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تعين مراتب مدنيت مادی کوشانی ھا يکی از مسائل عمدۀ تاريخی است که بعد از
انجام کاوش ھای متعدد در بگرام بايد در اطراف آن کم و بيش صحبت شود .ظروف
تيکری و اسلحۀ که از خرابه ھای بگرام پيدا شده دو عامل مھمی است که ميزان
استعداد صنعتی و حيات مدنی کوشانی ھا از روی آن تا يک درجه روشن ميشود و
پيکان ھای پره دار فلزی خاطرۀ اسلحه اقوام »سيتی« را بياد ميدھد .معذالک اگر به
اشيای مکشوفه که تا حال بدست آمده خوب دقت شود ،ديده ميشود که مطالعۀ زيورات
و اشيای آرايش و تجمل بيشتر مذاق مدنی کوشانی ھای بگرام را بما معرفی ميکند .در
حقيقت امر مطالعۀ زيورات و اشيای زينتی يگانه منبعی است که معلومات ما را راجع
به کوشانی ھا بسط ميدھد .اگر چه تعداد اين قبيل اشيای مکشوفه ھنوز آنقدر زياد
نيست معذالک صفحۀ جديدی راجع به اصليت قومی باز ميکند که موفق به تشکيل
امپراطوری ئی گرديدند و اين امر مدت سه قرن دوام کرد.
قرار تحقيقاتی که بعمل آمده زيورات نسبت به طبقۀ اول از طبقۀ دوم خرابه ھای
بگرام کشف شده است .مقصود از طبقۀ دوم ،شھر دوم بگرام است و معلوم ميشود که
نسبت به شھر اولی در طبقات شھر دوم زيورات به تناسب بيشتر بدست آمده است و
علت اين امر بسته به دو چيز است :اول اينکه عصر و زمانيکه به آبادی شھر دوم
بگرام مصادف ميباشد ،يعنی عصر ساللۀ دوم کوشانی که اين شھر از يادگارعمرانی
اوست ،در تمام تاريخ اين دودمان درخشان ترين اعصار و با ابھت ترين دوره ھائی
است که در طی آن تجارت بين المللی به آخرين حد انبساط رسيده بود و در نتيجه طبعا ً
اتباع دولت کوشانی از نعمت دارائی و فراوانی پول و ثروت برخوردار بودند و
ذخاير قيمتی در داخل امپراطوری متراکم شده بود .ثانيا ً شھرھائيکه در اثر حمالت
شديد ناگھانی تسليم ميشوند ،عموما ً يا بکلی دست خوش چپاول مھاجمين قرار ميگيرند
يا اقالً چور و چپاول در قسمتی از آن رخنه ميکند و با وجود شدت چپاول در زير
خاکسترھای آتش سوزی شھر اشيای قيمتداری باقی ميماند .البته اين اتفاقات ھم از
امور عادی است که قسمتی از ين قبيل اشيا را در موقع بروز خطر ناگھانی اھالی
خود به عجله پنھان ميکنند به اميد اينکه شايد روزی به آن دست يابند و يا اينکه با
حريق خانه ھا و قصور قسمتی از اشيا در خاکھای ويرانه باقی ميمانند و اين نظريه
گمان ميرود در مورد اشيائی که ھاکن از سه اطاق کشف کرده است صدق ميکند .اين
ھم جز اتفاقات عادی است که بعضی اشيا از نزد چپاول کنندگان مفقود ميشود و يا
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بدست آنھا خراب ميشود و مقصود از اين خرابی کتمان و جدا کردن فلزات قيمتی از
خميره ھای شيشه ئی ميباشد که نسبتا ً اھميت و بھائی ندارد.
در ميان زيوراتی که از خرابه ھای شھر دوم بگرام کشف شده ]يک[ کرۀ طالئی مقام
اوليت دارد و منظور از اھميتی که بدان ميدھيم قيمت و بھای آن نی بلکه مميزات
آنست و در ميان مجموعۀ زيورات از نقطه نظر شکل و ساخت و ديگر صفات قابل
توجه زياد است .قطر کرۀ طالئی که از آن صحبت ميکنيم  0.07متر ،ضخامت آن
 0.003متر و عرض آن  0.006متر ميباشد .روی کره از طرف خارج ھموار ،از
طرف داخل کمی برآمده است که در دورادور صفحۀ خارجی کره  46خانۀ مستطيل
شکل ) 0.004متر در  0.003متر( تعبيه شده که در آنھا  46دانه نگينه ھای ھموار
لعل کانی نصب شده بود و  26عدد آن کمبود است .برای اينکه نگينه ھای لعل
درخشان تر جلوه کند و نمايش آن روی متن فلز زيباتر باشد ،ميان ھر سه قطعه لعل و
خانه ھای نگينه آن يک يک ورق بسيار نازک روشن و درخشان طال گذاشته شده
است .اين تخنيک را کارگران دورۀ »ميروگن جين  «Meroginegienneھم به کار
ميبردند و ورقه و يا عموما ً موج ميدادند .در اين کره از آثار ھنری يونانی چيزی
نيست ،ھکذا شواھد صنعت فارس عصر ھخامنشی و اشکانی در آن چيزی ديده
نميشود و روی ھمرفته با روش ساخت زيورات دنيای مديترانه و آسيای داخلی
اختالف بزرگ دارد .برخالف کره بگرام شباھت ھای زياد و يقينی با آن زيور ھا
دارد که محصول قرن دوم ق.م .و مخصوصا ً قرن اول م .است که از خاک ھای
جنوب روسيه از مقام »سرمت ھا  «Sarmetesکشف شده است .سرمت ھا از ساختن
اشيای تجملی و زيورات راه و رسم مخصوصی داشتند که آنرا با خود به جنوب
روسيه آوردند .خطوط اساسی اين روش عبارت از اين بود که با نصب احجار کريمه
و سنگ ھای نيمه قيمتی و حتی شيشه ھای عادی ،سطح فلز قيمتی را تقريبا ً بکلی می
پوشانيدند .به تلون رنگ ھا آنقدر اھميت ميدادند که حتی بعضی اوقات جلوۀ جواھرات
در بازی رنگھا خيره ميشد .ھمين قسم نصب احجار کريمه به فواصل کم متصل بھم
از مميزات اين روش بود.
البته از ين مالحظات نبايد چنين نتيجه گرفت که کوشانی ھا بر سرمت ھا اجرای نفوذ
کردند و يا بر عکس قوم اخير الذکر بر کوشانی ھا تأثير افگندند .ذوق به رنگھای
مختلف ،مخصوصا ً رنگھای تيز ،ترجيح دادن سنگ سرخ و جواھرات سرخ رنگ در
ميان احجار کريمه ،تزئينات ھندسی شکل ساده و ابتدائی ،استعمال زياد شيشيه ھای
ھر رنگ غالبا ً بجای سنگھای قيمتی چيزی است که در علفزار ھای آسيای مرکزی
ميشناختند .سبکی را که »روستوتزف  «Rostotziffبنام روش »ايرانی شمالی«
مسمی ساخته است ،پيش از اينکه از جا بيجا شود و به آفاق پراگنده گردد ،معروف
بود زيرا ھمسايۀ اقوام فوق الذکر »ھن« ھا ھم آنرا ميشناختند و اين مسئله از روی
کشفيات جديدی که در مقابر ھن ھا در »يه نی سه تی  «Ienissteو در کوه ھای
التائی بعمل آمده واضح شده است و وحدت تھذيبی و مدنی باشندگان مناطق علف زار
را ثابت ساخته است .متذکر شديم که طرح و ساخت زيوراتی که بنام سبک »ايرانی
شمالی« موسوم شده است فايق است .سرمت ھا ياقوت کانی و ياقوت سوخته و يا چيز
کم رنگ تر يعنی مرجان را بيشتر بکار ميبردند و علت آنھم مراکز توليد ايندو سنگ
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بود که در سايبريا و اورال پيدا ميشود و کوه ھای اخير الذکر به داشتن سنگھای نيمه
قيمتی معروف است .سنگ سرخ رنگی که کوشانی ھا بکار ميبردند لعل بود که از
کوه ھای بدخشان استخراج ميشد و امروز ھم مانند الجورد يکی از محصوالت معدنی
آن عالقه بشمار ميرود.
آغاز اکتشاف و بکار افتادن لعل بدخشان امری است نا معلوم ولی مستر »تارن«،
مؤلف تاريخ "يونانی ھا در باختر و ھند" به استناد ظرفی که از تپۀ بيماران ھده کشف
شده و نگينه ھای لعل در آن نصب است و در ميان ظرف مذکور سکه ھای »ازمس«
بدست آمده است ،چنين فرض ميکند که استخراج لعل بدخشان با ورود »يوچی ھا«
شروع شده است زيرا يونانی ھا آنرا نميشناختند .نظريۀ اين دانشمند که در شناسائی
مميزات يونانی بصيرت کامل دارد ،برای مطالعۀ زيورات مختصۀ کوشانی اھميت
بسزائی دارد و به حيث يک موضوع کالمالً جداگانه ھم ثابت ميسازد که »سيت ھا«
در سرزمين مفتوحه چسان در تجسس سنگ سرخ مطلوبۀ خود برآمده اند.
صنعتگران دورۀ کوشانی در تراش پارچه ھای لعل ماھر بودند .نه تنھا نگينه ھای
مسطح ميتراشيدند بلکه اشکال فنی ديگری ھم بدان داده ميتوانستند و مؤيد اين نظريه
سر کوچک انسانی است که در يک پارچۀ لعل بسيار قشنگ حجاری شده و بايد کار
قرن  3يا  4عھد مسيحی باشد (1).ارتفاع اين سر  0.011متر و عقب آن ھموار ميباشد
و اصالً مانند تاج سرمتی »نووچير کسک  «Novotcher Kasskدر کدام زيور از
قبيل بازوبند يا تاج نصب بوده است.
لعل بدخشان در تمام قرون وسطی حتی تا قرن  17در تمام بازار ھای جواھر فروشی
خريدار زيادی داشت .آنچه مارکوپولو در آن باره نوشته معروف است .در ميان
احجار کريمه جوار فروشان قسطنطنيه که دانشمندی در دربار سلطان مراد چھارم
) (1623 - 1640بنام »يوليا چبلی  «Evlia Tchebeliدر »سياحت نمسی Seyahet
 «Namesiشرح داده عبارت از الماس ھند ،لعل بدخشان ،فيروزۀ نيشاپور و سنگ
قيمتی ديگری بوده موسوم به »چشم ماھی« که از سودان می آمد.
ذکر يک پارچه گوشوارۀ طالئی که اصالً شکل حباب کروی داشته و بعد ھا قصداً
ھموار شده در اينجا بی مورد نيست .قسمت موجودۀ حصۀ تحتانی گوشواره است که
در آن گل پنج برگی ديده ميشود که در ھر برگ آن دانۀ فيروزه ئی نشانده اند .اصول
نصب احجار قيمتی در اين گوشواره با بازو بندی که ذکر شد فرق دارد چون ورقۀ
طال باريک است و خانه ئی برای نھادن سنگ در آن ساخته نميشود دندانه ئی در آن
کشيده اند تا احجار را محکم بگيرد .در ساخت اين گوشواره ھم اگر خوب دقت شود،
مميزات اصول زيور سازی سرمت ھا مشھود است ،از قبيل :اشکال گل ھای ساده،
اصول کشيدن دندانه برای نصب جواھرات ،و بکار بردن نگينه ھای فيروزه .البته
استعمال فيروزه در جنوب روسيه کمتر است زيرا قراريکه گفتيم معدن اين سنگ
نزديک نيشاپور در خراسان ايرانی وجود دارد و حتی در حال حاضر ھم از آن جا
استفاده ميشود و سرحد امپراطوری کوشانی از حوالی قريب آن حدود ميگذشت.
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انگشتر کوچک نقره ئی با نگينۀ ياقوتی سومين چيزی است که در صف مطالعات ما
وارد است .ياقوت در ميان دايره ئی گرفته شده و اطراف آن عوض نقطه ھا سيمی
ديده ميشود که به حباب ھای کوچک تقسيم گرديده است و اين رويه ھم مخصوص
سرمت ھا است .نزديک گوشواره ئی که باال درج يافت دو مدال شيشه ئی شکسته
وجود داشت يکی آنھا که بشکل بيضه ئی و شيشۀ آن آبی مينمايد در خميرۀ زرد رنگ
شيشه نوشته خروشتی دارد .آن قسمت نگينه که در دست است آخر نوشته چنين خوانده
ميشود»:تا -ما  -سا  .«Ta-Ma-Saدر ين نوشته نام مالک انگشتری را که مرد يا
زنی بوده ميتوان تشخيص نمود که صورت خواندن آن چنين ميشود» .از  ...تاماسا«.
مدال دومی که آنھم شکسته بدست آمده از طرف ما مرمت کاری شده دندانک قسمت
مرکزی آن کمبود است .اين نگينه ھم از شيشه آبی کم رنگ ساخته شده و در آن
بصورت برجسته گل نيلوفر شش برگه ديده ميشود .اين دو نگينه شيشه ئی حتما ً در
جزء زيورات شامل بوده و چون ھيچ کدام سوراخی برای آويزان کردن ندارند بايد
فلزات قيمتی نصب بوده باشند  .بعد ھا فلز را از نگينه جدا کرده اند .اين دو مدال
مدور و بيضوی ھم نمونه ھائی است که نظير آن در زيورات سرمت ھا در جنوب
روسيه در مقابر سرمت ھا بسيار پيدا شده و تصاوير بعضی آنھا در شکل  34گرفته
شده است )در اصل کتاب( .در زيورات طالئی منقش با اشکال ھندسی و ندرتا ً مزين
با صورت گل ھای احجار قيمتی و نيمه قيمتی و يا نگينه ھای عادی شيشه ئی به رنگ
ھای مختلف گرفته ميشد .در مرکز گاھی سنگ قيمتی و گاھی خميرۀ شيشه ئی رنگه
بصورت مدور نصب ميشد .دو مدال بگرام به ھمين قطار می آيد و بيشتر ارتباط و
ھم مانندی زيورات دو قوم را تائيد ميکند.
از سطح نمره دوم خرابه ھای بگرام که در حقيقت شھر دوم شمرده ميشود ،ھفت
قطعه مدور طالئی با يک سکۀ طالئی کنيشکا بدست آمده است .اين قطعات کوچک که
قطر آنھا بين  0.016متر  0.009 .متر فرق دارد در ورقۀ نازک طال بريده شده و ھر
کدام دارای کندۀ طالئی ميباشد .به نگاه اول چنين تصور ميشود که اين مدال ھا اگر به
تار کشيده شوند ،گلوبند يا حميلی تشکيل خواھد داد ولی چون دقت شود کنده ھای آن
طور افقی ساخته شده که اگر به تار کشيده شوند مدال ھا روی گلو قطار نميشوند .از
ين گذشته اگر مخصوص گلوبند ميبودند در ميان ھر دو تای آنھا مرواريدی جيل
ميکردند تا مدال ھا روی يک ديگر نيايند .حال آنکه در مجاورت آنھا قطعا ً کدام
مرواريدی ديده نشده .پس مدال ھا صورت استعمال ديگری داشتند که باز راه حل آنرا
مطالعۀ زيورات سرمت ھا بما نشان ميدھد .در قبر ھای اين قوم از روسيه جنوبی
ھزاران قطعۀ کوچک مدور و مربع ،سه گوشه و صليب نما به اشکال ھندسی يا
بصورت گل ھا پيدا شده که ذريعۀ تاری که از سوراخ کوچک کنده افقی ميگذشت،
روی لباس دوخته و محکم ميشد .قطعات مدور کنده زدۀ طالئی بگرام به ھمين مطلب
ساخته شده و به تائيد آن بايد خاطر نشان کرد که مثالی ھم در دست است و آن مجسمه
ايست که به »ويما کدفيزس« شاه کوشانی نسبت داده ميشود و روی لباس او قطعات
فلزی دوخته شده است .تزئين لباس يا مدال ھا و قطعات فلزی از ايجاد سرمت ھا
نيست و منحصر به ايشان نمی باشد بلکه از قبور »سيت ھا« در جنوب روسيه به
تعداد زياد پيدا شده است .تنھا فرقی که ھست در اينجا است که مدال ھای »سيت ھا«
کالن تر و تصاوير انسانی و حيوانی روی آنھا برجسته نقش شده و در مدال ھای
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سرمت ھا اشکال ھندسی و گل ھا رجحان دارند چنانکه مال کوشانی ھا ھم تقريبا ً به
ھمين منوال است .ذوق تزئين لباس بالشبھه از امپراطوری کوشانی به فارس که
ھمسايه غربی شان بود ،سرايت کرده و مبدأ دوخت احجار کريمه روی پارچه ھای
لباس که بعضی قبايل کوچی آنرا دوام داده اند تا امروز از ميان نرفته و مسکوکات
طالئی يا نقره ئی ھنوز ھم در البسه آنھا ديده ميشود و مخصوصا ً زن ھای کوچی به
اين گونه آرايش عالقه مندی زياد دارند(2).
از امکان بيرون نيست که اين روش بر ھنرمندان ايرانی عصر ساسانی تأثير وارد
نکرده باشد .ايشان که در بافت پارچه ھای سيم ھای طالئی و نقره ئی بکار ميبردند با
نصب احجار کريمه و قطعات فلزی ھندسی شکل و ديگر اشکال گل ھا و حيوانات و
حتی تصاوير انسانی جلوۀ لباس را دو باال ميکردند .اين گونه پارچه ھا و البسۀ عھد
ساسانی را مؤرخين عربی و فارسی تذکر داده اند و نمونه ھای مطلوبه روی آبدات
ساسانی مانند طاق بستان )اشخاصی که مصروف شکار اند( و بعضی فلزکاری ھای
عرب و ساسانی و ُرم شرقی ديده ميشود.
شرح زيورات طبقۀ دوم بگرام را با ذکر بعضی اشيای کوچک ديگر به تفصيل ذيل
خاتمه ميدھيم:
انگشتری ئی که حلقۀ آن بشکل برگ ھای تاج ساخته شده.
گوشوارۀ مرجان گالبی که سرمت ھا بدان اشتياق زياد داشتند.
مدال عاجی منبت شده.
از جملۀ اسباب آرايش چيزھای ذيل بدست آمده است :سه عدد پن عاجی يا استخوانی
که سر يکی آن ھموار است و سر ديگری دندانه دار است و کار شانه ھم از ان گرفته
ميشود و سر سومی بشکل دستی منتھی شده است که انگشتان آن قات ميباشد .اين رقم
پن اخير الذکر عموميت زياد داشته زيرا نظير آن يکی از تاکزيال ،از »سيرکپ
 ،«Sirkapاز طبقۀ خرابه ھای مربوط به »سيت و پارت« پيدا شده و يک دانۀ ديگر
از خرابه ھای »اياز قلعه« از خوارزم بدست آمده است.
در اينجا بايد مھری را ھم ذکر کنيم که اصالً از سنگ سياه است و سوراخی در حصۀ
باالئی برای آويزان کردن دارد .بدنۀ مھر سه حصه دارد و سر آن که در آن سوراخ
کشيده شده بصورت گنبدی درآمده و روی ھمرفته شباھت زياد به عطردانی ھای
يونانی و يونانورومی دارد که از مصر ،بخصوص از اسکندريه پيدا شده و تاريخ آن
به قرن اول مسيحی ميرسد.
در ميان احجار کريمه و زيوراتی که از بگرام پيدا شده يکی ھم يک دانه عقيقی است
بيضوی به طول  0.016متر و عرض  0.011متر که روی آن تصوير
»ديونيزوس  «Dionyesosحکاکی شده است .ھيکل رب النوع انگور و شراب و
مستی برھنه است و بصورت جوان بی ريش نمايش يافته .به دورادور سرش نواری
که تاثير آن زايل کردن درد سری است که از بخار شراب توليد ميشود و آن را به
يونانی »ميترا« گويند و عبارت از پارچۀ نواری بود که مثل دستار دور سر يا دور
کمر بسته ميشد .در دست راست »ديونيزوس« يک خوشۀ انگور و زير بغل چپش
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نيزۀ کوتاھی ديده ميشود .يکی از عالئم خارقۀ ديونيزوس رب النوع انگور و باده و
مستی عصائی است با سر بزرگ ولی غالبا ً در آن عصا نيزۀ کوتاعھی مخفی ميباشد
که سالح جنگی او را تشکيل ميدھد .روی مسکوکات »مارونه  «Maronéeاو را با
يک خوشۀ انگور و دو نيزۀ کوتاه نمايش داده اند و روی عقيق بگرام ھم ھمين کيف
نمايش يافته است .روی يک نگينه ديگر عقيق که از خرابۀ اسکندريه )حصار
سکندری( قريب کابل پيدا شده تصوير ديونيزوس زيباتر از نگينۀ بگرام حکاکی شده و
حکاکی آنرا بايد به يک نفر از ھنرمندان محلی نسبت داد .در ميان ارباب انواع غربی
تصوير ديونيزوس از ھمه بيشتر از بگرام و تاکزيال کشف شده است .بعد از مجسمۀ
نيم تنه و ريش دار اين رب النوع که از نقره ساخته شده و از »سيرکپ« بدست آمده و
مجسمۀ مفرغی که ھاکن از بگرام کشف کرده اين دو نگينه می آيد و بايد ملتفت شد که
بعد از محاربات اسکندر تصوير رب النوع انگور و شراب که او را بنام ديگرش
»بکوس  «Bacchusميخوانند در اين قسمت آسيا معمول شده بود .در حقيقت امر
نواحی افغانستان بين ھندوکش و مجرای »اندوس« از نقطۀ نظر اقليم و تھذيب و
معتقدات سرزمين اصلی اين رب النوع را بخاطر می آرد .کوه ھا ،چشمه سارھا،
تاکستان ھای قشنگ و مردمانی که بدور مشعل ھا با نوای موسيقی ميرقصيدند و به
شراب عالقه داشتند زندگانی ئی را بياد ميدھد که در يونان ،در کشور ديونيزوس ديده
بودند .در چنين سرزمين و در چنين ھوا و فضا باشندگان دلير مقدونيه در عالم غربت
خويش را در وطن خويش و در ميان ھموطنان خويش تصور ميکردند .بدين ترتيب
»نيسا  «Nysaمحل تولدی »ديونيزس« که آنرا در نقاط مختلف آسيا ،در »تراس
» ،«Thraceکاری «Carieو »کپه دوچ  «Cappadoceعربستان فلسطين تعين
کرده باالخره در وادی کابل ھم آورده اند و محتمالً موقعيت آنرا در محل جالل آباد
فعلی قرار ميدھند و اين جا محل شھر »نگارا  «Nagaraقديم است که يونانی ھا بنام
»ديونيزوپوليس  «Dionysopolisمسمی ساختند» .نيسا« در يونانی »متولد در
باطالق« معنی دارد و چون رودخانه در حوالی جالل آبد به ھر دو سواحل خود
منبسط ميشود و باطالق ھائی نيزار تشکيل ميدھد Tبرای تولدی »ديونيزوس« مناسبت
زياد دارد زيرا او رب النوع رطوبت گرم است که باعث انبساط حيات و نشو ونمای
نباتات ميگردد .عالوه بر تطبيق مفھوم لغوی و اقليمی موقعيت جغرافيائی اين محل ھم
به داستان ھائی سر ميخورد که بعد از جنگ ھای اسکندر راجع به فتوحات ديونيزوس
در ھند ساخته اند و در نتيجه شھرت آن ھيکل تراشان يونانی و يونانورومی بکوس
ھندی يا فاتح ھند را بصورت مرد ريش دار نمايش داده اند .يک »ماسک« ريش دار
ھم از بگرام پيدا شده و در موزۀ کابل موجود است.
]اقتباس از کتاب :بگرام و تحقيقات باستان شناسی و تاريخی راجع به کوشانی ھا،
نگارش :رومن گيرشمن[
يادداشت ھا
 -1اين دو کولکسيون آقای شاه عبدﷲ خان بدخشی بوده و از روی لطف بما نشان داده
و اصالً از بھارک ،شرق فيض آباد پيدا شده است .بعضی شواھد ديگری که از ھمين
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محل پيدا شد اھميت آنرا واضح ميسازد و سوالی در خاطر ميگذارد که آيا بھارک
مرکز قديم يوچی ھا در جنوب اکسوس نبوده و بعد تر ھمين جا مرکز يفتلی ھا نشده؟
 -2قراريکه لباس ھای قسمت اتنوگرافی موزۀ کابل نشان ميدھد نه تنھا مسکوکات
بلکه مانند دوره ھای کوشانی قطعات مدور فلزی بدون ضرب ھم در البسه زنانۀ
کوچی ھای افغانستان مورد استعمال است.
/مجله آريانا ،شمارۀ  ،72اول جدی  ،1327کابل//نشر مجدد جنوری  ،2012بنياد
فرھنگی کھزاد/
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