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پادشاھان آريايی
شاھنشاھی کوشانيان
يوچيھا يا کوشانی ھا که از جانب شمال وارد باکتريا شده بودند  ،درحوزه ھای سيحون و
شمال بحيره خزرو شمال بحيره سياه زندگی داشتند .
منابع ھندی يوچيھا را اصالً تخاری ميخواند و بعضی از متشرقين اروپائی نيز به ھمين عقيده
ميباشند .اکثر مورخين به اين باوراند که خاندان کوشانا يا سالله پادشاھان يوچيھا اصالً
تخــــاری بودند(1) .
اين طايفه در اوايل قرن اول ميالدی کمی بعد از مرگ گوندفر يا گوندفارس ) پاد شاه مقتدر
دولت ھند و اشکانی  ،کــــه در استان ھای شرقی آريانای بزرگ از حدود سال بيستم ميالدی
به بعد فرمانروايی داشت  (2) ( .باختر را اشغال کردند واستان کابلستان را از زيـــر نفوذ
شاھنشاھی اشکانيان ) پارتھا ( آريايی بيرون نمودند  ،وشاھنشاھی کوشانی را در مناطق :
شرقی آريانای بزرگ و ھندوستان شمالی ايجاد نمودند .
سلسلۀ کوشانيان از نژاد آريايی ھستند .زبان ايشان فارسی وخود را متعلق به مليت تاجيک
ميدانند .
شاھنشاھی کوشانی از سالھای)  78ــ  376ميالدی ( ) (3بر قسمتی از سر زمين ھای آسيای
مرکزی  ،افغانستان امروزی و پاکستان امروزی  ،مناطق شمالی ھندوستان وشمال غرب
چين  ،حکمروايی کرده اند .
دين رسمی سلسلۀ شاھنشاھی کوشانی دين بودايی بود  .زيرا آئين بودايی نزديک به 342
سال قبل از استقرار سلسلۀ کوشانی )  78ميالدی ( درسرزمين باختريان يعنی آريانايی شرقی
پذيرفته شده بود .
اشـــــوکا يکی از پادشاھان بزرگ ھند از سلسۀ » مــوريا« ) ( Mauryaپسر » بيندوس «
و نوۀ » چندرا گوپتا « ) که به احتمال زياد از سکاھای آريايی تبار بودند ( از )  264قبل از
ميالد  .تا  227قبل از ميالد( سلطنت کرده است .
او افغانستان امروز  ،حوزه رود خانۀ سند وگنگ يعنی تمام قسمت ھند امروزی را به
استثنای ناحيۀ انتھايی جنوبی نجد دکن در تحت حکومت واحد در آورد وبه پيشرفت آئين بودا
سعی فراوانی نمود  .در عھد اشوکا پادشاه بود که » دين بودايی « به سرزمين آريانايی
شرقی وارد شد (4) .

تنديس ھای بودای باميان که توسط طالبان ) گروه ھای مسلح اسالم گرای افراطی از قبايل
پشتون ( در مارچ  2001ميالدی منفجر گرديده ونابود شدند ؛ و ھمچنان  " :مسکوکات
يافت شده از » گرديز «  ،خزانۀ تپه مرجان کابل  ،زيور ھای » عاجی « از بگرام  ،معبد
مکشوفه در » قول نادر « کاپيسا  ،آثار مکشوفه از معابد » شترک « و » شمشير غار «
وساير معابد و مسکوکات " ) (5از ياد گار دوره با عظمت فرھنگی کوشانيان و بودائيان قبل
ازآن دوره بوده اند.
نخستين شاھنشاه کوشانی » کجوال کد فزس « نام داشت .او کاپيسا و کابلستان را تا رود سند
با باختروسغديانه متصل ساخت  .بقول » تاريخ تاجيکان جھان « کجوال کدفزس  ،ميان
سالھای )  178ــ  238ميالدی ( برسرزمين آريانای شرقی حکومت کرده است  .اما بروايت
غالم محمد غــبار ،شروع پادشاھی » کجــوال کد فزس « بسال  78ميالدی تائيد گــــرديده
است (6) .
يما کد فزس دوم  ،پسر کجوال کد فزس بعد از پدر قلمروی شاھنشاھی کوشانی را وسعت داد.
وزمينه ھای مناسبی برای رشد اقتصاد کشور وبھره بری از ممکنه ھای تجارت راه ابريشم
را ميان چين و ھندو آريانای شرقی وغربی و سواحل مديترانه و روم  ،درمنطقه ايجـــاد
نمود.
ماھيت راھبردی سياست فرھنگی دولت کوشانی ــ ساز گار ترين شيوه ای براى ھمگرايی
فرھنگھاى مختلف جھان متمدن آن زمان بود  .زيرا تحقق برنامه ھای اقتصاد سياسی و
تأمين مسئله ثبات وامنيت حاکميت کوشانی ھا از يکسو و پيروی آنھا از پذيرش اصول
آزادی عقيده وايمان ازسوی ديگر ،شرايط جلب بازرگانی وتجارت آزاد را در سرزمين
باختريان مساعد گردانيده بود  .که بعد ھا اين اصول احتمال تلفيق کثرت فرھنگى مليت ھای
مختلف را درآريانای بزرگ مساعد ساخت .
کنيشکا )  120ــ  160ميالدی ( بزرگترين پادشاه کوشانی است که بخاطر دستاوردھای
نظامی،سياسی وروحانیاش درتاريخ باستان سرزمين آريانا شھرت بسزای دارد .پايتخت
تابستانی اودر شھر بگرام وزمستانی اش در پيشاور ــ پاکستان امروزی قرارداشت  .حدود
قلمروحکمروايی کنيشکا بين درياھای گنگ وجيحون  ،واز تارم تا ايران امروزی افتاده بود.
بعدازکنيشکا جانشينان اودراشتھای تسخيرھندوستان فرورفتن وسرانجام درآن سرزمين
بزرگ نابود گرديدند  .بگونه مثال  :واسودوا )  182ـ  220ميالدی ( آخرين پادشاه سلسلۀ
کوشانی است که بساط خويش را درآرزوی اشغال ھندوستان برچيد وشھادت را پسنديد  .بعد
از مرگ » واسودوا « قلمرو شاھنشاھی کوشانيھا به شاھان کوچک محلی تقسيم گرديد .
" ارد شيربابکان ) 224ـ  241ميالدی ( نخستين شاھنشاه ساسانی آريايی پس از تسخير
سگستان و ابرشھر  ،و مرو و خوارزم و بلخ قدرت خود را بر نواحی آريانای شرقی نيز بسط
داد و پادشاھان کوشانی  :درهٔ کابل و پنجاب  ،و توران قزدار )در جنوب کويته( و مکوران
)يا مکران( ،سفيرانی بحضور او فرستادند ،و او را به شاھنشاھى شناختند(7) " .
دولت کوشانيھا ازآن پس تا دوران بھرام دوم ساسانی )  276ـ  293ميالدی ( بار ديگرھمچو
دوران  :شاھنشاھی ماد ھا و شاھنشاھی ھخامنشھا وشاھنشاھی اشکانی ھا در جنب ساختار
سياسی تشکيالت اياالتی آريانايی بزرگ دولت ساسانيان شامل گرديد (8) .
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