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 1گذار بر آنثیرأوضعیت اقتصادي کوشانیان و عوامل ت
 پورطاهره عزيزي

 مرودشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیباستان گروه استادیار
 (152تا ص  137 )از ص

 26/10/1397 ؛ تاریخ پذیرش مقاله:27/8/1396تاریخ دریافت مقاله: 
 

  چکیده
زیادی  اهمیّتدر مطالعات تاریخی کوشانیان و آسیای مرکزی شناسایی وضعیت اقتصادی کوشانیان 

 ی بهدستی و درآمد معابد بودای، صنایعدارد؛ برای این منظور، تجارت و بازرگانی، کشاورزی و دامداری

کدام از هر رغم اینکهبهن انتخاب شدند. اقتصادی کوشانیا ها در شناسایی وضعیتلفهؤم ترینعنوان اصلی

 ردتوجه پژوهشگران قرارکمتر مو ،دانهداشتکوشانیان ها نقش اساسی در رونق اقتصادی این مؤلفه

های تجاری و عوامل تأثیرگذار ویژه فعالیتبه ،های اقتصادی کوشانیان. بررسی و تحلیل فعالیتاندگرفته

با طرح این پرسش که علت پیشرفت و رونق اقتصادی کوشانیان  ا؛ لذاز اهداف این پژوهش است ،بر آن

های مزبور در وضعیت یک از مؤلفهنقش هر ونه این رونق اقتصادی صورت گرفته،چه عواملی بوده و چگ

ها نشان داد که از بین ه است. نتایج بررسیشدبررسی و وواکاوی  به طور جداگانه اقتصادی کوشانیان

 که عمدتاًرا چین، هند، ایران و یونان  با کشورهایی همچون شده، تجارت خارجیهای تعیینتمام مؤلفه

اقتصادی کوشانیان  و رونق ترین عامل در شکوفاییباید اصلی ،داشتندقرارجاده ابریشم در مسیر 

 شکوفایی برایهمچنین مشخص شد که اگرچه قلمرو جغرافیایی کوشانیان امکانات الزم  آورد.حساببه

های اما این حاکمان باتدبیر کوشانی بودند که با اتخاذ سیاست داده بود،را در اختیار آنان قرار اقتصادی

برای دستیابی به اقتصادی پررونق و  را محیطیاستفاده از امکانات زیست ةزمین درست و تأمین امنیت،

 شکوفا تأمین کردند.
 

وضعیت های اقتصاد کوشانیان، مؤلفه یان،کوشانجادة ابریشم، تاریخ  آسیای مرکزی، هاي کلیدي:واژه

 کوشانیان. اقتصادی

                                                 
 . مسئول ةرایانامه نویسند                   :                                             tazizipoor@yahoo.com 
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 مقدمه .1

با  که در باختر بود (Yuèzhī) چییکی از پنج قبیله یوئه «کوشان»یا  «کیوشنگ» ةقبیل

  2(Heruas) هریوسدیگر حکومت کوشانیان را بنا نهاد. برخی منابع  ةپیروزی بر پنج قبیل

Kujula) کوجول کادفیسو برخی دیگر از منابع  (75: 1139 پور،عزیزی و خادمی ندوشن)

Kadphises) (27-100)دانندمی کوشانی حکومت گذاربنیان را م (Narain,1980:69)  با

شود که به جدیدی در تاریخ کوشان آغاز می ةدور (Kanishka) کانیشکا رسیدنقدرتبه

و واسودا  (Huvishka) اویشکابعد از کانیشکا، ه لقب گرفته است. «عصر کانیشکا»نام او 

(Vasudeva) کومت کردند. واسودا آخرین شاه پرقدرت کوشانی بر قلمرو کوشانیان ح

 بهزادی،) سرعت آغاز شدروند سقوط امپراتوری کوشان به اوبعد از  (.291: 1383)بیوار،است 

از  .یافتندل بر تمام قلمرو کوشانیان سیطره سپس ساسانیان در زمان شاپور اوّ (.75: 1373

سلطنتی ساسانی اداره  ةیکی از اعضای خانواد راحکومت کوشـانیان  ،این زمان به بعد

تا  کهلقب گرفته  «حکومت کوشان و ساسانی»عنوان این حکومت در تاریخ به ؛دکرمی

 حکومت کوشانیان را نداشت اهمیّتحکومت مزبور از نظر اقتصادی  م ادامه یافت.360

 .(141: 1138 خادمی ندوشن،)

اقتصادی  جهان و قدرت برتر ةهای عمدکوشانیان در قرن اول میالدی یکی از قدرت     

تغییرات بزرگی در زندگی اجتماعی و اقتصادی  ،این دوره طی آسیای مرکزی بودند.در 

ازآنجاکه ساکنان آسیای مرکزی به مسائل اقتصادی  آمد.وجودساکنان آسیای مرکزی به

به نظر  (.168: 1391پور، عزیزی و ندوشنخادمی) کردنداسی توجه میبیشتر از مسائل سی

کوشانیان  رسد که روابط سیاسی کوشانیان با روابط تجاری آنها ارتباط داشته است.می

های مهمی کردند و بخشمی دادوستدایران و یونان  جنوب هند، طور گسترده با چین،هب

 (.54: 1376محمد جان اوف، ) ندهای بازرگانی را در اختیار داشتاز راه

جمله مباحثی است که در مطالعات تاریخی کوشانیان و آسیای اقتصاد کوشانی از    

 شده است.های زیادی انجامکوشانیان تاکنون پژوهش ةباردر زیادی دارد. اهمیّتمرکزی 

(، 127 -144: 1380)خادمی ندوشن،ها غالباً به مسائلی همچون تاریخ سیاسی این پژوهش

 :1377، )رونالد کوشانیانهنر و مذهب  (،28-34، ب1370بهزادی،) منشاء و زبان کوشانیان

 - 583 :الف1370 بهزادی،) کوشانیان ةیا تکامل دانش در آسیای مرکزی در دور( 318-337

عنوان بلکه به ،مستقل یعنوان پژوهشعموماً اقتصاد کوشانی نه بهاند، اما پرداخته( 577

 Khademiو 116-98: 1371بهزادی،)ه است شدتر مطالعه پژوهش کلی جزئی از یک

Nadooshan, 2003:1-8). 
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از مسیرهای  ،شده ابریشم نوشته ةمسیر جاد بارةهایی که دردر برخی از پژوهش

 (. 55-48 :1374، )ریاضی شده است تجاری کوشانیان و روابط تجاری آنها سخن گفته

میالدی و نقش  200تا  50های ریایی کوشانیان در ساللند نیز به بررسی ناوگان دسی

 ترینجامع .(Seland, 2013: 66-74) این ناوگان در تجارت دریایی کوشانیان پرداخته است

است  (Mukhamedjanov) اوف جانمحمد ةمقال کوشانیان اقتصادی وضعیت بارةدر پژوهش

ها و سکه سازی،و ساختمان دستیصنایع دامداری، آبیاری، کشاورزی، ةتوسعکه در آن 

-29: 1376) ه استبررسی کردکوشانیان  ةدر دور را تجارت و مالکیت زمین نظام پولی،

 اصلی و عوامل است و اقتصاد کوشانیبیانی کلی از  ،مزبور هایپژوهش عمده. (67

و کمتر نشده واکاوی  بررسی و صورت مجزابهشکوفایی اقتصادی کوشانیان تأثیرگذار در 

  دتوجه قرارگرفته است.مور

وضعیت اقتصادی کوشانیان و عوامل تأثیرگذار بر  ةهدف از نگارش این مقاله مطالع

وضعیت جغرافیایی و زیست محیطی  فرض بر این است که از بین دو عاملِ آن است.

ترین عامل در عنوان اصلیباید یکی را به ،آنانکوشانیان یا نظام سیاسی و اداری 

 تجارت و بازرگانی،در این راستا  آورد؛حساببه آنهااقتصادی  شکوفایی وضعیت

عمده در  هایمؤلفهعنوان صنایع دستی و درآمد معابد بودایی به کشاورزی و دامداری،

ثیر وضعیت جغرافیایی و أت سپس .دشوضعیت اقتصادی کوشانیان تعیین شناسایی 

 هایمؤلفهیک از بارة هردرزیست محیطی کوشانیان و نیز نظام سیاسی و اداری آنان 

  .شدمطالعه  مذکور
 

 طبیعي و سیاسي جغرافیاي .2

کوشانیان حدود استقرار در آغاز  ویژهبه قلمرو کوشانیان دقیقاً مشخص نیست؛ ةگستر

 تمامی افغانستان، ازبکستان، ای از ابهام است. شمال تاجیکستان،تسلط آنها در هاله

هند و همچنین در غرب هند مناطق واقع در بخش شمالی  جنوب پاکستان کنونی،

جزء  ،از خراسان بزرگ هاییو قسمت (Masson, 1984: 33) سند ةی رودخانبخش سفال

اساس منابع تاریخی البته بر ؛(70: 1373 بهزادی،) آیندمیحسابوری کوشان بهقلمرو امپرات

 کوشانیان بوده ةلطس های ارتباطی بین پامیر و مناطق کرگیز و قزاقستان نیز تحتراه

 .(1 ة)نقش (74: 1391، پورعزیزی و ندوشن)خادمی است

سرچشمه  های هندوکش و پامیرکوهاز رشته ی کههای فراوانرودخانهدر این قلمرو 

اگرچه در  .(11: همان) های کشاورزی بودندلیتمنبع آب مناسبی برای فعا ،گرفتندمی
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های دائمی در این وجود رودخانه ،حالبااین ،داردکویر بزرگی قرار ی هندمناطق سفال

مناطق باعث ایجاد شهرهای بزرگی در هند و پاکستان در زمان حکومت کوشانیان شده 

جیحون رودی  ةدانیم که رودخانمیاساس گزارش استرابو بر (.75: 1376 ،)لیتوینسکی بود

به نقاط آن ریق کاالهای هندی بسیاری از ط کشتیرانی بوده و پیش از کوشانیانقابل

 ،افزون بر آن (.38: 1382، استرابو) ه استشددوردستی چون دریای هیرکانیا صادر می

این عرض کرد. های کشاورزی کوشانیان را آبیاری میبخش مهمی از زمین سند ةرودخان

کشتیرانی برای  ،و بنابراین رسدمیمتر  1500تا  1000 هب هاقسمترودخانه در بعضی 

 .(Spate and Learnmonth, 1967: 10) استمناسب بوده 

معادن الجورد و  ،عنوان بخشی از قلمرو سیاسی کوشانیانبه ،در بدخشان افغانستان

کوکچی آبیاری  ةرودخان ةوسیلبه مناطق حاصلخیز بدخشان .یاقوت وجود داشته است

توانست ها میاین گذرگاه های فراوان دارد.های مرکزی آن گذرگاهو نیز کوه شودمی

های شرقی پنجشیر در کوه ةهای تجاری باشد. درمسیر مناسبی برای آمدوشد کاروان

درختان آن برای تولید  جنگلی داشته و خشان در زمان کوشانیان پوشش وسیعبد

خادمی) شده استسوخت الزم برای ذوب سنگ معادن نقره، مس و غیره استفاده می

 (.12: 1391 پور،عزیزی و ندوشن

ساکنان  دارد.یان در آسیای مرکزی قرارهای مهمی از قلمرو فرمانروایی کوشانبخش

 (.401: 1389هرودوت، ) فرستادندمزبور خراج فراوانی به دربار هخامنشی می ةمنطق

های قیمتی سنگ آسیای مرکزی بود که بخش زیادی از طال، ةهمچنین از همین منطق

هخامنشی بین ة در دور، افزون بر آن ،شدو الجورد موردنیاز هخامنشیان تأمین می

های زیر نفوذ هخامنشیان ارتباط تجاری های آسیای میانه با دیگر سرزمینسرزمین

 (. 135: 1364، بلینتسکی) است وجود داشته

 

 اقتصاد کوشانیان .3

و درآمد معابد  دستی صنایع ،اریکشاورزی و دامد تجارت و بازرگانی، ،در این پژوهش

است که در  اقتصاد کوشانیان درنظرگرفته شده یهامؤلفهترین اصلی عنوانهب ،یبودای

 .شوندبررسی میطور جداگانه یک بهاینجا، هر
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 تجارت و بازرگاني  .3-1

 آنان ممکن برای را گسترده تجاری هایفعالیت انجام امکان کوشانیان جغرافیایی موقعیت

ساتراپ هخامنشی باختر از  آنان از پیش و باختریان کوشانیان، از پیش کهچنان بود؛ ساخته

 های تجاری پرداخته بودند.این موقعیت طبیعی بهره برده و به فعالیت

گانی و تجاری جایگاهی های بازروضعیت اقتصادی کوشانیان فعالیت ةدر مطالع

در زندگی اقتصادی کوشانیان مؤثر ین عامل ترمهمد. بلنیستکی تجارت را برجسته دار

 :1364، بلنیستکی)شد داند. بخش مهمی از درآمد کوشانیان از طریق تجارت تأمین میمی

حکومت کوشانی، ارتباطات تجاری بسیاری با  تأسیسحتی پیش از  ،کوشان ةقبیل(. 138

توان این کردند. میهای مرغوبی را به چین صادر میکشاورزان چینی داشت. آنها اسب

ابریشم  ةکوشانیان در مسیر جاد ةهای تجاری گستردفعالیت ةزمینتجارت را پیش

 . (liu, 2001: 272)ت دانس

تأسیس گسترش روابط بازرگانی و توانایی استفاده از مسیرهای تجاری از ابتدای 

کوجول  ،ناراین ةگرفت. به عقیدحکومت کوشانی موردتوجه پادشاهان این حکومت قرار

ا با رومیان علیه اشکانیان در استفاده از م سفیرانی را به روم فرستاد ت58در سال 

گمان است و منابع تاریخی  البته این موضوع فقط در حدّ ؛مسیرهای تجاری متحد شوند

در قرن دوم میالدی با زوال قدرت اشکانیان و . (Narain, 1980:47) کنندآن را تأئید نمی

زی بیشترین نقش را های بازرگانی آسیای مرککوشانیان در فعالیت ،خاندان چینی هان

 و بخش داخلیتوان در دو کوشانیان را می ةتجارت در دور(، 159 :1377، )معیریداشتند 

 . دکرمطالعه  خارجی

 با کوشانیان ةسلط تحت مختلف هایایالت بین تجارت ،داخلی تجارتبخش در 

بین نیاز به تبادل کاال  شهرها، ةعرضتولیدات قابل حجم زیاد .شدمی انجام یکدیگر

از عوامل بسیار مهم  ،های سرزمینیو مناطق کشاورزی پیرامون آنها و تفاوت هاشهر

رو بین مناطق های کاروانوجود راه رشد بازرگانی بین شهرها و ایاالت کشور کوشان بود.

رو های کارواناین راه(. 94: 1376، لیتوینسکی) مزبور این تجارت را ممکن ساخته بود

ها مانند این راه .کردسیردریا متصل می ةه را به مناطق سفلی و میانمناطق شمالی فرغان

کردند. این موضوع باعث رشد طرفه برای نواحی زراعی عمل مییک خط عبوری دو

تولیدات  غالت، میوه،(. 54: 1376جان اوف، محمد )سیردریا شد  ةشهرهای عمده در حوض

یز مواد خام موردنیاز برای صنایع گوشت، تولیدات لبنی و ن پوست، پشم، دستی،صنایع

کوشانیان  ةسلط تحت مناطق در داخلی تجارت در که بودند موادی ترینعمده از ،نساجی
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این مبادالت با  رسد کهمینظربه(. 174: 1391 پور،عزیزی و ندوشنخادمی) شدندمیمبادله 

ضخیم و که  مسی کوشانی هایسکه ؛شده استهای مسی انجام میاستفاده از سکه

های ایالت ةها تقریباً در همگرم بودند. این سکه 17یا  16سنگین با وزنی در حدود 

به فراوانی یافت  ،استقرارهای کوچک روستایی یامراکز شهری  ازاعم ،امپراطوری کوشان

  .(Jain, 1965: 118) اندشده

بود تا در  موقعیت جغرافیایی کوشانیان به آنان امکان داده اما در تجارت خارجی،

بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی  ،المللی نقش فعالی را ایفا و از این طریقتجارت بین

های زمینی و امکان استفاده از راه ،خود را تأمین کنند. این موقعیت مناسب جغرافیایی

های پلی میان تمدن ةمثابدر تجارت برای کوشانیان فراهم ساخته بود. آنان بهرا دریایی 

  (.294: 1383، بیوار) و نقاط تماس خاصی با عالم مدیترانه داشتندبودند و هند چین 

گرفت. میجاری بیشتری در اختیار آنان قراربا گسترش قلمرو کوشانیان مسیرهای ت

 دندکراضافه  خود قلمرو به را هند شمال (Vima Kadphises) کادفیسویم زمان در آنان

(Goble, 1976: 15) نواحی جنوبی هند  و چین بین کاال جاییجابه در وانستندت ،بنابراین و

ای در تجارت بین عنوان واسطهدر مسیری دیگر کوشانیان به نقش فعالی را ایفا کنند.

و سوریه نقش فعالی را  (در آن زمان در اختیار رومیان بود) مصر و چین و هند با ایران و روم،

 .Wheeler, 1954:193 & (Falk, 2004:17) کردندایفا می

در شمال چین و تعدادی از بنادر غرب هند، دولت کوشانی برای بازرگانان خارجی و 

 ,Banerji) بود کرده فراهم امکاناتی ،پرداختندمی کشورها دیگر با تجارت به که داخلی

کاالیی که از ؛ کاالی اصلی و عمده ابریشم بود ،در تجارت کوشانیان با غرب. (107 :1951

باید از قلمرو کوشانیان  ،کنندگانش برسداما برای آنکه به دست مصرف ،دآمچین می

از  شد.میوارد سرزمین کوشان به های عالی اسکندریه کرد. از روم نیز شیشهعبور می

: 1383ر، )بیواشد های زیبا به چین و ایتالیا صادر میعاج ،ها در هندمتصرفات کوشانی

294).  
های مختلفی از جنس نیان سبب شده بود که آنان سکهکوشا ةروابط تجاری گسترد

های طالی کوشانی تنها سکه (.128: 1381ندوشن، )خادمی نقره و مس ضرب کنند ،طال

های طالیی بودند که در تمام آسیای مرکزی و کشورهای همسایه ضرب نمونه سکه

محمد جان اوف، ) کردندها در تجارت با روم استفاده میشدند. کوشانیان از این سکهمی

نقره استوار بود  ةاقتصادی بر پای (همسایگان غربی کوشانیان)ها اما در قلمرو پارت ،(50: 1376

انیان در تجارت با آنان از ـکوش ،بنابراین(؛ 316 :1383، )بیوارنقره داشتند  ةها سکو پارت
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میکاررا به خود مسی هایسکه کوشانیان چین، با تجارت در کردند.می استفاده نقره ةسک

 این های مسی واحد اصلی پول درنقره و طال وجود نداشت و سکه ةبردند. در چین سک

های کوشانی در مناطقی از سکه زیادی تعداد شدنپیدا .(Masson,1966:2) بود منطقه

باط تجاری کوشانیان با بسیار دورتر از قلمرو سیاسی آنها، همچون اتیوپی، بیانگر ارت

 (. 2و  1ویر اتص) (Mukherjee, 1978: 86)ت ت اسدسمناطق دور

کوشانیان  ةتجارت در دور ةدر توسع ی کهین عواملترمهمیکی از  سکه، بر افزون

راه بزرگ ابریشم از  .ه استبود مسیر در این تجارت و ابریشم ةنقش اساسی داشته، جاد

رمانروایی لمرو فابریشم از ق ةبخش مهمی از جاد .چین تا امپراطوری روم ادامه داشت

افزود و البته کوشانیان بر قدرت و نفوذ دولت کوشانیان می گذشت. این راهکوشانیان می

 (.173: 1373، بهزادی) کردندرواج تجارت در مسیر این جاده مساعدت میبرای نیز 

بیانگر نقش مهم  ،های کوشانی در مسیر راه ابریشمپیداشدن تعداد زیادی از سکه

 (.170: 1391پور،عزیزی و ندوشنخادمی) بازرگانی راه ابریشم استکوشانیان در 

اند؛ در زمان حکومت اشکانیان دانسته ،ابریشم را در قرن دوم ق.م ةگیری جادشکل

قبل از اشکانیان رد را در های تجاری این مسیر توان احتمال وجود تماسچه نمیاگر

 یبیانگر وجود مبادالت تجاری ط ،یشناسبرخی شواهد تاریخی و باستان کهچنان؛ کرد

ابریشم خوانده شد  ةای است که بعدها جادهایی از جادههخامنشی در بخش ةدور
 (.109: 1395 و همکاران، بیرجندی )علیزاده

شد و بعد از عبور از ترکستان و هوانگ در چین آغاز میان تونـاین راه از شهرست

از مرو، سغد، کاشغر، بخارا و  ،پس از باختر (.1 ة)نقشرسید های پامیر به باختر میبلندی

در با گذر از ایران،  یافت، سپسگذشت و به سوی خراسان بزرگ ادامه میسمرقند می

داد این جاده اروپا را به آسیا پیوند می (.123: 1376، )محمودآبادییافت بنادر شام پایان می
 (.242: 1375)آذرپی، 

 تجارت در این جاده به سود سرشاری دست یافتند. اشکانیان از ،از قرن دوم ق.م

تجارت ة واسط کردند،طور مستقیم در این جاده تجارت میعالوه بر آنکه خود به آنان

جایی کاال بخش مهمی از جابهعوارض گمرکی مربوط به و  نیز بودندبین روم و چین 

  (.29 :1367، )آذری دادرا تشکیل می شاندرآمد

آنان در استفاده از این راه تجاری  انیان،ـدرت کوشـبا گسترش ق ییالددر قرن اول م

گیری از با بهره و توانستند (158 :1380بابایی،)حاجی تبدیل شدندبه رقیب ایـران بزرگ 

 Khademi) شوندجایگزین آنان در تجارت با روم  کانیان،ـسیاسی اش ةاع آشفتـضاو
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Nadooshan, 2003: 4).  کادفیسشمال آن در زمان ویم ةد و جلگبا استیال بر هنسپس، 

(Vima Kadphises)  ارتباط صدد برقراری و در ندمراکز تجاری بنا کرددر پیشاور و ماتورا

های پلی میان تمدن ةمثابکوشانیان به ،به این ترتیب آمدند؛با مناطق مرزی چین بر

توجه بین ابتی قابلرقو ( 77: 1391، پورعزیزی و ندوشن)خادمی چین و هند تبدیل شدند

ابریشم و کنترل بیشتر بر این راه  ةاشکانیان و کوشانیان بر سر تجارت در مسیر جاد

ابریشم  ةترین بخش جاداز یاد نبریم که عبور از مشکل ،با این حال آمد؛وجودبهتجاری 

 تعدادپذیر بود و کوشانیان از این چارپای بارکش بلخی امکان ةتنها با شترهای دوکوهان

 (.158 :1376، جان اوف محمد) در اختیار داشتندبسیاری 
 

 کشاورزي و دامداري .3-2

ی زیادی در هاکوشانیان باعث شد که در این دوره زمین ةکشاورزی آبی در دور ةتوسع

ة خود با توسع ةنوبه شوند. گسترش کشاورزی بهبردآسیای مرکزی به زیر کشت 

در مقیاسی های آبی ای زراعت همراه بود. کانالهکشاورزی و بهبود روشهای زیرساخت

شناسی در خوارزم مدارکی مبنی بر های باستانکاوش. کارگرفته شداندازی و بهوسیع راه

منابع تاریخی و  .(36: همان)کوشانی ارائه داده است  ةوجود آبیاری گسترده در دور

کوشانی  ةورزی در دورشناسی بیانگر آن است که تنوع محصوالت کشاهای باستانداده

شناسی های باستانکاوش جریان در   .(Faccenna, 1974: 128) است داشته چشمگیری افزایش

خشکبار و نیز بقایای سبزیجات مختلف  های کوشانی انواع مختلف حبوبات،در محوطه

جو و گندم  ها بقایای غالتی همچون ارزن،در این محوطه ،افزون بر آن شده است. کشف

کنجد و یونجه  ،های خشخاشانگور و نیز دانه زردآلو، هایی همچون هلو،و میوه

در آسیای  میانی محصوالت کشاورزی که در قرون ةتقریباً هم .3آمده استدستبه

در  .(Marshal, 1977: 14) شدندها کشت میکوشانی ةشده بودند، در دورمرکزی شناخته

 گرفته بود. مورخان چینی به تولید شراب به های زیادی شکلقلمرو کوشانیان تاکستان

شناسی شواهد باستان همچنین .اندکرده اشاره فرغانه ةدر در مرغوب باکیفیت و زیاد میزان

 های آسیای مرکزی هم توسعهدهد که تولید شراب در این دوره در دیگر استاننشان می

 (.42 :1376، جان اوف محمد) یافته بود

 یافته توسعهنیز  بز، شتر و اسب( گوسفند، )گاو، دامداری ،عالوه بر کشاورزیاین دوره، طی 

های اسب ،در این میان ؛داده استو بخشی از درآمد اقتصادی مردم را تشکیل می بود

از کوشانیان  شدند.سوی مرزها صادر میفرغانه ارزش بسیاری داشتند و حتی به آن
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ونقل حمل در ،دستیتولید برخی صنایع های دامی نظیر تغذیه و، افزون بر فرآوردههادام

کوشانی هم نقش  ةحتی قبل از دور ،؛ البته پرورش دامکردندمیاستفاده نیز و کشاورزی 

  کرده استمهمی در زندگی اقتصادی ساکنان باستانی آسیای مرکزی ایفا می
(Gafurov,1979: 21-34). 
 

 دستيصنايع .3-3

 تأسیسها قبل از مدت گذاران اصلی حکومت کوشانیاننیانب عنوانبه ،«چییوئه»قبایل 

 فروختندشده از سنگ جید را به حاکمان چینی میساخته یحکومت کوشانی اشیا

Rosenfield, 1967: 21)(. که مواد خام موردنیاز  کوشانی ةکشاورزی آبی در دور ةسعوت

که به افزایش  گسترش تجارت ،طرفیک زا ،کرددستی را فراهم میبرای تولید صنایع

از طرف دیگر و نیز امنیتی که در پی  ،دشمیمنجر دستی زارهای فروش صنایعبا

باعث شد که تولیدات  ،گیری حکومت کوشانیان در آسیای مرکزی پدید آمده بودشکل

دوره این  دستی درد. صنایعی و کیفی افزایش چشمگیری یابنظر کمّ دستی ازصنایع

صنف مخصوص به  و تولیدکنندگان آنها (90 :1376، لیتوینسکی) شده بود ار تخصصیبسی

 اختصاصیمعابدی  گاه و هاساختمان و ندبود متمول بسیار اصناف این از برخی داشتند. خود

اما در  ،عهده داشترحفاظت از حقوق و دارایی اصناف را ب ةدولت اگرچه وظیف داشتند.

 :همان) زدمگر زمانی که خطایی برخالف عرف از اصناف سر می ؛کرددخالت نمی آنهاکار 

عامل مؤثری در  ،شده بود توان گفت همین آزادی عمل که به اصناف دادهمی (.92

 دستی ازکوشانیان تولیدات صنایع ةدر دور ،نتیجه ای آنان بوده است؛ درپیشرفت حرفه

 کمیت و تنوع رشد کرد. نظر کیفیت،

های در شاخه پیشرفت بیانگر کوشانی هایمحوطه از آمدهدستبه یشناسباستان شواهد

 در سراسر است. جواهرسازی و نساجی فلزکاری، سفالگری، همچون دستیصنایع مختلف

ند. انواع کردتولید می جواهرات و ینیتزئ وسایل فلزی، ظروف صنعتگران کوشانیان قلمرو

دهد که نشان می است، آمدهستدهای مختلف کوشانی بهزیورآالتی که از محوطه

این جواهرات از  اند.ساختهبرنز و برنج جواهر می نقره، جواهرسازان کوشانی از طال،

ور زبوسایل م .(45-46: 1376، محمد جان اوف) اندبرخوردار بوده زیادیارزش هنری بسیار

ومی نیز گرفت، به مشتریان رمیاستفاده قرارعالوه بر آنکه در قلمرو کوشانیان مورد

کوشانیان  ةدهد که در دوربهاتر نشان میساخت جواهرات از فلزات کم شد.فروخته می
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در این مورد دور از ذهن  اند.کردهبخش زیادی از مردم جامعه از جواهرات استفاده می

 های مختلف را پدید آورده باشد.تنوع در ساخت مدل ،هانیست که تنوع سلیقه

های سنگی های کوشانی تعدادی قرقرهشناسی در محوطههای باستاندر طی کاوش

دهند که ور نشان میزباشیاء م آمد.دستای بههای پنبهو گلی و نیز قطعاتی از پارچه

به وجود  ،نساجی در بین کوشانیان متداول بوده است. همچنین در منابع تاریخی

 ,Gafurov) است شده شارها کوشانیان قلمرو در کتانی هایپارچه تولید بزرگ هایکارگاه

کوشانی  ةدستی دورعنوان یکی از صنایعها مدارکی است که بافندگی را بهنای .(1979:43

 کند.معرفی می

های ون فلز و سنگاستخراج مواد کانی همچ ،دستیزمان با پیشرفت صنایعهم

ی مؤثر در گرفت. غنای معادن در قلمرو کوشانیان را باید عاملقیمتی نیز موردتوجه قرار

دانیم که موجب منابع کتبی می آورد. بهشماردستی در این دوره بهصنایع ةتوسع

ی فرغانه و سغد، نقره را از هاقره و یشم سبز را از معادن کوهن طال، کوشانیان آهن،

یاقوت را از بدخشان و سنگ الجورد را از بلخ به  مس را از قره مزار، ،(Ilak) معدن ایالک

 (.47: 1376، جان اوف)محمد دندآوردست می
 

 درآمد معابد بودايي .3-4

کوشانیان  ةاین دین در دور ،حالبااین پرستش در بین کوشانیان نبود.دبودا تنها دین مور

 داشتند. وضوح مذهب بوداییشاهان کوشانی بهگسترش چشمگیری یافت و برخی پاد

: 1370، بهزادی) اشاعه یافتکوشانیان در سراسر آسیای مرکزی  ةدر دور بوداییدین 

یکی از عوامل انتشار  آیین بودا را بازرگانان هندی به سرزمین کوشان آوردند. .(579

 های تجاری شکلاست که در مراکز شهری و بر سر راه بوداییفراوانی معابد  ،مذهب بودا

ذهبی و عالوه بر کارکرد م بوداییمعابد  .(Khademi Nadooshan, 2003: 5) گرفته بودند

این معابد با  تأملی در اقتصاد کوشانی نیز برخوردار بودند.از جایگاه قابل ،آموزشی

های نظر اقتصادی بسیار غنی شدند. در کاوش از ،زائران و تجار از مبالغیدریافت 

آمد. این دستکوشانی به ةشناسی ماتورا تعداد زیادی کشکول متعلق به دورباستان

ت شده اسآوری نذورات مردم استفاده میبرای جمع ان معابدها از طرف کاهنکشکول

(Lam, 2013: 400). با استفاده از نفوذی که  و ندکاهنان معابد سپس به کشاورزی پرداخت

 بوداییمعابد  دند.کربرداری بهره بسیارهای آبی از آسیاب، آورده بودنددستدر جامعه به
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خود را  ةسرمای ،هاو دریافت سود از این وامهایی از طال و نقره همچنین با دادن وام

 .(113: 1377، )معیری افزایش دادند

در  بوداییدهد در زمان کوشانیان معابد شواهدی در دست است که نشان می

در مراکز شهری و نیز بر  بوداییفراوانی معابد  اند.های بازرگانی نیز شرکت داشتهفعالیت

ازای آن  بتوانند امکاناتی برای بازرگانان فراهم و درسبب شد معابد  ،های تجاریسر راه

طبق دستور حکمرانان معابد در قرن دوم میالدی بر اینهدایایی دریافت کنند.  آنهااز 

 خدمات ،مبنی بر گسترش ارتباط بازرگانی بین آسیای مرکزی و دیگر مناطق ،زمان خود

این ازای  در شد، گفته که طورهمان و دادندمی ارائه هندی و اشکانی تاجران به ایگسترده

معابد  (.174 :1391 ،پورعزیزی و ندوشن)خادمی کردندمی دریافت تاجران از هدایایی ،امکانات

پرورش  و عنوان مراکز آموزشبه همچنین کوشانی ةدر آسیای مرکزی در دور بودایی

ی را نیز آموزش بلکه تعلیمات غیردین ،تنها اصول دینیکردند. این مراکز نهعمل می

پول  ،در عوض آموزش این اصول بوداییو البته راهبان ( 321 :1377، رونالد) دادندمی

های فراوانی یافت شده است. کوشانیان سکه ةدور بوداییکردند. از معابد دریافت می

باشد که به آموزش اشتغال  بوداییها دستمزد راهبان احتمال دارد که این سکه

بلکه راهبان  ،تنها معابدتوان گفت که در زمان کوشانیان نهمی ،ین وصفبا ا اند.داشته

 اند.نیز درآمدهایی داشته بودایی
 

 نتیجه .4

داشتن  براینظر طبیعی امکانات الزم را  منطقة جغرافیایی تحت سلطة کوشانیان از 

ش از که پیداده بود؛ چنانفا در اختیار حاکمان کوشانی قرارپررونق و شکو یاقتصاد

اقتصادی داشتن  برایمحیطی حاکمان یونانی باختر از این امکانات زیست ،کوشانیان

برای کوشانیان شرایط مناسب  ةدر مناطق تحت سلط برده بودند.بهره بسیار قدرتمند 

دستی دامداری پرثمر و نیز تأمین مواد خام موردنیاز صنایع آمدن کشاورزی پررونق،پدید

در عرصة  را یت جغرافیایی کوشانیان امکان تجارتی گستردهمهیا بود. همچنین موقع

 ةطریق دریا و خشکی برای آنان فراهم ساخته بود. بخش مهمی از جادالمللی از بین

گذشت. تجارت در این جاده سود سرشاری ابریشم از قلمرو فرمانروایی کوشانیان می

آمد کوشانیان را که بخشی از در یآمد معابد بودایدر دربارةاما  ،به همراه داشت آنانبرای 

گرفت. در این ن نقشی برای موقعیت جغرافیایی درنظرتوانمی ،به خود اختصاص داده بود
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ساخت معابد در گسترش آیین بودا و  ،ویژه کانیشکابه ،مورد نقش حاکمان کوشانی

 .بودایی بسیار چشمگیر بود

 ةکشاورزی در دور ةتوسعة عمددو عامل  ،و بهبود ابزارآالت کشاورزی آبیاری ةتوسع

و دامداری در  کشاورزی گسترش نبود. میسر مرکزی دولت حمایت بدون که بود کوشانیان

نیز  مازاد به تولید محصول ،انبوه یعالوه بر تأمین مواد غذایی جمعیت ،کوشانیانة دور

 از طریق تجارت به بیرون از قلمرو کوشانیان فرستاده اضافی محصولاین  شد.منجر 

 مواد خام موردنیاز برای صنایع ،دامی برخی از تولیدات کشاورزی و افزون بر آن، شد.می

؛ از گسترش دامداری باعث افزایش حیوانات بارکش شد کردند.دستی را نیز فراهم می

 کردند.استفاده می شد،های زمینی انجام میهایی که از طریق راهدر تجارتاین حیوانات 

های تجاری در مسیر راه بوداییشهرها و مراکز تجاری و نیز معابد با گسترش تجارت، 

اشتغال و  ةزمین توانستور تا چه حد میزبیک از موارد متصور کنیم که هر پدید آمدند.

وضعیت اقتصادی  بهبود موجب و زدسا فراهم را کوشانی قلمرو در ساکن مردم نسبی رفاه

شده اتخاذهای حاکمان کوشانی و سیاست یند نقش مدیریتیآکوشانیان شود. در این فر

دولت کوشانی از حقوق و دارایی اصناف حمایت می محسوس است. از طرف آنان کامالً

 حوزةدر  ویژهبه ،این آزادی عمل ؛و در عین حال، به آنان آزادی عمل داده بود کرد

 آورده بود.ا درپیرچشمگیری  ةصنایع دستی توسع

 اقتصادی کوشانیان، وضعیت ةمطالع در شدهتعیین هایمؤلفه تمام بین از رسدمینظربه

بیشترین سهم را در شکوفایی  ابریشم، ةتجارت در مسیر جادویژه ، بهتجارت خارجی

برای را امکانات الزم  ،جغرافیایی کوشانیان ةچه منطقگر ن داشته است.آنااقتصادی 

 اقتصادی حاکمان کوشانیهای اما نقش سیاست ،فراهم کرده بود آنها ةتجارت گسترد

 توجه است.بسیار قابلگیری از این امکانات در بهره نیز

 تأسیساز ابتدای  ،گسترش روابط بازرگانی و توانایی استفاده از مسیرهای تجاری

در برخی مسیرهای  گرفت.حکومت کوشانی موردتوجه پادشاهان این حکومت قرار

با  خارجی امکاناتی فراهم کرده بود. دولت کوشانی برای بازرگانان داخلی و ،تجاری

دستور حاکمان کوشانی معابد بودایی اجازه داشتند تا امکاناتی را برای تاجران اشکانی و 

 هندی فراهم کنند.

 محیطی کوشانیانزیست و جغرافیایی وضعیت چهاگر که گفت توانمی خالصه طوربه

فایی اقتصادی کوشانیان های اقتصادی دولت کوشانی دو عامل مکمل در شکوسیاستو



 149/ 1397، پايیز و زمستان 2،  شمارة 10پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

   

 

ای اقتصادی آن در این شکوفایی هسیاست اما نقش دولت کوشانی و ،آیندبه حساب می

های درست و باتدبیر کوشانی بودند که با اتخاذ سیاست تر است. این حاکمانِرنگپر

برای دستیابی به اقتصادی  را محیطیاستفاده از امکانات زیست ةزمین مین امنیت،أت

 ةقکه حکومت ساسانی که بعد از کوشانیان بر منطچنان ؛و شکوفا تأمین کردندپررونق 

 به نبود. با کوشانیان مقایسهقابل هرگز اقتصادی نظر زا ،کرد حکمروایی آنان حکومت تحت

 یساز اقتصادتوانست زمینهکه می گونههمان کوشانیان سیاسی قلمرو که باشیم داشته یاد

شدن به یک پتانسیل تبدیل ،کوشانی حاکمان تدبیریبی صورت در ،باشد پررونق و شکوفا

هدف شدند و های بیاما حاکمان کوشانی کمتر درگیر جنگ ؛داشتمیدان جنگ را نیز 

 شد.فتوحات آنها اغلب با اهداف اقتصادی انجام می
 

 نوشتپي
 فرهنگ دکتر یادزنده شخصی ةانکتابخ به متعلق پژوهش این در شدهاستفاده منابع از بسیاری: سپاسگزاری .1
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