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  نظري بر روابط تاريخي ايران و هند
  در دوران باستان

  ∗فاطمه سمواتي

دربين ملل و نژادهاي گوناگون كه با هندوستان تماس داشته و در زندگاني و فرهنگ 
اين مطلب را . ١ترين آنها ايرانيان هستند ترين و با دوام اند، قديم هند نفوذ كرده

راستي با ذكر  آورده است و به» هند كشف«  كتاب خود موسوم بهجواهرلعل نهرو، در
  .كرده است اين كالم، حق مطلب را ادا

ايران و هند، دو كشور كهنسال و سرشناس شرق، از قرون متمادي باهم مربوط 
اند و جاي شگفتي است كه طي اين دوران بسيار طوالني، هيچگاه برخوردهاي  بوده

اينان هر دو با سرنوشت مشترك مورد حملة اقوام ديگر . ندا سخت و غيرانساني نداشته
آميزي فرهنگي و تمدن، موجودي درخشان خويش را  درهم اند، ولي خود با گرفته قرار
  .اند كرده و گسترش داده حفظ

                                                
  . دانشجوي دكتري دانشگاه دهلي، دهلي-∗

1- Discovery of India, London, 1946, p.137. 
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داد كه  توان در پنج مبحث مورد بررسي قرار تاريخ روابط ايران باستان و هند را مي
دوره اكتفا شود زيرا بسط و توضيح كامل هر دوره خارج از هر  اي مختصر به اشاره با

  :باشد حوصله اين نوشتار مي
  .ايران و هند پيش از دورة مهاجران آريايي -١
 .عصر آريايي در تاريخ روابط ايران و هند -٢

 .روابط ايران و هند در عصر مادها و هخامنشيان -٣

 .ها نخستين دورة طاليي روابط ايران و هند؛ عصر موريايي -٤

 .يران و هند در عصر اشكانيان و ساسانيانا -٥

هاي ايران و هند كه ساليان درازي را باهم گذرانده و اخالق و صفات  آريايي
هايي كه مورد نظر و توجة  سرزمين مشتركي داشتند، پس از جدايي از هم و مهاجرت به

ن پس از اكنو اند و هم كرده هاي قومي خود را همچنان حفظ آنها بود، بسياري از ويژگي
  .اند گذشت دهها قرن همچنان پيوستگي نژادي و زباني خود را محفوظ داشته
زبان اوستايي و  زبان هنديان آريايي سانسكريت بوده كه از بسياري جهات به

از طرفي زبان غيرآريايي دراويدي هند نيز بسياري از لغات . پارسي باستان نزديك است
آرياهاي هند، چون .  در خود نگه داشته استو اصطالحات و تعبيرات زبان پارسي را

  .١وجود آوردند دانستند، سيستم طبقاتي را در آن خطه به خود را برتر از بوميان مي
. شد بندي كه از ابتكارات آنهاست، هزاران سال در جامعة هند رعايت مي اين تقسيم

  :قرار زير است طبقات چهارگانة آرياها به
  .منانروحانيان يا بره: طبقة اول
  .٢جنگاوران يا كشترياها: طبقة دوم
  .، يعني بازرگانان و كشاورزان٣)وايشيان(شامل ويسايا : طبقة سوم

                                                
1- Castes-System. 
2- Kshatriyas. 
3- Vaisyas. 
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  .١)شودر(طبقة چهارم افراد زير دست و پايين جامعه؛ سودراها 
چهار بخش در ايران باستان نيز همانند هند اجرا شده است  همين تقسيم طبقات به
  :دهد جمشيد جم نسبت مي را بهو فردوسي در شاهنامه، آن 

  ).روحانيان(كاتوزيان  -١
 ).جنگاوران(نياريان  -٢

 ).كشاورزان(نسودي  -٣

 .٢)ورزان وران و دست پيشه(اهنوخوشي  -٤

اي  رغم اختالفي كه در جزييات و خصوصيات وجود داشت، و اختالف عقيده به
ند، اين كه كيشهاي رسمي دو كشور ايران و هند در مورد اهميت اصناف گوناگون داشت

تقسيم صنفي جامعه در هر دو كشور مولود شرايط اجتماعي كم و بيش متشابه بوده 
  .٣است

هايي از  در اوستا، كتاب مقدس مهريان و زردشتيان، يك نوع اشارات و توصيف
ودا كه كتاب مقدس هندوان و يادگار دوران  در ريگ. نواحي شمالي هند شده است

و بعدها » پارشاوا«: ايران اشاراتي شده است و ايرانيانباشد، دربارة  باستاني ودايي مي
ها ناشي و مشتق شده  اند كه واژة جديد پارسيها از همين واژه ناميده شده» پاراسيكاها«

  .٤نام پارتاواها يادشده است اي به از پارتيها واژه. است
ط شواهدي موجود است كه از سدة هفتم پيش از ميالد، ميان ايران و هند رواب

ايرانيان بلكه با بابليان از راه خليج فارس  تنها با بازرگاني برقرار بوده است و هنديان نه

                                                
1- Sudras; South Asia: A Short History – High Thinker, 1966, p.13. 

  .٢٤٠، ص ١ شاهنامه، ج -2
  .٢٣٠-٣١كريم كشاورز، ص :  تاريخ ماد، دياكونوف، ترجمه-3
  .١٢٧-٨ تاريخ تمدن ايران باستان، مهرداد مهرين، ص -4
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كشف آثار  با. اند آورده اين صفحات مي در تماس بوده و كاالهاي تجارتي خود را به
  .تاريخي موهنجودارو و هاراپا در هند، صحت اين مدعا تا حدي تأييد شد

لم دوباره از خبرهاي هند تكان خورد، سرجان ميالدي، جهان ع ١٩٢٤سال  به
 ٣ در موهنجودارو٢بانرجي .د.ويژه ر جهانيان اعالم داشت كه دستياران او، به  به١مارشال

ترين تمدني است كه تا  اند كه گويا از قديم بر كرانة باختري سند سفلي آثاري پيداكرده
 كه چند صد ميل ٤جا و در هاراپادر آن. نگاران هويدا گشته است وسيلة تاريخ امروز به به

در اينجا . دارد، چهار يا پنج شهر در دل خاك نهفته است از قسمت شمالي دورتر قرار
هاي پهن و باريك  صدها خانه و دكان ساخته از آجرهاي سخت ديده شده كه در خيابان

  .اند اند و در بعضي موارد داراي چندين طبقه بوده داشته قرار
هاي چهار و سوم پيش  كند كه در سند و پنجاب طي هزاره ت مياين اكتشافات ثاب

ها و  وجود چاهها و گرمابه. از ميالد، يك زندگي شهري بسيار مترقي وجود داشته است
ها داللت دارد بر اين كه وضع اجتماعي مردم آن  مجاري فاضل آب مجهز در اغلب خانه

كه در مصر و بابل حكمفرما بود، كرده و بر وضعي  وضع مردم سومر برابري مي الاقل با
  .برتري داشته است
هيچ وجه از لحاظ كيفيت ساختماني با منازل موهنجودارو  ها به  خانه٥حتّي در اور

دست آمده، عبارت است از  جمله اشيايي كه در اين نقاط به قابل مقايسه نيست، از
دست و يا  ا را باظرف منزل، لوازم آرايش، ظروف سفالي ساده يا نقاشي شده كه آنه

                                                
1- Sir John Marshal. 
2- R.D. Banerji. 
3- Mohenjo-Daro. 
4- Harapa. 

5- OURاز شهرهاي سومر واقع در بين النهرين .  
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هاي قديمي كه  هاي نرد و شطرنج، سكه اند و همچنين سفالينه؟، مهره چرخ ساخته با
  .هايي است كه قبل از اين پيداكرده بودند تر از سكه خيلي كهنه

 نخستين هرم بزرگ را ساخت، ١دهد كه در زماني كه خوفو قراين نشان مي
بابل روابط بازرگاني و مذهبي و هنري موهنجودارو در دورة ترقي بوده و با سومر و 
  .٢اش دوام داشته است ، تمدن.م.ق داشته است و بيش از سه هزار سال، تا قرن سوم

هاي موهنجودارو و هاراپا و تشابهي كه  درنظر گرفتن اشياي مكشوفه در خرابه با
يت توان ارتباط و پيوستگي مدن آن چه در ايران كشف شده است، دارد، مي اين اشيا با

  .هند و ايران را قطعي دانست
كرده و پردة خاك را از  باستان شناساني كه آثار فوق را از آن عصر و زمان كشف

گر  النهرين و فالت ايران نيز جلوه بين اند، مانند همان آثار را در رخ آنها برداشته
ت دس نقش و نگار از هر دو تمدن به از آن جمله دو نوع ظروف سفالي با. اند ساخته

ريزي  زمينة زردفام طرح زمينة سرخ رنگ و دستة ديگر با آمده است كه يك دسته با
ليكن . شود در بعضي از اين شهرهاي باستاني، از هر دو نوع ظرف ديده مي. شده است

ظروف سفالي . اند دست آورده در بسياري ديگر فقط يك نوع زرد يا قرمز را به
يران و حواشي درياي مازندران است، در فام خاص قسمتهاي شمالي و مركزي ا سرخ

هاي زردگون در نواحي عراق عرب تا جنوب ايران و سواحل خليج  حالي كه سفالي
در سيصد ميلي جنوب . م ١٩٣٠هايي كه در حدود  كاوش. فارس پديدار شده است

محل تماس ) كاشان(عمل آمده، ثابت نمود كه آن نقطه  تپه سيلك كاشان به تهران در
  .٣و تمدن ديرين بوده استآن هر د

                                                
  . از سلسلة چهارم كه بزرگترين هرم را ساختChéaps-Khoufovi خوفو يا خئوپش فرعون مصر -1
  .٥٧٨-٨٠ تاريخ تمدن ويل دورانت، شرق زمين گاهوارة تمدن، ص -2
  .٣٥ سرزمين هند، علي اصغر حكمت، ص -3
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  ايران و هند، پيش از ورود مهاجران آريايي
داشت و  سرزمين ايران از اعصار ما قبل تاريخ چون پلي عظيم ميان شرق و غرب قرار”

هم مربوط  گذشت و تمدنهاي دو سوي جهان را به هاي مهم مي از آن شاهراه
كردند و از آن  را دريافت ميساخت، ايرانيان فرهنگها و تمدنهاي ملل ديگر جهان  مي
اينان پس از دريافت، اين فرهنگها . شدند، اما اين مبادله هرگز يكطرفه نبود مند مي بهره

  .١ساختند ديگران منتقل مي آميختند و پس از تكامل به را با آنچه خود داشتند مي
 .ايران و هند با سرنوشتي مشابه، اعصار پيش از باستان خود را پشت سرگذاشتند

ترين اعصار تاريخ خود را عصر باستان بناميم، همان گونه كه مشيرالدوله نيز  اگر قديم
ها  ناميد، عصر پيش از باستان بايد عصر ورود آريايي» باستان ايران«تاريخ بزرگ خود را 

دورانهاي ماقبل  ايران و هند باشد، بنابراين اطالق اعصار بسيار پيش از باستان به به
بخصوص كه قدمت اين اعصار گاهي . مناسبت نخواهد بود و هند بيتاريخي ايران 

يعني حجمي دارد برابر با مجموعة اعصار تاريخي . رسد هشت هزار سال پيش مي به
  .اضافة عصر آريايي در دو سرزمين ايران و هند به

ها و انعقاد تمدن آريايي  سرنوشت مشابه ايران و هند در اين اعصار تا ورود آريايي
و سرزمين ادامه يافت و پس از آن نيز در سرگذشت دو ملت اتفاقات مشابه و در د

آنچه آشكار است اين است كه اقوام مهاجر پيش از . داد مشترك تمدني بسياري رخ
اند يعني همة اقوامي كه در هند  شرق رفته اعصار باستاني، همه از سوي غرب به

. اند هند رفته از ايران گذشته سپس بهاند، نخست  داشته و منشاء اثر تمدن بوده سكونت
ها و ادوار تاريخي نيز اين مهاجرتها ادامه يافت و  توان گفت كه حتي در عصر آريايي مي

  .سوي ايران صورت نگرفت هيچ وقت مهاجرت عكس يعني از هند به

                                                
هاي هيأتهاي  ة ايران باستان، پس از پايان فصل اول حفاري سخنراني پرفسور روش گيرشمن، در موز-1

  .٨، ص ٥٣هاي سيلك كاشان، هنر و مردم، شمارة  فرانسوي در تپه
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اند و  اند، همه از ايران آمده يا از ايران گذشته هند رسيده خواهيم ديد اقوامي كه به
شناسي و مذهب و اساطير دربارة هند تحقيق  ابراين آن چه كه از لحاظ هنر و باستانبن

  .لحاظ ايران نيز پرارزش خواهد بود روشني گرايد، از شود و به
اند، عبارتند از  هاي مختلف مهاجراني كه از ايران گذشته وارد هند شده گروه

  .١ها و اقوام آريايي و شمالي) يهاشامل دراويد(اي  سياهان، اقوام جنوبي، گروه مديترانه
اند  هند و ايران آمده هاي مغولي و تبتي به از آسياي شرقي و مركزي نيز برخي گروه

توان ناديده  اثرات اقوام عربي و شمالي ناچيز است و آن را مي كه اثر ايشان در مقابله با
  .گرفت

احتمال در نخستين  شوند كه به سياهان نخستين گروه نژادي ايران و هند شمرده مي
شده و ) عمان(اعصار تمدن بشري از آفريقا وارد سواحل خليج فارس و درياي مكران 

برد و ايشان را اين چنين وصف  مي هرودوت از اين گروه نام. اند كرده هند كوچ سپس به
  :كند مي
. هاست ها يكسان است، يعني مانند رنگ پوست اتيوپي رنگ پوست اين هندي”

مردان را كه در سواحل خليج فارس و سواحل هند مسكن داشته هردوت بعضي 
هاي افريقا شباهت دارند و چون  اتيوپي گويد كه به نامد و مي چنين مي
سپس دربارة . دانيم، اينها را هم بايد حبشي بناميم هاي افريقا را حبشي مي اتيوپي

  .٢“راند تفصيل سخن مي اخالق و عادات اين هنديان سياه نيز به
اما هرودوت هنگامي كه . اند هاي داريوش نيز اين اقوام هندي خوانده شده در كتيبه

) هاي آسيا حبشي (٣كند، ايالت هند را سرزمين پريكانها بندي مي ايران را از نظر مالي تقسيم

                                                
1- The Mediterranean, The Proto-avstraloid, The negrito, The Nordic. Race 

Movements and Prehistoric Culture. 
  .٦٣٤ ، ص١، ج ايران باستان:  مشيرالدوله-2
  .(Parikanes) ١٢٧٤، ص ١، ج ايران باستان:  مشيرالدوله-3
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نويسد كه آنان در  آيد، مي ميان مي هاي ديگر به خواند و هنگامي كه سخن از هندي مي
 يعني حتي در عصر هرودوت نيز سياهان در سواحل درياي عمان .شمال سكنا دارند

ها قلمرو اين قوم در حدود مرزي  در نقشه. اند سكونت كرده تمدن خاصي داشته
  .١خوار نوشته شده است هاي ماهي نام حبشي بلوچستان ايران و پاكستان به
ان سياه ها بودند كه از سوي غرب وارد هند شدند و با دومين گروه، جنوبي
هاي بسيار از ايشان  سوي شرق روانه شدند و اكنون نمونه درآميختند و سپس از هند به

شود و در هند نيز يكي از اركان تشكيل دهندة  در هند و چين و اقيانوسيه يافت مي
  .جمعيت هستند

هاي خارجي قديمي در زبانهاي اروپايي كه اصل   واژه٢عقيدة پريزلوسكي به
ها فقط جو و  مثالً آريايي. ار زبانها و گويشهاي اقوام جنوبي استدراويدي ندارد، يادگ

زوا، در : در سانسكريت ياوا، در يوناني. (گفتند مي» يوا«جو  به. شناختند گندم را مي
 )گندم: گندهو، فارسي كنوني: ايراني(گندم در سانسكريت گدهوما  به) فارسي كنوني جو

ترين نام هند و  م است، اما برنج كه قديميشود كه اصل هر دو كلمه نامعلو گفته مي
برنج، پشتو، ورنز، و : ورنجا، فارسي كنوني: فارسي باستان( است Vrihiايراني آن 
ارگي = تاميل آرچي ـ اركي: احتمال قوي از واژة دراويدي به) Briza و Oruza: يوناني

گويند   ميChavl  وChawal: اشتقاق يافته است، اما در زبان جديدتر هند و ايران بدان
تر آن  هيأت قديمي)  گرفته شدهChamloكه شايد اصل آن از هند و آريايي متوسط (

Chamaاحتمال قوي  طور كلي و به به. معني برنج است و هم خوراك  است كه هم به
  .٣ معني خوردن در زبانهاي اقوام جنوبي ارتباط دارد  بهJomبا كلمة 

                                                
  .١٩٣٤ و ٦٩، ص ١، ج ايران باستان:  مشيرالدوله-1

2- Pryzluski. 
 Two new Indo-Aryah etymologies) ١٩٣٤شناسي آلمان ليپزيك، سال  از مجلة هند و ايران -3

zeitschris+ fur Indologie and iranistik)  
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در (و پان ) ناريل در زبانهاي كنوني هند در سانسكريت و Narekila(نارگيل 
) Nimbukaدر سانسكريت (ليمو ) تنبول: ، در ادبيات فارسيTambulaسانسكريت 

، Karpasa: سانسكريت(اي  هاي پنبه و پارچه) Vatigahaسانسكريت (بادنجان 
Karpataكرباس، زبانهاي اروپايي:  فارسي كنوني :Karpetنيز ) شده بافته ، فرشهاي
  .اي است راي اين چنين ريشههمه دا

هاي قديم تقريباً مسلم است، شايد از اين گروه هنگام  قرابت اين گروه با سومري
 شروع ١٥٠٠ها از سال  آريايي. ماندند هايي بر جاي عبور از آسياي غربي و ايران دسته

مهاجرت كردند و قرن هشتم كه عصر تولد بوداست، حدود تقريبي پايان مهاجرتها  به
لحاظ تمدن قدرت  ها آمده بودند، و از ها پس از جنوبي اينكه دراويدي با.  هستنيز

  .ها را براندازند ها، جنوبي فرهنگي نيز بسيار قوي بودند، نتوانستند تا هنگام ورود آريايي
اين گروه برخالف . شود ها مي اي است كه شامل دراويدي گروه سوم اقوام مديترانه

نشين و شهرنشين بودند و تجارت  د و زندگي ساده داشته، دهها كه كشاورز بودن جنوبي
  .كردند هم مي
كنند،  ها و زبان دراويدي كه امروز مليونها نفر در جنوب هند بدان تكلم مي لهجه

هاي هند و ايران بستگي ندارد جز لهجة براهويي بلوچستان  هيچ يك از زبانها و لهجه با
ها در  اي از جمله دراويدي هاي مديترانه وهو اين دليل بر آن است كه روزگاري گر

هاي  اند و چون گروه سراسر هند تا حدود خراسان و كرمان و بلوچستان سكونت داشته
شمالي مغولي و تبتي نيز مقارن يا پس از ورود اين دسته وارد شده، اثراتي از زبانهاي 

  .توان يافت شمالي نيز در لهجة دراويدي مي
  »داسا«د با دو قوم بومي برخورد داشتند كه نخستين را مهاجران آريايي در هن

 =)Dasas ( داسيو«يا « =)Dasyv ( خواندند و گروه ديگر راNishadas . گروه نخست
سكونت ) Dahai(=» داهي«در ايران نيز بودند، در جنوب شرقي درياي خزر اقوام 

وان است كه ايرانيان احتمال قوي همان داساي هند اين داها به) مدارك يوناني. (داشتند
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معني آبادي يا  يافت كه به اشتقاق» ده«يا » دها«كردند و از اين نام كلمة  اين گونه تلفظ
و » داسا« در خود هند نيز اين كلمه به. فارسي يادگار آن است» ده«مملكت بود و كلمة 

فته و كار ر به) ها دشمن آريايي(معني دشمن  تغيير مفهوم داد و فحواي آن به» داسيو«
ساختند،  يافتند و ايشان را بنده و برده مي ها بر اين دشمنان تسلط مي چون گاهي آريايي

هاي  گرفته شده كه ريشه» das«اصل كلمه از . داده است معني برده و غالم هم مي
  .معني تعقيب شده است آريايي و هند و اروپايي آن مختصر تفاوتي باهم دارند و به

كه هنگام ورود » داهيو«يا » داسيو«، »داسا«ين اين اقوام يق احتمال قريب به به
ها در سراسر مشرق ايران، شمال غربي و مغرب هند، پنجاب و شمال دره گنگ  آريايي

  .اند ها بوده اي از جمله دراويدي اند، همان اقوام مديترانه سكونت داشته

  تاريخ روابط ايران و هند در عصر آريايي
رافيايي خاص خود در غرب آسياي كهن و مركز جهان وضع جغ فالت ايران با”

كنندگان و مهاجران  باستان در حكم يك مركز تقاطع بوده است كه راه عبور كوچ
  .١“گذشته است عهد باستان از آن مي

آريان و آريايي، از ارمغانهاي فرهنگ و تمدن جديد : گرچه واژة آريا و مشتقات آن
ها   اين واژه بسيار كهن سال است و مانند خود آريايي، اما در واقع٢شود اروپا شمرده مي

» آريه «Airya» ايريه«شكل  زندگي بس درازي دارد و در زبانهاي هند و ايراني به

                                                
  ).Iran in the Ancient East, 1941(ايران در جهان قديم : رتسفلد ارنست ه-1
  كه مدت پنج سال) Fillippo sasseti(= ساستي  نام فيلپو براي نخستين بار تاجري ونيزي به -2

كرد و  در گوا اقامت داشت، قرابت ميان زبان سانسكريت و زبانهاي اروپايي را كشف) ١٥٨٣-٨(
ز رسماً اين قرابت و هم ريشگي را در نخستين جلسلة انجمن  سر ويليام جون١٧٨٦سپس در 

: آثار ماكس مولر: نك. آسيايي بنگال اعالم داشت و اين در حكم تولد مجدد نژاد آريا بود
Collected Works, New Impression 1808 Vol. X: The Home of the Aryans, p.90.s  
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Arya اريه« و «Ariyaرفتند و لقبي است كه هنديان  كار مي معني آزاده است، به  كه به
  .اند داده و ايرانيان در روزگار پيش از باستان به خود مي

خواند و نياي پنجم داريوش،  هاي هخامنشي، داريوش خود را آريايي مي در كتيبه
كنندة آرياست  معني ياري در اساطير ايران نام ايرج پسر فريدون به.  نام داشت١آريارمنا

نام كشور ايران از قديم .  ذكر شده٢ها؛ ايران ويچ و در اوستا نيز سرزمين نخستين آريايي
هاي هخامنشي اريانام و در پهلوي؛  در سنگ نوشته. از اين واژه مشتق شده بوده است

در آثار هرودوت و بطليموس سرزمين اقوام آريايي و در كتابهاي عربي ايران و . ايران
ايرلند از اريان و در شاهنامه و كتابهاي فارسي ايران ذكر شده و در اروپا نام كشور 

  .٣همين ريشه ساخته شده است
گفته » ويچ«هنديان و ايرانيان سالها در سرزمين مشترك كه در مدارك ايران بدان 

شده است درنگ كردند و سپس از هم جدا شدند و چون در مدارك هندشناسي از 
شود، گروهي از دانشمدان بر آن شدند كه  ها نامي برده نمي سرزمين نخستين آريايي

هاي كنار   كه جلگه٥از آن جمله است تريِودا. ٤د هند را مهد نخستين اين قوم بدانندخو
 كه كشمير و ٨و كاال. ٧داند ها مي  در ملتان را سرزمين اصل آريايي٦رودخانه دويكا

                                                
1- Aryaramana. 
2- Airyana Vaejah. 

  .٧٩، ص ١صادق كيا و لغت فارسي دهخدا، ج : هر، نوشته آريا م-3
  .ضميمة فصل دهم از كتاب اول تاريخ و فرهنگ مردم هند، نوشتة پرفسور شاستري:  نك-4

5- P.S. Triveda. 
6- Devika. 

 و جلد بيستم از نشرية ٢ و ١ ص D.R. Bhandarkar از يادنامة Acharya Pushpanjali:  نك-7
 ,Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute: در پونامعروف بهانداركار 

Poona, XX, 48 ff.  
8- L.D. Kalla. 
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شمارد، داليلي كه اينان براي اثبات ادعاي  هاي هيماليا را مركز اصلي اين قوم مي دامنه
  :بدين شرح استكنند  خود ارايه مي

عنوان وطن اصلي  الف، در متون ودايي هند باستان از سرزمين سپتاسندو به
برده شده است و سپتاسندو همان سرزمين است كه ايرانيان بدان هپتاهندو  ها نام آريايي

نام دادند و جايي جز سند و پنجاب نيست كه نام آن توسط ايرانيان بر همة اين 
  .شد ها اطالق مي سرزمين

ب، دليل اصلي مخالفان بر رد اين نظريه اين است كه اگر هند سرزمين اصلي است 
و مهاجرين از اينجا مهاجرت خود را آغاز كردند، چرا زبان سانسكريت فقط در هند 

  .١هاي ديگر آريايي نيست شود و از آن اثري در سرزمين ديده مي
نظير   نوع خود بيتوان گفت در قدري غني است كه مي ج، ادبيات سانسكريت به

بايستي در محل اصلي خود مانده و گسترش و تكامل يافته باشد، مهاجران  است و مي
  .٢فقط برخي از اين ادبيات عهد عتيق را با خود بردند
دانيم  اند، در حالي كه مي ها داشته د، برگزاري مراسم سما و هما كه همة آريايي

  .٣ در شمال پنجاب استMayavant يا Muryavantهاي  سرزمين اين گياه تپه
ترين زبان در گروه هند و اروپايي است، پس  گويند چون زبان ليتواني خالص ، ميه

توان گفت كه اين زبان خالص مانده چون منزوي  زبان اصلي و قديمي است، اما آيا نمي
اين  و منفرد بوده است؟ و يا اين كه از تكامل زبانهاي ديگر بر كنار بوده است و به

  .٤شود ها باطل مي رتيب فرضية اروپايي بودن مهد آرياييت
                                                

 D.R. Bhandarkar: Annals of the Bhandarkar: اي  از يادنامهAcharya Pushpanjali:  نك-1

Oriental Research Institute, Poona, XX, 48 ff, p.46 
  .٨٢ همان، ص -2
 Proceedings of the All-India: ١١-٦ بخش اول، ص ٢، ج .م ١٩٢١، كنگرة جامع هندنشرية  -3

Oriental Conference 
  .٨٣ بخش اول، ص ٢، ج .م ١٩٢١، نشرية كنگرة جامع هند -4
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دانند، و ما  ودا را دليل بومي نبودن سانسكريت مي شدن نام ببر در ريگ و، ذكر
ميان نيامده است، در حالي كه  دانيم كه در اين كتاب از نمك و برنج هم ذكري به مي

يار باستان فقط گندم و جو شناختند و در اعصار بس ها قرنها بود كه نمك را مي آريايي
  .١غالت بومي شمال غربي هند بوده است

توان گفت كه محل سروده  شناسي باستان مي لحاظ جغرافياي تاريخي و اقليم ز، از
  .٢ودا جايي جز پنجاب و نواحي اطراف آن نبوده است شدن ريگ

 داند و هاي سيحون و جيحون را مهد مشترك هند و ايرانيان مي هرتسفلد جلگه
هاي حوزة رودهاي  گويد كه اين گروه از هزارة سوم تا هزارة دوم باهم در جلگه مي
  .٣اند وراما، هينا همان ارض موعود ايرانيان يا ايران ويچ زندگي داشته تيا، واهوي داي

 ١٤٠٠هنديان و ايرانياني كه از راه قفقاز وارد ايران شدند، توانستند كه در سالهاي 
در . ومت آريايي در حوزة وسطاي دجله و فرات تشكيل دهندپيش از ميالد، يك حك

هاي شرقي در خراسان بودند و هنوز در مسكن اصلي  هاي اصلي آريايي اين سالها گروه
شك نيست كه . ٤خود كه ايران شرقي و پنجاب و سند باشد، استقرار نيافته بودند

 مدت يك آيين آريايي هاي شرقي مدتي مديد در آسياي مركزي ماندند و در اين آريايي
  .پذير است يا هند و ايراني خلق كردند كه بررسي آن با مطالعة دقيق اوستا و ودا امكان

                                                
  .٨١، ص ١، كمبريج، ج تاريخ هند -1
 Miyan-vant: ودا آمده است، همه مربوط به پنجاب از جمله  اسامي جغرافيايي كه در ريگ-2

ستلج : جنوب غربي كشمير، رودهاي گنگ و جمنا و ساراسواتي و پنج شعبه معروف سند در
و ) Asikni: ودايي(، چناب )Parushni: ودايي(، راوي )Vips: ودايي(بآس ) Sutudri: ودايي(

 ١٣فصل . اين قسمت از هند شوند به و بسا نامهاي ديگر كه همه مربوط مي) Vitasta: ودايي(جيلم 
  .تاريخ و فرهنگ مردم هند: ، كتاب١ ز جا

 Iran in the Ancient + East, 1941: ١٩٠، ص ايران در مشرق باستان:  هرتسفلد-3

  .١٩٢، ص ايران در مشرق باستان:  هرتسفلد-4
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  ايران و هند در عصر مادها و هخامنشيان
افسانه است، از قول  دربارة روابط سالطين ماد با هنديان، مطالبي را كه شبيه به

.) م.ق ٣٥٨-٤٠٤(دشير هخامنشي مورخ و سردار يوناني زمان ار) گزنفون(خسنوفن 
سان  روزي كه كوروش به”دربار پادشاه ماد كياكسار  شود آمدن سفراي هند به مي ذكر

ها  قشون مشغول بود رسولي نزد او آمد و اطالع داد كه چون سفرايي از طرف هندي
. درنگ نزد او رود كند كه بي طلبد و تقاضا مي نزد پادشاه ماد آمدند، او كورش را مي

قصر   كه او با اين لباس به١كوروش بدهد رسولي را مأمور كرده بودند، لباس فاخري به
  .پادشاه درآيد

كوروش قسمتي از قشون خود را برداشته نزد كياكسار رفت و چون پادشاه او را در 
لباس ساده ديد، ايرادكرد كه چرا لباس ارغواني او را نپوشيده است و اين رفتار باعث 

كوروش جواب داد اگر لباس ارغواني .  پيش سفراي هند خواهد شدسرافكندگي او
آوردم،  جاي مي كردم، ولي دير فرمان تورا به پوشيدم، طوق و ياره استعمال مي مي
داده؛  بهتر از آن بود كه همين امروز با قشوني كه حاضر است اوامر تورا فوراً انجام آيا
ركرد در حال سفراي هند را داخل كنند آمد و ام كياكسار را اين جواب خوش. ام آمده

آشور  خواهد با اند تا بپرسند كه چرا ماد مي سفرا گفتند كه از طرف پادشاه هند آمده
ها بر ضد طرفي  هندي. بجنگد؟ و بعد همين سؤال را از پادشاه آشور خواهندكرد
. ايم دهآشوريها تعدي نكر خواهند بود كه متعدي است، كياكسار جواب داد ما نسبت به
كوروش در اين وقت . گويد حاال الزم است برويد نزد پادشاه آشور و ببينيد چه مي

دهي كه من هم چند كلمه بگويم و پس از  كياكسار كرده پرسيد آيا اجازه مي به رو
ها خواهيد  پادشاه هندي اگر كياكسار اجازه داد، شما به: سفرا گفت تحصيل رخصت به

                                                
  .داند  گزنفون كورش را سردار پادشاه ماد مي-1
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ايم، ما حاضريم  گويند كه تعدي كرده م و اگر آشوريها مياي گفت كه ما تعدي نكرده
  .١دهيم تا رسيدگي كرده حكم عادالنه بدهد پادشاه هند را حكم قرار

نوشتة گزنفون مورخ يوناني، كوروش بزرگ شاهنشاه هخامنشي با دولت هند  به بنا
ر سرزمين آن زمان كه اين شهريار نامدار عزم تسخي. روابط دوستانه برقرار كرده بود

و جنگ با پادشاه ثروتمند و معروف آن كرزوس را داشت، پادشاه ) ليديا ـ لودي(ليدي 
  .داشت نزد كوروش گسيل هند نمايندگاني به

 پيش از ميالد، ٥١٢شاهنشاه هخامنشي، در سال .) م.ق ٥٢٢-٤٨٦(داريوش بزرگ 
دة پاكستان خيز سند و پنجاب را كه امروزه بخش عم فكر افتاد كه اراضي حاصل به

سرعت تحقق يافت و سپاه اعزامي  دهد، تسخير نمايد، اين امر به باختري را تشكيل مي
هند  واقعة لشكركشي ايرانيان به. يافت ايران، بر اراضي شمال باختري هند دست

قدري در تاريخ هند باستان با اهميت تلقي شده است كه آن را يكي از دو مبدأ خود  به
  :اند داده قرار
  ظة بودا،موع -١
 .٢لشكركشي داريوش -٢

و در سانسكريت ) Hindu(= هيندو : هاي پارس و اوستا نام هند در سنگ نبشته
. آمده است) Khi-In-Du-Ish (=ايالمي خي اين دو ايش و در ) Sindhu (=سيندهو 

يكي در سنگ نبشتة . كند هاي خود دوبار از هند ياد مي داريوش بزرگ در سنگ نبشته
ها هند را يكي  گري در سنگ نبشتة نقش رستم كه در آن سنگ نبشتهتخت جمشيد و دي

  .٣شمارد از بيست و چهار استاني كه زير فرمان او است، مي

                                                
  .٣٠٧-٨ ، ص٤، مشيرالدوله پيرينا، كتاب دوم، فصل تاريخ ايران باستان -1
  .١٢٦، ص ١، سرپرستي سايكس، ج تاريخ ايران -2
  .٤٥٠- ٥٢، دكتر مشكور، ص ايران در عهد باستان تاريخ اجتماعي ايران، -3



١٨٠  

  

  

  ارتباط ايران و هند در دورة اشكاني
روابط ايران و هند كماكان )  ميالدي٢٢٦تا . م. ق٢٥٠(در زمان شهرياري اشكانيان 

  .چربيد ها مي و مذهبي آن بر ساير جنبههاي بازرگاني  برقرار بود، ولي جنبه
علت كارهاي بزرگي كه انجام داد،  اشك نهم كه به.) م.ق ١٢٤-٧٦(مهرداد دوم 

هاي هيماليا  كوه قدري پيشرفت كه حدود ايران را به لقب كبير دارد، از طرف شرق به
ن اند و معلوم است اي هايي از شاهزادگان اشكاني در اينجاها يافته سكه. رسانيد

  .١اند شاهزادگان در اين صفحات حكمراني داشته
ودا از آن يادشده، در اين زمان  آيين مهرپرستي كه هم در اوستا و هم در ريگ

در همين دورة آيين مذكور آن چنان در اروپا (پيروان بسياري در سرزمين هند پيداكرد 
 رواج و رونق دين بودا نيز در ايران). ريشه دوانيده بود كه جاي مسيحيت را گرفت

وسيلة آشوكا پادشاه  علت آن رسمي شمردن اين دين در هندوستان به. بسيار يافته بود
ايران و ممالك ديگر گسيل  بزرگ اين كشور بود كه تعدادي از مبلغان دين مزبور را به

مروجين مذهب بودايي در ايران عصر اشكاني، كه خالي از تعصبات خشك . داشته بود
غير از مردم عادي، تني چند از . موفقيتهاي چشمگيري نايل آمدند مذهبي بودند، به

اين كيش گرويده و هم خويش را مصروف ترويج و  بزرگان و شاهزادگان اشكاني به
  .نشر آن نمودند

  دورة ساساني
سالطين  با.) م ٢٢٦-٦٥١(اند  ساسانيان كه بيش از چهار سده بر ايران فرمانروايي كرده

در اين . اند مناسبات دوستانه داشته.) م ٢٣٠-٥٣٠(ان سلسلة گوپتا هند منجمله پادشاه
  .دوره تماس ادبي و هنري ايران و هند بيش از هر زمان ديگر بوده است

                                                
  .٢٢٦٧، حسن پيرينا، ص ايران باستان -1



١٨١

 نظري بر روابط تاريخي ايران و هند در دوران باستان  

  

نتيجة جنگ  در) سوم داريوش(فردوسي در شاهنامة خود آورده است كه وقتي دارا 
يد، يكي از فرزندان رس هالكت ايران و خيانت برخي از سرداران خود، به اسكندر به با

اخالف او تا چهار پشت همه . شد هند گريخت و در آنجا ماندگار نام ساسان به او به
گذراند،  شباني مي آخرين ساسان يعني ساسان پنجم كه روزگار را به. داشتند ساسان نام
. خدمت او درآمد استخر فارس نزد امير آن پاپك نام رفت و به ايران آمد و به از هند به

از اين وصلت . وي داد شد، دختر خويش را به خبر ون پاپك از نسبت عالي او باچ
  .آمد دنيا به) اردشير پاپكان(كمي بعد اردشير 

كفايت ساساني، آيين  شهريار با) ٢٢٦-٢٤١(در زمان سلطنت اردشير پاپكان 
ين اين حال، در برخي از نواحي شرقي ايران، مانند سرزم زردشتي رسميت يافت، ولي با

نظر سياسي بايد گفت كه در اين  از. سزايي داشت بودايي رواج و رونق به كوشان، آيين
يافته، و حكام و  عهد دامنة نفوذ و قدرت ايران در اراضي شمال غربي هند بسط

داشتند، اردشير را شاهنشاه  فرمانروايان سكايي بلوچستان و سند كاتياوار كه شترب نام
  .دانستند خود مي

دعوت خود را ) ٢٤١-٢٧٣(مبر ايراني كه در زمان شاپور اول ساساني ماني پيا
هند رفت و مدتي در اين  مهري قرار گرفت، به آشكار كرده بود، پس از اين كه مورد بي

  .دست آورد خطه زيست و پيرواني چند به
ايران خواست و  يكي از پزشكان معروف هند را به) ٣١٠-٣٧٩(شاپور ذواالكتاف 

شاپور، گروهي از پزشكان هندي  در بيمارستان گندي. ١داد خه سوس جااو را در كر
دوش همكاران ايراني و يوناني خود در مداواي مريضان  گردآمده بودند كه دوش به

  .٢كوشيدند مي

                                                
  .١٠٦، پرفسور عباس شوشتري، ص نامه ايران -1
  .٢٨١-٢، ص ٣، ج تاريخ تمدن اسالم -2
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ترجمة آثار يوناني و التيني و هندي در عهد شاپور اول شروع شد و مخصوصاً در 
شود،  نهضت ايراني محسوب ميعصر خسرو اول كه سلطنت وي دورة حقيقي 

  .١گرفت رونق
نام پنچاتنترا  كه اصل هندي آن به) كليلك و دمنك(كتاب معروف كليله و دمنه 

زبان پهلوي  وسيلة برزوية طبيب به شد، به زبان سانسكريت ناميده مي به) حكايت پنج(
  .شد ترجمه
كه از عهد ) شطرنج رسالة(روايتي كه در كتاب پهلوي ماذيكان چترنگ  به بنا

ساسانيان مانده مندرج است، در زمان پادشاهي خسرو اول، بازي شطرنج از هند 
  .ايران آمد به

شهريار معروف ساساني با پوالكشين دوم، پادشاه دكن و ) ٥٩٠-٦٢٨(خسرو پرويز 
شده و هدايا و تحفي رد و بدل  هند جنوبي معاصر بود و بين آن دو سفرايي مبادله

  .گرديده است
 و هند، مختصر دورة باستان نبوده بلكه بعد از آن اين روابط ادامه و  ايرانروابط
ها اين  يك زمينة خاص هم نبوده بلكه در اكثر زمينه يافته است و منحصر به گسترش
. اند مند و كوشا بوده حفظ و گسترش روابط عالقه ملت بزرگ و متمدن آسيايي به دو

باشد و دانشمندان و محقّقان هر  بط فرهنگي ميماندگارترين و مستحكمترين روابط، روا
  .اند نهاده دو ملّت مطالعات وسيع و آثار گرانقدر و جاويدي را از خود بر جاي

* * *  
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