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 د. حسين حسن العنزي م.                                                                              د. ليث محمود زوين م.    

 كلية اآلثار –الكوفةجامعة                                                                              كلية اآلثار –جامعة الكوفة
 

 الملخص
لقد أحرز تقدم كبير في الحياة االجتماعية واالقتصادية لشعوب  سيعيا البيعخال  عتر فتعرة 
إمبراطبرية كبشان فكان الر اء االقتصادي الذي تمتع به الكبشانيين يرجعع إلعال ةعدة ةبامعه م  عا 
تبحيعععد أجعععياء كبيعععرة معععن ايرافعععي اليراعيعععة فعععي شعععمار ال  عععد وسيعععيا البيعععخال تحععع  يععع خة واحعععدة 

لسععريع ل يراةععة والحععرو اليدويععةن فعععت  ةععن توييععي الوتقععاص التداريععة مععع الصععين ودور والتخععبر ا
الشرق ايدنال التي كان  تح  ييخرة اإلمبراطبرية الرومانية سنذاك. فقد ازدهعرص التدعارة الدا  يعة 
والخارجيععة التععي ةم عع  ة ععال توييععي يععيادة إمبراطبريععة كبشععان فععي الم خقععة. ر خعع  طععرق التدععارة 

ة ةبر سييا البيخال بعين الشعرق والبعر ن فكعان لخريعر الحريعر معن الصعين إلعال دور ال حعر الرئيس
المتبيط فرةعا  يعر ط أرافعي إمبراطبريعة كبشعان معع دور يعر  سيعيا وقعد أاتسعع هعذا ال عر  أهميعة 
ابرى بسبع السياية الدولة سنذاك بين اإلمبراطبرية الرومانية واإلمبراطبرية ال رثية نقه من  تلعه 

دراص ال  ععععد الرئيسععععة مرععععه الب ععععاراص والوخععععبر وايدويععععة واي شععععا  وايحدععععار الكريمععععة وشعععع ه صععععا
 .الكريمة... الخ

 
 .: ال  د القديمةن إمبراطبرية كبشانن اإلمبراطبرية الرومانيةن التدارةالكلمات المفتاحية
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Abstract 

Significant progress has been made in the social and economic life 

of the peoples of Central Asia during the period of the Kushan Empire. 

The economic prosperity that enjoyed by the Kushans was due to several 

factors including the unification of large parts of agricultural land in 

northern India and Central Asia under one authority and the rapid 

development of agriculture and handicrafts, as well as strengthen trade 

relations with China and the Near East countries which was under the 

control of the then Roman Empire. Domestic and foreign trade flourished, 

which promoted the sovereignty of the Kushan empire in the region. The 

main trade routes across central Asia between West and East Asia were 

linked, The Silk Road from China to the Mediterranean there was a 

branch connecting the lands of the Kushan Empire with the West Asian 

countries. This branch gained great importance because of the state policy 

between the Roman Empire and the Parthian Empire, Through which the 

major exports of India such as spices, perfumes, medicines, wood, 

stones... etc. 
 

Keywords: India, Kushan Empire, Rome Empire, Trade. 

 
 
 
 
 

mailto:Hussienh.alsubayee@uokufa.edu.iq
mailto:laithm.hammood@uokufa.edu.iq


 م9201 آب السنة السادسة/  / 71  العدد /6  مجلة الملوية للدراسات اآلثارية والتاريخية/ المجلد

195 

 المقدمة
 تعيالدائمعا  معا تكعبن مبفعع نقعا  و  والمسألة الورقية لسعاان ا إمبراطبرية كبشان أن تاريخ

فقععد  وال  ععدنمععا زالعع  ت حععل ةععن حععه مععن قبععه ال ععاحرين المختصععين فععي حعععاراص سيععيا البيععخال 
 –تحععععاد فععععدرالي مععععن البععععدو ال  ععععدوابععععدأص إمبراطبريععععة كبشععععان فععععي بدايععععة القععععرن ايور المععععيتدي ك

ايورو يععين الععذين ةاشععبا فععي شععرق سيععيا البيععخالن وانتشععرص يععيخرت ن ة ععال مو ععن أرافععي ج ععب  
 سييا وة ال طبر الخرير إلال أفبانستان الحديرة ومو ن أنحاء ش ه القارة ال  دية.

اَسَع البيخاء الكبشانيين ر حا  وافرا  من العذهع الرومعاني والحريعر الصعي ي جعراء التدعارة 
. ون را  التصاالت ن مع اإلمبراطبرياص الكبرى ف يس من المستبر  أن يخبر شعوع ال شخة بي  ما

 الببذيعة الديانتين الموتقداص ماريباإذ  نابشان ثقافة ذاص ة اصر م مة مستوارة من مصادر ةدة
فععي مماريععات ن الدي يععةن وصععبروا ة ععال ةمتت ععن سل ععة مععن  فعععت  ةععن الديانععة ال  دويععية نوال  ي يععة

 شرق سييا وج ب  ا. أرافي ثقافاص مخت  ة. كما ياهن أباطرة كبشان في نشر الديانة الببذية إلال
ياان كبشان الرقافاص والتدارة في ب دان سييا البيخال والصين وال  د وفارس وفتحبا  ر طَ 

طريععر الحريععر الععذي ياوععد مسععارا  تداريععا  م مععا  ل قبافععه التععي تحمععه الحريععر وال عععائع ال ععارزة اي ععرى 
 (2)أن ر الشاه رقن  من الصين إلال ال  د والشرق ايدنال.

ودنية لكبشان ةن حاام اإلمبراطبريعة ون عبذهن فعي أظ رص ال قب  التي ة ال الومتص الم
 ياود ذلك بمرابة دةاية ريمية لو مة ايباطرة واآلل ة في اإلمبراطبرية.أدارة الحان و التالي 

فععي  "إمبراطبريععة كبشععان :وقععع اال تيععار ة ععال الدرايععة المبيععبمة مو ععالوانختقععا  مععن هععذا ال
رومانيععة" التععي ت ععدو إلععال تقيععين دور إمبراطبريععة ال ت ععا مععع اإلمبراطبريععةم( وتدار 375-30) ال  ععد

فععععت  ةعععن تبحيعععد الرقافعععاص  نالرومانيعععة ابشعععان فعععي ت شعععيط الصعععتص التداريعععة معععع اإلمبراطبريعععة
المخت  ععة واليععيما ر ععط الحعععاراص الصععي ية وال  ديععةن ولععيس حععه مشععااه التععاريخ السيايععي. فمععن 

ة معععن القعععرن ايور وحتعععال القعععرن الرالعععل المت عععر ة يعععه أن دولعععة كبشعععان وجعععدص فعععي الح  عععة الممتعععد
في م خقة وايوة تمتد من الديء البر ي آلييا البيخال وأفبانستان إلال شمار ال  د مع  ينالميتدي

 امتداد مدار ييخرت ا الرئيسة من ق دهار إلال ماثبرا.
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 إمبراطورية كوشان تنشأ
امتععدص إمبراطبريععة كبشععان بععين القععرنين ايور والرالععل الميتديععين فععي م خقععة شععمالي ال  ععد 

مخت  ة  يةعيشموسييا البيخالن وقد فم  مدمبةاص ةرقية وثقافية مخت  ة من أنماط ومستبياص 
. َيعع َه هععذا التبحععد البيععر الوععادي ال قععه التدععاري والرقععافي واإليععديبلبجي ةبععر م خقععة (1)مععن اإلنتععا 

ايوة امتدص من شرق سييا إلال حدود أورو ا. ونتيدٍة لذلك حقر شعوع كبشعان مسعتبى ةعاٍر معن و 
 .(2)وص اةة الحرو اليدوية والتدارة اإلنداز في اليراةة

ناقش المؤر بن الكرير من القعايا اييايية المتو قة ب ذه اإلمبراطبريةن  اصٍة التس سعه 
وتتو عر المشععا ة التأريخيععة بتعاريخ ة ععد كانيشععاا  نمتععداد أرافععي اااليم عي والخ ييععة الورقيععة لشعوب ا و 

إذ يعبفر حاعن كانيشعاا مو بمعة م يعدة لتأايعد التبيعراص اليم يعة  ناإلمبراطبر ايارر ش رة في كبشعان
 – 35فععي أرك كبشععان والوتقععاص الدوليععة مععع الممالععك اي ععرى واليععيما مم كععة يععاترابا البر يععة )

 ( في ير ي ال  د.rapaWestern Sat) (3)م( 405
م والمتو ععر بتحديععد 1913أ ت ع  الو مععاء فععي المععؤتمر ايور الم وقععد فععي مدي ععة ل ععدن ةععام 

. وفعي المعؤتمر (4)م كأور ةام لحامعه78ق.م وةام  58كانيشاا بين ةام  اإلمبراطبريةتاريخ ة د 
قعععد فععي مدي ععة ل عععدن أيعععا  ةععام  م والعععذي حعععره ة مععاء التعععاريخ واآلثععار معععن 1960الرععاني الععذي ةا

م ن فععي حععين رأى س ععرون 78اآلراء بععين ةععام  فيععه نقسععم اأورو ععا وج ععب  سيععيا والباليععاص المتحععدة 
لبريخععاني سرثععر . فععذكر الوععالن ا(5)كانيشععاا مبراطبريععةفععي الخمسععين يعع ة التحقععة هععي بدايععة حاععن اإل

معععا لعععن ت  عععر بوعععي ايدلعععة الدديعععدة المذه عععة لعععن تكعععن ه عععاك صعععبرة وافعععحة بشعععاه "ليعععبلين باشعععام 
. باإلفععافة "ن عائين فر مععا ت  ععر فععي ال  ايعة فععي سيععيا البيععخال أو أفبانسعتان أو بااسععتان أو ال  ععد

حععبر م 1968فععي مدي ععة دوشععانبي فععي اإلتحععاد السععبفيتي ةععام  س ععر إلععال ذلععك ةقععد مععؤتمر دولععي
الرين مععععن كرععععرة  ععععكبشععععانن و  إمبراطبريععععةمشععععا ة تععععاريخ وسثععععار وثقافععععة سيععععيا البيععععخال  ععععتر حاععععن 

 .(6)نتيدة مرفية ل دميع إلال ال قاشاص أال أنه لن يتبصه الو ماء
كبشانن أال أن ا من  إمبراطبريةاذلك لن يتن االت اق بين الو ماء حبر ايقبام التي أنشئ  

معيتدي معن قبعه البعدو  30المرجح قد تن أنشاؤها من قبه ق ائه )يبيه تشي(ن الذين طاعردوا حعبالي 
يعععععتقروا ة عععععال ايرافعععععي الحدوديعععععة أفبانسعععععتانن ان و (7)الرحعععععه ير عععععا  معععععن أرك تركسعععععتان الصعععععي ية

يععد هععذه ايرافععي فععي  وععد م اجمععة اإلمبراطبريععة ال رثيععة وتبحو  نبااسععتانن طاجياسععتان وأوز اسععتان
. وأيعت ادا  إلعال ايدلعة ال ببيعة وايدبيعة يوتقعد (8)يعن كبشعاناإمبراطبرية مستق ة في الم خقة ةارفع  ب

ن فععي حععين يقععبر س ععرون أن ععا (9)تشععي هععي تركيععةيععه بوععي الو مععاء أن الخ ييععة الورقيععة ل  ائععه اليب 
اي يعرة أت عر الو معاء البعر يين ة عال  أورو يعة. وفعي اآلونعة -إيرانيةن فقد كانبا يتك مبن لبعة ال  عدو 
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  صعععب ال ة عععي ن ن بي معععا أط قععع Sakas(10) أن ق ائعععه يبيعععه تشعععي كعععانبا معععن الشعععوب  السعععايرية
كعبن ن شععوب  يري ععة ايععتبط با أرك   (11)( أي البرابععرةMlechchasالم اب ارتععا ) ال  ديعة القديمععة

 .(12)شمار ير  ال  د
 متعععععدادهان يعععععذكر المعععععؤرز ايمرياعععععي شعععععبارتي ر  فعععععي كتابعععععهاأمعععععا بال سععععع ة يرك كبشعععععان و 

(Historical Atlas of South AsiaA  ) إمبراطبريعةأن فتعرة حاعن  "م 1978الذي صدر ةام 
. وريععن ذلععك يسععتمر (13)"ابشععان مرععار ق ععر بشععاه  ععا  ل مشععااه فععي ريععن  ععرائط الععدور القديمععة

كبشععععان السيايععععية بأيععععتومار ال قععععب  والقخععععع ال قديععععة  إمبراطبريععععةالو مععععاء فععععي م اقشععععة مععععدى قععععبة 
والمصععادر ايدبيععة المخت  ععة. إذ مععن الصععوع تحديععد الخععرق التععي اةتمععدها حاععام كبشععان ل سععيخرة 

 .(14)ة ال مره هذه الم خقة البايوة والمت بةة
ةن ألقعا  مد بلعة المو بمعاص مرعه  مبراطبريةن اإلأي رص ال قب  الماتش ة في بوي مد

(. ايعععتوم   هعععذه ايلقعععا  معععن قبعععه Mahakshatrapa( وم ااشعععاترابا )Kshatrapaاشعععاترابا )
تحعع  حاععن كععانبا (ن فر مععا ةاي عع  هععذه الو ععاوين لحاععام المقاطوععاص الععذين Sakas) اااسيععشععوع 

( وم ادانععععدانايااا Dandanayaka. ومععععن ايلقععععا  اي ععععرى دانععععدانايااا )(15)كبشععععانإمبراطبريععععة 
(Mahadandanayaka ال عععذان ر معععا أيععع د إلي معععا م عععام ةسعععارية أو قععععائية. فعععي حعععين حعععَدَد )

بوععععي ال ععععاحرين بأن ععععا كانعععع  ألقععععا  رؤويععععاء ال  ائععععهن كمععععا أقتععععر  ال احععععل ال  ععععدي أ.ك. نععععارين 
(A.K.Narain ةام )فعي أث عين  ةمسعؤوليذا لقا  كشاترابا ودانعدانايااا كعانبا م بأن حام ي أ1981

 .(16)من المراتع المبازية لإلدارة المدنية والوسارية في اإلمبراطبرية
كبشان إلعال أن سليعة الدولعة الخاصعة ب عا  إمبراطبريةشير أفتقار المو بماص المتو قة بإدارة يا 

. مععع ذلععك فععأن (18)ق.م(184-320) (17)مبريععانلععن تكععن مركييععة كمععا هععب الحععار فععي إمبراطبريععة 
الخعرق التداريعة التعي السعيخرة ة عال وادارة شوع كبشان قعد ور  أرثعا  هامعا  معن شعوع مبريعان هعب 

  ييعععراك تداريععة واداريعععة شعععمار ال  ععدن فقعععد أيععتمر أيعععتومار الخعععرق التداريععة معععن م خقعععة ئأنشعع
 عتر  الباقوة في شمار شعرق ال  عد بتراإلال م خقة باتاليبشمار ير  بااستان ( Taxilaتااسيت )

كبشعععانن ممععا أدى إلعععال  إمبراطبريععةفتععرة معععا بوععد مبريعععان وشععا   جعععيء مععن الشعععرايين التداريععة فعععي 
 .(19)ازدهار المدن ة ال طبر طرق التدارة هذه

ة عال حيعاة حععرية ميدهعرة  مبراطبريعةتش د ال قايا المومارية والبدائع المودنية في معدن اإل
فععت  ةعن روابعط ثقافيعة وتداريععة معع م عاطر  ارجيعة تمتعد مععن ال حعر المتبيعط إلعال الصعين. كمععا 
تتمرععه جمععع إيععراداص ايرافععي الم مععة اإلداريععة الرئيسععة لحاععام كبشععان فععي السععيخرة ة ععال الخععرق 
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خة ة عععال المسعععاةي واينشعععخة التداريعععةن فتعععبفر الكريعععر معععن الومعععتص ال ععععية والذهبيعععة أدلعععة رايععع
 .(20)مبراطبريةالتدارية لحاام اإل

كبشعانن ويبعدو إن يعيخرت ا ة عال  مبراطبريعةال يبجد دليه م اشر يتو ر ب  ام الوائداص إل
. فقعععد ظ عععرص ال قابعععاص (21)االقتصععاد الحععععري قعععد أةتمعععد ة عععال الحعععرو اليدويععة وال قابعععاص التداريعععة

(Sreni في ايد  ال  دي  تر وق  يبتاما ببذا )(ن لكعن المو بمعاص حعبر  483 – 563)ق.م
ال تععيار يامععععة. وظ ععرص  عععتر القععرون الميتديععة الم اعععرة الكريععر معععن  ح  ععةي ت ععا فععي ت عععك الظو 

ال قاباص وأشير ألي ا في ال قب  ال ذرية بأن ا راعية ل عديانتين الببذيعة والدانيعةن إذ ذااعرص أارعر معن 
. تابععععععين هعععععععذه (22)(Mahavastuو  Milindapanhaيععععععتين وظي ععععععة فععععععي ال صعععععععب  الببذيععععععة )

الم ععك  ال صععب  جبانععع م مععة مععن أصعع او وةععاداص المدتمععع  ععتر حاععن كبشععان مرععه أيععتدةاء
والك  ععة ورجععار الععدين مععع ال يععاداص الوسععاريةن ومدتمععع التدععار مععع قائععد القاف ععةن وجميععع ال قابععاص 

 .(23)حت االص ال امة مره اليوا  الم كيالرمانية ةشر في اال
يش د ايد  ال  دي و اصة  الكتع القانبنية ة ال ال  بذ السيايعي واالقتصعادي ل  قابعة فعي 

أن اإلمبراطععبر يدععع أن يحمععي ال قابععاص مععن  (24)كر كتععا  مانبيععمرتيكبشععانن إذ يععذ إمبراطبريععة
جتماعيععة م مععة ا ععتر مواق ععة أولئععك الععذين يخععال بن م ادئ ععا. فقععد كانعع  ال قابععاص تمرععه مؤيسععاص 

 .(25)يتوامه مو ا الم بك
تخبر مدرية  في أي ع الذي جتماعيةم مة في ت  ين الحياة االالمؤيسة الالدين  وقد ةاد

. (26)( الببذيعععة فعععي القعععرون الميتديعععة الم اعععرة ةعععن ةعععدد معععن أت عععا  الببذيعععةMahayanaم ايانعععا )
فععدةم  التدععارة وال قابععاص ايديععرة ماليععا  ممععا أدى إلععال   ععر ثقافععة حعععرية فععي مدتمععع مععن التدععار 

  ععدورهاوالحععرفيين وتب ععبرص ايديععرة الببذيععة فععي ازدهععار ال ععن والومععارة الببذيععة  ععتر حاععن كبشععان. و 
 .(27)شا   ايديرة وال قاباص أهن مؤيساص مدن كبشان

 العمالت المعدنية والنظام النقدي
 يكَ ة ال الخابع الرقافي إلمبراطبرية كبشانن فقد  مرح ةتؤكد مدمبةة ال مياص من هذه ال

م( صعععبرة لبعععبذا ة عععال ةمتتعععه  Kujula Kadphises( )30–80الحعععاان كبجعععبال كادفيسعععيس )
-90) (Wima Kadphisesفعععَه أب ععه اإلمبراطععبر ويمععا كادفيسععيس  ). فععي حععين (28)المودنيععة

. (3)أن عر الشعاه رقعن  صبرة اإلله ال  دويي شي ا مع الربر المقدس ناندي بدال  من بعبذا م(100
. وة عال العرين معن أن (30()29)أال أن كتهما أيتومه أياطير ث ائية ال بة في اإليري يعة والبرااريتيعة
حتبص ة ال نقب  آلل ة من ااإلمبراطبر كانيشاا لن يستومه يبى ال ص اإليريقي أال أن ةمتته 

أديعان وثقافععاص مخت  ععة مرععه شعع ان بععبذان وسل ععة فاريعية مرععه أهععبرا مععيدا وميرععرا وألععه ال ععار اليرادشععتي 
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ع أب ععععه اإلمبراطععععبر هبفيشععععاا . وأت عععع(5ن 4) أن ععععر الشععععاه رقععععن  (31) انععععاأيستععععار واآلل ععععة السععععبمرية 
(Huvishka( ن ععس المماريععةن لكععن وريرععه اإلمبراطععبر فايععبدي ا )Vasudeva حععدد اآلل ععة التععي )

عب  ة عال ةمتتعه المودنيعة إلعال . فيبعدو أن تمرعيتص اآلل عة ة عال ةمعتص كبشععان (32)شععي ا اإللعه صا
 طبرية كبشان.تواس ت ب  الموتقداص الدي ية في جميع أنحاء ايرافي الشايوة إلمبرا

جعرام. وفعي  16أو  17مو ن ةمعتص كبشعان الم اعرة كانع  معن البرونعي والتعي تعين نحعب 
الومعععتص المودنيعععة ال حايععيةن فقعععد تعععن الورععبر ة ي عععا فعععي أي ععع معععدن كبشعععان  يععكوقعع  الحعععر تعععن 

فععي المسععتبط اص الريييععة الصععبيرة والتععي تععدر ة ععال أن يععاان الريعع  كععذلك شععاركبا يععاان  كععذلكو 
 .(33)المدن في ت ادر الس ع اليبمية التي ت خبي ة ال المار

وال حايية ذاص أياطير وز ارو المخت  عة  عار   وال عية الذهبية كبشان تشرص ةمتصان
لعععيس فقعععط فعععي ج عععب  طاجياسععععتان  لمودنيعععةالومعععتص ا بجعععدص هعععذهفاإلمبراطبريعععة ودا عععه أرك 

كععذلك فععي ايرافععي التععي ة ععال طععبر ن ععر جيحععبن وحتععال م خقععة  بععه فحسععع وج ععب  أوز اسععتان
جَسعدص يعع خة فععت  ةعن أن عا  (ن1)أن عر الشععاه رقعن  (34) عبارزم الباقوعة شعمار ير عي أفبانسعتان

ت عادر. يعبحي هعذا هعي الو فععت  ةعن أن عا تعؤدي ويعي ت ا الموتعادة  نقتصعاديةالدولة ة ال الت ميعة اال
ال ب  من الي ارو وايياطير بأن حاام إمبراطبرية كبشان قد تب با مبق ا  ليبراليا  تداه ايديان معن 

 أجه تس يه الت ادر التداري في ب دهن المت ب  ثقافيا  والتدارة مع الدور اي رى.
يسعيس( قعد تعن يبدو أن الومتص المودنية يباطرة كبشان ) كبجبال كادفيسعيس و ويمعا كادف

تداول ا في الم اطر التي تا يمن ة ي ا الديانعة الببذيعة أو البراهميعة فقعط. ومعع تبيعع أرك كبشعان 
ون بذها تاشير القخع ال قدية التي في زمن اإلمبراطعبر كانيشعاا إلعال أن التدعارة امتعدص إلعال م عاطر 

ص المودنيعععة فعععي زمعععن الي عععارو واييعععاطير الم قبشعععة ة عععال الومعععت در. وتععع(35)ذاص ثقافعععاص مخت  عععة
اانيشاا ليس فقط ة ال التسامح الدي ي لإلمبراطبر ولكن إلال التداور البايعع فعي ةمتتعه المودنيعة 

. فععععي حععععين يامرععععه االنخ ععععاك فععععي ت ععععب  الومععععتص المودنيععععة بوععععد اإلمبراطععععبر هبفيشععععاا (36)أيعععععا  
 . (37)االنكما  في التداور وتدهبر جبدة الومتص في سٍن واحد

نحععب تصععبير ز ععارو دي يععة مخت  ععة ة ععال ةمتت ععا  كبشععان أن تععا  حابمععة ة ععال الععرين مععن
المودنيعععة إال أن اآلثعععار الببذيعععة فععع   تا عععيمن ة عععال المرااعععي الحععععرية فععععت  ةعععن  يم عععة ايد  

 .(38)الس ساريتي الببذي ة ال ايةمار ايدبية في ت ك ال ترة
المععدن باالزدهععار فععي وادي لععن ياحبععذ التق يععد البراهمععي الحيععاة الحعععرية حتععال ة ععدما بععدأص 

الدانج  تر م تص  اإللع  ايور قبعه المعيتدن وفعي بدايعة القعرون الميتديعة أبعدى مؤل عبا أةمعار 
الععدراما البراهميععة المييععد مععن التسععامحن ومععع ذلععك أيععتمر قععانبن مانبيععمرتي ب صععح الحععاان لت  ععين 
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يعيشعبن معن  عتر أظ عار  الحياة الحعرية ةن طرير حعر الو اصعر السعيئة مرعه الرجعار العذين
 .(39)ا اءت ن في ال  بنن الواهراصن وأولئك يير اآلريين الذين يخ بن أن س ن كآريين

 بين الكوشانيين والرومانيين تجارةال
تقبيععععة الععععروابط   عععانععععتج ة  التععععيأزدهعععرص التدععععارة الدا  يععععة والخارجيعععة فععععي حاععععن كبشعععان و 

تبطيد ييادة إمبراطبريعة كبشعان وتبيعيع اليراةعة ونمعب اإلنتعا  اليعدوي. زادص التدعارة و ايقتصادية 
بععععين مقاطوععععاص سيععععيا البيععععخال بشععععاه كبيععععر وشععععم   م تدععععاص الحععععرو اليدويععععةن اليراةععععةن السعععع ع 

أقام ياان الم اطر اليراعية في سييا البيعخال تدعارة نشعخة معع  حتالاييت تاية والمباد ال ا رةن 
 .(40)لس بر البدويةياان م اطر ا

اما تبيو  التدارة الخارجية بشاه كبير في هذه المرح ة إذ را خ  الخعرق التداريعة التعي 
. والتعي (6)أن عر الشعاه رقعن  (41)تمر ةبر سيعيا البيعخال معن والعال ال  عد والصعين والشعرق ايدنعال

ياهم  بأجراء تدارة برية نشخة مع ال  عد وأن الخريعر ايارعر متئعن كعان يمعر معن  عتر م عاطر 
. فعت  ةن ذلك كان لخرير الحريعر معن الصعين إلعال دور (42)تااسيت و يشاور )ةاصمة كبشان(

ع الشرق ايدنال ومن ثن اإلمبراطبرية الرومانيعة فعر  يمعر ةبعر أرافعي كبشعان تعن فتحعه وقعد أاتسع
هععذا ال ععر  أهميععة أابععر ة ععدما ر ععط إمبراطبريععة كبشععان مععع ب ععدان الشععرق ايدنععال بصععتص تداريععة 

 .(43)نشخة
شعع دص ك تععا الم خقتععين سيععيا البيععخال وشععمار ال  ععد أزدهععارا  حعععريا  فععي ظععه إمبراطبريععة 

ن ابشععانن إذ تابعععين الح ريعععاص التعععي أجراهعععا الو معععاء السعععبفي  فععي الكريعععر معععن المباقعععع بعععأن المعععدن لععع
تيدهعععر فقعععط ة عععال المدعععرى الو عععبي معععن ن عععر جيحعععبن مرعععه معععدي تي ترمعععذ ويعععمرق دن بعععه كعععذلك فعععي 
المدعععرى السععع  ي معععن ال  عععر. كمعععا اتسعععو  وأزدهعععرص الكريعععر معععن المعععدن القديمعععة فعععي شعععمار وويعععط 

 .(44)ال  د
المعععراحيين  نالمتبعععسن ةمعععارة المعععدن تعععدر الماتشععع اص ايثريعععة مرعععه  ايوانعععي اليجاجيعععةن

جبانععع الحيعععاة االجتماعيععة واالقتصعععادية ة عععال حيععاة حععععرية متقدمععة فعععي إمبراطبريعععة والكريععر معععن 
ابشععانن فتؤكععد المصععادر ايدبيععة  ععتر هععذه ال تععرة ة ععال هععذا التخععبر مععن  ععتر اإلشععارة إلععال أنععبا  
محعععددة معععن الم سعععبجاص وايحدعععار الكريمعععة والوعععا  ومعععباد المعععراحيين إذ أن هعععذه الحيعععاة ال مخيعععة 

خة ل سععععع ع الكماليعععععةن فقعععععد قعععععدم  بعععععدورها اينشعععععخة التداريعععععة ز معععععا  إفعععععافيا تتخ عععععع تدعععععارة نشععععع
. و التأايععد ح ععيص دولععة كبشععان التدععارة الدا  يععة فععي شععمار ال  ععد مععن م خقععة تااسععيت (45)ل تحعععر

إلال م خقة ب اراسن وفي يعبن ذلك كان توامعه كبشعان معع اإلمبراطبريعة الرومانيعة أارعر حيبيعة 
 .(46)ة مع الستالص ال  دية السابقةلخيانة الدولة بالمقارن
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واليععيما  اانعع  التدععارة بععين الوععالن الرومععاني وج ععب  سيععيا تععتن م ععذ قععرون مععا قبععه المععيتد
. فقعد بعدأص التدععارة الم  معة والم اشعرة م عذ ة عد اإلمبراطعبر الرومععاني (47)ببايعخة البيعخاء الوعر 

( الريععععا  Hippalusلبس )م( ة ععععدما ااتشعععع  ال حععععار اليبنععععاني   ععععا 15 –ق.م  27أيسععععخس ) 
 . وييعععر موعععروو معععا أذا كعععان   عععالبس(48)المبيعععمية فعععي بحعععر الوعععر  فعععي القعععرن ايور المعععيتدي

ااتشععع  الريعععا  المبيعععمية أو ة عععن ب عععا معععن قبعععه الوعععر . معععع ذلعععك فعععأن إةعععتن بدايعععة القعععرن ايور 
المعيتدي هعب تععاريخ دقيعر بمعا يا ععي لعر ط التدعارة الرومانيععة المتيايعدة بالت ميعة الحعععرية فعي شععمار 

 وويط ال  د.
بيعميةن الريعا  المحركعة ةعن  ت عااليبنانيعة بحعر الوعر  بوعد مورف –ةبرص الس ن المصرية 
من مصع ن ر اإلندوس إلال  البر ية ة ال طبر يباحه ال  دالتي ثن وص   إلال المبانئ ال حرية 

( الباقع ة ال Parbaricon. فقد أرت ط مي اء بار اركبن )(49)ياحه ماالبار في ج ب  ير ي ال  د
 عاء مصع ن ر اإلندوس مع الب دا  وق دهار ةبر الخرير ة ال طبر ن ر اإلندوسن كمعا َر عَط مي

ب رو  )أهن مي اء تداري ل تدارة الرومانية( الباقع في م خقة كدراص ةبر م خقة اوجاين )الباقوة 
في والية اماديا براديش( مع م خقة ماثبرا )الباقوة فعي واليعة اوتعار بعراديش(ن إذ كعان يسعيخر ة عال 

  ال  ععد . فععي حعين را خعع  هعع ة العدكن فععي ج عب (50)التدعارة فعي يعع ه الدعانج وشععمار يعر  ال  عد
( ال ععذان Kaliyana( ومي عاء كاليانعا )Soparaةبعر الخعرق القديمعة التعي تمعر ةبععر مي عاء يعب ارا )

يقوععان ة ععال طععبر السععاحه البر ععي ل   ععد وال ععذان بععدورهما يؤديععان إلععال م ععاطر ج ععب  شععرقي ال  ععد. 
 .(51)ويال ا  ما يادرص الس ن الرومانية المبانئ البر ية متد ٍة إلال ج ب  شرق سييا

ج عععَع التدعععار الرومعععان إلعععال معععبانئ شعععمار ال  عععد بار عععاريابن و  عععرو  الومعععتص المودنيعععة 
الذهبية وال عية لشعراء السع ع ال  ديعةن ايوانعي ال ععيةن الشعوع المرجانيعةن كمعا ج بعبا معن يعباحه 
الخ عععيج الور عععي وال حعععر ايحمعععر الخيعععبر ن ال خعععارن ال بيعععذن الي رجعععدن التمعععبرن حدعععر ايثمعععدن حدعععر 

. ومععععن بععععين أبععععرز الصععععادراص الرومانيععععة مععععن ال  ععععد إلععععال اإلمبراطبريععععة (52)ايحمععععر وال  ععععان الععععرهج
الرومانية كان البريين الح بن التبابعهن ايحدعار الكريمعة وشع ه الكريمعةن الوعا  ن الحيبانعاص والوبيعد 

. وقعععد أريععع   جميعععع ال ععععائع التعععي ناق ععع  ةبعععر ن عععر (53)وم تدعععاص أ عععرى كانععع  م تشعععرة فعععي ال  عععد
دوس من مي اء بار اريابن إلال اإلمبراطبر أو الم بك التابوين لهن وأهم ا إط اق فعية باه عة اإلن

. (54)الععرمن والمبيعععيقين الرقيععر وال تيعععاص الدمعععيتص فعععت  ةعععن القمعععا  والوخععبر إلعععال اإلمبراطعععبر
الذهبيعة بالمقابه وص   يع ع أ عرى إلعال اييعباق ال  ديعة فعي مي عاء ب عرو  إذ ايعتابدل  الومعتص 

. كمععا ذهبع  بوععي السعع ع التععي ج ب ععا التدععار الرومععان (55)وال ععية الرومانيععة بععر ح ل وم ععة المح يععة
إلال شمار ير  الصينن فالمرجان واليجا  والوا  و شع ايب بس كان  ي ع أج بية فعي الصعين 
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الوخعبر  ذاص قيمة ةالية  تر القرون الميتدية الم ارةن باإلفافة إلال ذلعك كاشع  ةعن أث عين معن
هما ال  عان وال خعبر التعي ر معا وصع   إلعال الصعين ةبعر سيعيا البيعخال فعي القعرنين الرعاني والرالعل 

 .(56)الميتديين
نقَه التدار الرومان من مبانئ بار عاريابن و  عرو  م تدعاص شعمار ويعر  ال  عد ايصع ية 

أ عرى جعاءص معن  مره ال ي ين الوا ن القما ن أحدعار الدعذ  وال   عه الخبيعه فععت  ةعن م تدعاص
ايرافي الو يا مره ن اص ال ساس )الس به ال  دي( من ج ار الحمتيان ون اص القسط من كشعميرن 

ععحن مععن هععذين (57)وحدععر ال يععروز مععن ج ععار ال  ععدوكب ن وحدععر الععتزورد مععن بد شععان . كععذلك شا
التعي وصع  ا  المي اءين البارداص ال  دية من سييا البيخال والصين مره الد بد الحيباناص الصي ية

 .(58)المؤرز ب ي ي بأن ا ج بد الحيباناص ايي الن فعت  ةن يير الحرير والقما  الحريري 
باإلفافة إلعال ذلعك ه عاك أدلعة ة عال يع ر تدعار كبشعان إلعال حعدود اإلمبراطبريعة الرومانيعة 
و اصعععٍة إلعععال مدي عععة اييعععا درية فعععي مصعععر والتعععي تاوعععد أحعععد المرااعععي التداريعععة الم معععة فعععي الوعععالن 

. فعت  ةن وجبد التدار الرومان في سييا البيخال حيل كاش  ةن ةدد من الم تداص (59)القدين
والسيبو الرومانية والتي تدر ة ال وجعبد صعتص تداريعة بعين اإلمبراطبريعة الرومانيعة وامبراطبريعة 

 .(60)ابشان
ار مع ذلك فأن الحركعة الكري عة التعي ة عال طعبر السعاحه البر عي والخعرق التداريعة إلعال شعم

ير ععي شعع ه القععارة ال  ديععة لععن تتععرك الكريععر مععن ايدلععة الماديععة حععبر التدععارة الرومانيععةن فقععد أاتاشعع  
ن فعي حعين تعن الورعبر (61)الق يه من الومتص المودنية الرومانية في شمار ير ي ش ه القارة ال  ديعة

ة القري عععة معععن ة عععال الكريعععر معععن هعععذه الومعععتص المودنيعععة وايوعيعععة الرومانيعععة فعععي الم عععاطر الد ب يععع
. وقد حيرص هذه ال اهرة الكرير من الو ماءن مما دفعع الوعالن البريخعاني السعير معبرتيمر (62)المبانئ

وي ععر إلععال ايقتععرا  بععأن التدععارة الرومانيععة مععع الد ععب  كانعع  محخععة و التععالي تععن إيععدا  الكريععر مععن 
ة معن السع ع تمعر ةبعر هعذه الس ع ه اكن ين التدارة  معع الشعمار أرت خع  بم خقعة أابعر وأدلعة ق ي ع

. يدةن وي ر هذه (63)الم خقة التي وج ت ا إلال الشمار فت ييار ه اك الق يه من ايدلة ة ال التدارة
ال رفعععية بأدلعععة معععن مدي عععة بعععاارام الباقوعععة فعععي شعععمار شعععرق أفبانسعععتان والتعععي تاوعععد المدي عععة الم كيعععة 

 رص ةعن مدمبةعة معن ايوانعي (ن والتعي أيعKadphisesالصييية إلمبراطعبر كبشعان كادفيسعيس )
ال ريععدة مععن ال حععر المتبيععط وال  ععد والصععين. وياشععير وي ععر إلععال إن هععذه المدمبةععة مععن الماتشعع اص 

ةعامن وقعد تعن جمو عا كشعاه معن أشعاار الخسعائر معن  150تمره  يي عة م كيعة تراامع  يارعر معن 
 .(64)يمرون ةبر الم خقة كانبا التدار الذين
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أن الومتص الذهبيعة  في حينن ة الحدةيير قاطو اأمرا  موقبال  لك   فرفية وي ر لذلك تاود
وال عية الرومانيعة أصع ح  ةم عه ذاص قيمعة ةاليعة فعي يعر  وج عب  شع ه القعارة ال  ديعة و التعالي 

 .(65)بقي  كمص بةاص يدوية أثرية
 ( بعأن معاB.D.Chattopadhyayaاقتر  ةالن ال مياص ال  دي  .د. تشاتب اديايا )بي ما 

م( حعععاان مم كعععة 124 -119( فعععي فتعععرة حاعععن الم عععك ناهابانعععا )Nasik) (66)ذكعععر فعععي نقعععش نايعععك
م( ياشير إلال الومتص الذهبية الرومانية ويوخي ال قش ال يمة ال سعبية 405 – 35ياترابا البر ية )

التعي ل ذه الومتص مقابه الومتص ال عية المح يةن كما يذكر تشاتب اديايا بأن الومتص الرومانيعة 
ن ين (67)ايعتبردص ةبععر مي ععاء ب عرو  كانعع  تسععتومه كأحتيععاطي ل وم عة المح يععة وودائععع رأيععمالية

م( ولعن ياعن  218 –ق.م  221) (68)أرافي ج ب  ال  د وير  ا كان  تح  حاعن مم كعة يعت  انا
 .(69)لدي ن ةم ة ذهبية مح ية

القعارة ال  ديعة وصعه بمدرد د بر الومتص الرومانية مدار ال  عام ال قعدي فعي شعمار شع ه 
معيعععار الومعععتص إلعععال تبحعععد لعععن يسعععبر لعععه مريعععه  عععتر حاعععن كبشعععانن وة عععال ايرجعععح صععع ر حاعععام 
ابشان الوم ة ايج بيعة لومعه ةمتت عن الخاصعة ب عن. فعي حعين لعن ياعن فعي الد عب  ةم عة ذهبيعةن 

 .(70)والومتص ال عية كان  نادرةن فقد جاءص الومتص الروماني لتكم ة الوم ة المح ية
ه عععاك أدلعععة أثريعععة أ عععرى م معععة تؤكعععد وجعععبد ةتقعععة بعععين تدعععارة سيعععيا البيعععخال وايزدهعععار 
الحعععري فععي شععمار ير ععي ال  ععد. فقععد يخععال مبقععع يععركع الباقععع فععي الب دععا  مرح ععة قصععيرة مععن 

لكعععن ةم يعععاص الت قيعععع التعععي قعععام ب عععا السعععير جعععبن مارشعععار كشععع   ةعععن بوعععي  (71)حاعععن كبشعععان
وةععععن تخععععبر حعععععري يععععريع فععععي القععععرن الععععذي يععععبر إمبراطبريععععة  الو اصععععر اليبنانيععععة والرومانيععععة

. كمععا قععار المععؤرز ال  ععدي  .ن. مععب رجي  لقععد ح ععيص تدععارة سيععيا البيععخال المر حععة (72)ابشععان
 .(73)حاان كبشان ويما كادفيسيس ة ال ييو هذه الم خقة واثراء دولة كبشان

براطبريعة ال رثيعة بشعاه ال ياةاص  تر حان دولة كبشان بين إمبراطبرية رومعا واإلم ثن أن
م( قععد جو عع  الخريععر ةبععر السععباحه  117-98 ععا  فععي ة ععد اإلمبراطععبر الرومععاني تراجععان ) 

الم ععبك  يععك. كععذلك (74)البر يععة ون ععر اإلنععدوس فععرورية ل تدععارة الرومانيععة إلععال ويععط وشععرق سيععيا
الذهبيعة الرومانيعة ال  بد  تر حان كبشان الومتص الذهبية يور مرة وفقعا  ل عبزن ال يايعي ل وم عة 

جععرامن فر مععا تععن ذلععك مععن أجععه وفععع معيععار الععذهع لسيععتخدام فععي تدععارة سيععيا  8الععذي كععان نحععب 
 .(75)البيخال

معععع ذلعععك فعععأن الصعععوب اص ال اجمعععة معععن ةعععدم التعععيقن معععن السعععده التعععاريخي وأمتعععداد ن عععبذ 
كعععععان  إمبراطبريعععععة كبشعععععان تشعععععب  ة عععععال هعععععذه الصعععععبرة المت ايمعععععة لخعععععرق التدعععععارة البايعععععوة. فعععععإذا
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( Rudradamanاإلمبراطعبر كانيشععاا مواصععرا  لحعاان مم كععة  يععاترابا البر يعة الم ععك رودرادامععان )
الذي أحتعه م خقعة كدعراص والم عاطر المدعاورة ل عا فعي القعرنين ايور المعيتدي وقعام بتدعارة دا  يعة 

ابا البر يععة ميدهععرةن فمععن المماععن أنععه كععان مسععيخرا  ة ععال المععبانئ ال حريععة و ععذلك تكععبن مم كععة يععاتر 
 . (76)تابوة يباطرة كبشان

دون  تسعير ذا كان ايمر كذلك فأن التدارة بين الساحه البر ي وشمار يعر  ال  عد كانع إ
أن الصععادراص ال  ديععة مععن مععبانئ بار ععاريابن و  ععرو  كانعع  فععي البالععع م تدععاص حيععل ةبائععر. 

إمبراطبريععة كبشععانن إذ ك تععا الم تدععاص  يععيخرةتحعع   كانعع  مععن ايرافععي المرت وععة التععي ك  ععاتععأتي 
ال  اتيععة والموععادن كانعع  مععن ج ععار الحمتيععا وكشععمير والتععي هععي أراك كبشععان اييايععيةن كععذلك 
جميععع الععبارداص ال  ديععة مععن سيععيا البيععخال والصععين مرععه ج ععبد الحيبانععاص وم تدععاص الحريععر كانعع  

ارد الب يععة التععي يتخ ععع إلي ععا تحعع  يععيخرة كبشععان. وطالمععا تسععيخر إمبراطبريععة كبشععان ة ععال المععب 
التدععار الرومععان بشععب  بإماععان يععاان كبشععان الحصععبر بسعع بلة ة ععال السعع ع التععي ج بت ععا السعع ن 
الرومانيةن فعت  ةن ذلك بإماان ن االيت ادة من التدارة التي تمر ةبر أرافي ن حتعال لعب لعن تكعن 

 لدي ن ييخرة ييايية م اشرة ة ال المبانئ ال حرية.
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 ستنتاجاتاال
لحياة شوب  سييا  قتصاديواال جتماةيأحرز  تر حان كبشان تقدم كبير في المدار اال -1

البيععخال مععن  ععتر تبحيععد الدععيء ايابععر مععن م خقععة وايععوة ومت بةععة تحعع  يععيخرة يعع خة 
 ن وتبييع وتوييي الوتقاص التدارية في سييا البيخالإمبراطبرية واحدة

  تحع  يعيخرت ا فعي وعأدص يياياص حاام اإلمبراطبرية إلال التداو  بين الب دان التعي وق -2
فة وال  بن. ايمر الذي يعدر ة عال التسعامح معع جميعع ايديعان معن مدار ال كر والدين والرقا

 ناحيةن وأتسا  اإلمبراطبرية من ناحية أ رى.
يعععاهن حاعععام اإلمبراطبريعععة فعععي نشعععر وتخعععبير الديانعععة الببذيعععة معععن  عععتر اريعععار الم شعععرين  -3

 بالببذيععة لم ععاطر مخت  ععة مععن اإلمبراطبريععة ودةععن ايديععرة ماليععا  والتععي بععدورها يععاهم  فععي
 زدهار ال ن والومارة الببذية.ا

تشعير الي ععارو واييععاطير الم قبشععة ة ععال الومعتص المودنيععة لحاععام كبشععان ة ععال التسععامح  -4
 الدي ي في اإلمبراطبرية.

إذ را خ  الخرق التدارية التي تمر  نتبيو  التدارة الخارجية بشاه كبير في هذه المرح ة -5
. فقععد يععاهمبا فععي فععتح طريععر ق ايدنععالةبععر سيععيا البيععخال مععن والععال ال  ععد والصععين والشععر 

الحريععر الععذي يمععر ةبععر أرافعععي كبشععان والععذي أاتسععع أهميعععة كبيععرة فععي ر ععط إمبراطبريعععة 
 ابشان مع ب دان الشرق ايدنال.

أدص الحرو  بين اإلمبراطبريعة الرومانيعة واإلمبراطبريعة ال رثيعة إلعال قخعع الخريعر التدعاري  -6
اطبريعة الرومانيعة . ممعا دفعع التدعار الرومعان إلعال البري بين حععاراص سيعيا القديمعة واإلمبر 

اتشاو الريا  المبيمية من قبه ال حار اليبناني   البس. مما ياهن فعي االتبجه بحرا  بود 
 يتيراد وتصدير الكرير من المباد التدارية.ا
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 األشكال
 

 
 ( حدود إمبراطبرية كبشان1شاه رقن )

K. C. Chaudhuri, History of Ancient India…,P 218.  

 

 
( طرير الحرير الرابط بين الصين و  دان الشرق ايدنال2شاه رقن )  

K. C. Chaudhuri, History of Ancient India…,P 237. 
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 ( عمالت معدنية من عصر اإلمبراطور ويما كادفيسيس واإلله شيفا 3الشكل رقم ) 

www.numisbids.com 

 

 

 

 

 

( ةمتص مودنية صبر ة ي ا اآلل ة الرافدي ية إي انا )ةشتار(4شاه رقن )  
www.mintageworld.com 

http://www.numisbids.com/
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 ( عمالت معدنية نُقش عليها صورة الحاكم كانيشكا وبوذا5الشكل رقم ) 

V.D.Mahajan, Ancient India …,P 438. 
 
 

 
 ( طرق التجارة البحرية بين إمبراطورية كوشان والعالم الخارجي6شكل رقم )

V.D.Mahajan, Ancient India …,P 442. 
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 هوامش البحث:
مالحظة: سأذكر هنا معلومات كاملة عن المصادر والمراجع عند ذكرها ألول مرة مماا غننيناا عان اعاداد 

 جريدة للمصادر والمراجع.
                                                           

( ور ديبران ن قصة الحعارة ال  د وجيران ا الشعرق ايقصعال الصعينن ص: العدكتبر زكعي نديعع محمعبدن الدعيء 1)
 . 108ن   1968الراللن المد د ايورن جاموة الدور الور يةن 

(2) B.V.Rao, History of Asia from early time to A.D.2000, Delhi, 2001, P 283.  

 كانع  مواصعرة معع إمبراطبريعة نحامع  يعر  وويعط ال  عد ن( ياترابا البر ية: مم كة أيسع ا الحاعام السعايريين3)
يعرةان معا  نويتلة يت  انا التي حام  ج عب  وويعط ال  عد نالكبشان الذين حامبا الديء الشمالي من ال  د

  :الصراةاص مع هذه الستالص ل مييد راجع يقخ  بسبع
Kankaj Tandon, The Western Kashatrapa Damazada, Delhi, 1998, P 173. 

(4) K.C.Chaudhuri, History of Ancient India, Calcutta, 1982, P 223. 

(5) Hermann Kulke and Dietmar Rothermund, A history of India, London, 2016, P 

126. 

 :ل مييد أن ر( 6)
Arthur Liewellyn Basham, Papers on the Date of Kanishka, submitted to the 

conference on the date of Kanishka, London, 1968.  

 – 320التععاريخ السيايععي واإلداري ) Gupta( حسععين حسععن الو ععيي وحميععد مصععخ ال نععاجين إمبراطبريععة كبيتععا 7)
ن حييعععران 39 ة واإلنسعععانيةن جاموععة بابععهن الوععددمععيتدي(ن مد ععة ك يععة التر يعععة اييايععية ل و ععبم التر بيعع 500

 .1249ن   2018
(8)  B.V.Rao, History of Asia from early time …, P 283. 

 .108( ور ديبران ن قصة الحعارة ال  د وجيران ا ...ن   9)
يععتخدمبا ال بععاص الشععرقية اإليرانيععة ن ا: مدمبةععة مععن ق ائععه سيععيا البيععخال مععن أصععبر إيرانيععة فقععد السععايريين (10)

أنشععععئبا أور إمبراطبريععععة بدويععععة فععععي سيععععيا البيععععخال. ونتيدععععة م اجمععععة ق ائععععه يبيععععه تشععععي ومدمبةععععاص أ ععععرى 
أصعع حبا يورفععبن  إذ نفععي القععرن الرععاني قبععه المععيتد دفععع الكريععر معع  ن إلععال ال دععرة إلععال ج ععب  سيععيا السععايريين

 :يياريان. ل ت اصيه ان ر –باين ه دو 
William W. Hunter, The History of Nations, Vol:5, California, 1906, P.72-73. 

 – 3000تي وادي الرافععدين ووادي السعع د ( حسععين حسععن الو ععيين السععماص والتععأثيراص والخصععائص فععي حعععار 11)
 . 10ن   2017ق.من أطروحة دكتبراه يير م شبرةن جاموة وايطن ك ية التر يةن قسن التاريخن  1500

 .108ور ديبران ن قصة الحعارة ال  د وجيران ا ...ن    )12)
(13) Xinru Liu, Ancient India and Ancient China Trade and Religious Exchanges 1– 

600 A.D, Oxford,1988, P 3. 

(14) Arthur Liewellyn Basham, Papers on the Date of Kanishka…, P xiii.  
 .1248ن   ...Gupta(حسين حسن الو يي وحميد مصخ ال ناجين إمبراطبرية كبيتا 15)

(16) V.D.Mahajan, Ancient India, Delhi, 2008, P 442. 
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