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  :مورد شجرۀ كوشانیان چنین آمده است كه در كتیبه رباطك عالوه برمطالب دیگر در

پدركالن و ویماكدفیسیس پدر كنشكا است. در كتیبۀ رباطك  "ویماتگتو"، کالنپدر  "كجوالكدفیسیس"

شهرهاى سرحدى امپراتورى كوشانیان نیز آمده است كه به گونۀ مثال، آخرین شهر جنوبى امپراتورى 

 .كوشانیان به نام چمپا یاد شده است

 :ولت كوشانىتأسیس د

باخترى را از بین بردند.  – حدود پنجاه سال قبل از میالد، قبایل كوچى با همكارى مخالفین داخلى، دولت یونان در

بلخ را تصرف نمودند و سر انجام اساس امپراتورى جدیدى را كه كامالً صبغۀ افغانى داشته به وجود آوردند. مؤثق 

نوشته هاى كتیبۀ رباطك بدست آورد. كتیبۀ رباطك در سال اول  توان ازترین معلومات پیرامون كوشانیان را مى 

این كتیبه معلومات مفید و مهم در رابطه با امپراتوران كوشانى و حدود امپراتورى  امپراتوري كنشكا نوشته شده است. 
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اف بلخ را با هم مؤسس امپراتورى كوشانیان بود. موصوف چهار والیت بزرگ در اطر "كجوالكد فیسیس"آنها دارد. 

 .میالدى ساحات كابل و غزنى را فتح نمود 40متحد ساخت. در حدود سال 

قلمرو آریاناى قدیم و باختر حكم روایى كرد. موصوف در طى این مدت توانست  سال بر 40 "كجوال كد فیسیس"

 ست. از مس ساخته شده ا" سیسكجوال كد فی"تعداد زیادى از مسكوكات  بقایاى شاهان یونانى و پارتى را از بین ببرد. 

سالگى چشم از  80موصوف به عمر  غیره حك شده است.  دیندار، شهنشاه، و در مسكوكات القاب زیادى مانند: 

 .جهان بست

 "جوال كد فیسیسك"پسر  "ویما تكتو"رسید. بنا بر نوشتۀ كتیبۀ رباطك  "ویما تكتو"قدرت به  "كجوال كد فیسیس" بعد از

نخستین  "ویما كدفیسیس"میالدى حكمروایى كرد.  127تا سال  "ویما كدفیسیس" پسرش  "ویما تكتو"مي باشد. بعد از 

چین روابط  با كشور "ویما كدفیسیس" شاه كوشانى بود كه حدود كشور را تا دریاى گنگا در جنوب وسعت داد. 

تاد و با آنها روابط تجارتى و اقتصادى را محكمتر امپراتور روم سفیرى فرس "تراجان"دوستانه داشت و به دربار 

  .نمود

ادارۀ كشور به پسرش  "ویما كد فیسیس" بعد از مسكوكات این دوره اثرات هنر سكه سازى روم معلوم است.  در

 "كنشكا"مقتدر و امپراتورى نامور تأریخ قدیم افغانستان است. حدود امپراتورى  مرد   "كنشكا. "تعلق گرفت "كنشكا"

مى رسد. او  "یاركند"و  "كاشغر"و شماالً تا  ( امروز )ایران شرقاً به بنارس هندوستان و غرباً به امپراتورى پارتها

)كنشكا( روابط تجارتى در شرق با چین و در غرب با روم برقرار نموده بود و راه مشهور ابریشم در زمان كوشانیان 

 د. به شهرت جهانى رسی "كنشكا"و به خصوص در زمان 

به منظور ادارۀ امپراتورى خویش، دو مركز ادارى داشت كه در زمستان پیشاور و در تابستان بگرام را تعیین نموده 

 .بود

میالدى چشم از جهان پوشید. پسران وى امپراتورى بزرگ پدر خویش را بین خود تقسیم  147سال  در "كنشكا"

 "ودیواواس"یا  "واسشكه"پسرش به نام  "كنشكا"در هر گوشه كسى به قدرت رسید و در مركز به تعقیب مرگ  نمودند. 

 .جانشین پدر شد

 یاد شده "واسودیوا"یا  "واسشكا"آخرین امپراتوري كه بر قلمرو امپراتورى كوشانیان حاكمیت كامل داشت، به نام 

 .تورى را در دست گرفتمیالدى زمام امور امپرا 182است. موصوف در سال 

امپراتورى بزرگ كوشانیان در میان شهزادگان به حاكمیت هاى محلى مبدل گشت  "واسودیوا"باوصف آنكه بعد از 

میالدى ادامه داشت بعد از تضعیف ادارۀ مركزى   250ولى حاكمیت كوشانیان بر قلمرو امپراتوریش تا سال 

امراى محلى مساعد گردید و در نتیجۀ فشارهاى نظامى ساللۀ امپراتورى كوشانى، زمینه براى سركشى حكام و 

از یك طرف و عدم مركزیت نیرومند در داخل كشور، زمینه براى به قدرت  امروز( ایرانفارس )های  ساساني

 .رسیدن امراى محلى و بعداً امپراتورى یفتلى ها مساعد گردید
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 فرهنگى كوشانیان -مراكز مهم سیاسي 

دو مركز سیاسى پشاور و بگرام اداره مي كردند. بگرام، به حیث  یع امپراتورى خویش را ازكوشانیان قلمرو وس

مركز سیاسى امپراتورى كوشانیان و بعداً هده، به حیث مركز فرهنگى كوشانیان و بامیان را به حیث محل تربیت 

 .بودائیان معرفى مى نماییم

 الف : بگرام، مركز سیاسى امپراتورى كوشانیان

هزار سال قبل، مركز تابستانى  كنونى كه به فاصلۀ چهل میل به طرف شمال شهر كابل قرار دارد ، دو بگرام

شده  گذاشته امپراتورى كوشانیان بود. اساس این شهر به حیث مركز نظامى توسط اسكندر در قرن سوم قبل از میالد

 .بود. در آن زمان بگرام را اسكندریۀ قفقازیه مى نامیدند

ایایى بق ۀتأریخى كشف گردید. مطالع ها، هزارها آثار و اشیاي انتیك و بگرام عالوه بر بقایاى ساختمان در حفریات

ها روشن مى نمایند كه پالن ساختمان شهر بگرام بر بنیاد سیستم دفاعى طرح شده بود. عالوه بر آن كه  ساختمان

براى اعمار شهر،  در آن دیده مى شود. خصوصیات محلى در آن معلوم است، مشخصات ساختمان هاى یونانى نیز

گرفته شده كه دو دریا باهم یكجا شده است. انتخاب این گونه محالت براى اعمار ساختمان ها یكى از  محلى در نظر

هاى تدافعى  عالوه بر آن شهر داراى حصار و دیوارهاى عریض با برج خصوصیات كارهاى عمرانى یونانیان بود. 

میالدى كشف گردید. این آثار عمدتاً  1937و اشیاى زیاد انتیك و تأریخى بعد از حفریات سال  ساخته شده بود. آثار

قطعاتى از صندوقچه هاى الكى چینى، مجسمه هاى كوچك مسى و برونزى، ظروف یونانى و   عبارت بود از :

و از لحاظ تعداد،  این آثار از لحاظ هنرى ظریف ۀزیاد قطعات عاج هندى وغیره. هم ۀرومى، قطعات گچى، عد

 . منحصر به خاندان شاهى كوشانیان بوده است

تجارتى كوشانیان با  آثار و اشیاى كشف شده به صورت واضح دو مطلب را روشن مي نماید، اول اینكه، روابط

روم به چین از طریق راه ابریشم مي رسید و  هاى تجارتى از مین شده بود. كاروانأكشورها و مناطق دور دست ت

ده ترین قسمت این راه بین المللى از امپراتورى كوشانیان مي گذشت. مطلب دوم این كه بگرام به حیث مركز عم

 .آمد و رفت داشته است هاى بزرگ آن زمان نقش بس عمده در سیاسى یكى از امپراتوري

 هده، مركز فرهنگى امپراتورى كوشانیان

كیلومترى موقعیت دارد. این محل باستانى،  15صله تقریباً هدۀ تأریخى در سمت جنوب غربى شهر جالل آباد به فا

در تأریخ قدیم افغانستان به حیث یكى از مراكز مهم فرهنگى نقش بس بزرگى داشته است. این ساحة قدیمى، در متون 

 .تأریخى از جانب سیاحان و زیارت كنندگان مكرراً یاد شده است

 .نیز از هده به حیث یك مركز فرهنگى یاد كرده است "هیونتسنگ". زائر چینى هده را هیلو نامیده است "فاهیان"
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جریان حفریات باستان شناسان آثار و اشیاى زیادى كشف گردید كه نمایندگى از هنر، مذهب و ساختمان هاى  در

ۀ مذهبى جمعیت هاى آن زمان مى كند. هده در زمانه هاى قدیم مبداى نوآورى ها بود. به حمایت مردم هده، طریق

ساختن  ۀبراى اولین بار در هده زمین ج شد. ئبزرگ دارد، را ۀكه معنى عراد "هینایانا"جدید مذهب بودایى به نام 

 گردید.  مجسمه هاى بودایى مساعد

مجسمه هاى ساخته شده در هده عمدتاً چهره ها و هیكل هاى تیپ آریایى  "سرجان مارشال"دانشمند انگلیسى  ۀبه عقید

فرهنگى در تأریخ قدیم افغانستان معرفى  ى( داشتند. این گونه فعالیت ها، هده را به حیث مركز )كوشانى و اسكای

 .نموده است

هده یكى از مراكز مهم هنرى مكتب گندهارا )کندهار( مى باشد. سبك هنرى گندهارا در تمام حوزه آسیاى میانه و هند 

هاى بودا از همه اولتر جلب توجه مي نمایند. مكتب در این سبك هنرى عمدتاً ساختن مجسمه  قدیم شهرت دارد. 

ساختمانى، در مجسمه ها سبك هاى یونانى به كار گرفته بود،  ۀدر مراعات موازن گندهارا تركیب دو سبك هنر بود. 

در حالي كه شكل و هویت معنوى را از مذهب بودایى هندى گرفته بود. در هده انواع و اشكال گونه گون هنرى و 

گچ تازگى بس بارز از انواع هیكل هاى ساخته  ى را داریم كه ارزش خاص دارند. هیكل هاى ساخته شده ازساختمان

 .شده در حوزه هند داشتند

 **** ******** 
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