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  پادشاھان آريايی
   انيکوشانشاھنشاھی 

  
ن و حويس یدرحوزه ھا،  شده بودندباکتريا که از جانب شمال وارد انی ھا يوچيھا يا کوش 

  .داشتند گی ندز هايه سريه خزرو شمال بحريشمال بح
 دهيعق نيبه ھم زين یاروپائ نياز متشرق یو بعض خوانديم یھا را اص�ً تخاريچوي یھند منابع

اص�ً  يھاچوي�له پادشاھان س اياند که خاندان کوشانا باور نيبه ا نياکثر مورخ. باشنديم
   ) 1( .بودند یارــــتخ
  

پاد شاه مقتدر  (  گوندفارس اي گوندفراين طايفه در اوايل قرن اول مي�دی کمی بعد از مرگ 
 ی�دياز حدود سال بيستم مدولت ھند و اشکانی ، کــــه در استان ھای شرقی آريانای بزرگ 

را اشغال کردند واستان کابلستان را از زيـــر نفوذ  باختر )2(. )  فرمانروايی داشت  به بعد
: بيرون نمودند ، وشاھنشاھی کوشانی را در مناطق  آريايی  )پارتھا ( شاھنشاھی اشکانيان 

  . شرقی آريانای بزرگ و ھندوستان شمالی ايجاد نمودند 
  

مليت  تاجيک زبان ايشان فارسی وخود را متعلق به  .ھستنداز نژاد آريايی  انيکوشان سلسلۀ
  .  ميدانند 

بر قسمتی از سر زمين ھای آسيای  )3()  مي�دی  376ــ  78(  شاھنشاھی کوشانی از سالھای
مرکزی ، افغانستان امروزی و پاکستان امروزی ، مناطق شمالی ھندوستان وشمال غرب 

  . چين ، حکمروايی کرده اند 
 342زيرا آئين بودايی نزديک به  . دين رسمی سلسلۀ شاھنشاھی کوشانی دين بودايی بود 

درسرزمين باختريان يعنی آريانايی شرقی ) مي�دی  78( سال قبل از استقرار سلسلۀ کوشانی 
  . پذيرفته شده بود 

» بيندوس « پسر  ) Maurya(» مــوريا« يکی از پادشاھان بزرگ ھند از سلسۀ  وکاـــــاش
قبل از  264( از ) تبار بودند  ی آريايی ز سکاھاا اديبه احتمال زکه ( » چندرا گوپتا « و نوۀ 
  . سلطنت کرده است ) قبل از مي�د 227تا . مي�د 

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 

به سرزمين آريانايی » دين بودايی « در عھد  اشوکا پادشاه بود که . ی فراوانی نمود سع
  )4(. شرقی وارد شد 

  



افراطی از قبايل  گروه ھای مسلح اس�م گرای( تنديس ھای بودای باميان که توسط  طالبان 
ت مسکوکا : "مي�دی منفجر گرديده ونابود شدند ؛ و ھمچنان   2001در مارچ ) پشتون 

از بگرام ، معبد » عاجی « ، خزانۀ تپه مرجان کابل ، زيور ھای » گرديز « يافت شده از 
» شمشير غار « و » شترک « کاپيسا ، آثار مکشوفه از معابد » قول نادر « مکشوفه در 

از ياد گار دوره با عظمت فرھنگی کوشانيان و بودائيان قبل  )5(" وساير معابد و مسکوکات 
  .ده اندازآن دوره بو

او کاپيسا و کابلستان را تا رود سند . نام داشت» کجو� کد فزس « نخستين شاھنشاه کوشانی 
کجو� کدفزس ، ميان »  تاريخ تاجيکان جھان   «بقول . با باختروسغديانه متصل ساخت 

اما بروايت . برسرزمين آريانای شرقی حکومت کرده است ) مي�دی  238ــ  178( سالھای 
مي�دی تائيد گــــرديده  78بسال » کجــو� کد فزس « مد غــبار، شروع پادشاھی غ�م مح

    )6(. است 
   

  . يما کد فزس دوم ،  پسر کجو� کد فزس بعد از پدر قلمروی شاھنشاھی کوشانی را وسعت داد
تجارت راه ابريشم   وزمينه ھای مناسبی برای رشد اقتصاد کشور وبھره بری از ممکنه ھای

غربی و سواحل مديترانه و روم ، درمنطقه ايجـــاد يان چين و ھندو آريانای شرقی ومرا 
    . نمود

ھمگرايی براى ماھيت راھبردی سياست فرھنگی دولت کوشانی ــ  ساز گار ترين شيوه ای 
زيرا تحقق برنامه ھای اقتصاد سياسی و . زمان بود فرھنگھاى مختلف جھان متمدن آن 

امنيت حاکميت کوشانی ھا از يکسو و پيروی آنھا از پذيرش اصول  تأمين مسئله ثبات و
آزادی عقيده وايمان ازسوی ديگر ،شرايط جلب بازرگانی وتجارت آزاد را در سرزمين 

مليت ھای فرھنگى کثرت احتمال تلفيق که بعد ھا اين اصول . باختريان مساعد گردانيده بود 
   .مختلف را درآريانای بزرگ مساعد ساخت 

  
 یبخاطر دستاوردھابزرگترين پادشاه کوشانی است که ) مي�دی  160ــ  120( کنيشکا 

 تختيپا. داردبسزای شھرت درتاريخ باستان سرزمين آريانا  اش یوروحان یاسيس،ینظام
حدود . ی قرارداشت پاکستان امروزــ  شاوريپبگرام وزمستانی اش در شھر در اوتابستانی 

  .درياھای گنگ وجيحون ، واز تارم تا ايران امروزی افتاده بود قلمروحکمروايی کنيشکا بين
  

بعدازکنيشکا جانشينان اودراشتھای تسخيرھندوستان فرورفتن وسرانجام درآن سرزمين 
آخرين پادشاه سلسلۀ ) مي�دی  220ـ  182( واسودوا : بگونه مثال .  بزرگ نابود گرديدند 

 بعد.  شھادت را پسنديدغال ھندوستان برچيد وکوشانی است که بساط خويش را درآرزوی  اش
  .قلمرو شاھنشاھی کوشانيھا به شاھان کوچک محلی تقسيم گرديد » واسودوا « از مرگ 

   
 ريپس از تسخآريايی  یشاھنشاه ساسان نينخست)   مي�دی 241 ـ 224(ارد شيربابکان " 

بسط  زين یشرقآريانای  یو مرو و خوارزم و بلخ قدرت خود را بر نواح، سگستان و ابرشھر 
و مکوران ) تهيدر جنوب کو(و توران قزدار ،  درٔه کابل و پنجاب: ی داد و پادشاھان کوشان

  ) 7( "  .بحضور او فرستادند، و او را به شاھنشاھى شناختند یرانيسف، )مکران اي(
  

ديگرھمچو بار  ) مي�دی 293 ـ 276 ( ساسانی آن پس تا دوران بھرام دومازھا يکوشاندولت 
ساختار اشکانی ھا در جنب شاھنشاھی ماد ھا و شاھنشاھی ھخامنشھا وشاھنشاھی :  دوران

  ) 8(. تشکي�ت ايا�تی آريانايی بزرگ دولت ساسانيان شامل گرديد سياسی 

  با عرض خرمت
  بصير کامجو



  منابع و مآخذ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : ـ رجوع شود به منابع  1
،  یقصه خوان ربازا ،  موسسه انتشارات  ،  انايهللا توروا بينج،   ...انايمختصر آر خيتارــ 

  . 1379سال 
  . 1382کتابخانه سبا، سال  ، لدرميو فرھنگ ترکمن ھا ، محمد صالح راسخ  خيتارــ 
علوم  ی، اکادمیضيمحقق کتابخان ف ،  در شمال شرق افغانستان یباستانشناس قاتيتحقــ 

  .   1383، سال  ري، چاپ مطبعه بھ افغانستان
 . 1361کابل، سال دانشگاه ، وديگران   وفياکتم بابا کترد ،  افغانستان یباستانشناســ 
  
  . 2جلد  ، اسمىي ديترجمٔه رش ،  در زمان ساسانيان ايرانــ   2
  .   2263 ، ص 3جلد  رنيا،يباستان، پ رانياــ 

در پنجاب پيدا شده  یو ھرات و قندھار و حت ستانيبه نام اين شھريار در س يیھا سكهــ  
بوده است، كه در زمان  حيمس ونيتوماس يكى از حوار يك داستان ھندى، سن بنابر .است

  .به ھند مسافرت كرده ي�دی م  29گوندفر در سال 
  
   .  31مي�دی ، بزبان روسی ، ص  2004کان جھان ، منصور بابه خان ، سال يــ تاريخ تاج 3
  
  .  153، ص  5فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، جلد  ـ 4
  
  .   51، ص  1346ـ  افغانستان در مسير تاريخ ، غ�م محمد غبار ، سال نشر  5
  
  .  50، ص  1346ـ افغانستان در مسير تاريخ ، غ�م محمد غبار ، سال نشر   6
  
  ) - بابکان -کمي-رياردش/mandegar.tarikhema.ir(  رجوع شود به  ـ  7
  
انتشارات :  تھران،  یاسمي ديترجمٔه رش،  سن، آرتور ستنيکر ان،يدر زمان ساسان رانياـ  8
  .  1367ر،يکب ريام
:  دوشنبه ،  باباجان غفوروف، ،  نيو دورٔه نو ،اقرون وسط ، ميقد خيتار ،  کانيتاجــ 

وزارت  سازمان چاپ و انتشارات ،یچاپ و صحاف یتوگرافيعرفان، ل یمؤسسٔه انتشارات
    . 1377 ،یفرھنگ و ارشاد اس�م


