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 اـی ھـانـوشـک 
 یـانـشـان، کـشـک

  

  

  8 کدفيزس، ويما کدفيزس، اشکابوس، جنکس، کورنگ، برزو، کجوکاموس،
  کنيشکا ھويشکا و واسودوا

  

 برخاسته ھر چه »يوچی«کوشان و کوشانی ھا دودمان آريائی ھستند که از قلب آسيا بنام 
بعد از اينکه آمو دريا را . ھم مشھور شدند» تورانی«و » سيتی«بطرف غرب پيش آمدند بنام 

رياست «يا » کوی شوانگ«حکومت ايالتی » و ھويکوی شانگ ھ«عبور کردند به اسم 
طبقه بندی مسکوکات به دو دودمان تقسيم به  نظر کوشانی ھا. را تاسيس نمودند» یکوشان
و » کجوJ کدفيزس«از خاندان اولی . »کنيشکا« خاندان - ٢، »کد فيزس« خاندان -١: ميشوند

اينجا در . مشھور اند» واسودوا«و » ھويشکا«، »کنيشکا«و از خاندان دومی » ويما کدفيزس«
از نظر فردوسی شاھان يا . خذ تاريخی تحريری استعمال ميکنيمؤبار اول شاھنامه را بحيث م

 را يا اين نام ھا.  برزوکاموس، اشکابوس، جنگس، کورنگ و:  ازت اندپھلوانان کوشانی عبار
آنھائيکه در تاريخ در . بصورت اسم خاص يا به ترتيب نام خانوادگی استعمال ميتوان کرد

کجوJ کدفيزس، ويما کدفيزس، کنيشکا، : دورۀ کوشانی بنام خود سکه دارند عبارت اند از
کنارنگ، سھراب، : ای فوق اسمای کوشانی زياد است مثلغير از نام ھ. ھويشکا، و   واسودوا
  .برزو، فغفوس وغيره

  

  

   بايد شنودکاموسکنون رزم       به پای آمد اين داستان فزود  

  ز دفتر بگفتار خويش آوريم       پيش آوريمکاموسکنون رزم   

  

  ھمی بر خروشيد بر سان کوس      اشکبوسدليری که بد نام او   

  زمين آھنين شد سپھر آبنوس    کابوساشبه گرز گران دست برد   

  

  توران زمين نه گردان شنگلنه       خاقان چين مانم نه کاموسنه   

   شدفرتوس و منشوربنزديک        شدکاموسو زانجا دمان پيش   



  

  چين و کشانینه بينی زمين       سرآمد بتو بر ھمه رزم کين  

  ادتو گفتی که او خود ز مادر نز       ھم اندر زمان جان بدادکشانی  

  

  سپه آن زمان دست او داد بوس      اشکبوسچو زد تير بر سينۀ   

  که ای بيھده مرد پرخاشجوی       چنين داد پاسخ برویتھمتن  

  

ًداريم که اص` » کوشانی ھا«ع`وه بر منابع چينی و ھندی و يونانی يک منبع ديگر راجع به 
شاھنامۀ « به ويژه و» اوستا«جزء منابع شرقی و عبارت از منابع خود ما است و آنرا 

اوستا راجع به اقوام جھان اشاره ھائی دارد و شاھنامه آنرا بزرگ و .  ميتوان خواند»فردوسی
ه سه تن از اوJدۀ ان دنيای قديم و اوليۀ جھان را ببزرگتر ساخته و در حاليکه باشندگ

و  »رستم«ً در باب کوشانی و مخصوصا به جنگ ھای ايشان با ، تقسيم ميکند»فريدون«
ر به شعر و قصايد ًديگران معلومات ميدھد که در سلسله واقعات مخلوط و احيانا بزبان ديگ

  . معذالک از دلچسپی خالی نيست،ھم استپيچيده و در
  

ساکنين دنيای قديم را به » اوستا«و به ويژه » ويد«شاھنامه از روی منابع قديم تر جھان يعنی 
  :سه کتلۀ بزرگ تقسيم ميکند

  

   جھان مغرب، : از سلم-1

  وجھان مشرق کتلۀ توران زمين و چين، :  از تور-2
  .جھان آريائی يعنی افغانستان، ايران و قسمتی از ھند:  از ايرج-3
  

داده شده » تور«در اينجا در طی مبحثی که بدان ارتباط دارد با ع`وۀ شرحی که در مورد 
 و قه ئی بوداست، در يک ع`که يک اصط`ح خودمانی » تورانی«اقوام . است، بحث ميکنيم

باش داشتند که از حوزۀ آمو دريا يا جيحون شروع شده و بطرف شرق تا مرز چين ادامه 
 آريائی ويدی بوده و بعدتر ھر چه بجانب مشرق در ريائی واقوام تورانی در آغاز آ. داشت

ل  مغلی و مغل داخ- در اين اصط`ح عناصر ترکی، ترک خاک ھای آسيا پيش رفته شود
را در » تورانی«که از شرق به غرب پيش آمده و جنگ کرده و عنصر » سيتی«ميگردد مانند 

 در تاريخ يک سلسله جنگھای بسيار طوJنی بروز کرده که چينی، .مقابل خود پراگنده ساختند
ًشاھنامه تقريبا نيمۀ اين واقعات افسانوی و داستانی . ترکی، و مغلی با کشور ما بعمل آورده اند

ة المعارف ميخواھد و ما ھمه را  در طی اوراق ضخيم خود گرفته که شرح کامل آن دائررا
  .ياد ميکنيم» آريائی و تورانی«روی ھم رفته در تاريخ کشور خود بنام 

  

تلف است که بنام ھای مخ» يوچی«می آيند يکی ھم » تورانی«در ميان اقوامی که تحت عنوان 
ر جاھای مختلف شرق ظھور ره ھای مختلف تاريخ و د در دو»کوشانی«يا » کشانی«منجمله 

 – 87(» ووتی«امپراطور چين . شنيده ميشود. م. ق138بار اول در » يوچی« اسم کرده اند و
چانگ «ھا به تنگ آمده ايلچی بنام »ھن«ھا يعنی »ھوانگ نو«مله ھای از فشار ح.) م. ق140
سير «، در حوزۀ »اسکائی«ن اقوام ر مساکھا ب» يوچی«ين وقت در . نزد آنھا فرستاد» کين
لسله  يک سوب رود آمو منتشر شدند و در نتيجۀبه جن» اسکائی«حمله کردند و قبايل » دريا



 سواحل راست آمو دريا به کناره ھای جنوبی آن  اراضیاز» يوچی«جنگ ھا قشر متراکم 
  . منبسط گرديدندکم کم» بخدی« يا »باختر« در سرزمين) سواحل چپ(
  

از مناطق شمال آمو دريا . م. ق125در » يوچی«، اقوام »سوماتسين«ت مؤرخ چينی به شھاد
معروف بودند، » تاھيا«گذشته به جنوب آن در باختر نفوذ پيدا کردند و با ساکنين آنجا که بنام 

 تسين ھان«اثر ديگر چينی موسوم به يک . تماس حاصل نمودند و کم کم با آنھا خلط گرديدند
بر پنج ايالت تقسيم شده بود و ھر » تاھيا«مينويسد که » خ اوليه س`لۀ ھانتاري«يعنی » شو

 بدين ترتيب اياJت پنجگانه که مجموعه .يعنی رئيس يا حاکم بود» ھيوھو«ايالت بدست يکنفر 
بدخشان، باختر، نورستان، پروان و -واخان: آن جز افغانستان موجوده ميباشد قرار آتی است

   .اداره ميشد» يوچی«نفر کابل که تحت امارت يک
  

  :منابع يونانی

از يک دسته ئی . م. ق140 – 130قراريکه مؤرخين ک`سيک يونانی مينويسند، بين سال ھای 
به سرزمين باختر حمله نموده و » ساکارولوا«و » تخاروا«ھا، »پازيون«، »ازيوا«قبايل بنام 

يا » اکسوس«ًھا عموما در شمال » يوچی«. م. ق125در . يونانيھا را از آنجا بيرون نمودند
ھا مجبور گرديدند » يوچی«بودند و در اثر فشار آنھا شاخه ئی از » آمو دريا«يا » جيحون«

جنگ کرده و » ھليوکلس«و » ايوکراتيدس«که از باختر نقل مکان نمايند و با پادشاھان يونانی 
ھا يا » پارت« قسمتی از سپس.  را اشغال نمايندز باختر بيرون کرده و جای آنھاايشان را ا

  .و باJخره دلتای سند را اشغال نمايند» اراکوزيا«و » اساکستان«ھا، » اشکانی«
  

  :منابع چينی

صد سال بعد رئيس يکی از اياJت : مينويسد» ھو ھوان شو«يک اثر ديگر چينی موسوم به 
اشت، چھار نام د»  کيوکيو تسيو«يعنی رئيس کوشانی ھا که » ھوکوی شانگ ھيو«پنجگانۀ 

» کوشان«را کلمۀ » يوچی«ايالت ديگر را مطيع خود نموده و از ين تاريخ به بعد جای کلمۀ 
گرفت و در سالھای بعد دولت و امپراطور کوشانی ھای بزرگ و امارت کوشانی ھای خورد 

 عرق اينھا با» ھندو شاھيان«از آن تا مقارن س`لۀ  تا نزديک شدن يفتلی ھا و بعد بميان آمد و
  .وغيره دوام کرده است» رايان کابلی«و » ترکی شاھيان«
  

در باختر امارتی تشکيل نمودند و . جای يونانی ھا را کوشانی ھا گرفتند. م. ق135باری در 
 يا »کوچولو«يا » کوزولو«اولين کسی که در تاريخ نام و نشانی از او ضبط کرده اند 

»Jکی «و ) کابل(» کاوفو«، )پارتيا(» ان سینگ« است که ع`قۀ ، اولين شاه کوشانی،»کجو
. مقابل گرديدند» بوتاھا« را متصرف شده و آنگاه در حوالی غزنی با )حوالی کاپيسا(» پن

فرانسوی آنھا را عبارت از پشتون ھا » واله دوپوسن«بوتاھا بصورت روشن معلوم نيست اما 
غزنی را اشغال نمود، يونانی ھا اولين شاه کوشانی که ع`قۀ کابل و » کجوJ کدفيزس«. ميداند

  .ميراند» گرديز«و » لوگر«و از آنجا به ع`قۀ » کاپيسا«را از باختر به 
  

  :منبع شاھنامه

به ترتيبی که تا حال شرح داديم از روی منابع يونانی و چينی واضح ديده ميشود که اقوام 
غرب ادامه يافته و و جنگ و رزم ھای ايشان به تدريج از قلب چين شروع و بطرف » سيتی«



فغانستان اين اقوام از پای ديوار بزرگ چين يکی بر ديگری فشار آورده تا به خاک ھای ا
 شمال اول دراراضی متصرفۀ يونانی . م. ق125تا باJخره در  امروزی ادامه يافته است،

  در باختر و بعد از آن سرزمين جنوبی سلسله کوه مذکور را تا حوالی،.)م. ق50(ھندوکش 
  .کابل و غزنی متصرف شدند

  

بدان منبع خود ما يعنی شاھنامه فردوسی که جنبه ھای تاريخی آن چندان روشن نيست و 
توجيھات داستان فولکلوريک داده و بدان نام ھای خاقان چين و فغفور چين و شاه توران زمين 

ابلۀ آنھا در را در قالب اشعار خود آورده و يکعده نام ھای ديگر را بدان ضم کرده که مق
ً معذالک تذکار نام ھا مخصوصا نام ھای ،Jب`ی اسناد و مدارک چينی بسيار دشوار است

منحيث زبان » کشانی«و تذکار نام » کشانی«و » کشان«شاھان و پھلوانان کتلۀ بزرگ 
ی ھنوز از آن مخصوصۀ ايشان بسيار غنيمت و در خور کمال اھميت است که منابع اروپائ

) آمو دريا(که در بين اکسوس » کوشانی«ن شبھه ئی نيست که عصر ترقی در ي. اط`ع ندارند
 به اسم امپراطوری کوشان در تاريخ افغانستان پراطوری بزرگی تأسيس نمودند وام» گنگا«و 

 مثل کجوJ کدفيزس، ويما کدفيزس، کنشکای ی به نام ھای امپراطوران بزرگ،بی سابقه است
دوره ئی که شاھان . ود با شاھان متذکرۀ شاھنامه مقايسه نمود نميش،اول و دوم مشھور است

کوشانی از جنبۀ سياست و زبان و ادب شھرت زياد پيدا نمودند سه قرن اول مسيحی است که 
شاھانی را که شاھنامه تذکار ميدھد گمان ميرود . آنرا عصر کوشانی ھای بزرگ ميتوان خواند

  . سال تجاوز نکند١۵٠٠ از نی ھای خورد مصادف باشد وبه دورۀ کوشا
  

ًچون اثر فردوسی عموما داستانی و فولکلوری بوده از روی مقايسه با واقعات و اشخاصی که 
ًفعتا اسم  ميبرد متعسر است و بدون اينکه در سوابق قصه نام و نشانی از آنھا باشد دخودش نام

کاموس «اينجا ھم ، اشدب» رستم« چون در اکثر حکايات فاتح مبارزه .را ياد ميکند» کوشان«
و » کاموس«مواجه ميشود و از جنگ ھای بزرگ رستم باJخره » رستم«با » کشانی

اين رستم که اينجا معاصر . شاھان و پھلوانان آن قوم را از دم تيغ ميکشد» اشکوبوس«
کوشانشاه قندھار با جمشيد معاصر ھم قرار داده » کورنگ«کيخسرو است در قصۀ ديگر که 

» کشانی«فراموش نبايد کرد که رستم کدام جنگی با . ھمزمان نشان داده شده است ،شده است
يا ديگر شاھان آنھا مواجه نشده پس جنگی که رستم با » کنيشکا«ًنکرده است و مخصوصا با 

  .به عمل آورده است جنگ فولکلوری و تصوری است» اشکبوس«و » کاموس«
  

معذالک نام ھای . يد ھم رديف آنھا را پيدا کرداگر حقيقت ھم داشته از دوره ھای بزرگتر با
است و بايد از شاھنامه بحيث يک کشانی متذکرۀ شاھنامه برای تاريخ مملکت ما خيلی مھم 

نام ھائيکه شاھنامه از پادشاھان و . خذ ادبی و تاريخی در قطار سائر منابع استفاده کردمؤ
 و برزو که در س، کورنگکابوس، جنگکاموس، اش: ن کشانی اسم ميبرد عبارت اند ازپھلوانا

کجوJ کدفيزس، : مقابل شاھان کوشانی که ذريعه تاريخ انتقادی معرفی شده اند قرار آتی است
  .ويما کدفيزس، کنيشکا، ھوويشکا و واسودوا

  

  : تور، توران و توران زمين
نيم که ھمه ميدا. ران استيکی از نکاتی که اينجا بدان بسيار سر و کار داريم مسئلۀ تو

و شاھنامه » اوستا«به اساس تقسيمات نژادی » تور« مشتق شده و »تور«از کلمۀ » توران«



 تا ديار چين را به او داد و است که اراضی شرقی رود جيحون» فريدون«يکی از پسران 
 به اين حساب اقوام. بشمار ميرفتند» آريائی«ًباشندگان آن اقوامی بودند که اساسا جز کتلۀ 

مردمان جنگجو و جنگی مشرب بودند و شايد به ھمين علت ايشان را اقوام » مينتوران ز«
قرار تعبير شاھنامه در بعضی موارد چين را به حساب توران زمين . تعبير کرده اند» ترک«

  .گرفته اند
  

که " جديدتر"و ديگری " قديم"دو اصط`حی است که يکی » تورانی«و اقوام » سيتی«اقوام 
ميگيرد و نظرات  حدود آنھا را تعيين کرديم در برً از نقاط آسيا را که فوقاباشندگان اکثری

» تورانی«و » سيتی«پس اين دو اصط`ح . بسياری از منابع قديم چين و يونان را احتوا ميکند
با مفھوم معينی که شرح داديم اقوام دور و نزديکی را در بر ميگيرد که در تاريخ افغانستان 

  .نام ميبريمگاھگاه از ايشان 
  

  :اقوام سيتی

جز » سيتی«شامل است و يا اقوام » سيتی«اقوام تورانی را که تا اينجا شرح داديم يا در اقوام 
اقوام سيتی به معنی وسيع تر تا بحيرۀ اورال و خزر . محسوب ميگردند» توران زمين«قبايل 

، »اسکائی«بارت از اقوام ه اند عو شاخه ئی از آنھا که بطرف جنوب مي`ن نمود پراگنده بودند
أخذ مختلف يونانی و وو يک سلسله اقوام ديگر که نام و نشان آنھا در م» کوشانی«، »تخاری«

  .ھندی و ايرانی ضبط است
  

ھا به تنگ آمده » ھيوانگ ھو«از دست .) م. ق140 – 87(پيشتر ديديم که امپراطوری چين 
 138در سال » چانگ کين«يلچی بنام کمک خواست و ا» آمو دريا«ھا در منطقه » يوچی«از 
يوچی ھا مسکن اسکائی ھا را اشغال نموده و اسکائی ھا به جنوب رود . نزد آنھا فرستاد. م.ق
کشته شد و » يوچی«در جنگ با » اوزون«يعنی آمو دريا منتشر شدند و پادشاه ايشان » وی«

رانده شدند و » آمو دريا«در اثر اين جنگ يوچی ھا از شمال به جنوب  .پسر او پادشاه گرديد
که » کشانی«اين اقوام . يونانی ھا را در اول در شمال و بعد در جنوب ھندوکش تھديد نمودند

ميشود کلمۀ  شاھنامه بصورت پراگنده از ايشان نام ميگيرد، اقوامی بودند آريائی نژاد که
، ليکن ھمان خواند» تورانی«را ھم در مورد ايشان تطبيق نمود و ايشان را ھم » سيتی«

  .ًمخصوصا از نظر عرق و نژاد بيک حساب می آيند» سيتی« که با قوم  ئیتورانی
  

  :کتيبۀ سرخ کوتل

مربوط به مطالعه ئی که اينجا نسبت به کوشانی سر دست داريم و به ويژه برخی از نام ھای 
اخل خاک کوشانی کمال اھميت دارد و اولين کتيبۀ کوشانی است که به رسم الخط يونانی در د

کشف شده و » سمنگان«و » غوری«سر راه » بغ`ن«اين کتيبه از . افغانستان بدست آمده است
مکشوف » بغ`ن« بزرگ يعنی آتشکدۀ» بغ`نگو«م که از يک بدون تذکر جزئيات بايد بگوئي

بنا يافته و بعد در اثر کدام خرابی » کنيشکا«اين معبد بار اول از طرف کوشانشاه . گشته است
بعمل در آن » سوم مي`دی«ًمخصوصا نرسيدن آب مرمت کاری ھائی در دورۀ بعدتر قرن و 

 ًکه در يکی دو محل شاھنامه ھم ذکر شده محتم` يکی از السنۀ» تخاری«زبان . آمده است
قديم نزديک و طوريکه » دری«و » پشتو«ای موجودۀ متوسطه دسته شرقی است که بزبان ھ

در نام ) ش(است که در يکجا حرف جديد مخصوص نشان دادن گفتيم رسم الخط آن يونانی 



ده که قرائت آن برای تاريخ در اينجا چندين نام محلی ذکر ش. قابل ياد دھانی است» کنشکا«
و » ميترومانو«، »خيروکمانو«، »کازاراجو«، »نو کونزی کی« مثل .ھميت داردکمال ا

و در عناوين » بغ`ن«، يعنی  است»بغوJن«از نام ھای جغرافيائی يکی . »برزو ميترو«
 در آن سنگ نبشته ذکر شده و بعضی اسمأ و نام ھای ديگر »فغفور«يعنی » بغه پوترا«ی شاھ

اينجا نظر به ارتباط موضوع . در آن تذکار رفته که مطالعۀ آن از حوصلۀ اين اثر بيرون است
اسمای . وری ديده شدياد آوری اين سنگ نبشته که اولين کتيبۀ کوشانی ميباشد نھايت ضر

  .خاص کنارنگ، کورنگ و برزو با اصل نام ھای کوشانی بی ارتباط نيست
  

  :معبد شالوکيا

بگرام پايتخت تابستانی . منبسط  است» بگرام« کيلومتری شمال کابل خرابه ھای ۶٠در 
حين عبور از اينجا تمام فصل » ھيوان تسنگ«.  م631کوشانشاھان بزرگ است که در سال 

ياد نموده که آنرا » شالوکيا«در اين معبد گذرانيده و آنرا بنام ) ًمحتم` ماه حمل(ی را باران
در » کوه پھلوان«اين معبد در دامنه ھای شمالی .  ھم ميگفتند)معبد چينی(» ھاراسريکه وي«

د شده بود و جايگاه اواقع و به پول و اعانه يرغمل ھای چينی آب» ريزه کھستان«مقابل 
وقتيکه چينی ھا را در » ويما کدفيزس«. ل ھای چينی بحساب ميرفتمخصوص يرغم

ين ر شکست داد، شھزادۀ چينی را که يکتن از اھل کاشغر بود با خود آورده و د» کاشغر«
 در اينجا 1936در سال » ھاکن«تحت نظارت موسيو » مونيه«موسيو . معبد جا داده بود
  .حفريات نمود

  

 مسيحی به اينجا آمده است کتاب ضخيمی 8 – 7 قرون که طی» ھيوان تسنگ«زائر چينی 
راجع به به شرح مسافرت و رويدادھای تاريخی نوشته است که بھترين اثر نسبت به دوره 

 سال محل ٣٠٠ًاين محل کوھستانی وطن ما برای تقريبا . ھای قبل از اس`م محسوب ميشود
  .نگھداری گروگان ھا بود

  

ًص` چينی و کانون ثقافت چينی بشمار ميرفت ھيچ نوع در اينجا از حفريات معبد که ا
ھيوان «. ، آنھم جنگ ھائی با ايران در دست نداريم»کوشانی«معلومات راجع به جنگ ھای 

از چين آمده و تمام مملکت ما را عبور نموده و به ھند رفته و باز به افغانستان » تسنگ
ًمسافرت ھای او تماما علمی و . ست راه برگشت به چين را در پيش گرفته ا،مراجعت کرده

فصل برگزيده و دورۀ کوشانی  .معلومات او نسبت به معابد و راھبين افغانستان خيلی مھم است
ممتاز تاريخ افغانستان است که بعد از تشکيل رياست و وJيت و امارت و امپراطوری بزرگ 

  .از آمو دريا تا رود گنگا موفق شدند
  

يم کاشغری ھا دو دفعه با کوشانی ھا که داخل خاک افغانستان شده چينی ھا يا صحيح تر بگوئ
 در دفعۀ اول پادشاه کوشانی در کاشغر به آنھا مقابل شد و شکست . وارد جنگ شدند،بودند

شھرت » شھزادۀ چينی«فاحشی بر آنھا تحويل نمود و يکنفر شھزاده را که در تاريخ بصفت 
 کيلومتری ۶٠(» بگرام«دارد از کاشغر گرفته بقسم گروگان در مرکز تابستانی خويش در 

شھرت يافت ) معبد شترک بگرام(» شالوکيا« معبد آورده و در جائی که بعد ھا به) شمال کابل
اين يرغمل ھا از پول خود معبدی .).  م120حوالی (محلی برای رھايش ايشان تعيين نمود 
ھيوان « تا زمان کهجشير در ريزه کھستان آباد کردند کنار آب ھای خروشان رودخانه پن



ک ماه اول بھار را در آنجا و زائر مذکور ي.)   م631( زائر معروف چينی آباد بود» تسنگ
  .گذرانيد

  

شاه ختن و کاشغر از پراگندگی اوضاع » تی تسانگ«دفعۀ دوم در حدود وسط قرن ھشت 
ھا يا ترکان »توکيو«در اين وقت . قی بسط دادرموده نفوذ خويش را در گندھارای شاستفاده ن

  .تنددر جنوب نفوذ و آمريت داش» يفتلی«و » کيداری«غربی در شمال و شھان 
  

و خاقان چين در حقيقت نبرد ميان ) کيخسرو(» کاوا ھوسراوا«پس ميتوان گفت که جنگ ميان 
پھلوان نبرد طرفين از جانب آريانا رستم و از طرف .  است»فغفور توران«و » ھوسراوا«

 خود را به آنان ضميمه ساخته زبا» افراسياب«. است» اشکابوس«و » کاموس«نی ھا کوشا
ا را بار اول به تاريخ انتقادی مسکوکات افغانستان مقايسه ميکنيم، کوشانی ھا است و چون اينھ

را اين دفعه در مرحله ئی می بينيم که بداخل افغانستان در دو طرف ھندوکش گرديده اند و 
به ھر حال خاقان چين که در شاھنامه از آن . پادشاھان بزرگی از ميان آنھا سر برآورده است

ر بگويم فغفور ختن و کاشغر و يا فغفور توران  تًاص` فغفور چين يا راستنام برده شده است 
زمين است و ميخواھد کابلستان و زابلستان را از ھم مت`شی سازد و کابل و نيمروز دو شھر 

جھان پھلوان کابلی، رستم زابلی باز به حيث قھرمان کشور وارد . زيبای ما را تصاحب نمايد
و » کاموس«ً کوشانی ھا مخصوصا دو تن از پھلوانان رشيد ايشان ميدان ھای نبرد ميشود و

بعد از يک سلسله جنگ بسيار سخت و طوJنی که شاھنامه به کرأت اسم ايشان » اشکابوس«
اگر مقصد از . را ميبرد بدست رستم کشته ميشوند ولی معلوم نيست در کجا و چه وقت

باشد، بايد به وجود » کنيشکا«دودمان » اشکابوس«و از » کجوJ کدفيزس«خاندان » کاموس«
ھمين قسم . اين کاريست که اکثر مدققين کرده اند. اعتراف کنيم» کنيشکا«و » کجوJ«چندين 

  .وغيره شبھه ئی نيست» برزو«و » کورنگ«، »جنگيس«در وجود 
  

   :کاھوا سراوا و فغفور توران
فردوسی مطلبی است که ما و تذکار زبان و فرھنگ آنھا در شاھنامه » کشانی« موضوع اصل

افغانستان با حد و حدود . ميکشاند را کم و بيش به شرح پاره ئی از مسايل جغرافيائی و تاريخ
 یمعينی که دارد از طرف غرب محدود به آبھای ايستادۀ سيستان است که نظر به وقايع مختلف

اند، مسئله جنگی ايست که در چندين جا تذکر داده ايم و آنچه ما را به شرح مسائل آفاقی ميکش
و خاقان چين يا نزديکتر بيائيم » کيخسرو«يا ) کاواھوسراوا(» کاوی«ميان يکی از پادشاھان 

اينجا باز ھم تصحيح ميخواھد  و درست تر بگوئيم يکی از فغفور . ھای چين» فغفور«يکی از 
ار رفته و با بک» بغ`ن«اين لقب بار اول در سنگ نبشتۀ کوشانی . ھای ختا و ختن و کاشغر

  .وغيره ذکر شده است» کورنگ«و » کنارنگ«يک سلسله اسمای ديگر مثل 
  

متاسفانه جنگ يا جنگ ھا بين رستم، بزرگترين پھلوان کابل و زابل و عده ئی از پھلوانان 
بوقوع پيوسته که تاريخ داستان ھای مذکور در پردۀ خفا است ولی چنين به نظر » کوشانی«

آنوقت ھائی که ھنوز در خاک ھای توران زمين » کشانی«رشات عصر ميآيد که اوايل گزا
بودند و قدم بقدم به صفحات شمال و بعد در جنوب آمو دريا و سپس به شمال ھندوکش و باز به 

  .جنوب آن منتشر شدند به عصر کوشانی تماس پيدا ميکند
  



، عصر و فصل تا جائی که تاريخ نشان ميدھد و مجامع بزرگ بين المللی ثابت ميسازد
کوشانی، چه کوشانی ھای بزرگ و چه کوشانی ھای خورد که ما در ين مطالعات مختصر اين 

 کاريست  تاريخی کوشانی مقايسه کرده ايم،دسته از شاھان کوشانی را با يک دسته از شاھان
شاھان کوشانی . که بار اول صورت ميگيرد و جز مقايسه منظور ديگری در ميان نيست

ست پھلوان ملی کشته ميشوند ولی تاريخ و باستان شناسی ثابت ساخته است که اين شاھنامه بد
پادشاھان و امپراطوران بين چين و روم و ھند به تشکيل دولت مقتدری موفق شدند که در 

شھنشاه مقتدری بود که بين » کنيشکا«. اسناد چينی، يونانی و ھندی القاب مخصوصی دارند
و کتيبۀ » بغ`ن«ی وسيع و پھناوری داشت و سنگ نبشتۀ آمو دريا و گنگا امپراطور

  .شاھد آنست) پشاور(» پاراشاپورا«
  

و طوريکه ) افراسياب(» فرانگرآسيانا«و ) کيخسرو(» کاوه ھوسراوا«بھر حال جنگ بين 
 کيخسرو، رستم و فريبورز و قھرمان زور آور تورانی  بزرگ آريائیانديديم پھلوان

. ما دفعۀ ديگر به تاريخ داستان اوستا رجعت ميکنيم. دوس ميباشسياب، کاموس و اشکبافرآ
آبان يشت، گوش يشت، فروردين : ھای اوستا مانند» يشت«و کارنامه ھای او در » ھوسراوا«

» سياورشنا«يشت و زمياد يشت ذکر شده و در ھمه جا به حيث انتقام گيرندۀ خون پدر 
فع نيرومند خاک آريائی و مؤسس امپراطوری حافظ و مدا) تورانی ھا(از تورياھا ) سياوش(

گرسه «و برادرش ) افراسياب(» فرانگراسيانا«وی با . آريائی و فاتح بزرگ شناخته شده است
جنگ ھائی کرده و بر آنھا غالب شده و در بارۀ کاموس و ديگر دسته ھای ) گرزيواز(» وزده

  :رزم آور افرآسياب چنين ميگويد
  

   پرندچينیشود روی گيتی چو       ھندز  و مرزابل و کابلگر از   

  نخستين از و من بر آرم دمار         نامداررستمنترسانی از   

   بر کنم روز تلخايرانيانبر       بلخيکی بھر ز ايشان فرستم به   

  زابلستان کشم خاک بکابل      کابلستاندگر بھره بر سوی   

    

بل آمده است، تعاطی  و کاموس کوشانی در باب سپاھی که از طرف سيستان زاافراسياب
افکار مينمايند و حين صحبت راجع به شھر نيمروز ميگويند که آنرا بکلی زير و زبر خوھايم 

  .کرد
  

  نبرده سواران گيتی فروز        نيمروزبسازيد شبگير تا   

   و نه پھلوانکنارنگنه شاه و     زن و کودک و خرد و پير و جوان  

   جز از جنگ کوتاه نيستبه گيتی     جز اين راه نيستخاقانبدو گفت   

  

  .و کامبوس به جواب ميپردازدد  پھلوان زابلی، رستم و زابلستان را تعريف ميکننپيران،اينجا 
  

   ياد ھرگز مکنزابلستانز        چه دانی تو چندين سخنرستمز   

  نخستين از و من برآرم دمار       نامداررستمنه ترسانم از   

   رارستم زالر ببرم س      برافرازم اين تيغ و گوپال را  

  

  .يکی از پھلوانان زابل کشته ميشود» الوا«کاموس به جنگ ميرود و 



  

  ميان دو گرد اندر آمد بجنگ       تنگکاموسعنان را بپيچيد   

  ز خون جگر بر لب آورده کف      نخستين که آمد ميان دو صف  

  که با لشکر و پيل و با کوس بود       بودکاموسسپھبد سر افراز   

  ۀ گاو پيکر بدستيکی گرز       چون پيل مستھمی بر خروشيد  

  سبک تيغ کين برکشيد از نيام         بنامالوا بود زابلیيکی   

  پس پشت او ھيچ بگذاشتی         او داشتیرستمکجا نيزۀ   

  که از وی برآرد به آورد گرد       کردکاموس ِدشد آھنگ آور  

   بآورد با او نبردکه جويد       کردکاموسچو اوای آھنگ   

   بيامد بکردار گرگکشانی        وردگاھی بزرگنھادند آ  

  بينداخت آسان به روی زمين      بزد نيزه و برگرفتش ز زين  

  

  :کاموس به دست رستم کشته ميشود
  

  ز فتراک بگشاد پيچان کمند       بشد دردمندالوا ز تھمتن  

  کمندی ببازو گرزی بدست      بيآمد زو بغريد چون پيل مست  

  ه نيروی اين شتۀ سست خمب       چندين مدمکاموسبدو گفت   

   بغرد دليربھندچو نخجير        چو شيررستمچنين پاسخ آورد   

  چو ايکه بدت خاک جائی نماند       براندکشانیزمانه ترا ای   

  ھم آورد او پيل بد يا کمند       جنگ سمندکاموسبرانداخت   

   نبردبرستمبدان تا نمايد        چو گردکشانیبتيغ اندر آمد   

  گو پيلتن حلقه کرد آن کمند       زان گزند رارخشنيامد تن   

  برانگيخت از جای پيل دمان      بينداخت و افگندش اندر ميان  

   با پر و بالرخشعقابی شد آن       بر آن آورد و کردش دوال  

  سبک شد عنان و رکيبش گران      سوار از دليری بيفشرد ران  

   را کرد رامرخشگو پيلتن      و نگسست خامکاموسشد از ھوش   

  نگون اندر افگند و زد بر زمين      نان را بپيچيد و او را ز زينع  

  چين و کشانینبينی زمين       سر آمد بتو بر ھمه رزم و کين  

  بخم کمند اندر افگند چنگ    دو دست از پس پشت بستش چو سنگ  

  بر و بوم را جای شيران کند       ھمی شد که ويران کندبايران  

  نه ايوان و نه گلستاننماند         بکابلستان و بزابلستان  

  رارستم زال مگر گم کند       نيندازد از دست گوپال را  

  ز خاک افسر و گور پيراھنش      کفن شد کنون مغفر و جوشنش  

   جنگی بپایکاموسکه شد کار       شما را بکشتن چگونه است رای  

  بخون غرقه شد زير او سنگ و خاک      تنش را بشمشير کردند چاک  

  

دو نفر را به رشادت و پھلوانی سرآمد » کشانی«، فردوسی از ميان لشکر قراريکه ديده ميشود
بنده بر اساس . است» اشکابوس«و ديگری » کاموس«اين دو پھلوان يکی . ديگران ميشمارد

پيشنھادی که کرده ام از اشخاص انتقادی تاريخی عوض يکنفر خاندان او را بصورت 
و » کجوJ کدفيزس«تمام دودمان » وس کشانیکام«ًمث` معادل . مجموعی در نظر گرفته ام



ھمين قسم چون . را پيشنھاد ميکنم» ويما کدفيزس«دودمان » اشکابوس کشانی«بجای 
ھم اول و دوم دارد و خاندان او ھم در ين رديف می آيد، ولی کنيشکا به اندازه ئی » کنيشکا«

  .امپراطوری بزرگی است که در اين مقايسه ھا راست نميآيد
  

`حات تازه تر بگوش ميرسد و طًنعکاس داستان ھای اوستا عينا بزبان آسان تر و اصاين ا
ابل ميشوند مق) پادشاه سلسلۀ کاوی آريانا(با کيخسرو ) شاه توران(اينجا خاقان چين افراسياب 

افرآسياب از توران برآمده و در .  ايشان رستم، فريبرز،کاموس و اشکبوس ھستندنو پھلوانا
  .ع ميشوندماورالنھر جم

  

  که بگذارد از چرخ گردنده سر       درماورالنھريکی مھتر از   

  سپاھی که بود اندر آباد بوم      روم تا مرز سپيجابز مرز   

  گذشتی ز کشتی ز دريای آب      افراسياباز ين سان بر رزم   

  درخشان بکردار دريای نيل      ز بس تخت فيروزه بر پشت پيل  

  

  :و سپاه او
  

  دگرگونه جوشن دگرگون ک`ه       سپاهھری و شکنی و کشانی  

    سند و )1(نھری و رومی و کھانی      سقJب ھند و چينی و چغانی  

  درفشی نو آئين و نو توشه ای       دگرگون بھر گوشه ای)2(زبانی  

)3(رومسپه ديد چندان که دريای   
  از ايشان نمودی چو يک مھره موم      

  

  :تقسيم سپاه
  

  بچرخ اندرون ماه گم کرد راه       بيامد بقلب سپاهخاقانچو   

  کشيدند بر سوی ھامون بنه       چون کوه شد ميمنهکاموسز   

   رفتکلباد و ھومانبرادرش       سوی ميسره نيز پيران برفت  

   رافرتوس و ھانیک گھار       راکاموسبه بينيم سر افراز   

  

  :اشکبوس و رستم
  

  ھمی برخروشيد بر سان کوس      اشکبوسدليری که بد نام او   

  زمين آھنين شد سپھر آبنوس      شکبوسبگرز گران دست بر ا  

  برآمد ز ھر دو سپه بوق و کوس      اشکبوس با رھامبرآويخت   

  کله خود او گشت زان زخم خرد       گردرھام بر ترگ يزدگرد  

  بپيچيد از و روی و شد سوی کوه      از کشانی ستوه  گشترھامچو   

  اشکابوسبزد اسپ کايد       توسبقلب سپاه اندر آشفت   

  عنان را گران او را بخواند       بخنديد و خيره بماندکشانی  

  تن بی سرت را که خواھد گريست      بدو گفت خندا که نام تو چيست  

  چه پرسی که ھرگز نبينی تو کام       چنين داد پاسخ که نامتھمتن  



  زمانه مرا پتک ترک تو کرد      مرا مام من نام مرگ تو کرد  

  بکشتن دھی تن به يکبارگی      ی بو گفت بی بارگکشانی  

  

  .ھر دو پھلوان از اسپ پياده شدند و اشکابوس به رستم تير باران را شروع کرد
  

   بدو گفت برخيره  خيرتھمتن       بر آنگه بباريد تيررستمبه   

  بغريد مانند غران پلنگ       بچنگرستمکمانرا بماليد   

  نھاد بدو چھار پر عقاب      خدنگی برآورد پيکان چو آب  

  بچرم گوزن اندر آورد شست       کمانرا بدستچاچیبماليد   

   بخاستچاچیخروش از خم چرخ     ستون کرد چپ را و خم کرد راست  

    ز چرم گوزنان برآمد خروش      چو سفارش آمد به پھنای گوش  

  گذر کرد از مھرۀ پشت اوی      چو پيکان ببوسيد انگشت اوی  

  ست او داد بوسسپر آنزمان د      اشکبوسچو زد تير بر سينۀ   

  فلک گفت احسن ملک گفت زه      قضا گفت گير و قدر گفت ده  

  تو گفتی که او خود ز مادر نزاد       ھم اندر زمان جان بدادکشانی  

  نگه کرد برنا دلش گشت پير       پر و پيکان تير خاقان چينچو   

  

ديد و ھستۀ قوای خود را شکسته » کشانی«لشکر » اشکبوس«و » کاموس«بعد از کشته شدن 
و ديگران کوشش می نمودند تا از پاشيدن نيروی » ھومان«و » چنگس«باز ھم با فرستادن 

از ميدان جنگ فرار » چنگس«خود خودداری کنند ولی اين پھلوانان کاری ساخته نتوانستند و 
  .روز به روز حال شان رو به خرابی کشيد. کرد

  

 و حتمی است و يک سلسله در اين وقت باريک خاقان ميدانست که شکست او نزديک
چنانکه يک مرتبه . مذاکرات و مشاوره را با بزرگان خود و بالواسطه با رستم شروع کرد

  :را نزد رستم فرستاد و اين جواب را آورد» ھومان«
  

  توران زميننه يک تن ز گردان       خاقان چين بمانيم نه شنگلنه   

   و برتھمه مرز و بوم  بسوزم      برانگيزم آتش از ين کشورت  

  

سپس تورانيان از گفتگوھای سياسی خسته شدند و فھميدند که بدين ذريعه کاری از پيش 
  .لذا تمام سران و سرکردگان توران جمع شدند تا تصميم بگيرند. نميرود

  

  بگويم که بر من چه آمد ز کين      خاقان چينپر از غم شوم پيش   

  ان Jله ديدز خون گشته پر زعفر      سراپردۀ او پر از ناله ديد  

   شده داد خواهخاقانبه نزديک        چندين سپاهکابوسز خويشان   

  از ين پس بزرگی نبيند بخواب      افراسيابھميگفت ھر کس که   

  ھمه ديده پر آب و با کين بريم       بريمچين سوی کشانیسپاه   

   را کينه خواه آوريمکاموسکه        سپاه آوريمبربر و ز چينز   

  نه آرام بايد که جويد نه خواب      فراسيابااگر کين ھمی جويد   

  خروشيدنی بود چون زخم کوس      اشکبوس و چنگشھم از دودۀ   



  بر ايشان شب و روز ناخوش کنيم       را پر آتش کنيمسيستانمگر   

  بر آری بر سوگ آن نامدار         را بداررستم زابلیسر   

  ھمی بر نشانيم پيش درش      تنش را بسوزم و خاکسترش  

  

  :راسيابشکست اف
  

  ھمان رسم مردی و کين آوريم       آوريمخاقان چينکنون رزم   

  که شد روشنائی ز خورشيد و ماه      برآمد يکی باد و ابر سياه  

  بخاک اندرون خستگان خوار ديد      درفش بزرگان نگونسار ديد  

  برفتند پويان به بيراه و راه      نگونسار کرد آن درفش سپاه  

   خراميد تفتماچين و چينسوی       فتدرفشش بجا مانده و خود بر  

  ز ھر سو بجستند بيراه و راه       سپاهشاه توراننشان خواست از   

  افراسيابنه آگاھی آمد ز       نشانی نداند بر خشک و آب  

  بويرانی آن نھادند روی      ھمه جشنگاه و ھم ايوان اوی  

  جھانی ز آتش ھمه بر فروخت      ھمه شھر آباد او را بسوخت  

  

  :م فاتح ب آريانا برگشتاينجا رست
  

  سليح گران مايه و تاج و تخت       برنھادند رختتوران زمينز   

  سراپرده و پيل ديديم و مھد      کوه شھد تا دامن کشميرز   

  

ه در تاريخ افغانستان دورۀ خيلی مھم و طوJنی دارد که روی ھمرفت» کوشانی«يا » کشان«
و » کوشانی ھای خورد«، »کوشانی ھای بزرگ«ًتقريبا سه قرن را در برميگيرد و عبارت از 

کجوJ «اول دودمان . کوشانی ھای بزرگ باز بر دو خاندان تقسيم ميشود. است» کيداری ھا«
، دودمان دوم از حوالی . م110تا .  م40دودمان اول از حوالی . »کنيشکا«و دوم دودمان » ھا

 کوشانی يا دورۀ کوشانی ھای سپس دورۀ دوم. دوام کرده است. م260تا نزديکی ھای . م120
لذا دورۀ کوشانی . دوام ميکند.  در قرن پنجم م)ھياطله(يفتلی تا حوالی دورۀ  خورد ميرسد و

  . در افغانستان اھميت زياد دارد

  

دور دوم زمانيرا در برميگيرد که نژاد . کوشانی ھا در اول وھله از سرحدات چين برخاستند
توقف داشتند و » توران زمين«ب ماورالنھر يعنی در پنجاب و سق`سکوشانی در کاشغر، 

فردوسی از کشانی و . افراسياب از خود آنھا برای مقابله با رستم کابلی ثم زابلی استفاده مينمايد
پھلوانان نام آور آنھا از قبيل کاموس، اشکبوس، چنگس وغيره صحبت ميکند و اوايل پيکار 

ما در طی اين مطالعات . ن کاوی بلخی ميرسانديعنی دودما» ھوسرا کاوا«آنھا را معاصر 
و آن مقايسۀ کاموس و اشکبوس با بعضی از شاھانی که در  پيشنھاد ديگری ھم داريم
در اين شبھه ئی نيست که شاھان فردوسی به گمان غالب زمانی را . مسکوکات کوشانی است

که در يک جا ميگويد زندگی ميکردند چنان» توران زمين«د که شاھان مذکور در نميگيردر بر
در ماورالنھر اجتماع کردند تا به قوای آريائی به سواحل چپ رود آمو حمله » کشانی ھا«که 
از رياست وJيات به . در شمال و جنوب ھندوکش ريختند» کشانی ھا«در دورۀ سوم . نمايند



ند که چھارم تا اقصای ھندوستان امپراطوری بزرگی تشکيل کرد  پادشاھی کشيدند و در دورۀ
  .از رود گنگا تا آمو دريا انبساط داشت

  

استعمال شاھنامه و گفتار فردوسی بحيث يک مؤخذ برای دورۀ کشانی کمال اھميت دارد و جلد 
شاھنامه . وردآًدوم شاھنامه اثری است که اق` نام ھای يک سلسله پھلوانان ايشان را بياد مي

به رسم الخط » کشانی«يد متذکر شويم که زبان اينجا با. کشانی ھم تذکراتی دارد راجع به زبان
، شمال ھندوکش کشف شده و اين زبان عبارت از زبان متوسط دستۀ شرقی »بغ`ن«يونانی از 

  .تا يک درجه ارتباط بھم ميرساند» پشتو«و » دری«ميباشد که با السنه 
  

*          *          *  

  

  .، باشدب خان آباد افتاده استکه در جنو» نھرين«يا » ناری«نھری شايد اھالی  )1(
يکی از اين زبانھا زبان کشانی است که برسم . دزبان دگرگون، از زبانھای مختلفی که دسته ھای مختلف بر آن متکلم بودن )2(

 .کشف گرديده است» بغ`ن«الخط يونانی از سرخ کوتل 
  .است» بحيرۀ مديترانه«دريای روم عبارت از  )3(


