
  

  

  

  

  

از هخامنشيان تا  (قاره  هاي شبههنگ و تمدن ايران باستان در كشورنفوذ فر

  )سانيپايان دولت سا
  

  دكتر عباس خائفي 

  ت علمي دانشگاه گيالن ئعضو هي

  رضا دستياران

  محقق

  

  

قاره، تا قبل از   كشورهاي شبهة سياسي و اقتصادي ايران در حوز،ثير و گسترش روابط فرهنگيأت

هند و ايرانياني بود كه در گيري  هاي آرياييان و شكل نشيان بيشتر مربوط به مهاجرتدوران هخام

صيت جمشيد توان به شخ  براي مثال، ميخورد، به چشم ميهاي مورخان و آثار كهن  گزارش

د و يكي از عنوان فرمانرواي زمين از جانب هرمز  كه در آثار اوستايي از جمشيد بهاشاره كرد

 نخستين انسان ،ني هند او فرمانرواي جهان مردگانما در ادبيات باستاا. شود اد ميشاهان پيشدادي ي

 (yama/yima) جم شخصيتي است هند و ايراني يمه«: نويسد  آموزگار مي.و نخستين ميرا است

پيمايد تا راه  گزيند، راه مرگ را مي مرگان است كه مرگ را برمي در هند نخستين كس از بي

  ١.»او سرور ديناي گذشتگان است .ردگان نشان دهدجاودانان را به م
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وشي دليل مهاجرت آرياييان را در زمان فرمانروايي جمشيد افزايش جمعيت و كمبود جا  فره  

بزرگ هند و پاكستان و رم  آن كوچ به سرزمين گةداند كه نتيج هاي فراخ مي ياز بيشتر به چراگاهو ن

  ٢.است

: نويسد ز هنديان و اقامت در ايران و هند و اشتراك آنها مي جدايي ايرانيان اةآموزگار دربار  

مردم دوران . هرگز گسسته نشد) ايرانيان و هنديان(مشتركات نژادي و فرهنگي ميان اين دو گروه «

ايـن . هاي بسياري داشتنـد دوران باستان سرزمين هند همبستگيباستان سرزمين ما با مردمان 

شود كه گوياي  هاي آنها ديده مي ها و مسائل مربوط به آيين هخصوص در زبان، اسطور موضوع به

  ٣.»نژاد است اييهمزيستي طوالني ايرانيان و هندوان آري

اي   اسطورهيتوان در نگرش  را مية هندقار ثير متقابل ايران و شبهأهاي ت بنابراين اولين نشانه  

  ٤.دندان  فرزند فريدون مي،ايرجند را سهم  اصفهاني و مورخان ديگر، سرزمين ههحمز. دنبال كرد

 الهور نام هندوستان چهار ةشناسي دانشكد  شرقةباقر رئيس دانشكد نظر پروفسور محمد به  

 ، فرگرد اول ونديدادترين و بهترين معرف پنجاب مهم« بار در اوستا تكرار شده است و

(vendidad)تاب از شانزده در اين ك .آن به شرح سرزمين پنـجاب پـرداخته است  است كه در

 كه است (hapta Hindu) كه پانزدهمين بخش آن جزو هپته هيندومحل بسيار خوب بحث شده 

اجع به راز آن اوستا و است واقع  رودخانه ةحوضسرزمين در ن اي .از خاور تا باختر گسترش دارد

   ٥.»پنجاب و سند نام برده است

. هپته هندو: ين بيافريدم، هفت هند استا، بهترها كه من، اهورا مزدپانزدهمين جا و روستا«  

 اولين اين بنابر٦.» دشمنان ناهنگام و گرماي ناهنگام پديد آوردةگزند به ستيزدر آنجا اهريمن پر

يابيم، اما اين هند كدام سرزمين  يران و هند را در پرتو اساطير ميهاي وابستگي فرهنگي ا نشانه

   ٧.داند شرقي افغانستان امروز ميهاي  بهار براساس شاهنامه، آن را بخش؟ است

تقالل اين كشور، اين نام را پيش از اس« :نويسد  پاكستان ميةاستاد سعيد نفيسي دربار  

ستان همان -پسوند . اند اند، پيشنهاد كرده  هندوستان بودهةپيشوايان مسلمان هند كه مايل به تجزي

 حرف اول يك كدام، هراست، الف و كاف  پاك كه شامل پةپسوند زبان فارسي است و كلم

نشين از نژاد آريايي هستند كه در شمال ها مردم چادر پتن. اند ها گرفته پ را از اسم پتن. كلمه است
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، پتن يا پتان كه در پاكستان هستندهايي آنبه . پاكستان و جنوب و مشرق افغانستان ساكنند

 آنهايي كه در مشرق شوند و به ناميده ميانستانند، پشتون گويند و آنهايي كه در جنوب افغ مي

 را از اول نام كشمير و به اند و كاف  اسالم گرفتهةف را از اول كلمال. گويند افغانستانند، پختون مي

اكستان  پ،قاللاند و اسم كشورشان را پس از است اين ترتيب پ، الف و كاف را با هم تركيب كرده

   ٨.» فارسي نداردةيز پاك و پاكة پاك ربطي به كلمةگذاشتند و اين كلم

و اين موجب ، پنجاب و سند را فتح كرد دانيم كه كوروش كبير سرزمين بلخ، افغانستان مي  

 انمنشي هخا سلسلة، تا آنجا كه بعد از سقوطقاره شد پيوند فرهنگي، اقتصادي و سياسي در شبه

سكيالس نام  م شخصي را به. ق٥١٢داريوش اول از سال . چنان ادامه داشتاين پيوند هم

(skylas) درياي ة و سواحل هند با ناوگاني روانجديدهاي  جهت كشف و تحقيق در سرزمين 

تان و مكران به دوت او و همراهانش از رود سند و سواحل بلوچسو هرةكند كه به گفت عمان مي

 بنابراين داريوش نيز به پنجاب و سند دست ٩.رسند لمندب به درياي سرخ ميا  عربستان و از باب

  .  تاريخ آن كشور شدأدست داريوش مبد مشكور تاريخ فتح آن سرزمين به يافت و به گفتة

بين ( بيستون ةنوشت هاي دولت هخامنشي، به نقل از سنگ نشين  ساتراپةف دربارونودياك  

كند كه  تمين ساتراپ دولت هخامنشي ياد ميعنوان بيس از هندوستان به) م. ق٥٢١ تا ٥١٩ي ها سال

 ١٠. تاالنت گرد طال نوشته است٣٠٠د سند و پنجاب بود و ميزان خراج آن را  روةمل درشا

 ةمنشي در عصر داريوش اول و ماليات سرانهاي دولت هخا  ساتراپةعاتي درباردوت اطالوهر

 شمالي هند در همسايگي كاسپاتيرها ة هندياني كه در منطقةباردركند و  ه ميئاآنها ار

(Caspatyrus)ا پاكتيسية و منطق (Pactycia)بلخ(به مردم باكتريا كند كه   ديگري ياد مية از طايف (

روند،  ي طال مي ايشان به جستجو.اند  از بقيهتر جنگجوافرادها اين  در ميان هندي: اند داشتهشباهت 

   ١١.زيرا كه بيابان زرخيز در اين قسمت هند واقع شده است

در (كه سيصد و شصت قطار خاك زر  خراج هندوستان به دولت هخامنشي ةمستد درباراو  

اين شهرستان نام خود را از «: نويسد  نام هندوش مية، درباربوده است) حدود شش ميليون تومان

 رود سند و ةهاي كران گرفت و فقط سرزمين) سند هو(اش ايندوس   رودخانهترين بزرگ

رسيد، حتي   گنگ هم نميةاين شهرستان در شرق به رودخان .برداشتدرهاي آن را  شاخه
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، دوتودر روزگار هر.  بود، هرگز ذكر نشده است )تاكسيله(هيداسپس، كه بعدها مرز پادشاهي 

جزيره را به هند شرقي و غربي   شمالي شبهةمروز نيمزار بود كه امرز شرقي همان كمربند شن

پس .  بزرگ گسترده نشدةجزير فرمانروايي پارسي هخامنشي هرگز در جنوب شبه. كند تقسيم مي

دوت به لشكريان بومي هندي در و هر١٢. سند بودةهندي كه در آن زمان وصف شده محدود به در

كند كه   داشتند، اشاره مي، فرزند ارتبات،فرنه زاترنام   بههزمان حكومت خشايارشاه كه فرماند

فزارهاي ا بيژن در شرح جنگ ١٣.اند رهايي از ني با پيكان فلزي داشتهكمان و تي هاي كتاني با لباس

   ١٤.كند  هند بود، اشاره ميةمه ساخت شاهناةهندي كه به گفت منشي، به شمشيرهخا

غربي هندوستان از   شمالي وة، قسمتي از ناحي هخامنشيةدر دور«: نويسد  بياني ميزاده ملك  

ت مطابق اصول مالكومت مركزي بود و تمام قوانين اوزان و طرز معاتابع ح متصرفات ايران و

صورت قطعات فلز  ها به ترين سكه در اين سرزمين قديمي. نشاهي هخامنشي بوده استدولت شاه

مظاهر  ، درخت و با مظاهر مذهب وهاي متنوع حيوان  كه بيشتر مستطيل شكل با نقشنامنظم بود

ها  اين سكه. ها صاف و بدون عالمت بود ن نقش گرديده بود و اغلب پشت سكهافالك بر روي آ

   ١٥.»م است.ا ششم قت پنجم هاي مربوط به سده

مي به منشيان پس از پذيرفتن زبان آراهخا«: كند قاره اشاره مي گيرشمن به نقش ايران در شبه  

، تحت نفوذ زبان مزبوربه هند بردند و آن را ، ان رسمي مملكت و پذيرش الفباي آن زبةمنزل

دانشمندان .  توسعه يافتترين الفباي هند شناخته شده، قديميكه  (kharashti)خرشتي الفباي 

 فاتحان و ة سند براي محاورةمعتقدند كه از تماس بين زبان پارسي و زبان اقوام جديد مجاور در

گيرشمن از خط ديواني هخامنشي  ١٦.» مخلوط به سبك زبان اردو ايجاد شدة لهجنوعيمغلوبان 

   ١٧.كند هندوستان گرديده است، ياد ميدر ترين خط  كه موجب پيدايش قديمي

 آناباسيس كه آريان در كتاب طوري يابد به بط ايران و هند تا پايان عصر هخامنشي ادامه ميروا  

(Anabsis)ها  با سغديكه ها  بلخيهمان ترتيب به مرز بودند و  ها هم ها با بلخي هندي«: نويسد  مي

شدند و  ده ميرد نامي كه هنديان كوهنوافرادي. داراي مرز مشترك بودند، به كمك داريوش آمدند

كردند، در سپاه داريوش در گائوگمل شركت   در اين سوي سند زندگي مي وبا خود فيل داشتند

   ١٨.كردند
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سيس أها را در هند ت مورياةسلسل   زماني به هند حمله برد كه چاندرا گوپتابتداسلوكوس ا  

 و سرزمين كردم سلوكوس با چاندرا صلح .ق ٣٠٤در سال . بسيار نيرومند بودوي فردي  .كرد

  . كردآورده بود، به او واگذار درخود به تصرف را كه اسكندر 

يابد و سپس پنجاب   استقالل مي(Diodotus) ديودوتوس اول ةوسيل دولت باختر در بلخ به  

او پايتخت دولت موريا يعني شهر پاتالي . آيد  درمي(Demetrios)و سند به تصرف دمتريوس 

ترش قدرت دمتريوس در هند، خط يوناني و همچنين سبنابراين با گ. ندك  فتح مي را )پتنه(پوترا 

  ١٩.ها نوشته شد خط محلي بر روي سكه

هاي دوتريوس نقش آناهيتا  بر روي يكي از سكه«: نويسد مشكور به نقل از راولينسون مي  

 زا لباس هندي ي با شد، پادشاهكشف هند دريوس رهايي كه از دمت بر روي سكه. شود ديده مي

   ٢٠.»شود داده ميرخ نشان  نيم

متي مورياها و  حكوةسيس دو سلسلأمنشي بود، محل تسرزميني كه بيستمين ساتراپ هخا

 ة سلسل٢١.م بود. ق٣٢٤ تا ٢٠٠ زمان حكومت ناندا بين  بلتيسكيةبه گفت. بود) ناين ناندا(ناندا 

م . ق٤١٣ تا ٣٢٢د آمد كه از مپراتوري اسكندر پديوپاتا پس از فروپاشي اچاندرا گمورياها توسط 

حكومت سال  ١٣٧پس از )  سونگاةسس سلسلؤم(اين سلسله توسط پوسيا ميترا . ادامه داشت

 مهاجمان يوناني باكتريايي به رهبري ةوسيل  اين دولت را به انقراضبي  البته توين٢٢.منقرض شد

   ٢٣.داند كه صحيح نيست  پيش از ميالد ميةل در دومين سددمتريوس او

هنر و معماري . ثير بزرگي بر مورياها داشتندأمنشي از نظر فرهنگي و تمدن تامپراتوري هخا  

، آشكار عمل آمد  به(patna)ي كه در پتنه تحفريا.  خود باقي گذاشتي ازآثاردر هند منشي هخا

، تجديد مطلعي از طرح اند  ساخته شده(Maurya) موريا ةهايي كه در زمان سلسل  كاخساخت

چنين در گنداره اي از نفوذ هخامنشي را در هنر موريا و هم جمشيد است كه نشانه  تختهاي كاخ

(Gandhara)٢٤.رساند  مي  

  : دهد گونه شرح مي ثيرگذاري هخامنشي را اينأت) بيژن(حسين شهيد مازندراني   

  .استان، نزديك شهر پتا در شرق هند تاالر صد ستون در پاتالي پوتراي بةباقيماند -١

  .هاي مقدسهاي زيرزميني يا غار ايشگاهني -٢
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هاي  نوشته ها و سنگ هاي وي بر كوه وشتهن هاي آشوكا و سنگ هاي يادبود حامل فرمان ستون -٣

  .  آشوكا به خط خاراشتي كه توسط دبيران ايراني در هند نوشته شده استي ازديگر

در پنجاب پيرامون  ((Taxila)شناسي در تاكسيال   ديگر كه در كندوكاوهاي باستانء اشيا-٤

  . دست آمده است و پاتالي پوترا به) راولپندي

 بود و سپس (Waddel)نخستين كسي كه در پاتالي پوترا به جستجو پرداخت، دكتر وادل   

ت كرد كه اين بناها ثابوي . وترا را كشف كردپ كه تاالر آپاداناي پاتالي (spooner)دكتر اسپونر 

هاي هنرمندان و   و نشانهآنهايي شبيه به   و حتي مهر و نشانهاند تهجمشيد نداش   جز تختيالگوي

اران ايراني مها را مهندسان و مع  كه اين ساختمانپذيرفتسازندگان تخت جمشيد را يافت و 

شناس معاصر، د هن(Iren N. Gajjar)ايرن گجر . اند ي ساختهدطرح كرده و با ياري هنرمندان هن

 تنها با تاالرهاي راانگيزش  ينات خيالئها و تز اتالي پوترا با طالكاري پدرهاي مورياني  عظمت كاخ

   ٢٥.داند  اكباتان در خور سنجش و برابر ميمنشيان و مادها در شوش وهخا

: عقيده داردداند و  بيه به هنر و معماري ايرانيان مي شرامهابهاراتا  در موجوداسپونر بناهاي   

در ، )اسپونر(ي همان طرح تخت جمشيد بوده و تاالري كه من  اصلة طرح و نقشترادر پاتالي پو«

هابهارات  اين تاالر بوده و همين تاالر است كه وصفش را در مة ثانوية نمونمورد آن تحقيق كردم

 وصف آن را در نيزنويسان يوناني  ط چاندرا گوپتا ساخته شد و تاريخ، تاالري كه توسخوانيم مي

 دهم كه بگويم بنابراين به خود حق مي. ن چيني نيز از آن ياد كردندرائند و زاهاي خود نوشت نامه

   ٢٦. ايران استياهورا مزدا هند انعكاسي از يآسورا مايا

اطي  در پاكستان نشان داد كه ارتب(Timurgarha)شناسي در تيمورگرها  هاي باستان كاوش  

 قبرهاي باستاني شمال هنطقه بد دارد و حتي قبرهاي اين ممنشي وجوقوي بين اين آثار و آثار هخا

هاي اين منطقه داراي  آتشكده.  ششم پيش از ميالد استةايران شباهت دارد كه متعلق به سد

 ايمان و اعتقاد ايرانيان به ةكه نشان(گردان  هاي چهارگوشه كه باالي هر كدام گل آفتاب نستو

   ٢٧.كاري شده است كنده) خورشيد بود

 راني اين نام را مااورين. ام چاندرا گوپتا گرفته شده است ن پادشاهي موريا ازةسلسل  

(Mauryan)مائوري  ،فونو دياك؛(Mauri)مري   ماوريا و، ولز؛ موريا، نهرو؛ ماوري،بي ين تو؛
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 دانشمند هندو، دريافت كه در  (javaswal) اسپونر به راهنمايي جاياسوال. اند  نوشته موريان،بوس

شود كه   ديده مي(Margu)  مارگو،منشيهاي هخا نوشته  در سنگ و(Mourva)  مورواةاوستا واژ

هند، از مرو نام برده شده  در حقيقت در آثار كهن ايران و. شود ر دو به سرزمين مرو اطالق ميه

ي تمدن  اصلةمرو گاهوار. زيستند هنديان با هم مي بنابراين مرو جايگاهي بود كه ايرانيان و. است

از زبان فارسي گرفته شده است و   ايراني ويموروا موريا از ةكلم«: ستو فرهنگ هند و ايراني ا

 در واقع ، مروة كلمةكنم كه اصل و ريش ين فرضيه را بدين ترتيب تكميل ميا) اسپونر(خود من 

پيرامون  مركزي  مرغاب در فارسةنام جلگاز  بلكه آن را ، در واقع آنجا نيستآسياي مركزي

نويسان يونان و   ما روايات تاريختواند براي اند و اين خود مي تهتخت جمشيد و پاسارگاد گرف

هاي چاندرا گوپتا تقليدي از قصرهاي تخت  گويند كاخ كه ميتوجيه كند ها را  ديگر روايت

ز همين سرزمين برخاسته بود و جمشيد است و به ما اجازه بدهد بگوييم خود چاندرا گوپتا نيز ا

 بنابراين بايد گفت كه مورياها به سرزمين مركزي ...ياكان وي بود كم اين سرزمين پدران و ن دست

   ٢٨.»اند  اوالد و احفاد هخامنشيان بودهها نشايد هما اند و  رود مرغاب منسوب بودهةحوز فارس، 

ود را در دوران اشكاني ارتباطي بين هند و ايران برقرار نبود، زيرا پارتيان بيشترين تالش خ  

اي شمالي كه  البته وجود سكاه.قاره نداشتند ي به شبههكار بردند و توج وكيان بهدر بيرون راندن سل

 رسيده پنجاب و سند ةتر يعني سيستان و حوز هاي جنوبي  به سرزمينچي  يوئهدر اثر تهاجم اقوام

ما مهرداد اول يك بار در اثر ضعف ا. قاره نينديشند شبهمشغولي پارتيان بود تا به  دل، ديگر ندبود

ا ميزاد و هاي پاروپ يورش برد و ساتراپ) جيم(هاي سند و هيداسپ  باختر به سرزمينلت دو

هاي شرقي دولت اشكاني باعث  ، اما تهاجم سكاها به قسمتفتح كردآراخوزيا و زرنك را 

 اول ميالدي موفق به تشكيل چندين ةسكاها در سد.  ماندنتيجه د و كار او بيشبازگشت مهرداد 

هاي تحت  ويژه هندوسيتي سكاها در هند به«: يران و شمال غربي هند گرديدندق اسلسله در شر

ان مناندر هايي را كه از زم رزمينسطور مستمر   سند، بهةحكومت مائواس و خاندان آرس در در

 پيش از ٧٢ تا ٥٠ هند و سكايي كه بين ة سلسل٢٩.ندكردتصرف ها بود،  تحت تسلط هند و يوناني

سند در نزديكي كابل ي  رود ارغنداب و سفالة در حوض(kipin)پين  نام كي بهاي  ميالد در ناحيه

اقوام هندوسيتي .  شهرت دارند(Indocytha)  هندوسيتيبه يوناني در زبان، حكومت داشتند
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 ةتبار بودند كه در نواحي سغد دولتي به همين نام در سد به احتمال قوي قومي ايراني) سكايي(

اينان پادشاهي . سيس شدأ، ت كوشانيان كه از مشرق آمده بودند تخاريان يادوم پيش از ميالد توسط

  ٣٠. باختري را نابود ساختند-يوناني

و سيس شد أت) مااواس معروف به موگاي كبير(سكايي توسط مائوس دوم  هندوةسلسل  

  .  منقرض شد)شاه مالوا(دست ويكرا ماديتيا  سپس به

سيس شد كه تا أ در بگرام توسط آزس اول ت م٣٠ پيش از ميالد تا ٥٠ين ب آزس ةسلسل  

  .  شاه هند و پارتي اين سلسله را منقرض كرد»وندو فارسگ«. رود سند گسترده بود پنجاب و

ها و سكاها  ها كه از اختالط پارت پارتي  يا همان هندو(pahlav) ، پهلوها پس از هندوسكايي  

هايي از  شوند كه با خود گوشه  سند مي و جانشين سكاها در ايالت٣١گيرند رت ميبودند، قد

: شود  پهلوها به دو گروه تقسيم ميةسلسل ٣٢.كنند وارد اين سرزمين ميرا فرهنگ و تمدن هلني 

 ةو به گفت) vononesونونس  ( وننسةوسيل  پيش از ميالد به٨٨تي كه در سال  هندو پارةسلسل

 گوندو فارس از بين ةوسيل داشت و به ميالدي ادامه ١٦پديد آمد و تا  (vonon)ف ونن ونودياك

   .رفت

طور   هيرمند و سيستان بهةاي از پارتيان بودند كه در حوز آنان شعبه« :نويسد مشكور مي  

كه سكاها وارد سكستان شدند، با آنان در هم آميخته، قومي سكايي و  زيستند و زماني پراكنده مي

  ٣٣.»ميدند، آنان نيز خود را پهلو ناخواندند  ميوها خود را پهل ـارتي را تشكيل دادند و چون پارتپ

 ميالدي ٢٠به سال گوندوفارس هند و پارتي و سكايي كه  ديگر پهلوها هستند، يعني ةسلسل

وسعت . ن را تأسيس كرد آ )Gondophanes ،گندوفارنس:  آيرين فرانك،گوندوفر: كريستن سن(

 تا جنوب شرقي هند ذكر كرده نك نيز آن رامپراتوري از سيستان تا پنجاب بود و آيرين فرااين ا

در آن «: نويسد نوان خاندان سورنا ياد كرده و ميع كوب از آنان به  دكتر عبدالحسين زرين٣٤.است

 هاز جمل. وجود آوردند  سكايي را به-سوي مرزهاي هند قدرتش بسط يافته و دولتي اشكاني

 نخست قرن اول ميالدي قلمرو ةام برد كه در نيم را بايد نآوران اين خاندان در اين دوره گندفر نام

  ٣٥.»وي در آن سوي سند تا پنجاب و پيشاور وسعت داشت
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ي سورناي سكستاني در زمان ها گوندوفار نماينده و عضو خاندان«: نويسد دياكونف مي  

يان آراخوسيد كه مااردوان سوم، متصرفات خويش را به حساب اراضي هندي متعلق به فرمانفر

 اردوان نيز. خواند» پادشاه بزرگ هندوستان« بودند توسعه داده و خويشتن را  وي گشتهمغلوب

  ٣٦.»قادر نبوده وي را بر جايش بنشاند و به عدم شناسايي سلطنت او اكتفا كرد

  رنه گروسهةخوريم كه به گفت  ديگري در مجاورت دولت اشكاني برمي قومهدر اين دوره ب  

تند و غانستان و قسمتي از هند شمالي و شمال غربي آن حكومت داشدر حدود شرقي ايران، بر اف

هاي  چي يوئه« :نويسد  خود، امپراتوري صحرانوردان ميةاثر ارزند روي د. به كوشانيان معروفند

. كويي[ (kouei-chouang) ون اول ميالدي كه به زبان چيني كوي شوانگساكن باختران در قر

 باختران م.ق١٢٨ايل پنجگانه بودند كه در سال اند، يكي از قب خوانده شده kuei.shuang] شوآنگ

  ٣٧.»...را بين خود تقسيم نمودند 

ي اصلي خود ها بزرگ بودند كه از سرزمين (yueh-chih) چي -ا يوةآنان يكي از قبايل عمد  

 در شمال بلخ نيز  رانده شدند و )ها هون( نوها -نام هسيونگ  جنگجوي ديگري بهةتوسط قبيل

اند، اما ويل دورانت آنان را  سن آنان را از تبار سكاها دانسته نياي از جمله كريست عده. كن شدندسا

  ٣٨.داند ترك مي

كوشانيان اقوامي «: نويسد  ميي قديم فارسي و عربيها نام كوشان در كتاب ةمشكور در مقال  

رفته تا يران از سغد گ تا چهارم ميالدي در مشرق فالت ام.از قرن اول قها بودند كه  از تخاري

   ٣٩.»النهر و هندوستان غربي فرمانروايي داشتند افغانستان شرقي و ماوراء

ها برتري خود را بر  نام كوشان  بهاي قبيلهاز ميان قبايل يووه چيه «: نويسد باره مي نهرو در اين  

كاها را نجا هم سدر اي  ،سوي شمال هند سرازير شدند اختند و سپس آنها نيز بهقبايل ديگر مسلم س

، شكست دادند و از برابر خود به نواحي جنوبي هند راندند و به اين كه تازه مستقر شده بودند

ها امپراتوري پهناور و نيز  از آن پس كوشان. واد و دكن رفتندترتيب بود كه سكاها به نواحي كاتيا

  ٤٠.»...وجود آوردند   و قسمتي عمده از آسياي مركزي بهدولتي را در تمام نواحي شمالي هند

 در تشكيل حكومت كوشانيان ي آسياي مركزيها تاريخ تمدن كتاب ة در مقدم هارماتا. ج  

 تخاري تحت لواي ةل ميالدي در شمال هندوكش اتحاد پنج قبيلدر حدود قرن او«: نويسد مي
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كه خود را نام كوجوال كدفيس  الدي پادشاه كوشاني به مي٥٠ها آغاز شده بود و در حدود  كوشاني

   .» كشور خود كردةها را بيرون كرد و ايالت هندي آنها را ضميم ساالر بلخ خواند، هند و پارتي

و كابل و پايتخت ) كاپيسي يا بگرام ((kapici) يتخت تابستاني اين پادشاهان در كاپيچيپا  

  :دان كوشاني را به سه دوره تقسيم كردهعصر . مستاني آنان شهر پيشاور بوده استز

 ميالدي بوده است، توسط ١٢٥ تا ٥٥ن بين هاي قديم كه زمان حكومتشا كوشاني -الف -١  

سه پادشاه از اين خاندان . سيس شدأت) chiu-chiuكادفي زس يا چيو چورا (كوجوال كدفيس اول 

  .  سال حكومت داشتند٧٠در مجموع 

كانيشكاي  -وسط ميالدي حكومت كرده بودند، ت٢٣٠ تا ١٢٥هاي جديد كه بين   كوشان-ب  

ر اين دولت را همان بها ٤١.مبلغان بزرگ آيين بودا بوده استوي يكي از . سيس شدأبزرگ ت

 سال ١٠٨ كه در مجموع پس از فر بودنتعداد شاهان اين سلسله ده ، ٤٢داند كشاني شاهنامه مي

ي ها ، حكومت كوشانيان را شامل سرزمينانشناس باستان. ي منقرض گرديدنتوسط دولت ساسا

ل فرزند اردشير بابكان به شرق تاخته و از  شاپور او٤٣.اند م و تاجيكستان و ازبكستان دانستهخوارز

ثير و أت ةمحمد باقر در مقال. به قلمرو كوشانيان دست يافته استسپس  و طريق هندوكش به هند

 ةقار از شبه نخستين كساني ها كوشاني« :نويسد  مي هند و پاكستانةقار گسترش زبان فارسي در شبه

و پاكستان بودند كه توانستند با مردم ايران ارتباط سياسي بيشتري برقرار سازند و زبان پارسي  هند

محيط  ( هند و پاكستان رواج دهند ةقار ا دوم پس از ميالد در سرزمين شبه ياول ةرا در سد

 ةوسيل  به اين بيان...) م١٩٦٦ آوريل ٤ ،يراز پارس شةم روزنا،فارسي هندي ،طباطبايي

 تخارستان كه داراي (sorkhkatal) خط يوناني در سرخ كتل ه بها اي كه از كوشاني نبشته سنگ

تحقيقات آفريقايي و ( .گردد ييد ميأ، تدست آمده  ه باستكلمات تخارستان فارسي يا رومي 

 ة آيين خويش روانة ماني در آن زمان براي اشاع... ١٩٦١ آسيايي ة و نشري١٩٦٠سال / شرقي

اني كه همزمان با سلطنت بهرام اول ساساني عدام م به مجرد ا... هند و پاكستان شده بود ةقار شبه

 هند و پاكستان را در پيش گرفتند و به آن ةقار  طرفداران او از بيم جان راه شبهاي از بود، عده

  . نواحي روي آوردند
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 فارسي ة، ترجمته شده استاز نويسندگان هند شناخترين كتاب كه در زبان پارسي  قديمي  

 وزير اعظم چاناكيا يا در زمان) م.ق ٢٩٣ -٣٢٢(ه ك ابه قلم چاندرا گوپتاست نام زهر  اي به رساله

وسط پزشك و  هشتم پس از ميالد تةاين كتاب در سد. ليف نمودأت (kantilya/chanakya)كانتيليا 

الرشيد به بغداد   بيماري هارونةلجكه براي معا  وقتي(Manaka) نام منكه فيلسوف معروف هندي به

  ٤٤.»...منكه بعدها دين خود را تغيير داد و مسلمان شد . رفته بود، ترجمه شد

  : هستندها و كيداريان  ي كوچك كه شامل رتبيلها كوشان -٢  

 افغانستان و -ي كوچك بودند كه در صفحات شرقيها  كوشانةها از سالل  رتبيل-الف  

 ٢٥٨( م٢٢٠جنوب هندوكش بين   در شمال و و قندهار و خصوصاً رود سند و كابلءماورا

  . خر در داشيا موسومندأي متها  حكومت داشتند، كه به كوشان  م٨٧٢تا ) هجري قمري

م نام برد كه از خويشاوندان شاپور دوم بود، قبل توان از اردشير دو ه ميللساز شاهان اين س  

كوب احتمال   زرين.كرده است كوشان حكومت رب) پس از شاپور دوم(كومتش در ايران از ح

  ٤٥.بوده استوي  تن همين كوشانيان باعث بر تخت نشسدهد كه شايد نفوذ مي

به  نام برد كه (priyog) يوگ  و پري(shavag)توان از شاوگ  از شاهان ديگر اين سلسله مي  

  ٤٦. قيام كرده بود، آمدندخسروپرويز عليه كه در ديلم) بسطام(كمك وستهم 

كه در زمان تهاجم هياطله به طرف   ديگري از كوشانيان كوچك بودندة، سلسل كيداريان-ب  

. اند هاي سفيد در باختر ياد كرده عنوان هون از آنان به. و كابل حكومت داشتندجنوب شرقي 

 داند، اما در بعضي ها مي  چي-يوئه و رنه گروسه نيز از ٤٧آنها را مردمي آلتايي زبانريچارد فراي 

 شاهان ساساني از جمله  با بعضي ازها از آنجا كه جنگ هپتال.  هفتاليان ياد شده استمنابع با نام

با ) مؤسس سلسله( جنگ كيدارا م در كتب تاريخي گزارش شده است و خصوصاًيزدگرد دو

 ةي دورها ، همان هپتالكه صحت آن مورد شك است، گوياي آن است كه كيداريان  )فيروز(روز پي

، هجوم قبايل هون يا در اواخر حكومت يزدگرد دوم«: نويسد مشكور در اين مورد مي. ودندبعد ب

 را گرفتار جنگ با آنان ، شاه ساساني طالقان واقع در مشرقةخيون موسوم به كيداريان به ناحي

  ٤٨.»كرده بود
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به ايران ) بهرام گور(در زمان بهرام پنجم . وم آوردند به هندوستان هجم ٤٣٠آنان در حوالي   

حكومت كيداريان از اوايل قرن . شبيخون زده و خاقان ايشان را كشتحمله كردند و بهرام بر آنان 

 ٤ين سلسله تعداد شاهان ا. در باختر ادامه داشته است نقرهمان سوم ميالدي شروع و تا اواخر 

  . دست هپتاليان منقرض شد  بهكه ،نفر بود

بي از آنان با نام  توين.  داشتندخوبي با ايران روابط  كه در هند است ديگرية سلسلگوپتاها  

 ميالدي ٤٧٠ تا ٣٢٠آنان از شاهان بومي هند بودند كه در ماگادها بين .  ياد كرده استگوپتان

پايتخت آنان شهر پاتالي پوترا . سيس شدأاين سلسله توسط چاندرا گوپتاي اول ت. كردندحكومت 

: (Dekhan) گجرات و شمال دكان ، ملوا،سه در شط گنگ حكومتشان به نقل از رنه گروةو حوز

 ١٥٠مدت   تعداد شاهان اين سلسله پنج نفر گزارش شده كه به٤٩.بوده است ]، دخاندكن، دكهان[

 ميالدي ذكر نموده ٥٢٨ تا ٤٥٠بي زمان حكومت اين سلسله را بين  توين. مراني كردندسال حك

وپتاها به ، در ديگر مناطق هند با نام گها  هپتالدست بهاين سلسله پس از انشعاب . است

در پايان امپراتوري كوماراگوپتا و ابتداي پادشاهي ... «: ي كوچك خود ادامه دادندها حكومت

سرازير شدند و در پس از تصرف كابل از پنجاب ) ها اي از هون طائفه(سكانداگوپتا بود كه هياطله 

  ٥٠.»پتا رسيدندحوالي دوآب يا ملوا به سرحدات امپراتوري گو

.  دادندمه، ده نفر ديگر حكومتشان را اداها ز انشعاب اين سلسله توسط هپتالن پس اايبنابر  

ايران در عصر ساساني گيرشمن در ارتباط با روابط فرهنگي و اقتصادي دولت گوپتاها با دولت 

 (Goupta)تا ت هند يعني دولت گوپند قرن روابطي بسيار نيكو با دولايران مدت چ «:نويسد مي

ايران  . نهضتي در هندوستان پديد آوردةدولت مزبور عاقبت وحدت ملي ايجاد كرد و دور. داشت

 را بهمور وي اين ا .هاي غربي را داشتو هندبهمل انتقال افكار براي اين دولت، نقش ميانجي و عا

سبب دوستي و   طاليي تمدن هندي بهةدوراين  گفته شد كه در سابقاً. وارد ساختكشور مجاور 

ست ، توانست به منابع غربي دتمبادالت اقتصادي و فرهنگي كه بين دو دولت مذكور وجود داش

 الاقل در ، يا و در اين موارد نجوم، هندسه و منطق استفاده كند،يابد، و از آن در علوم پزشكي

  ٥١.» است مديون ايران ،بخشي از آنها
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 هستند كه در ها يا هپتالآنها نام برد، هياطله توان در عصر ساساني از  قوم ديگري كه مي  

Hyonو به زبان پهلوي ) Hyaonaاون  هي ((Hyaona) ئونه نام هي اوستا به
و در بندهش ايراني  ٥٢

ها آنان را  و يونانيرايج بود  هوناس  ، و صورت هندي آن در سانسكريت هونا  نام هفتاالن به

(yetha) ته  يا يه(yetalitai) ته لي تاي يهها   و چيني٥٣افتاليت يا نفتاليت
صورت هيتاليان  فراي به و ٥٤

اند و به  ذكر كرده ٥٦ها  هفتاليان يا هپتاليان و چايونيتيها مكين نيز به نام فراو ٥٥ها يا هيتال

رنه گروسه آنان را . دان و يفتاليان نوشته) هياتله(ها و هياطله  ها و خيون  و هونها ي هيونها صورت

 ، سغديان، روس، آنان بر تركستان...«: داند  مي(semretrchie)تبار ساكن سميرچيه  ليقومي مغو

تا مرو و از بالخاش و آرال گرفته تا قلب ) شمال قره شهر(ان شرقي و كابل از يلدوز گرفته اير

   .»پنجاب تسلط داشتند افغانستان و

  :از عبارتند كهاست  حكومتي در نواحي مختلف بوده ةاين قوم داراي دو سلسل  

 ميالدي در نواحي بلخ و كابل و بدخشان ٥٠٠ تا ٤٢٥ طخاري كه بين ة هياطلةسلسل -١  

  . كردسيس أتآن را » افتاليتو« و حكومت داشتند 

 ليل سكونت اين قوم در مناطق تركستان ود شايد به كه ٥٧دانسته» اتراك«زاده آنان را از  تقي  

، اينها ٥٨داند يراني ساكن آن سوي جيحون ميا جانشين اقوام ا هياطله ر،ما بهارتركمنستان باشد، ا

  .برد كار مي  تركان را بهةمه در اشاره به تورانيان، واژاند كه شاهنا شايد همان تركاني بوده

 سال حكومت توسط دولت ٧٥تعداد شاهان اين سلسله سه نفر بود كه در مجموع پس از   

كه بود اخشنوار اهان معروف اين سلسله يكي از ش. شدساساني و با همياري تركان غربي منقرض 

شاه (با كيدارا ) فيروز(جنگي را كه مورخان بين پيروز . خشنواز ياد كرده استنام  از او بهفردوسي 

پيروز كيدارا و ، زيرا پادشاهي احتمال با همين اخشنوار بوده استاند، به  ذكر نموده) كيداريان

 ميالدي به حكومت گوپتاها در هند خاتمه داد و سبب ٤٧٠ل اخشنوار در سا .زمان نبود هم

  . تأثير گذاشتر ايجاد حكومت هياطله در هند بمر كندگي آن خاندان گرديد، و همين اپرا

 ميالدي حكومت داشتند و به هونا يا ٥٥٠  تا ٥٠٠ يفتالي زاولي در هند كه بين ةسلسل -١  

سيس شده بود، چندان أ ت(Toramana)ورا مانا اين سلسله كه توسط ت. دهوناس در هند معروفن

 ٣تعداد شاهان اين سلسله .  پادشاه كانداج در هم ريخته شددوام نياورد و سرانجام هارشا واردنا
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آنان .  يفتالي در زاول معروف شدندةبه سالل)  زاول،زابلستان(ر بود كه پس از نفوذ در زابل نف

 وهند را نيز متصرف شدند از  يهاي قسمت، صرف غزنههياطله بودند كه پس از ت ديگري از ةطايف

از  رنه گروسه، پس از تصرف كابل ة مذكور به گفتةطايف. دها به يفتاليان هند شهرت يافتندبع

ما با ا. دواب يا ملوا به سرحدات امپراتوري گوپتا رسيدندپنجاب سرازير شدند و در حوالي 

  ٥٩.»حمالت هنديان به عقب رانده شدند

ها چائوكيا رين سلسله در عصر ساساني كه در نواحي غربي هند حكومت داشتندآخ -٢  

پادشاهان اين سلسله با پادشاهان «:  نهروة به گفت.وجود آوردند  كه امپراتوري وسيعي را بهبودند

از ) بهرام پنجم(فردوسي در داستان بهرام گور  ٦٠.»كردند  ساساني ايران سفيري مبادله نميةسلسل

باشد و سپس  كوب معتقد است بايد شنكر  زرينكند كه  ياد مي) شنكل(د با نام شنگل پادشاه هن

  ٦١.» سپرد و دختر خويش را به او داد هند، مكران و سند را به بهرام،اين شاه «: دهد توضيح مي

 را نام برد كه (polikesin) توان پوليكسن دوم  چائوكيا، ميةاز شاهان معروف سلسل  

وي كه به سال . اند نام پوالكسين ذكر كرده مشكور به و كيسن پولكين يا پولي نام بهآن را كوب  زرين

اوده داشت و سفيري به ربود و با او نيز م) شاه ساساني (خسروپرويزمعاصر  ، درگذشتم٦٤٢

 .شود مورخان مشاهده ميهاي  نوشته ر فرستاد، كه گزارش آن دي نزد خسرو بسيارهمراه هداياي

  :شود  يادآور ميروابط ايران و هند در پيش از اسالم ة در مقالكه مشكور چنان

 پادشاه هند شمالي به جنوب هند و كشور وي لشكركشي در زمان پوالكسين دوم، هرشه ورونه«

د كه با پادشاه مقتدر ايران رو پوالكسين مصلحت دي  شكست خود را جبران كند، از اينتاكرد 

ورد حمله قرار گيرد از ياري شاهنشاه ايران برخوردار پرويز متحد شود تا اگر روزي مخسرو

  ٦٢.»گردد

اي به  اط با فرستادن هدايا همراه با نامهمهرين شوشتري ضمن گزارش مذكور در ارتب  

  :نويسد ز در سال سي و ششم حكومت خسرو ميپرويخسرو

فردوسي . ه بوددست پسرش شيرويه در آن نامه ذكر كرد  به قتل رسيدنش را بهة گويا وي واقع...«

  ٦٣.»ين واقعه را در شاهنامه يادآور شده استنيز ا
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توان   فرهنگي اين دو كشور در عصر خسروپرويز با پوالكسين دوم، ميهاي روابط از نشانه  

باره  ياد نمود كه پرويز مرزبان در اينآباد هند از غارهاي آجانتا واقع در شمال غربي حيدر

  :نويسد مي

هاي ديواري  م، داراي نقاشي.ق٢٠٠هاي هنر بودايي متعلق به  ستهن برجي مز عالوه بر مقابر...«

 شرفيابي سفيري از دربار ايران يافت شده كه در يكي از آنها مجلسي از) م.ب٦٠٠مربوط به (

ز اهميت ئاه هند بر ديوار نقاشي شده كه حابه حضور پادش)  در پادشاهي خسرو دوماحتماالً(

  ٦٤.» استيبسيار

) ٢٣٦ص / ١ج ( فوق، در پانويس كتاب كشف هند ةييد نظريأ تفضّلي در تمحمود  

  : نويسد مي

هايي است در غارهاي   نقشجا ماندهي كه در هند از زمان ساسانيان بهاي ترين نقش برجسته«

 غارها تصوير پادشاهي در سقف اين. معروف اجانتا كه مربوط به اوايل قرن هفتم ميالدي است

. پذيرد سين دوم كه هيئت سفارت اعزامي دربار خسروپرويز را به حضور ميام پوالكن است به

اين . خوبي مشهود است ها به چهره و اندام ايرانيان در آن نقشآالت و  ها و اسلحه و زينت جامه

  ٦٥.»...نقش در دكن در جنوب هند است 

رح چگونگي ، پس از ش ادبيات و علوم در عصر ساسانيانگيرشمن در بخش مربوط به هنر،  

، ارتباط آيين بودايي را  ساسانية داشتن تبليغ هنر و اديان در دورةرواج و پيشرفت آن و وظيف

  :نويسد  و ميدهد ميدرتماس با مزديسني توضيح 

،  بين خيرةرا در ستيز) ثنويت( آيين بودايي در تماس با مزديسني، اصل دوگانگي رسد نظر مي به«

 . پذيرفته باشد، بود(Mara) و سپاه شر كه تحت قيادت مارا ه بوددر بودائي منفرد تجسم يافتكه 

) ميترا(ثر خداي منجي مزديسني يعني مهر ، ا بوداييان (Maitreya)دانشمندان مايلند كه در مترياي 

  ٦٦.»را ببينند

 گسترش يافت و ، روابط تجاري نيزابل بين هند و ايراندر اثر گسترش روابط فرهنگي متق  

، اين هاي بعد، كم و بيش  بسيار زياد قرار گرفت كه در سدهقاره مورد توجه در شبهزبان فارسي 

  .ثير همچنان ادامه يافتأت
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  .۲۹۷ص باقر، همان،  .۴۴
  .۱۹۸ ص كوب، همان، زرين .۴۵
  .۴۵۷، ص ۱ج  ، ايران در عهد باستانمشكور،  .۴۶
، ۱۳۴۴ بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ، تهران،نيا  مسعود رجبة ترجم،ميراث باستاني ايران ،ريچارد نلسونفراي،  .۴۷
  .۳۶۲ص 
  .۴۲۱، ص ۱ ج  ،ايران در عهد باستانمشكور،  .۴۸
 پژوهشگاه علوم ، تهران، نادره جالليو به اهتمام سعيد ميرمحمد صادق ،۱، ج مه باستاننا ،محمد جوادمشكور،  .۴۹

  .۲۳۸ص ، ۱۳۷۸، انساني
  .۱۴۱، ص  گروسه، همان .۵۰
  .۴۱۸ص  ، گيرشمن، همان. ۵۱
  .۱۹۶، ص ۱۳۷۶ چاپ دوم، ، آگاه، تهران،در اساطير ايرانپژوهشي  ،مهردادبهار،  .۵۲
  .۳۱۶، ص سن، همان كريستين .۵۳
  .۱۲۵، ص ۱۳۴۵ ، آسيا، تهران، ايرانيان در عصر ساسانيانةممه يا كارنانا ايران ،عباسمهرين،  .۵۴
  .۳۶۴ص  ، فراي، همان .۵۵
  .۸۰، ص فرامكين، همان .۵۶
  .۳۱، ص ۱۳۴۹ فروغي، ، تهران،چنگيزاز پرويز تا  ،سيد حسن، زاده تقي .۵۷
  .۱۹۶ص  ، بهار، مهرداد، همان .۵۸
  .۱۴۱ ص گروسه، همان،. ۵۹
  .۲۳۶، ص لعل نهرو، همان .۶۰
  .۱۲۶ ص مهرين، همان، .۶۱
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  .۱۳۴۱، ۸ة ، شمارچهارم سال ، هندةيني آة نشرية مجل،روابط ايران و هند در پيش از اسالم ،محمد جوادمشكور،  .۶۲
  .۳۱۵، ص ۳ج   ،همانمهرين،  .۶۳
، ص ۱۳۷۶ چاپ دوم، ،ميان انتشارات و آموزش انقالب اسال سازم، تهران، تاريخ هنرةصخال ،پرويزمرزبان،  .۶۴
۴۵.  
  .همان .۶۵
  .۴۱۷ص  ، گيرشمن، همان. ۶۶


