوی آن، در

ش کیبستگان و دوستان نزدهای  تندیس شچپ و راست

ی هیرایی یا کوشان یپادشاه از خاندان 

جا گرفته اند. کمپوزیسیون تندیسی  (Girayگیرایی)

 یایصحنه نبرد پو ی،جنوب وارید یوبر ر

مسلح با جنگ افزارهای اره نظام کمانداران سو

با جنگ افزارهای مسلح پاهیان سراپا سسبک را با 

 سنگین را به نمایش می کشد.

 

گ. آ. پوگاچینکوا -به پنداشت پژوهشگر نامدار

(GA Pugachenkova چرخه اصلی ،)و  یمجسمه ساز

ری و دست اندر کار بزرگداتندیس آرایی، 

یی کوشانی ستایشگری از خاندان هیرایی یا گیرا

بوده است که در صحنه ها این خاندان را همراه 

 انیخدا تیحماها و ... با  لوطیبا نوازندگان، 

به نمایش کشیده شده است.
66

بر پیوند میان 

                                     
66

، تمدن، دولت و فرهنگ آسیای میانه. رتویالدزه، ای.،  

 . 177، ص. 2000تاشکنت، 
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کیش شخصیت  کاخ خالچایان ودر تشریفاتی ساختمان 

گیرای و یا دودمان او همه پژوهشگران اذعان 

 دارند. 

 

و جریان  یکوشان انینامدار ترین بنای کیش دودم 

در  پر آوازه ، نیایشگاهگرپاند در هنردودمانی 

بغالن در شمال افغانستان استان در  تلک  سرخ تپه 

برازندگی و شایندگی سرخ ک تل )کوتل( در آن  .است

 ه(بنخستین سنگنبشته )کتیب جا نیکه در ااست 

باختری با نوشتار کوشانی به روی   زبانبزرگ به 

 یبازسازشده است که در باره تخته سنگ پیدا 

)که در متن کتیبه از « معبد کنیشکای پیروزمند»

ی مقدس )خدای مقدس؟( یاد «َبگولوگو»او به نام 

  شده است(، حکایت دارد.  

 

 کتل سرخ تپهبر فراز  کنیشکای پیروزمند پرستشگاه

دیوارهای از ساخته شده بود که با کمربندی 

 اطیحیانه م معبد دردژگونه احاطه شده بود. 

برج های دارای واریبا د سوسه قرار داشت که از 

آن همین گونه که در امتداد )شکل،  لیمستط یها

. در بوداحاطه شده شده بودند(،  دهیکشایوان ها 

تصویرهای ، قدیمدر دوران  هاواریدتاقچه های 

 تندیسی شهریاران آسمانی یگلرنگ آمیزی شده 

آرامگاه های  ها و ارتگاهیز انیو خدا یکوشان

کوشانی کشیده شده بودند و در آتشدان های 

 آتش مقدس ،پرستشگاه ها نیایشگاه اصلی و دیگر

 زبانه می کشید.

 

هدف ساختن معبد کنیشکای پیروزمند چونان یک 

، ی هاکوشان کیش دودمانیمرتبط با ساختمان 

افزون بر نشان دادن مقدس بودن این دودمان، بر 

کشف شده در اوایل  «انیاخانه خد»مقصد همانند 

ی دودمانخانه  شناخته شده چونانو سده بیستم 

این جا یافت شده است، در در و سازی که  )ساخت

 ی( در روستاچنین خوانده شده است یهندکتیبه 

 یم هیتک ،در دره گنگ( Mathuraماتهور ) در مات

تمام نمای معروف  تندیس نیایشگاه، نیزند. در ا

نیز ویما تاکتو و  دهستایاکنیشکای  یسنگ

(VimaTakto )- نشسته بر تخت یپادشاه کوشان- 
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 شده افتی ،پدربزرگ امپراتور معروف اصالح طلب

 یاریو بس یپادشاهان کوشاناین جا، تصاویر  .است

هنر هند  اب گانهیب یها در سبک تیاز شخصدیگر 

 یفرهنگ هنربه ساخته شده است، اما مشابه 

 ی است.مرکز گرپاند

  
 سرخ کتل و، خالچایان های یافت شده درمه مجس 

 کوشانهنر  «جریان دودمانی»سبک ی مات، به روستا

به  ساخته شده اند که ممیزه این سبک، تمایل

به فرمانروایان  یریو شکست ناپذبخشیدن توان 

 (فرونتالکه در پوزیشن جبهی ) دارای الوهیت است

 یدر ردا)متناظر( متقارن  یبا پاهاایستاده 

، به تصویر کشیده شده رهبران استپ ها ینبهاگرا

 اند.

 

کیش دودمانی سه معبد  گ[-یچ یک ازه]در ساختن 

طراحی پیروی نشده  -کوشانی از سنت واحد معماری

هر است. چنین بر می آید که هنگام بر افراشتن 

بومی استفاده  یها یژگیواز  ،ها از آن کی

آن کوشان در کیش دودمانی در گردیده بود. چه، 

وجود  ، کانون سختگیرانه معماری صومعه یی زمان

نداشت.
67
  

 
 در انتشارهمچنین نقش مهمی را  شمیجاده ابر

در همانا  یانه بازی نمود.م یایآسنگارش در 

روشنتر  ی،دوره کوشاندر شده نوشته  گارشینآثار 

قدیم دوران  یفرهنگ ها در هم آمیزی از هر جایی

ی یافت شده آثار نگارشاست.  بازتاب یافته

در این مختلف  یها بانوشته شده به زنفزونشمار 

 گرپاندگسترده باشندگان  یتماس ها جا، گواه بر

شش دست کم  گرپانددر کشور  یدر دوره کوشاناند. 

که  رسم الخط به کار می رفت: نگارش باخترینوع 

برخاسته و تکامل یافته بود،  وناناز نگارش ی

 ،(Kharoshtiروشتی )خ و یبراهم -یهند نوشتارهای

و  کردیدکشف یی که چندی پیش  «ناشناخته»نوشتار 

                                     
67

نگ هنر و فره»س.آ.،  اتسنکو،ی.، ایب.  ،یسکیاستاو.  

 .256-248 ، ص. ص.2002مسکو،  ،«باستان انیرانیا



166 

 

رواج  ی(اشکانپارتی )و  یسغد یهانیز رسم الخط 

 داشت.

 

ی کاربرد الدیمنوشتار باختری هنوز در سده یکم 

، نوشتار باختری در جنوب، در باخترداشته است. 

 گرپاندگسترش یافته و در  یزبان آرامشالوده بر 

داشته و زبان و  تیسمار باختری، روشتو ن زبان

 نکنیشکا، ایدر عصررسم الخط دولتی بوده است. 

، به نوشتار و زبان دولتی مبدل و زبان ارنوشت

، گرپاندشاه  -کنیشکای یکم فرمانگردیده بودند. 

تان( گواه بر در شمال افغانسرباطک ) بهیکتدر 

 این امر اند. 

 

 یونانه زبان یفرمان خود را ب )کنیشکا( و او...»

ی به عنی) ییایزبان آر بهآن را سپس و  صادر کرد

در  یی،ایآرزبان «. زبان باختری( ضمیمه ساخت

زبان ارتباطات در  ی،و بوم یدو زبان رسم یپهلو

ار باختری نوشت. بود یامپراتورپهناور گستره 

تخارستان از سده یکم تا  -)آریایی( در باختر

دولت  تیموجود انیتا پا یعناوایل سده هشتم، ی

بیست و  یدارا ی باختریالفبا رواج داشت. گرپاند

وجود  رسم الخط باختریدو نوع  بود.حرف  پنج

 و مورب تجسمی یا پیکره یی )مانومنتال( -دارد

 مشقی )کورسیوی(. -یا پیکانی

 
نوشتارهای شناخته شده باختری را می توان به 

 گونه مشروط به سه دسته تقسیم کرد: 

نوشته  –(epigraphic -افیک )سر لوحه ییایپی گر -1

ها سنگ های حک شده به روی صخره ها و تخته 

ظروف ساخته شده از گل ر س و سفالینه  و روی

 ،گرید یایو اشها، زیورات 

یک( نوشته شده روی سکه شناس) نومیزماتیکی  -2

 ،سکه ها

های خطی نوشته شده بر  نسخه)یی دست نوشته   -3

های درختان نخل  برگ، روسیپاپبرگ های  یرو

 ( جانوران پوستو  )پالما(

 
یافته های نوشتاری باختری روی  ی،کوشان رهدو در

 تیتثب مرکزی گرپاندهم رفته تنها در گستره 
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. با این هم، یک اثر کشف شده بیرون است دهیگرد

خط سه زبانی یا  با یتخته سنگ از آن هم هست:

ه خروشتی و نام باختری، (trilingoyتریلینگویی)

 ناور.دشت پیدا شده از « ناشناخته»

 

])تا کنون خوانده « ناشناخته»نوشتارهای نامه 

گ.[ در قره تپه، خاتون رباط، کوش تپه -ناشده( 

ز ترم)قوش تپه؟ یا خوش تپه؟(، کمپیر تپه، 

قدیم، سرخ ک تل، آی خانم و... شناخته شده اند. 

، تنها سه کتیبه یافت گرپانددر بیرون از گستره 

قدیم.  مرو، دشت ناور و کیسیا است: قرغان شده

مرکز اصلی رواج باختر چنین بر می آید که درست 

 یکی نیهمچنبوده است که « ناشناخته»رسم الخط 

شناخته شده در  تیبه رسمرسم الخط از سه 

 .ه استبودبه شمار  یکوشان یامپراتور

 

پژوهشگر  –( EV Rtveladzeای. و. رتویالدزه ) 

شگفتی آوری را  هی، فرضیانهم یایآس نامور

 پیشنهاد نمود: او بر آن است که رسم الخط

ی را بازتاب دهد که زبان مردمیستی ناشناخته با

را  گرپاندالیه چشمگیر باشندگان  یدوره کوشاندر 

ی و ادار یمذهب یدر زندگرا  ینقش مهم ساخته و

زبان خاندان حاکم  ایو  دولت بازی نموده باشند

اشندگان کشور بوده است.بو بخش ممتاز 
68

 

 

در را باختر  یبومباشندگان از  ییبخش عمده 

تبارهای با خاستگاه  -باختریان می ساختند واقع

که نوشتار و زبان آن ها در  ،ایران خاوری

 است. و آثار بازتاب یافته  تونبسیاری از م

 

تباری عمده باختری دارای نوشتار یا سه گروه 

باختری و  –نوشتاردو  .رسم الخط خودی بوده اند

                                     
68

. شاید این دبیره به زبان یوئه شی )تخاری یا  

کوشانی( بوده باشد که زبان اصلی و نیایی کوشانیان به 

شمار است. باید متوجه بود که این زبان را با زبان 

باختری )بلخی( یکی گرفته نشود. زیرا زبان کوشانی 

ن سکایی ختنی یک زبان کونتم و خاوری )ت خاری( یعنی زبا

است. در حالی که زبان باختری سئتم و از زبان های 

 شمال غربی ایرانی به شمار می رود. 
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 ناورشت خروشتی در کتیبه های یافت شده از د
نشان دهنده  دیده می شوند. چون نوشتار باختری

 بود گرپاند یبومباشندگان عمده هنوز زبان بخش 

و هندی مستعمرات  تیزبان جمعنوشتار خروشتی، و 

بس که نقش یی را بازتاب می داد بودا مذهب

بازی می  یامعه کوشانج یدر زندگرا  برازنده یی

 نمودند.

 

در را  ی، که نقش مهمگرپاندباشندگان  سومالیه 

، توده های کردند یم یبازجامعه  یاسیس یزندگ

ی یا یوچی و ه ششبان پیشه رمه دار و دامدار یوی

که ، تخاری بودند )که شاید یک مردم بوده باشند(

چون هنوز مشخص نشده است. تار شان زبان و نوش

بس بزرگ  گرپاند خیتار رد( ها Yueh) ییوی نقش

بوده است و در تریلینگوی دشت ناور، رسم الخط 

در پهلوی رسم الخط های باختری و « ناشناخته»

خروشتی، چونان رسم الخط رسمی تبارز نموده است، 

تخاری  -ه شی یوی زبانشاید رسم الخط ناشناخته 

را برساند. با داوری از روی نگاره های یافت 

ی نشیمنی، می از روستاها ینه هاسفال یرو برشده 

 یرسمار، تنها نوشتار نوشت نتوان گفت که ای

توده یی نیز به کار می  طیمحبود، بل که در ن

رفت.
69

 

 

سه زبان  بهنوشته شده ی گرپاندآثار نوشتاری 

 ی سیاسی فرهنگ باالهنده نشان د ی،امپراتور یرسم

ای الیه هاست، که منافع همه  فرمانروایان آن

ی آنان هانوشتار و انتشار گسترده  تباری جامعه

 در نظر می گرفتند. کشورهمه گوشه های در  را

 

در « باختری نامه»به نوشته شده  ینسخه خطصد چند 

کلکسیون د. خلیلی در لندن نگهداری می شود که 

نامه افزون بر ، امزیلیو مزیسن.  ها آن انیدر م

ردادها، راق» -یقانونبیست سند از  شیب ،ها

، خط ها فروش و اجاره، ضمانت ینامه هاسازش

                                     
69

 انه،یم یای.، تمدن، دولت و فرهنگ آسیا دزه،الیرتو.  

 .158-150ص. ، ص. 2000تاشکنت، 
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را « یا رهاسازی هیهدنامه های  ی، گواههادیرس

شناسایی نموده است.
70

 

 

گواه آشکار بر آن  یگرپاندنفس تثبیت نوشتار 

 یکه در امپراتوراست  یفرهنگباهم آمیزی 

فیوس مان  ژان روان بود. یانهم یایآستوانمند 

(Fussman )-که  نشاندهی می کند -ینسوکاوشگر فرا

زبان باختری )آریایی( بازگرداندن کوشانی ها با 

، اداره هندحفظ با همزمان  ی،دولتچوناِن زبان 

 . ی بوده اندبه طور گسترده دو زبان

 

یی مذهبی فرقه امانه ساز همه  یکوشان حاکمان

ویشنوویسم ، یسم، بود(Saivismی مانند شویسم )هند

(Vaishnavismجاینی ،)به . کردند یم تیحماو... سم

 یاز دستاوردها یکی نی، اپنداشت این پژوهشگر

آگاهانه  یستیهمز نیا»بود.  یکوشان استیس یاصل

ی و هند یرانیعناصر ابردباری پذیرفته شده  و

ثبات  متعدد لیاز دالبی تردید یکی  امپراتوری،

«آن بود.طول عمر پایداری دراز مدت و  ی،نسب
71

 

 
 یفرهنگ یزندگ خاص دهیپدودیسم، گسترش سراسری ب

همراه با  گرپاندبود. فرمانروایان  گرپاندکشور 

 ه نمایش گذاشتن شکیبایی، بردباری و دگرپذیریب

با بازتابدهی توجه به خدایان  و یگسترده مذهب

به گوناگون در سری های سکه یی،  یهاآیین 

آرامگاه ها و  بومی نیز متعهد بوده اند. انیخدا

نشان داده شده بر  (Pantheonدینی ) تکثیرگرایی

را در  انیخداتن از  یسها، نزدیک به سکه  یرو

بر می گیرد که هیکل )فیگور( های ایشان با 

های شان به زبان باختری همراه  نامبرشمردن 

 است.

 

                                     
70

، 1997ویلیامس ن.، اسناد تازه باختری// سال  -. سیمس 

 .10-3، ص. ص. 3شماره 
71

// زبان و فرهنگ در دوره کوشانی ها. فوسمان ژ.،  

، 15کلکسیون های سکه یی و تاریخی آسیای میانه، شماره 

 .52، ص. 1988مسکو، 
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، مانند خدایان ویژه بومی ،انیخدا نیا انیدر م

و نیز خدایان  وخشخدای رود  ،ایآمودر یخدا

خدای خورشید طلوع  -رانی مانند میتراعمومی ای

 یخدا (،Oanindoهوانید ) -یروزیپلهه اکننده، 

و همین گونه، خدایان متعلق به  (Farro)فر  -آتش

ی )میسوپوتامی(، مانند نیالنهر نیبکیش های 

و خدایان (Nana) نانا  نننه یا -«بزرگ یبانو»

 -خدای مهتاب ،وسیهل -ی آفتابخدای، مانند هلن

مصری ساراپیس  -یونانی یخدا( و یا Selene) سلینی

(Sarapisو )  از جمله بودایهندنیز خدایان ،  

شایان یادآوری است که همه  دیده می شوند.

)به  خاستگاه های شاننظر از  صرفخدایان خاوری، 

طراحی )مدلیری( عتیق پالستیک  ( در سنتوایجز ش

 یژگیبا وپرداز شده اند. هر چند هم نه همیشه 

 ی عتیقه ساخته شده اند.ها

 

(Anthropomorphنمادهای انتروپومورف ) 
72

 نیاگونه  

)نمایش آن ها در سیمای  از جمله بودا انیخدا

شده و نخستین بار پرداز  ی، براانسان ها(

ی و دیگر هنرمندان، گرپاندطراحان )مدلیر های( 

سیماپردازی  بههنگام ساختن آن ها، 

و  انیداخ یکرنگاریو پ)ایکونوگرافی( 

، گونه نای رو می آوردند. یباستانپروسناژهای 

 بهیدر کتها و همین گونه سکه  یرو ریدر تصاو

ی گوناگون از هنر یو سنت ها آفرینش ندیراف، ها

جمله سنت های عهد عتیق برای بهره گیری برای 

مقاصد خودی، بازتاب می یافت.
73
  

 

« کولتی» کیپالسترواج ِگلکاری مذهبی تزیینی 

 ی،زرتشتخاکسپاری گسترش مراسم  و«( قه ییفر)»

                                     
72

انسان و  -. انتروپومورفی )متشکل از دو جز: انتروپوس 

 -ریخت، شکل، قیافه، سیما( و مشتقات آن -مورف

، «انسان ریختانه» -، انتروپومورفیسمکیانتروپومورف

، انسان نمایانه، انسان سیما، انسان «انسان شکل

 گ. -شکلیگری.
73

مقدمه یی در تاریخ فرهنگ و . استاویسکی، ب. یا.،  

 .48-47، ص. هنر توده های آسیای میانه
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از  گرپاندگواه بر پیروی بخش چشمگیر باشندگان 

 است. یسنت یباورها

 

ی نیشهرنشپدید آمده در اثر  یاجتماعاوضاع 

به  ،گرپانددر  عیوس( urbanization)اوربانیزاسیون 

مساعدت کرده  تیجمع انیبودا در م نییگسترش آ

نقش  ،بودا نییکه آرسد  یبه نظر مبود. چنین 

گروه  که از سوی ی یی را بازی می نموددئولوژیا

شد.  یمبه گونه مثبت ارزیابی مردم گوناگون  یها

که از آن بودند  یشهرگان زاد بینجبوداییان، هم 

مطالبه می شد و « یاری رسانی مساعی»یشتر بها 

با ترک گفتن که یان تازه وارد شهرهم انبوهی از 

 گانهیبشان  یسنتنگری جهان از خود را ، روستاها

 کیبه  اییبوداحساس می کردند. در آوردن آیین 

و  یبه همترازسازتوده یی، مذهب واقعا 

و  یروحان نهیمردم دست کم در زم یبرابرساز

مساعدت می کرد. ،یمعنو
74
  

 

 یفلسف ی ونید و جریان های ها ی سامانهستیهمز

 یاسیسنظام  کدر چهارچوب ی، گرپاند درگوناگون 

 خیمنحصر به فرد در تار یها دهی، از پدواحد

در  یفرهنگبردباری و دگرپذیری تمدن جهان بود. 

 ییمهم شکوفاکه شرط  ،کلمه نیمفهوم گسترده ا
حفظ اصالت سنت  به شمار می رفت، گرپاندفرهنگ 

را در  ومیب یفرهنگ ها یو دستاوردهابومی  یها

سراسر برای  یفرهنگمشترک  یارزش هاآفریدن کنار 

 گونه یی کهبه  گستره پهناور میسر گردانید.

، یک نشان می دهندسکه شناسهای  لیو تحل هیتجز

تکثرگرایی دینی  بردباری و دگر پذیری باوری،

دارای  انیخداسینکریتیک( پانتئون تلفیق شده )

، ی، هندیانه ییم یایآس -یرانیا خاستگاه های

ری و بردباروشن  نشانگر عتیقه،و یی  انهیخاورم

پهناور و تراز  یمپراتورادر  یمذهب شکیبایی

 فرمانروایان آن بوده است. یاسیفرهنگ س باالی

 

                                     
74

آسیای میانه و هند: پنج هزار سال . ماسون و. ام.،  

ی مانه // هند و آسیاپیوندهای فرهنگی و تعامل آفرینشی

 .115، ص. 2000)دوره پیش از اسالم(، تاشکنت، 
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ار و خط هم به نوشتاوایل هزاره یکم میالدی،  در

هم در زبان باختری بر شالوده  و یسغدزبان 

و در زمان باستان  یسغدآرامی پدید می آید. خط 

ه در گسترقبلی  انهیمسده های به خصوص در 

 گرفته تا میاز مرو قد -ایآسارواز پهناوری 

و زبان رواج داشت  و تبت نی، مغولستان، چیآلتا

زمینه در  ژهی، به واصلی مکالمه بزارا یسغد

 ینقش مهممردمان گوناگون بود که  بازرگانی میان

 می کرد. یباز یارتباط لهیبه عنوان وسهم را 

 

ان های سغدیغولستان، که تماس سینکیانگ و م در

خط ، و تنگاتنگ بود کیرک ها به خصوص نزدوبا ت

اویغوری قدیم هماهنگ  زبانهنجارهای به  یسغد

)همخوان، عیار، همساز، دمساز...( گردیده بود 

میانه  یایآسخط و نگارش « سپردن بزرگ»آغاز که 

ها به دست اویغور ها و سپس به  یسغدیی از 

 منچورها شمرده می شود.  

 
 ساز نقش تمدن گریبار د کبایسته است تا ی

برجسته  شمیجاده ابرسغدیان را در مسیرهای 

در بسازیم و نشاندهی کنیم. هرگاه سغدی ها 

 یه گسترش دستاوردهاب شمیجاده ابر یرهایمس

باختریان  ، نقشی مساعدت کردندو فرهنگ یاقتصاد

در شرق، عهد عتیق  ارثیه گسترشدر یان گرپاندو 

بلند مدت  ینت هاو س ییدر گسترش فرهنگ بودا

 یمذهب و جریان های گوناگون ها ستمیس یستیهمز

 به ویژه مهم بوده است.

 

به پختگی رسیده هنر و معماری بودایی  یها سنت

یانه یی در هر گوشه و کنار کشور م یایآس

فرهنگ به توسعه  ه تازه ییمحرک یروین ،گرپاند

 در  –در سرزمین های دور دست خاور زمین ییبودا

 نییگسترش آ وریا می بخشیدند.ک اپان وج، نیچ

به معنای  ،شمیجاده ابر ریبودا در طول مس

ت های بومی آداب و سن ،حذف باورها ایو  ینابود

تعامل و  دهیچیپ ندیفرا کی نیا نبود.

نو  یسنت ها تاثیرگذاری و پذیرایی آفرینشی

سنت های بومی  ریتاثآورده شده تحول یافته زیر 

 بود.
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 ییظهور و شکوفاهنگام ، در یکوشان در دوره درست

ی و فرهنگپیوندهای  تیاهم بود که شمیجاده ابر

و تنگاتنگ میان توده های گوناگون  کیروابط نزد

 تدوین و یفرهنگباهمی  یارزش ها محسوس گردیده،

 باشندگان گستره در فرهنگ های مشترک سنت 

  «پدیدار گردیدند. ایسآاور

 

 
 داکتر گوزل محی الدین اوا

 

 «گرپاند»امپراتوری  نقش

 یانهم یایآس توسعه تمدندر   
 

علم تاریخ در  های اخیر بیستم،دهه  در

دیرین باستان و  خیبه منابع تار ستانکیتاج

دسترسی یافته است که  هیهمسا یکشورها)قدیم( 

 تیواقع کامل تر ساختنو  خیتار نویسیباز امکان

ر د را فراهم می سازد. یخیشناخته شده تار های

 سدهمطالعات انجام شده در اواخر پیوند،  نیا

 است. مهم ژهیبه و نیچ ندانشمندا یاز سو ستمیب

 های گسست ناپذیر و پیوسته تاریخی و کشفیاتسنت 

منحصر به فرد زمان ما،  یو باستان شناس یخیتار

 یها آرایه ند هنوز همنتوا یاز موارد م یدر برخ

از آن  تر تمتفاو دگاهید کی را از یخیموجود تار

 در نظر پذیرفته شده است،  «یسنت»علم در چه که 

 ند.ریگب

 

علم  یبراتازه که  یجالب علمفاکت های از  یکی

« گرپاند»است، اطالعات در باره دولت شده روشن 

 انیر مددولت باره این در  اطالعاتست. نخستین ا

که در هنگامی روشن گردید ، یعلممحافل و حلقات 

 نخستین  ،نیعلوم چ یکادمی ااز سو، 1983سال 

زبان به  ینیچ یها کیتاج خیتاره باردر کتاب 

( Shuav Zhuvshinشواف ژوف شین ) شیرایو ی بانیچ

ی نشر غوریاو به زبان  1985و در سال  چاپ شد

گردید.
75

 

                                     
75

 . 14-13. تاریخ کوتاه تاجیک ها، ص. ص.  
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لی  -ینیبرجسته چ دانشمندان تدوین این کتاب،در 

 ،یی، عبدهللا سلطان، وانگ شو(Lyuzhvpinاوژفپین )

 انیگول نی، جنژی ی، ل(Mushunien) موشونین

(Gulian)ت ،( ان یونسانYunsan)گرانیو د مو ی، سوئ 

 کیتاجفشرده  خچهیتار»در اثر  .داشتندمشارکت 

، محل آن در گرپانددولت  به یبخش کوچک، «ها

سده های میانه قبلیدوران باستان و 
76

اختصاص  

ات در تحقیق ،دولت این خیتاربر  ه است.داده شد

ی که به فرهنگ انگیکنیسدانشمند  -قربان شیرین

روشنی بیشتری  تاجیک های چینی تخصیص یافته است،

افگنده شده است.
77

 

 

 ی، عربیرانیا کارگیری از منابعمحدود  امکانات

اجازه نمی داد  ینیچ سندگانینو به ،ییو اروپا

ی را انجام دهند. گسترده ترگیری های  جهینتتا 

 یی سهیمقا لیو تحل هیتجز ]از همین رو هم[ 

علوم شناخته شده در جهان  یخیتار یداده ها

نیز صورت  گرپاند دولت ییایمربوط به دوره پو

دانشمندان  یحال، در نوشته ها نیبا ا نگرفت.

 پنجصداز  شیب که گرپانددولت  ژهیبر نقش و ینیچ

یک دوجین خاندان یا آن  یدر ط عمر کرد و سال

ر گردیدند، نشاندهی دودمان جانشین یک دیگ

  گردیده بود. 

 
 گرپاند دولت بارهاطالعات در  ی،نیچ پژوهشگران

بازدید نموده  ییزائران بودا نامه هایاز سفررا 

پادشاهی خاندان  دورهدر ، دریافته اند. هند از

  ،(386-534) (Dunhuangی دون هوانگ )شمالهای 

هنگام جهانگردی،  )سده چهارم( ونیسونگ  -زائر

نشاندهی کرده بود و گردیده  گرپاندد کشور وار

  که این کشور در پامیر واقع است.

 

                                     
76

. چنانی که می دانیم، سده های میانه به دو دوره  

 قبلی و بعدی تقسیم می گردد.
77

. بیچورین، ن. ی.، آسیای میانه  و ترکستان خاوری،  

 . 88، ص. 1997آلماآتی، 
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سیوانتسزیان  -ییبوداجهانگردان از  گرید یکی

(Syuantszyan ) گرپاند کشوردر پنج روز  629سال در 

به سر برده بود. او در دفترچه خاطرات روزانه 

روزنامچه در باره سرزمین غربی »خود زیر نام 

 عتیطببه پرداز  به تفصیل( 641)« تانگ عهد بزرگ

 پرداخته است. ریپامو شرح سردارنشین های منطقه 

را  گرپاندعلی الخصوص  (Syuantszyan) انیوانتسزیس

که  می سازد  برجستهچونان یکی از دولت های عصر 

ختن و  از دیدگاه توانمندی خود با دولت های

ین ه است. او ابود (سهیقابل مقاهمتراز ) کاشغر

 گرپاندکه شاه بود  دهیکه شنرا می آورد  موضوع

و  مهر )خورشید(نوادگان شاهزاده »از  خود را

در  خوانده بود.« مهر زادگان» ود را خمردم 

. یاد نشده استکشور  نیا لیزمان تشک ،منابع

 دوم مهین را گرپاند یریزمان شکلگ ینیمنابع چ

سده یکم، اوایل سده دوم می دانند.
78

 

 

در آن شواهد مکتوب دال بر بنیادگذاری هرچند، 

 میمستق ریغ یاز داده ها یاما برخ دست نیست،

ویو  -گرپاندشهریار ست که روشن اوجود دارد. 

مقدس ( زائر Tunsho(، تون شوی )Vyushahشاه )

-32بان چائو ) ینیساالر چ سپهدر عصر را  ییبودا

در  یاطالعاتدر باره آن که میالدی( آورد  102

بر جا کاشغر  با پویایی هایش در نواحیپیوند 

 مانده است.

 

پویایی های تون  که زمان نویسد یمقربان  نیریش

ی کوشانشاه  -کنیشکادوره  اب، گرپانددر  شو

همخوانی دارد.
79
  

 

 کیدر علم درازی زمان  پادشاهی کنیشکا خیتار 

زمان  ینیبود. دانشمندان چانگیز بحث  ضوعمو

سده یکم میالدی می دوم  مهینفرمانروایی او را 

شگفتی برانگیز کتیبه  یاتکشفپندارند. 

ی روستا در )فرمان نامه او( شکایکن )سنگنبشته(

 هببغالن، در شمال افغانستان(  در استان) رباطک

                                     
78

 . همان جا. 
79

 40ربان شیرین، ص. . ق 
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روشنایی  گرپاندباختری، بر قدمت پادشاهی  زبان

در پرتو دوره فرمانروایی کنیشکا،  می افگند.

د. کیرب  طالعاتم پایهبر  تازه، کشفاین 

(Cribb)- 100میان سال های ) ی،سیدانشمند انگل- 

میالدی( تثبیت می گردد. 146-120یا  126
80

 

 

 -قرن یکم دوم مهین ،شروعبه عنوان نقطه هرگاه 

دوم را بگیریم، چنین بر می آید که  قرن اوایل

نیاورده  گرپاندرا نخستین شاه Tunsho) تون شو )

مقارن با  گرپانددولت بود. همین گونه، فروپاشی 

میالدی می گردد. درست هنگامی که  727-713سال های 

شاه  -بر پایه داده های منابع چینی، فیو شین

ی، با بخشی از باشندگان خود به تابعیت گرپاند

تبت درآمد.
81

از  گرپاند، دولت از همین هنگام 

 می گردد. دیناپد یخیعرصه تار

 
اطالعات  ندگرپا کشورباره حدود در  ،منابعدر 

به علت این اما احتماال  ی دیده می شود.متناقض

 یکه مرزها ی، زمانها استداده  یاختالف زمان

 رییتغمتحمل  یاسیس اوضاعدولت با توجه به 

 ه است.یدردگ

 

دوازدهم به فصل رویکرد  با ،ینیچ پژوهشگران 

 «نگات عهد بزرگ یغربروزنامچه در باره سرزمین »

 یها دودماندر عصر  گرپاند دولت»که می نویسند 

 یهنگام ([589-317])میان سال های  یو شمال یجنوب

در غرب تا خوارزم و در شمال  گرپاندمرزهای  که

تا کاشغر گسترش یافته و در جنوب کشمیر را در 

(  Kagylykبر می گرفت و در خاور تا کاگیلیک )

اویغور  -)کنون در استان خودگردان سینکیانگ

چین( می رسید، به اوج توانمندی  جمهوری توده یی

«.خود رسیده بود
82
  

 

                                     
80

  . Sim – Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road 

Art and Archacology. –Vol. 4- Kamakura, 1995/96y. P.75-142. 
81

 40. قربان شیرین، همان جا، ص.  
82

 . همان جا. 
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 نیس گسترهتنها در  ،گرپانددولت  شگوفایی اوج در

. در شتوجود دا بزرگ شهر دوازده، آن انگیک

، (Serlykسیرلیک ) ،(Yulerakهای یولیراک )قلمرو

)گستره  (، Arachul(، اراچول )Ingasarاینگاسار )

نفر بود   16670 ،هان دوره( در یامروز انگیک نیس

  و باش داشتند.

 

باشندگان ملک »: ( آمده استHanshu« )هان شو» در

اینگاسار  (،Serlykسیرلیک ) (،Yulerیویلیر )

(Ingasar،) ( اراچولArachul از یک )اما ، اند لهیقب

از  مگر، ( منشای ترکی ندارندyuelrیویلیرها )

 ( ها )کانامهKanکان ) به کینزددیدگاه خاستگاه 

ی سغدی ها([ اند و مسکون عنی)] ی هادها( و 

نیستند.
83

 

 

( نشاندهی می نماید Syuantszyanسویوان تسزیان )

ی همانند کاشغرها به گرپاندتار زبان و نوشکه 

 بهها گرپاند دهد کهگواهی می  هان شوبل که است 
 کان ها )کانامه ها( نزدیک اند.

 

بر  دگرپانگان دنشار بازبان و نوشتکه است  روشن

، اما همانند بوده است یمبتن یرانیاشالوده 

در  ینیحال، پژوهشگران چ اینست. در نی یسغد

ی در دوره تان )تانگ( سغدباره اشاعه رسم الخط 

، در همراه با آن در کاشغر سخن می گویند.

هست دال بر آن که در  یشواهدگاهنامه تان شو 

نوشتار هندی رایج کاشغر(، (  )در Suliسولی )

ده است.بو
84

 انگیک نیس یشناس نباستا یداده ها 

  تعارضی ندارند. اطالعات نیبا ا

 
 

                                     
83

تاجیک لرین کیسکیچی )». تاریخ فشرده تاجیک ها  

ن اویغوری، ارومچی، انتشارات خلق سین به زبا«( تاریخی

 . 16-9، ص. 1985کیانگ، 
84

، )ژونگو تاژیک فرهنگ تاجیکان چین. قربان شیرین،  

مدنیتی(، در زبان ایغوری، ارومچی، انتشارات توده یی 

 . 1992سینکیانگ، 
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بر خواهیم موضوع زبان دو باره به  پسانترما 

که هسته  گواه بر آن اند ینیمنابع چ گشت.

تاشقرغان -گرپانددولت  نخستین
85

مرکز  –کنونی 

در منطقه خودمختار نشین  کیتاجناحیه خودگردان 

سر ی توده یی چین بوده است. جمهور انگیک نیس

، ( در آن دورهYarkandقند )اری یارکند یا نیزم

 بوده است.  گرپانددولت  ریناپذ ییجدا یبخش

 

دولت در ی، نام این نیچپنداشت پژوهندگان به 

–یرانیابه و یپانتو بوده است هی، نیچمنابع 

که از پیوند دو کلمه ایرانی قدیم ساخته  گرپاند

راه یعنی راه  -«پاند»و ، کوه -« گر»شده است: 

کوهی یا راه کوهستانی یعنی نام کشور، کشور راه 

 تینشان دهنده اهمشاید ، که کوهستانی بوده است

 بوده باشد.« شمیجاده ابر»آن  بر سر راه 

 
 

 ریاسآغاز به تصرف و  گرپاند، شاه هم واقع در

 رای بچه، . نموده بود هیهمساساختن سرزمین های 

وجود  یخیتارعینی  لیدالگستره کشور،  پهن ساختن

مبنی بر متنوع  اراده گردیدن تی: تقوداشته است

با رم و که کشور را ، دریایی شمیراه ابرساختن 

درست در همین هنگام بود که  .پیوند می دادمصر 

در جنوب متصرفات خود گسترش آغاز به  گرپاند شاه

نمود و عمال سرزمین هایی تا کرانه های  و غرب

جنوبی رود سند اشغال گردید و در  جنوب تا 

  خوارزم به تصرف درآورده شد.

 

وظایف که از کاشغر، گزارش می دهند  ینیمنابع چ

از  نهمستقالگونه به  ی سرزمین های جنوبیتیامن

سرا و شاه کاروانسوی فرمانروا انجام می شد. 

مسافران ساخته، و با  پاییدنایستگاه هایی برای 

نه بایسته را برای رهنوردان این کار، زمی

 فزونشمار فراهم می آورد.

 

                                     
85

. با شهر تاشقرغان )خلم( در استان بلخ افغانستان  

 اشتباه نشود.
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شگوفایی  ینه تنها برافرمانروا  نیا های پویایی

 تیتوسعه و تقونیز برای  ، بلشمیجاده ابرراه 

 سودمند بوده است. دولتخود 

 

 طال، روصدبازرگانی پر رونقی را با  گرپانددولت 

فرآورده های  و ری، پشم، حصگرانبها یسنگ ها

ساختن کاالهای زیستاری  واردمداری و نیز دا

 .برد یم شیپ ریمس نیدر ا)معیشتی( و اکزوتیک 

 تیموقع، گرپاندبه برجسته شدن و باال آمدن 

کمک می  شمیجاده ابرآن بر سر راه  کیژیاسترات

سرزمین  ،دولت همین قیاز طرهمانا ، آن هم نمود.

دریایی با جاده میانه  یامپراتورو  یغربهای 

دوره در اهمیت آن که پیوند می یافتند  ، شمیابر

 افزایش می یابد. گرپاندشگوفایی دولت 

 

جنوب،  به گرپاندلشکرکشی های جهانگیرانه شاه 

برای  کیتیوپوله منظور دسترسی به هدف مهم جیب

حدود رسیدن به  –منطقهنخستین بار در تاریخ 

 ییایدر ریمسو گشودن راه به سوی جنوب،  یاهایدر

  بوده است. مرتبط

 
ی علمیانه از دیدگاه م یایدر آسها گرپاندچیرگی 

ها،  یکوشان است با دوره های فرمانروایی همگاه

، یفتلی ها، و هیونی ها )خیون ها (kidariکیداری )

دولت »هایی چون  ، نامخیر علم تارها(. د

)خیون « هیونی دولت»، «دولت کیداری» ،«یکوشان

های سکه های نام  از روی «.دولت یفتلی» ها( و

فرمانروایان و نیز داده های از بر جا مانده 

شناخته شده ...و  یزانسی، بیارسپمنابع اری نوشت

 اند.

 

 پژوهشگر نامدار -به پنداشت ای. و. رتویالدزه

)سکه  «نومیزماتیک»یانه، از ویژگی های م یایآس

یانه این بوده است م یایآسشناختی( پیش از اسالم 

ل های متمادی، سکه ها را به نام که در روند سا

بزنند « ضرب»، کوشان -کوشانی دودمانبنیادگذار 

دانشمند چنانی که پژوهش های چندین ساله این و 

هرگز  ،منطقه نیدر ا ادر سکه هنشان داده اند، 

یی زده نشده است و  لهیقبنام های تباری یا 
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شاهان آورده  تاصفهم  یو گاهیا لقب تنها نام 

ت.می شده اس
86

 

 

کیداری ها درست مانند یفتلی  نام ،ادیز گمانبه  

« کیدار»های خاندان های شاه های نام ها از روی 

این خاندان ها بوده  انگذارانیکه بن «یفتالن»و 

 اند، گرفته شده است. 

 

گ.[ -]خاندان هایتسلط  ی،نیچویسی ن خیتاردر 

هیونی ها یا خیونی ها و  ،کیداری ها، ها یکوشان

 گرپاند دولتزیستایی به دوره  رتبطم ها،یفتلی 

در هم، این خاندان ها نه  ، آنپنداشته می شوند

کشورهای جداگانه دارای تعامل، باهم متحد 

گردانیده شده اند،
87

بل به گمان غالب از  

 ،یکوشاندیدگاه ما، این خاندان ها )خاندان های 

کشور  به طور مداوم در هیونی و یفتلی(، کیداری

 رمان می رانده اند.ف گرپاند

 

، یعلمرای محافل ، تا کنون بچنانی که می دانیم

]خاندان های نام برده که نام کشور باستانی یی 

ظاهر شده  یخیتار یدر آن در صحنه هاگ.[ -شده

 یخیتار قیحقا نی. امانده بودشناخته بودند، نا

 ندارد. منافات علم مدرن  درشناخته شده 

 

ی محل کوشان یمپراتورهم تاریخ فروپاشی اهنوز 

بحث های فراوان است. دانشمندان، تنها بر  جر و

آرایه  ی(سکه شناسپایه داده های نومیزماتیک )

در باره حضور والیان ساسانی خود را  یخیتارهای 

در سده چهارم در سرزمین های کوشانیان پس از 

انقراض این امپراتوری استوار می سازند )زیرا، 

 مکتوب یافت نگردیده است(. تا کنون منابع دیگر

                                     
86

و.، سکه های تیورکش، فرمانروای . رتویالدزه، ای.  

 .45، ص.2001چاچ// نومیزماتیک آسیای میانه، تاشکنت، 
87

. یعنی امپراتوری کیرپاند، اصل بوده و کشور  

کیرپاندی ها به نام کشور کیرپاند یاد می شده است و 

خاندان های کوشانی، کیداری، هیونی و یفتلی تنها 

ند خاندان هایی بوده اند که در کشور کیرپا

 فرمانراوایی می کرده اند.
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پژوهشگران را فاکت موجودیت سکه های مضروب 

 ،یکوشانو  یساسانهای سکه به نمونه ، )مسکوک(

 یها نیدر سرزم یساسان انیحضور وال شهیبه اند

تیتوالتورا   هر چند ی کشانیده است.کوشان

)القاب( در نشانه های بازمانده، به زبان های 

 ،«کوشانشاه »وده است: باختری بو  انهیم پارسی

 «.یکوشان شاهنشاه»، و حتا «کبیر کوشانشاه »

 

در  با قاطعیت می توان تثبیت شده پنداشت که

 دوم ساسانی، که در سال های شاپور دوره پادشاهی 

بر ایران فرمان می راند، به راستی   379 - 309

گ.[ -کوشانی ]در خاور ایران -والیان ساسانی

حضور داشته اند.
88

 

 

داده روسی، بر پایه دانشمند  -نبرگیوا. ای. و

 نیسرزمی، راندن ساسانی ها از این سکه شناس یها

را با مساعی باهمی هیون ها و کیداری ها،  ها 

مقارن با اواخر سال های دهه هشتاد سده چهارم 

ربط می دهد. او فرازآیی یفتلی ها را در خاور 

ت خارستان در همین دوره می پندارد.
89

 

 

 مدت ،هارمشده چدوم  مهیدر نمان زیاد، به گ

در  یکوشانبر افتادن دودمان  پس از کوتاهی 

که ، وجود داشته اند یساسانوالیت های  گرپاند

کیداری ها را سرنگون کرده بودند، و سپس در این 

 جا هیون ها و یفتلی ها فرمان می رانده اند. 

 

کیداری ها و یفتلی ها را توده های  ی،نیمنابع چ

اهم خویشاوند می پنداشته اند که چنین بر می ب

آید که از بازماندگان ساک ها بوده اند. مرز و 

ها )یفتلی ها( « یی»بوم بود و باش کیداری ها و 

مناطق همسایه آن، که در اواخر و  ریپام را در

سال های دهه پنجاه سده بیستم در آغاز از سوی 

                                     
88

، آسیای میانه در دوره کوشانی. استاوینسکی، ب. ی.،  

 .432-430، ص. ص. 1998// تاریخ خلق تاجیک، دوشنبه، 
89

. واینبرگ، ب. ای، برخی از مسایل تاریخ تخارستان در  

سده های چهارم و پنجم میالدی، // نشریه قره تپه، 

 .137،ص. 1972شماره چهارم، مسکو، 
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 مفصل شکلبه پس سو (Bernshtamآ. ن. برن اشتام )

کرونولوژیک )تقویمی یا محاسبات  پایه، بر تر

دانشمند  -(Enokiگاهنامه یی( از سوی ک. انوکی )

 یعلم جاپانی، ارائه گردید، از سوی محافل رسمی

پذیرفته نشد.  یاسیسانگیزه های به بنا  ی،خیتار

 تیواقعهم، به رغم در دست داشتن   موضوعخود 

میهن شد و  ی سپردهفراموشبه ، علمی مسلم یها

 یایسگوشه های گوناگون آهم در توده ها را  نای

آ. م. ماندل اشتام ، ی همزمان یانه نمایاندند.م

(Mandelstam)  )یفتلی ها را با هیونی ها )خیون ها

ها در بدخشان به سر می بردند، آن  شتریببخش که 

یکی می پنداشت.
90

 

 

شناخته شده دانشمند  -ل. ان. گومیلیوف

س، بر آن بود که گستره بود و باش یی روایسآاور

 کوهستانی پیرامونکشور در »یفتلی ها دقیقا 

از  یکی»موقعیت دارد. او می پنداشت که « ریپام

 ه( بودBaidiدی ) نیاکان یفتلی ها، قبیله بای

ی ها در سده از آن در دوره کوشان یبخش است که

از روی و یفتل کوچیده دره  به های یکم و دوم 

ها )به « یی»نوی یافته بودند: م انام دره، ن

زبان چینی(، یفتلی ها )به زبان یونانی( و 

 هیاطله )به زبان عربی(. 

 

گومیلیوف برای مدلل ساختن برداشت های خود 

یا « ایفتل»توپونیم )نام گیتایی یا جغرافیایی( 

نام منطقه یی در کرانه های رود پنج در  -یفتل

بدخشان
91

شاید جایی که  -را به کار بست 

سردارنشین یفتلی در آن قرار داشت و به گونه یی 

 گرپاندکه در باال خاطر نشان گردید، از سوی شاه 

 تصرف گردیده بود. 

 

                                     
90

. ماندل اشتام، آ. م.، پیرامون برخی از مسایل  

ریختیابی قوم تاجیک در بین النهرین آسیای میانه یی 

-])منظور از رودخانه های سیر دریا و آمور دریا است

 .62، جلد بیستم، ص. 1954گ.([،// آسیای میانه، 
91

یفتلی ها و همسایگان شان در . گومیلیوف، ال.، ان.،  

پژوهشکده سراسری دیموگرافی روسیه،  ، //سده چهارم

 .62،ص. 20، جلد 1959
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گونه به (، K. Enokiک. انوکی ) -جاپانی پژوهشگر

زمان با  همنیز شد، یادآوری باال  یی که در 

روی ، از نخستین یفتلی ها را ستگاهیزگومیلیف، 

غرب یفتل،  توپونیم و ینینابع چداده های م

می انگاشت. بدخشان
92

   

 

دانشمند چینی می  -(Syuantszyanسیوان تسیان )

را  گرپاندگذشت تا قرن  نیچند»که یسد نو

 «. )یفتلی( تصرف نمود« دیئن -او»پادشاهی 

 

برهه در توانست  گرپاندچنین بر می آید که 

 شو هندوک ریپام یکوه لیقبا ریختیابی خود، همه

 تصرف بیشتر به چیزی که  -را با هم متحد گرداند

یکجا و شمال هند یانه م یایآسگستره های پهناور 

چی یا یو، ئه شییوماهبانویان )آمده  لیقبابا 

 یتورامپرارهبری نخستین به  ((yuechzhiyیویچژی )

 .مساعدت نمود ی،کوشانخاندان  –یانه م یایدر آس

 

باره  درشواهدی ( Houhvnshuکتاب هوهاونشو ) در

کودزولی یا کوجوال  -یپادشاه کوشاننخستین 

 پس از»( حفظ گردیده است: Kudzule Kadfizکدفیزس )

و اندی سال، یبغو یا یاگبو سال صد  کگذشت ی

(Yabgu - )سردار( گویشانی )کوشانی- 

چهار (Kudzula Kadfiz) کیوتسزیوکیو یا کودزوال کدفیزس

 خود را پادشاهشهزاده دیگر را سرکوب نمود و 

گویشانی)کوشانی( خوانده  –خواند. پادشاهی او 

( )پارتی( جنگید، گاوف Anxiمی شد. او با انسی )

(Gaof ،را گرفت و سپس به پادشاهی خود )کابل( )

پادشاهی پودو )آراخوزیا یا ناحیه غزنی( را وصل 

کشمیر( نیز چیره - Gibinگردانید و بر گیبین )

 «گردید...

 

باال، با  یدادهایو رو ها (تیواقع) فاکت هاهمه 

 گرپاند خیتار قیحقاباره منابع در مدارک 

سال کوجوال کدفیزس طی در واقع،  همخوانی دارند.

شهریار توانمند به ی متمادی فرمانروایی خود ها

                                     
92

 . Enoki K. / On the Nationality of the Ephtalites// The Toho Bunko ( The 

oriental Library) - Nr. 18, Tokyo, 1959, p.23, 27.  
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در آن باختر ) مبدل گردید که دولت گسترده کی

-]سرزمین کنونی(، کرانه چپ آن راعمدتا دوره 

خود  طرهیس ریز را و شمال هند «ستانافغان»گ.[ 

 داشت.

 

 نبود.دولت به شدت متمرکز  نی، اهم نیبا ا

 Kudzule Kadfizوجوال کدفیزسک از، که بومیحاکمان 

ی برخوردار استقالل بزرگ اطاعت می کردند، از

از سوی   شاید ها  کهسکه  تنوع که  بودند

ضرب زده می شدند، گواه بر آن  فرمانداران بومی

و شت دانسکه وجود کشور هنوز نوع واحد در   .است

، رومامپراتوران به ضرب زدن سکه های ها  آن

خترو با یونانفرمانروایان یپادشاهان پارت، 

کاپیسا
93

 ادامه می دادند.

 

-از خاندان کوشانی گرپاندعهد شاه چهارم  در 

نقل مکان کرد. به بلخ ، ظاهرا کنیشکا، پایتخت

است  دال بر این که  مکتوبی حفظ گردیدهمنابع 

برخاسته از همین استان )بلخ( بوده خود کنیشکا 

 ی دونگ هوانگخط یاز نسخه ها یکیدر  است.

(Dunhuang( )تدوین گردیده  تیمتن به زبان سانسکر

آمده  ،(ی آن ادامه یافته استتنو در ترجمه خ  

کنیشکا از دودمان فرمانروایان بلخ »است که 

 دلل بودن و موجه بودنمسند  نیا «.برخاسته است

رو به گسترش  یورتبه مرکز امپرا تختیپاانتقال 

 گونه هماندر آغاز، ، را توضیح می دهد. آن هم

فتوحات  یگرپاندشاه  یادآوری گردید،که در باال 

به رسیدن  یتالش برا، با جنوبراستای خود را در 

 متوجه ساخته بود.  ییایدرهای راه 

 

در سنگنبشته رباطک،  یادشده یافت شدهفرمان در 

زیر شمال هند که ی شهرهافهرستی از مهمترین 

: حاکمیت کنیشکا درآمده بود، آورده شده است

                                     
93

 .419-418. استاوینسکی، ص. ص.  
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پاتالیپور  (،Kausambiyaکاوسامبیا )ساکت، 

(Pataliputra  )و  ( چمپChamp. )
94

 

 

 د کهنده یدر هند، نشان مشده فتح های شهر فهرست
ک خود کنیشکا توانسته بود به هدف جیوپولیتی

کنیشکا  کشورره گشوده بود. دیگر  ایاو دربرسد. 

( Narbad) نارباد رودخانهتا خوارزم گستره یی از 

در این  گرپاندرا در بر می گرفت. جنوب هند در 

 ی مبدل می گردد کهمندورنی یورتبه امپرا دوره

یانه پدید م یایقلمرو آس دربار نخستین  یبرا

 آمده بود.

 

 داریپاکاردهی ه ب یورامپراتگستره پهناور 

ترانس کانتیننتال  کیپلماتید ریمس نخستین

، شمیجاده ابر -)سراسر قاره یی( در تاریخ بشریت

 که یمردم درآوردن توده های .مساعدت می کرد

، یانهم یایآسهای کنونی قلمروهنگامی باشندگان 

 رانیاز ا ییبخش هاو افغانستان، پاکستان، هند، 

از  ینسب تیت واحد و امندول کبودند، زیر چتر ی

منجر به رشد شهرها،  ی،خارج یمداخالت نظام

 .گردیده بود اقتصاد و فرهنگ ییشکوفا

 

به  ی،اسیعرصه س در گرپاندپدیدآیی امپراتوری 

ی خاور و باختر مساعدت تمدن هادرهم آمیزی 

در باختر تقریبا با به نوبه خود ، گرپاندنمود. 

قاره م در در آن هنگا رم هم مرز شده بود.

فرمان می راند:  یاتورچهار امپردر عمل  ایآسارو

امپراتوری  ،گرپاندان، امپراتوری هامپراتوری 

 روم. امپراتوری  ی )پارتی( واشکان

 

که  آمده است 250-245یی سال های در متون بودا

، نی)چتقسیم می گردد: جهان به سه بخش  سراسر

ل های سا و در اسناد(( گرپاندکوشان )بخوان رم، 

بخشی از خاک که  هنگامی، میالدی  281 ایو  266

« انآسمپسر »هند از دست رفته بود، سخن از چهار 
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 ویلیامس، ن.، اسناد نو -. نگاه شود به: سیمس 

(، 222)3باختری، //پژوهشکده سراسری دیموگرافی روسیه، 

 .4، ص. 1997مسکو، 
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 و یکوشان رومی،، ینی: چمی رود)امپراتور( 

هندی.
95 

 

فرمان شاه کنیشکا این است شده در فاکت مهم یاد 

متن فرمان را به زیان آریایی تدوین  اوکه 

وجود نداشته  ین،زبانی که پیش از ا -نموده بود

.بود
96

 -ر باخترباختری که د -زبان آریایی

تخارستان تا اوایل سده هشتم حفظ گردیده بود، 

زبان با  یونانزبان ی جاگزین ی،در حوزه رسم

یی در ایآریی بومی می گردد. زبان ایآر -باختری

پهناور در گستره  پهلوی زبان های بومی،

 . زبان مراودات بود ی،امپراتور

 
شور ک آیین دولتی که نویسند یم ینیچ منابع

بودیسم بود. مگر، چنین چیزی مشروط  ،گرپاند

پنداشته می شود. چون در گستره پهناور 

امپراتوری، به دشوار بتوان از چیرگی تنها یک 

سرسخت خود  ،شاه سخن گفت. در آن دورهآیین 

شمرده می  یمعنو هبربود و ر ییوداپابند آیین ب

 سمید که بودنده ینشان م یسباستانشنامواد  شد.

دوره کنیشکا رخنه نموده،  باختر دردر سرزمین 

ها در سده های هفتم و هشتم  عربات حوفتتا زمان 

شمال میالدی رسمیت داشته بود و در بخش های 

خاوری تخارستان، در پامیر و پیرامون آن، دست 

سده نهم ادامه داشت. تا آغازکم 
97

 

 

واقع  ییودابه شده شناختبناهای یادبود  نیچن 

قره تپه، فیاض ، انیبامیانه چون م یایدر آس

عهد در  ...وکافرنهان، اجنه تپه  تپه، قلعه

ند، چپدید آمده بودند. هر  گرپاند دولتشگوفایی 

گواه بر همزیستی  یباستانشناسداده های ، باز هم

 آیین ها اند. گربا دی سمیبود

 

ه در آن در این بود ک گرپاند یامپراتوربرجستگی 

و  یفرهنگ و تباری بلندی سنت های رنگارنگمدت 

                                     
95

 . 429. استاویسکی،... ص.  
96

 . 4. سیمس ویلیامس، اسناد نو باختری، ص.  
97

. استاوینسکی، ب. یا.، سرنوشت بودیسم در آسیای  

 .167، 156، ص. ص. 1998میانه، مسکو، 
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در همزیستی  یمذهبگوناگون  و جنبش های هانظام 

 به سر می بردند.

 

شمرده می شد  شرویپ یدئولوژیا سمیبود ند،چ هر

با آن  (،یان مومنی بودندحاکمان بودا چون خود)

شیوایسم یا  ،ینیسمج کشور آیین هایی چون در هم،

ی و مانوی یا ، زرتشت(Shaivismشاویویسم )

 .شتوجود دا( Manichaeismمنیشایسم )

 

ات انیو جر یو فلسف ینید یهاتنوع نظام  یستیهمز

، از یاسیواحد س سامانه کچهارچوب ی، در آیینی

تمدن جهان  خیمنحصر به فرد در تارپدیده های 

 ی،فرهنگبردباری، شکیبایی و یکدیگرپذیری است. 

که پیش  ،کلمه یواقع فهومم نیدر گسترده تر

را امکان  نیبود، ا یفرهنگ ییمهم شکوفازمینه 

 یو دستاوردهابومی  یاصالت سنت هامی داد تا 

گستره  یو برارا حفظ کرد  یمحل یفرهنگ ها

ی مشترکی را فرهنگ یرزش هاکشور، اپهناور 

 پدیدآورد.

 

در  یمذهب یبردبار درست از همین هنگام است که

به یک سنت  ها کیتاج خیتاردرازای سراسر 

مواد ماندگار تبدیل می گردد. به گونه یی که 

ی نشان می دهند، هرگاه در هنگام باستان شناس

 یبر روکنیشکا،  پدر -فرمانروایی ویما کدفیز

را بازتاب می دادند،  وایش سیمای سکه ها، تنها

کنیشکا )به گواهی آنالیزهای  زماندر 

به  یمذهب یربردبانومیزماتیکی )سکه شناختی((، 

 نندهک قیتلف  گاهترازی رسیده بود که نیایش

به سی تن  انیخداباورهای گوناگون بود و شمار 

یانه یی، م یایآس -یرانیا می رسید که خاستگاه

یی و عهد عتیقی داشتند که خود  انهی، خاورمیهند

پهناور و  یمپراتورادر  یمذهبنشانگر بردباری 

شهریار آن  یاسیفرهنگ ستراز باالی  و  گسترده

 است.

 
جلب توجه به  یبرای است تالش، تنها مقاله نیا

دست زمان  به  عینو در  «شناخته شده»وضوعات م

( و ی هاکوشانمانند موضوع ) هسپرده شدفراموشی 
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گوشه از  یاریبسبر که  کشفیات تازهجلب توجه به 

ترین کهن های تاریک مسایل مربوط به شکلگیری 

آن ها در  یها شهیرانه و یم یایدر آسدولت ها 

 منطقه روشنی می افگند.

 

به هر رو، خواستیم یادآور شویم که هستند فاکت 

که کشوری به نام  د نهمی د نشانکه  یبعها و منا

های سنت  ساله و با پنجصد تاریخ  با گرپاند

 وجود داشته است. انه،یم یایدر آسدولتداری 

 

، مدت این دولت دیرپا و مسن با عمر دراز خود 

ها برای علم امروزی تاریخ ناآشنا مانده بود. 

چندی پیش، آرایه های تاریخی در  نیتا هم رایز

باستان زمینه، بر شالوده داده های ناچیز 

پاره های اندکشمار و  یک، سکه شناسیکشناس

 اریک بنا می گردید، تا این کهنوشتبازمانده 

منابع به بررسی پیگیرانه  نیعلوم چ یآکادم

همت گماشت و نام  کیتاج خیمربوط به تارب مکتو

را وارد مدار علمی « گرپاند»شایسته کشور 

  گردانید. 

 
، که دراززمان  نیچندر یک  گرپاند دولت یتوجودم

 کیداری و ، یکوشاندر طی آن، دودمان های 

یفتلی، یکی پس دیگری روی کار آمدند، تهدابی را 

 ده توده های باشناز  یاریبسبرای دولتداری 

 به موضوع توجهیانه ساخت که سزاوار است م یایآس

 پژوهشگران مبدل گردد.از  یاریبس شایان

 

در  تازه سده بیستم پژوهش های، در پرتو کنون

مساله گردآوری و  ی؛شناس باستانو  خیتارعرصه 

 دری آن ها خیتارو تفسیر داده ها  جمعبندی
و لزوم « گرپاند»دولت شناخته شده چهارچوب 

 نیان تاریخ این دولت پدید می آید. تدوی

 یمرا ن( یخی، تاریمطالعات جامع )باستان شناس

باستان  یداده هابه سنجش گرفتن توان بدون 

 یدانشمندان کشورهاپژوهش های و  نیچ یشناس

  «انجام داد. هیهمسا

 
 یادداشت:
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چینی که به ( Hepantuo)ی «هیپانتو»در باره واژه 

)کشور راه  رپاندگیا  «گرپاند»پارسی دری 

 :  نموده ایمترجمه  کوهستانی(
از این رو، ، نداردحروف  ینیزبان چمی دانیم که 

با ایماها )هیروغلیف ها( سر وکار داریم. بانو 

محی الدینوا این واژه را از زبان اویغوری 

نیست،  Hون در زبان روسی حرف چبرگرفته اند و 

جای  به ،هر کلمه یی را که دارای این حرف باشد

می را می نشانند. از این رو،  «خ»یا « گ»آن  

هم  و یا« خیرپانت»یا « گیرپانت»بایست به شکل 

می نوشتند. اما به « گرپانت»شکل درست تر آن 

نوشته اند که درست نیست. من در « درپانیک»شکل 

در ، با ایشان 2011دیداری در شهر دوشنبه در 

گفتند من . ایشان زمینه خواستار توضیحات گردیدم

نمی دانم که چرا در زبان اویغوری به جای 

کیرپاند نوشته اند. من هم با تکیه بر  -گرپاند

سرچشمه اویغوری کیرپاند نوشته ام. تالش می کنم 

شمندان ندر سفر آینده ام به سینکیانگ با دا

اویغوری در زمینه به کنکاش بپردازم تا علت را 

 دریابم.

  

بهتر است در »که اختم خاطر نشان سبه هر رو، من 

زیرا  گرپاند بنویسند. -آینده به جای کیرپاند

ت مانند روسی کوه را سدر زبان پارسی قدیم در

می  «غر»می گفتند که همین اکنون در پشتو  «گر»

ما غرجستان داریم که دقیقا کوهستان  گویند.

داریم که باز هم همان غر  «غور»معنا می دهد. 

م که کوهبند معنا می یا گر است. غوربند داری

دهد و شاید هم گورپند )گربند( یعنی همین 

گرپاند بوده باشد. به زبان روسی  هم کوه را 

  می گویند که گوره نوشته می شود.  «گره»

 

از سوی دیگر، کیرپاند می تواند کسانی را که 

بخواهند در زبان چینی به پژوهش در باره این 

 : گم سازد زیرا واژه  بپردازند راه
صدا  «که» ینیچ فیروغلیصدا در ه نیا -«ک» 

 . دهدی م

 دارد. را  «تهه» یصدا -«ت»
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 یچگاهیه ینیکلمه چ چیه ،و مهمتر از همه...

 ی( بهای حرف می)بهتر افاده نما یبا صداها

 .ابدی ینمپایان صدا 

است که با  یاریبس ین)صدا( هاحل ینیدر زبان چ 

 .شود ی م مفهوم کلمه گم ،نحل رییتغ نیاندکتر
قابل بحث است  درپانیهم در به اصطالح ک« پ»رف ح 

در  رپانتیکلمه ک قیاز مطالعه دقتنها پس و 

 ب» ایو است « پ»می شود دریافت که  ینیزبان چ

شمال  «یبِ »و د رندا« ب» یصدا ینیزبان چ رایز«: 

و  نگیجی)ب نگیتسیدر اول نام بِ  می دهد کهمعنا 

  .اردرا د« پ» ی(، صدانگیکیپ ای
مانند  ییو صدا ستین ینیچ یهم در صدا« د»رف ح 

  .( پشتو را داردټ)
 

 ییاروپا یهاونریسیم ،بعده ب مشانزدهسده از  

ایماها تا  نددی( کوشمسیحیانبه ویژه )

 سندیبنو ینیرا به حروف الت ینیچ ی(ها فیروغلیه)

که  ستمیده بس یبعد یرا در دهه ها وهیش نیو هم

کار ه آوردند، ب فیروغلیه در ف رمیها ر ینیچ

از پس معمول شده است که  ،لحاظ نیبردند. بد

 نی. اشودی نوشته م ینیآن به الت یداص فیروغلیه

 نامند.   یم «نیین  یپ»را  پسیترانسکر

 
 

 
 پیوست:
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استاد زبان  و ادبیات پارسی دری  -آقای داوری

در دانشگاه هایدلبرگ آلمان در زمینه این که 

ا زبان خود را آریایی می خوانده چرا نیاکان م

اند، مقایسه بسیاری جالبی میان زبان های 

 گوناگون منطقه ما انجام داده اند: 

، «هند و آریایی»نیاکان ما، یعنی اقوام ...»

نامیده و زبان خویش را هم  «آریایی»خویشتن را 

می گفتند. در متون ویدایی سخن از  «آریایی»

āryā  vāc «است «فتار آریاییزبان آریایی، گ
i.

 

، «زبان آریایی»منظور سرزمینی است که در آن 

 می شد. سخن گفته یعنی زبان سانسکریت ویدایی 

پیش از میالد(  ۵۱۹شاه هخامنشی داریوش اول )

نخستین کسی بود که کارروایی هایش را به به 

 -نوشت و برادران ایرانی ariya «آریایی»زبان 

ندگان باختر و در شرق، یعنی باش ویآریایی 

و  airiiaفرارود هم خویش را به زبان اوستا ایریه 

ایریانیم ) airiianǝm  vaējahسرزمین آبایی شان را 

( می نامیدند.ویجه
ii
  

 

زبان » ariao  oaso  سخن ازهم  ندر دوره های پسی

رباطک به زبان باختری،  هاست )سنگنبشت «آریایی

 نگاه شود پایین با شماره پ(.

د به عنوان نمونه از هر ساحۀ فرهنگی درین مور

 یک مثال می آورم:

است. نگاه  āryaآریه نام آریایی های هند،  :آ

به ریگ ویدا )سانسکریت باستان(، برای مثال شود 

که در آن یک  ۱۸ - ۱۷، فقره ۱۱، ترانه ۲کتاب 

 را چنین خطاب می کنند:  Indraموبد خدای إندرا

apāvṛṇor  jyotir  āryāya  ni  savyataḥ  sādi  dasyur  indra 

sanema  yé  ta  ūtíbhis  táranto  víśvā  spṛdha  āryeṇa  dásyūn 

)اپافرنور جیوتییر آریایه  نی سفیته سادی 

دسیور اندرا! سنیمه  یی  ته  اوتیبهیس ترنتو  

 ویشوا سپردهه  آرینه  دسیون(
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تو برای آریایی ها روشنایی را پدید آوردی و »

 را چپ کنار گذاشتی آه خدای إندرا!  دسیوها

ما امیدواریم تا به یاری تو به همه مخالفان 

فایق آمده و یکجا با آریایی ها به دسیوها غلبه 

کنیم "
iii

 

در  āryaچه کامال واضح است، این است که کلمۀ  آن

است )نگاه شود  «شریف»متون ریگ ویدا به معنای 

هایی  ( و به انسان۵۰و  ۴۸به پانوشتی شماره 

گفته می شد که زبان، افکار و عقاید دینی آن ها 

نامیده   Dasyuبا مردمان بومی وادی سند که دسیو

می شدند، فرق داشت. یعنی آن ها در چهارچوب یک 

دینی ویژه خود شان زندگی می  -نظام اجتماعی

کردند
iv

. در ریگ ویدا این واژه به شکل صفت هم 

کاربرد که  آمده است و این خود بیانگر آن است

آن به شکل صفت نمی تواند تبعیض و برتری نژادی 

 را در پی داشته باشد. 

 

به همین مفهوم سده ها معمول  «آریایی»واژۀ 

بود. بنا به آثاری که تازه در دره های گلگیت 

)در شمال پاکستان( کشف شده اند، این واژه تا 

پس از میالد هم کاربرد داشت. ۶۵۰
v
 

 

شی )مانند داریوش اول و پادشاهان هخامن ب:

و از  «پارسی»خشایار شاۀ اول( خود را نه تنها 

می خواندند، بل که خود را « پسر یک پارسی»

هم می شمردند. به  «نسب آریایی»و از  «آریایی»

طور مثال داریوش اول در سنگنبشتۀ نقش رستم 

 می گوید: ۲فقرۀ 

adam Dārayavauš xšāyaϑiya vazṛka, xšāyaϑiya xšāyaϑiyānām … 

 Vištāspahyā puça, Haxāmanišiya, Pārsa, Pārsahyā  puça, Ariya, 

Ariyaciça 

)ٲدم داره یه وهوش کشایه سیه وزرکه ،کشایه سیه 

کشایه سیانام .... ویشتاسپهیا پوسه، هخامنشیه، 

 پارسه، پارسهیا پوسه،
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 اریه، اریه چیسه( 

من داریوش )هستم( شاۀ بزرگ، شاۀ شاهان، پسر »

ویشتاسپ، یک هخامنشی، یک پارسی )و( پسر یک 

«پارسی، یک آریایی از نسل آریایی
vi 

ساسانیان از سده سوم پس از میالد به پس، در 

 «شاهنشاۀ إیران و أنیران»سنگنبشته ها خویش را 

 ( می خواندند.ایران و غیرایران)یعنی شاهنشاۀ 

است،  آریاییبه معنای  یراناپارسی میانۀ در 

  ۱۵به پانوشتی شماره نگاه شود 

شاهپور اول شاه ساسانی در آغاز سنگنبشته کعبه 

زردشت که به سه زبان پارسی میانه، پارتی و 

 چنین گوید: ،یونانی نوشته شده است

 متن پارسی میانه:

An mazdēsn bay Šāpuhr šāhān šāh Ērān ud Anērān kē čihr az 

yazdān 

 متن پارتی:

Az mazdēzn baγ Šāpuhr šāhān šāh Aryān ud Anēāryān kē čihr až 

yazdān  

)از مزدیزن بغ شاپور شاهان شاه ایران ا ود 

 انیران که چهر اژ یزدان(

من مزدا پرست شاهپور بزرگم، شاهنشاه ایران و »

 «غیر ایران، که نسبش از خدایان است
vii

 

 

در این جا اقوام دیگر  «غیر ایران»منظور از 

ی نیستند. یونانیان اند، یعنی که آن ها پارس

می نامیدند اما در عین  «آریایی»نیاکان ما را 

زمان به خاطر تمیز از یونانیان در عین متن آن 

می  «بیگانه»(، یعنی Barbarisها را بربرها )

نامیدند. این نوع رد و بدل شدن نام ها نشان می 

دهد که منظور تنها تمیز یک قوم از قوم دیگر 

رخی موارد در اثر جنگ ها بوده است )البته در ب

و دشمنی ها یک قوم تنفر و انزجار خود را از 

 قوم دیگر تبعیضانه نشان می داد( 
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برادران ایرانیان در شرق، زبان خود را  پ:

می نامیدند. نگاه شود به  «آریایی»همچنان 

سنگنبشتۀ باختری رباطک که در سال نخست جلوس 

الدی( می ۱۲۷کنشکا امپراتور کوشان )در سال 

نوشته شده و یکی از مهمترین اسناد تاریخی است 

که از هر جهت با اهمیت می باشد )نگاه شود به 

(. کنشکا خواست تا کارنامه هایش را ۵عکس شماره 

)فتوحات، شجره نامه و خدایان را که کوشانیان 

به آنان معتقد بودند و یا در ساحۀ امپراتوری 

ه به میراث تقدیس می شدند( برای نسل های آیند

بگذارد همان به گونه که هخامنشیان و ساسانیان 

هم این کار را کردند. چنین می نماید که این 

مساله برای کوشانیان خیلی مهم بود. ایشان 

امپراتوری بزرگی را به میان آوردند که در کنار 

امپراتوری چین و امپراتوری روم )هند مستعمرۀ 

بود که در آن  امپراتوری کوشان بود( سومین قدرت

زمان در جهان معلوم وجود داشت. کنشکا در آغاز 

می  -۴تا  ۳سطر -این سنگنبشته به زبان باختری

 گوید:

οτηια  ι  ιωναγγο οασο οζοαστο, ταδηια αριαο ωσταδο. 

ταδο αβο ιωγο χþονο αβο ι ιυνδο φροαγδαζο = 

otēia i iōnaggo oaso ozoasto, tadēia ariao ōstado. 

tado abo iōgo xþono abo i iundo froagdazo. 

)ا وتیه  إی  إیونانگ  واس  اوزواست، تدیه  

اوستاد. تد أب ایوگ کشون أب  إی إیوند   اریاو

 فرواگدز(

و وی )یعنی کنشکا( فرمان نوشتن آن را »

)کارروایی هایش را( به زبان یونانی صادر کرد. 

ر سال نگارش شد. پس د «آریایی»سپس آن به زبان 

 «یکم سلطنت این فرمان تا هند اعالم شد

 

اگر چه منظور درین جا زبان است اما این زبان 

طبعا منسوب می شود به گویندگان آن که عبارت 

باشند از آریایی های ساکن خاورزمین
viii
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جالب این است که تشابۀ متن سنگنبشتۀ رباطک را 

در سنگنبشته های هخامنشیان می بینیم. داریوش 

 ( می گوید:۷۰در سنگنبشتۀ بیستون )فقرۀ  اول

ϑāti Dārayavauš xšāyaϑiya: vašnā Auramazdāha ima dipiciçam, 

taya adam akunavam patišam ariyā. Utā pavastāyā  utā carmā 

gṛftam āha. 

داره َیه وهوش کشایه ِسیه: وشنا أوره )ساتی 

م مزداهه إیمه دیپیسی چم، َتیه أدم أکونوم َپتیش

 أریا.ا وتا  َپوستایا ا وتا چرما گرفتم آهه(

داریوش شاه گوید: بنا به خواست اهورامزدا این »

نسخۀ سنگی است که من دستور نوشتن آن را به 

زبان آریایی دادم و آن به روی تیکر و چرم هم 

 «گرفته شد.

منظور داریوش این است که وی فرمان نوشتن این 

ش که آن را نسخه سنگی را به زبان مادری ا

 می نامید، داد. «آریایی»

 و در اخیر می گوید:

utā niyapaiϑiya utā patiyafraϑiya paišiyā mām. Pasāva ima 

dipiciçam frāstāyam vispadā antar dahyāva. Kāra hamātaxšatā. 

)ا وتا نیه َپیسیه ا وتا َپیتیه فرسیه پیشیه مام. 

نتر پساوه إیمه دیپیچم فراستایم ویسپدا ا

 َدهیاوه. کاره هماَتخشتا(

و آن )یعنی متن سنگنبشته( نوشته شد و پیش من »

 خوانده شد. پس )نسخه( این سنگنبشته

را فرستادم به همه جا به اطراف. مردم )درین  

  «بخش( همکاری کردند

)نگاه شود به فهرست منابع در پی نوشت شماره 

 (۸۷، ص ۵۱

باستان چنین همانندی ها میان دو متن پارسی 

داریوش و متن باختری کنشکا نمی تواند تصادفی 

باشد بل که به زعمی نشانه آن است که کوشانیان 

هم همزبانی و نبز همتباری بودن آریایی خویش را 
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خود و باشندگان  کشورادعا می کردند و استقالل 

 «آن را در شرق تمثیل می نمودند.

 

 پیوست شماره  دو

 یادمان های کوشانی

تندیس ها و سنگنبشته های بازمانده از  سکه ها،

کوشانیان کمترین تر دیدی در اروپاییدی بودن آن 

ها بر جا نمی گذارد. موهای دراز، ریش انیوه، 

درخشان همه و بینی های بزرگ و چشمان دورنرفته 

همه گواه بر سفیدپوست بودن و اروپاییدی بودن 

 آن ها است.

  

 

 

 

 

 سکه زرین هویشکا
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 رین شیواسکه ز

 
 سردیس یک شهزاده کوشانی یافت شده در ازبیکستان

 

 

 
 

 -سکه زرین شاهشنشاه کنیشکا و سکه  زرین الهه ننه

 در گستره امپراتوری کوشان بزرگترین ایزدبانو
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i
و  ۹، بند ۸فصل   Kauṣītaki  Āraṇyakaنگاه شود مثال به .  

Aitareya  Āraṇyaka  وغیره. در مورد منابع  ۵، بند ۳فصل

و در  ۵۱پارسی باستان نگاه شود به پانوشتی شماره 

 .۵۳مورد منابع باختری به پانوشتی شماره 

ii
درین   «یجهآریانا و»تعیین سرزمین اصلی  باره در .  

اواخر پژوهش های مهمی صورت گرفته است. از جایی که  

طوری که از عنوان این  –درین باره کدام سند مهم 

که تازه کشف شده باشد در اختیار  -رساله بر می آید 

 به آینده.می پذاریم نداریم، بحث روی این موضوع را 

iii
 ..Theodor Aufrecht: Die Hymnen des Ṛigveda, 2. Auflage, Bonn 1877, 

1. Teil, Maṇḍala II, 11, 17-18, 184  

به شکل مفرد  ین جادر دسیوو   آریاییاگر چه واژه های 

آمده، اما واضح است که معنای اسم عام را دارند چون 

که در دیگر فقره ها در حالت جمع می باشند، نگاه کنید 

: "آه خدای ایندرا ۸، فقره  ۵۱، ترانه ۱کتاب مثال به 

 .«بین آریایی ها و دسیو ها فرق قایل شو...

جا  ویدا )سانسکریت باستانی( درینن ریگ واساس مته ب

می  «شریف، نجیب»آریایی ها مردمانی هستند که خود را 

پنداشتند و دسیوها کسانی اند از نژاد دیگر یعنی غیر 

 آریایی.

است  -dahyu معادل کلمۀ هندی دسیو در پارسی باستان دهیو

)والیات( می باشند که  «کشورها، ممالک»ظور بیشتر که من

در تصرف هخامنشیان بیرون از میهن آبایی شان در آمده 
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قوم »یا  «ملیت»بودند. معادل آریایی آن به عنوان یک 

)کشسره( و در پارسی باستان  -xšaθraدر اوستا  «معین

xšaça-  کشسه( است که در سنگنبشته های داریوش به(Arya 

 ه است.تبدیل شد

 ,G. Gnoli: Le Dieu des Arya. In: Studia Iranica 12نگاه شود مثال به: 

1983, 7-22 

iv
نگاه کنید مثال به این متن که ازآن عقاید دینی .  

آریاییان با خدایان مخصوص خود شان و مراسم دینی ویژه 

شان که با نوشیدن سوما برای تقدیس خدایان برگزار می 

 -۱، فقره ۱۴، ترانه ۱ویدا کتاب  شد، نمایان است )ریگ

۴:) 

aibhir agne duvo giro viśvebhiḥ somapītaya devebhir yāhi yakṣi ca 

ā tvā kaṇva ahūṣata gṛṇanti vipra te dhiyaḥ devebhir agna ā gahi 

indravāyū bṛhaspatim mitrāgnim pūṣaṇam bhagam ādityān mārutaṃ gaṇam 

pra vo bhriyanta indavo matsarā mādayiṣṇahvaḥ draspā madhvaś 

camūṣadaḥ 

با تمام این خدایان بیا آه اگنی، به دیدن تالش ها و »

مناجات ما تا که سوما را بنوشی ) که در اوستا هوما 

 است( و مراسم قربانی را اجرا کنی.

به تو کنواها ندا کردند. آن ها اندیشه های حکیمانه  

و مبلغ توانا، آه اگنی، بیا ترا ستایش می کنند، آه ت

 با تمام خدایان!

آه اندرا، وایو، بیرهسپتی، میترا، اگنی، پوشن، بهگه، 

ادیتاس و مروت ها! برای شما نوشابه الهی و مست کننده 

 آورده می شود،

 .«قطره های نوشابه عسل که در ظرف ها قرار دارند

v
در دره های گلگیت )که در مسیر یکی از راه های .   

اجرت اقوام هند و آریایی قرار داشتند که از مه

کوهپایه های واخان به سوی جنوب می گذشتند، جایی که 

سلسله کوه های هیمالیای غربی، قراقروم و هندوکش با 

هم یکجا می شوند( سنگنبشته های زیادی روی صخره ها به 

زبان های براهمی، خروشتی، شاردای قدیمی، چینی، 

و پارتی در دهه نود میالدی کشف  باختری، سغدی، سریانی

شده اند که از سوی دانشمندان نخبۀ اروپایی بررسی و 
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نتایج آن در چندین جلد به نام همان دره ها )یا بهتر 

بگوییم پاییدنگاه یا توقفگاه زائران( منتشر شده اند. 

مسافران و زائران در روی این صخره ها نام های خویش 

ا به درگاه بودا نقر کرده را و همچنان درودهای خویش ر

 اند که بیشتر جنبه یادگاری دارد.

تنها نجا  از روی این آثار دری «آریایی»در مورد واژه 

 سه مثال می آورم:

 vipaśin   namoتقدیس باد )جناب( ویپشین آریایی را = -۱

āryā  

تقدیس باد جناب ولوکیتشوروی آریایی را که بودا  -۲

 namo ārya valokiteśvaro bodhisatvo  =هسیتوا هست 

 namo āryā   تقدیس باد جناب ولوکیتشوروی آریایی را -۳

valokiteśvarasya  = 

 

در همه متون بودایی ārya اما طوری که گفته شد، واژه 

. پس این رفته است به کار « شریف»همیشه به معنای 

واژه را درین سه مثال فوق می توان به حیث نام تباری 

این ه ترجمه کرد. توجه شود ب «شریف»صفت  و یا به حیث

 دو مثال:

 تقدیس باد نمجوشری شریف را که بودا هسیتوا هست  -۱

  = namo āryā naṃjuśrī bodhisatvāya  namo āryā vipaśi tathāgatāya 

sārdhaṃ siṅhoṭena =  

تقدیس باد ویپشی شریف و تاتهاگته را یکجا با . 2

 سینهوته 

 منبع این مثال ها:

- Oskar von Hinüber: Zu einigen Felsinschriften in Brāhmī aus 

Nordpakistan. In: Peter Snoy (ed.): Ethnologie und Geschichte. Festschrift 

für Karl Jettmar. (Beiträge zur Südasienforschung. Südasien-Institut. 

Universität Heidelberg, Band 86). Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1983, 

272-279 

- Ditte König und Gérard Fussmann: Die Felsstation Shatial. In: Harald 

Hauptmann (ed.): Materialien zur Archäologie der Nordgebiete Pakistans, 

Band 2. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1997, 301 (Objekt-Nr. 149/1)  

https://www.zabern.de/sixcms/detail.php?template=suchergebnis_neu&reihe=Materialien%20zur%20Arch%C3%A4ologie%20der%20Nordgebiete%20Pakistans%20%28MANP%29%20%28K%29


201 

 

                                                                                                          
هم آمده است مانند: کسان به شکل نام  «آریایی»واژه 

 ,Āryaśreṣṭe  .Āryadattaآریه دته و یا آریه شرشته 

مسیرهای مهاجران و مسافران در دوران پیش از  باره در 

تاریخ درین حوزه نگاه شود به مقاله شادروان استاد 

 کارل یتمار:

Karl Jettmar: Prähistorische Wanderrouten in den zentralasiatischen 

Hochgebirgen. Voraussetzung und frühe Nachweise. In: Studien zur 

Indologie und Iranistik (Festschrift für Georg Buddruss), Band 19. Reinbek 

(Verlag für Orientalistische Fachpublikationen) 1994, 157-172 

 
vi

 .Rüdiger Schmitt: Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. 

Editio minor mit deutscher Übersetzung. Dr. Ludwig Reichert Verlag, 

Wiesbaden 2009, 101 

 

vii
 .Philip Huyse: Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Ka`ba-i 

Zardušt (ŠKZ), Band 1. London 1999, § 1, 22 (CII, Part III, Volume I, 

Texts 1) 

من مزدا »در نسخه یونانی این سنگنبشته چنین است: 

شاه آریایی و غیر آریایی از پرست شاهپوربزرگ، شاهن

 . «نسب خدایان )هستم(..

viii
ما تا کنون یک عکس کامال ً خوانا از دردمندانه .  

سنگنبشتۀ رباطک در اختیار نداریم. این یک مشکل فنی 

است که باید در آینده رفع شود )با آن هم نگاه شود به 

(. منابع مهم با خوانش درست در بارۀ ۵عکس شماره 

 اطک این است: سنگنبشتۀ رب

داوری: اسناد دوهزار سالۀ زبان پارسی: آریانا سال 

 ۲۱۱ - ۱۲۱، ص ۵هفتم، شماره 

- Nicholas Sims-Williams: The Rabatak Inscription, Text and Commentary. 

In: Silk Road Art & Archaeology 4 (Journal of the Institute of Silk Road 

Studies). Kamakura 1995/96, 77-96 

- Nicholas Sims-Williams: Nouveaux Documents sur L’histoire et la 

langue de la Bactriane. In: Académie des Inscriptions & Belles-Lettres 

(Comptes Rendus des séances dès l’année 1996, Avril-Juin), Paris 1996, 

634-654 

- Gérard Fussman: L’inscription des Robatak et l`origine de l’ère Śaka. In: 

Journal Asiatique 2, 1998, 572-651 
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