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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۵/۰۵/۲۰۲۱                    ی داکتر نوراحمد خالد

               

 کوشانیها
 

در آسیای  (    Yuzhiبا آنکه برای بسیاریها در جهان تا کنون ناشناخته باقیمانده اند، مردمان صحرا نشین کوچی یوجی )  

مرکزی در عصر عتیق یک امپراطوری بزرگی را در آسیای مرکزی و جنوبی ایجاد کردند که در تاریخ بنام امپراطوری  

کوشانی معروف است. چگونه این دولت ایجاد شد و چه اهمیت در تاریخ این سرزمینها دارد باید بیان گردد و ما در این  

 ویدیو به این کار پی پردازیم.  

ی بزرگ کوشانی عصر عتیق از کنفدراسیون اقوام صحرا نشین نیمه کوچی یوجی عصر عتیق که در سرزمین امپراطور

های شرقی آسیای مرکزی همسرحد با چین زبدگی میکردند و با تجارت اسپ و سایر حیوانات ثروتمند شده بودند، آغاز  

نسو نامیده میشود در همسایگی یکتعداد اقوام  میگردد. آنها در یک منطقه مهم استراتژیکی که امروز بنام کوریدور گ

دیگر زندگی میکردند که مهمترین آنها اوسن و شانگنو نامیده میشدند. گفته میشود که یوجیها در اثر تجارت با چین آنقدر  

ب  قوی و ثروتمند شدند که شروع به حمله باالی اقوام همسایه کردند. آنها در جمله سه قوم شامل کنفدراسیون شمالغر

چین قوی تر از دیگران بودند. در اثر جنگهای متعدد یوجیها در مقابل شانگنوها شکست میخورند، رهبر شان کشته شده  

و از کاسه سر او رقیبش جام نوشیدنی برای خود میسازد. کنفدراسیون شکست خوردهٔ یوجیها زیر قیادت یک زعیم جدید  

د. آنها هنوز هم یک اردوی نیرومند نظامی در اختیار داشتند که از مناطق گونسو بجانب غرب شروع به مهاجرت میکنن

خطر بزرگی برای اقوام سر راه محسوب میگردید. این مهاجرت اثرات جانبی زیادی داشت همانند خطریکه هونها چند 

 قرن بعد به امپرطوری روم ایجاد کردند.

زار مایل به جانب غرب مهاجرت کردند. در این طئ چند دههٔ متعاقب، یوجیها از سرزمین آبایی خود در گنسو، دوه

یاد میشدند حمله نموده آنها را بطرف جنوب بجانب    Sakaجریان یوجیها باالی یک قوم دیگر کوچی که بنام ساکه ها  

 باکتریا یا باختر راندند. یوجیها باالخره به ستپ های شمالی سفالی دریای آمو در کناره های جهیل آرال رسیدند.   

باختری که در نتیجه جنگها  -قبل از میالد مسیح ساکه ها در مهاجرت به جنوب باالی پادشاهی یونانو  125ود سال  در حد

با سیلوسیدیها و غیره دشمنان ضعیف شده بودند حمله کرده این پادشاهی را ساقط کردند. در جریان این حمالت شهر 

 توسط ساکه ها تخریب گردید.الکساندریه اکسوس )غالبأ آی خانم در کنار دریای آمو( 

اما یوجیها بعد از چند دهه در محل اسکان جدید شان در قسمتهای شمالی سفلی دریای آمو در نزدیکی جهیل آرال بار  

دیگر مورد حمالت اقوام شانگنوها قرار گرفته آنها نیز مجبور به مهاجرت به جانب جنوب شده باالی ساکه ها حمله 

باختریها را از دست آنها تصاحب کرده دولتی را ایجاد کردند که بعدها به  -هی سابقهٔ یونانو کردند و سرزمینهای پادشا

امپراطوری کوشانی معروف گردید. اما اقوام شکست خورده ساکه به جانب غرب و جنوب متواری شدند تعدادی به  

-وستان رسیده قلمرو دولت اندوجانب پارتیا مهاجرت کردند و یک کتله دیگر از هندوکش گذشته به مناطق شمالی هند

 سیتی ینز معروف شدند. -گریک را اشغال کردند و با گذشت چند قرن فرهنگ یونانی را پذیرفته در تاریخ بنام اندو

رهبری اقوام یوجی در سرزمینهای باکتریانا در این زمان میان سران این اقوام تقسیم شده این سرزمینها به پنج والیت  

ن مناطق پنجگانه یا شیهو از پنج قوم شامل کنفدراسیون اقوام یوجی نمایندگی میکردند. هریک از این منقسم شده بود. ای

مناطق توسط یکی از روسای اقوام مذکور که بنام یوشی معروف بودند از پنج شهر حصار شده اداره میشد. به نظر 
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ن این شهزادگان پنجگانه صورت میگرفت.  پروفیسر کینت هارل رهبری متحد تمام این پنج منطقه بصورت دورانی میا

 بعد از یک مدت زمان این ترتیبات برهم خورد.  

میالدی یکی از شاهزادگان باالی چهار منطقه دیگر حمله میکند و تمام   30منابع چینایی مینویسند که در حدود سالهای  

ی عرض وجود میکند. این شخص کجوال مناطق را به زیر کنترول خود در می آورد و به عنوان پادشاه تمام اقوام یوج

کدوسی رهبر قوم کوشان بود. موصوف تمام قلمرو تحت کنترول یوجیها را متحد کرده دولت گویی شان یا پادشاهی  

کوشان را ایجاد میکند. موصوف به سرزمینهای باکتریانا اکتفا نکرده از هندوکش گذشته و وادی حاصل خیز کابل را  

ل میکند. کابل یک منطقه بسیار مهم استراتژیک محسوب میشد چون در سر راه هندوستان قرار در آریانای باستان اشغا

گریک را با هم پیمانان شان در دولت پارتیا در غرب  -داشت. با اشغال کابل یوجیها ارتباط میان ساکه های دولت اندو

بود که یک ربع آنها قابلیت جنگی  نیز قطع کردند. مورخین چینایی میگویند که کوشان شامل چهارصد هزار یوجی  

داشتند. این تعداد بر عالوهٔ بیش از یک ملیون آریاییها و یونانیهای آسیایی بودند که در این سرزمینها ساکن شده بودند. 

ی  اکثر یوجیها با تکتیکهای جنگی اجداد شان با تیر و کمان از باالی اسپها یا تیر اندازان سواره نظام می جنگیدند. نیروها

جنگی یوجیها یک خطر جدی برای پارتیها در غرب محسوب میشدند. زمانیکه رهبر پارتیها برای فرونشانی یک قیام 

به جنوب غرب فارس رفته بود، به اطالع رسید که قوای کوشانی کجوال کدوسی از شرق باالی قلمرو او حمله کرده  

ما این اقدام کوشانیها به حیثیت پارتیان لطمهٔ بزرگی زد و نفوذ است. با آنکه پارتیها قادر به دفع حمالت کوشانیها شدند ا

آنها را متزلزل ساخت. بر اساس منابع چینایی پادشاه کوشانیان کجوال کدوسی به عمر هشتاد سالگی در حدود سال هشتاد 

موصوف یک چهرهٔ  میالدی وفات میکند. با آنکه منابع قابل اعتماد کوشانی در مورد موصوف بدسترس قرار ندارد اما 

 بسیار مهم در تاریخ کوشانیها محسوب میشود.

جانشین او پسرش ویما تکتو نام داشت که به سرعت با ون چاو زعیم چین یک اتحاد تشکیل داد. کوشانیها به گسترش  

ر  نفوذ خود به طرف جنوب ادانه داده متوجه اشغال هند شدند. لشکرهای کوشانی از هندوکش گذشته به وادی سند د

پارتیان را شکست دادند. با اشغال وادی سند کوشانیها به بنادر تجارتی دست  -غرب هند حمله کرده شهزادگان اندو-شمال

یافتند که آنها را قادر ساخت به تجارت با جهان شناخته شدهٔ آنزمان بشمول امپراطوری رومی به پردازند. به این ترتب 

ت آسیای صغیر در هندوستان اشغال کنند و حدود نفوذ خودرا چند برابر  کوشانیها قادرشدند سزرمینهایی را به وسع

ساخته به عنوان یک قدرت بزرگ منطقوی عرض اندام نمایند و به یک دولت ثروتمند مبدل شوند که بازمانده های  

 .  در افغانستان کشف گردید امروز نشانهٔ از این ثروت محسوب میگردد. 1978خزانه های باختری که در سال  

ویما کدوسی جانشین ویما تکتو که در سال یکصد میالدی به پادشاهی کوشانیان رسید به گسترش قلمروهای دولت کوشان 

 در هندوستان ادامه داده سرزمینهای زیادی را در میان دریاهای سند و دریای گنگا اشغال نمود. 

به گسترش قلمرو دولت کوشانی درهندوستان   میالدی به قدرت رسید و  127کنشکا معروفترین شاهان کوشانی در سال  

این حساب در زمان پدشاهی  به  افتاد.  بدست کوشانیها  بیهار هند  ایالت  پتنا در  نزدیک شهر  تا  داد که باالخره  ادامه 

امپراطور کنشکا قلمرو دولت کوشانی از کاشعر در سرحد چین تا جهیل اورال در شمالغرب، بحیره عرب در جنوب و 

در شرق هند وسعت داشت. سکه ها و سنگ نوشته های عصر کنشکای بزرگ در هده جالل آباد، بگرام  خلیچ بنگال  

در کاپیسا و حوالی شهرهای متورا، گایا و پتنا در هند یافت شده اند. شواهد نشان میدهد که کنشکا اولین رهبر کوشانی 

 است که مذهب بودایی را پذیرفت. 

تلف هندوستان تعیین کردند که همه غرامات و مالیات را به مرکز دولت کوشانیها  کوشانیها حکام خودرا در مناطق مخ

که در گندهارا مستقر شده بود ارسال میکردند. گندهارا شامل والیات مشرقی افغانستان امروزی، و ایالت خیبر پختونخوا 

ی بود که در نزدیکی گذرگاه خیبر  را در ماورای خط دیورند تشکیل میدهد. پایتخت آنها در چارسدهٔ شهر پشاور امروز

موقعیت مهم ستراتژیکی داشت. هم چنان آثار تاریخی زیاد عصر کوشانی در هده و درونته نزدیک جالل آباد و بگرام  

 در کاپیسا بدست آمده اند.

میالدی، زمانیکه ادریان امپراطور روم در غرب و هن ها در چین حکومت میکردند،   130بر این اساس در سال  

وشانیها تحت قیادت کنشکای بزرک از بحیره آرال در شمال تا خلیچ بنگال حکومت میکرد. دولت کوشانیها در حوالی  ک

میالدی توسط کداره ها که از شاخه های هونهای سفید چینایی بودند ساقط میشود و متعاقبآ کداره ها توسط   410سالهای  

یاد   یفتلیها  بنام  که  سفید  هونهای  دیگر  طایفهٔ  سال  یک  در حوالی  یفتلیها  شده  ساقط  تمام   449میشوند  باالی  میالدی 

   سرزمینهای آریانای باستان و باکتریانا حاکم شدند.
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