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  هند در عصر ساسانيانو روابط فرهنگي ايران 

  *حسين محمدي

  چكيده
ي تـاريخ اجتمـاعي   هـا  رمجموعـه يزيـا   هـا  شـاخه يكي از  عنوان بهروابط فرهنگي جوامع 

ي فرهنگـ اسـت. روابـط    قرارگرفتـه تاريخ و علوم اجتماعي  حوزهپژوهشگران  موردتوجه
ي نبوده و منـابع تـاريخي چنـدان تـوجهي بـه ايـن مهـم        مستثناايران با هند از اين قاعده 

اطالعـاتي در ايـن    توان يمي مانده جا بهر ي منابع تاريخي و ديگر آثاال البهاما از  اند نداشته
مشترك ايران و هنـد   راثيم رابطه به دست آورد و روابط فرهنگي آن دوره را ترسيم كرد.
و مـذهب زنـدگي    زبـان  كبه قبل از مهاجرت آرياها و زمـاني كـه در كنـار هـم و بـا يـ      

يـن روابـط   سياسـي و اقتصـادي ا   روابـط عصر ساسانيان در كنـار   در .گردد يبرمكردند يم
 و مركزفرهنگي است كه محوريت دارد. روابط بين ساسانيان و حكومت گوپتاها در شمال 

و سلسله چالوكيه در جنوب بيشتر بر مبناي فرهنگي بوده است و نهضـت ترجمـه عصـر    
ي روابـط فرهنگـي و علمـي و    بررسـ  .رساند يمرا به اوج شكوفايي  آن روانيانوشخسرو 

تحليلـي و   –توصـيفي   -  صـورت  به قيروشتحق ن تحقيق است.اي آن مسئلهاثرات متقابل 
  ي بوده است.ا كتابخانه

  فرهنگي، ساسانيان، گوپتاها، چالوكيه روابط ايران، هند، :ها دواژهيكل
  

  مقدمه .1
از روزگاران باستانبه جهت همسايگي و وجود معابر طبيعـي همـواره ميـان مـردم ايـران و      

ــي   ــادي و فرهنگ ــي و اقتص ــدروابط سياس ــرارهن ــه دوران    برق ــه ب ــر چ ــت. ه ــوده اس ب
و شواهدتاريخي آن آثارو  تر دادوستدها گستردهدامنه اين پيوند و  ميشو يمتر كينزدساسانيان
در روابط فرهنگي بـين ايـران و هنـد در عصـر ساسـانيان       نكته اساسي سه .گردد يمبيشتر 
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متقابـل، دوم روابـط مـذهبي، شـامل رواج      راتيتـأث ، يكيـروابط هنـري و   توجهاسـت  قابل
ي در ايران و بودائي ايراني و مسيحيت نستوريدر هند و از ديگر سو گسترش آيين مهرپرست

ـ اثرات آن و سوم، انتقال علوم و معارف هندي به ايـران از راه ترجمـه آثـار علمـي       يو ادب
  .به زبان پهلوي انيهندو

سلسله پادشاهي گوپتا  ،هرمزد دوم م) پسر 379م  310دوم (در دوران سلطنت شاهپور 
 شـده  سيتأسـ  بيهار جنـوبي  )(كلكته )Magadhaهند در مگدها ( م) در شمال 544- م 320(

 ,Vincentكـرد (  يمـ فرمـانروايي   )شمال كلكتـه (خاندان در شهر پاتالي پوترا  ؛ و مؤسسبود
تـا نزديـك پنجـاب     رودخانه گنـگ پهنه  آنانمشتمل بودبر سرتاسر ي) امپراتور164 :1961

وي پسـرش   ني) وجانشـ م 335- م 320سلسله چانـدراگوپتاي اول اسـت (   مؤسسشرقي. 
كـرده  و قسـمت بزرگـي از دكنـرا فـتح      شمال هندوستاننواحي  مامت باًيتقرسمودره گوپتا 

 414- م  376اســــت ( چانــــدراگوپتاي دوم سلســــله نيپادشــــاها نيتــــر وبــــزرگ
 .شـود  يمـ دوره گوپتاها در تاريخ هنـد بـه دوره كالسـيك شـناخته      )Basham,2004:66()م
)Encylopedia,1988:42(  ــوبو ــد   در جن ــله قدرتمن ــريدسلس ــه  گ ــله چالوكي ي از سلس
)Chalukyas بـا   عصـر  دوم همپادشاه آن بنام پوالكسين  نيتر معروفكه  كردند يم) حكومت

 تبـادالت  انيهنـد باساسـان  ساساني بوده و به جهت رقابت به پادشاهي شـمال   زيخسروپرو
  .كرده بود برقرار ياقتصادفرهنگي و 

بهــرام  –)م 388- 383() وشــاهپور ســومم 383- 379دوم (در دوران حكومــت اردشــير
دوران هندچاندرا گوپتاي دومبـود.  ) پادشاهم 420- 399اول (زدگردي) وم 389- 381(چهارم 
ويسـفرايي عـازم    فرمـان  بـه  همـراه بـود.   جـالل و  و شكوه تيبا آرامشو امناو هم  سلطنت

گـور   درگذشـت بهـرام  تـدوين كـرد. بعـد از     نامه قانونجهان شدند. وي  بزرگكشورهاي 
هند  او درحكومت نشست كه پادشاه معاصر  به رانيادر  )م 457- 438پسرش يزدگرد دوم (

ترك  لياز قباي هفتالي ها هوندر اواسط قرن پنجم ميالدي  )م 447- 455اسكانداگوپتا بود (
زمـان   انيـ فرمانرواسـرازير شـدند و توسـط     پنجـاب  يسـو  بهكه در باختران مستقر بودند 

- 459( روزيفو  )م 459- 457سوم (هرمزد ي شد.ريها جلوگ آنز پيشروي يعنياسكانداگوپتاا
ــم) ن 484 ــد.    زيـ ــد بودنـ ــكاندراگوپتا در هنـ ــا پادشاهياسـ ــر بـ ــات،(معاصـ  :1381 بيـ
68Majumdar,2001:266);  

كه بدانيمساسـانيان نقـش رابـط بـين شـرق و       گردد يماهميت تحقيق وقتي بيشتر روشن
مثبت اين  اسالم اثراتپس از ظهور  كه يطور بهغرب در مبادالت فرهنگي و علمي را داشته
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آشـكارگر  نقش با ترجمه آثار علمي از هندي به پهلوي و بعد عربي و انتقال آن بـه غـرب   
ي، فرهنگـي و  كـه چـرا روابـط سياسـ     گـردد  يمـ اساسيدر اين پژوهشـمطرح   سؤالني. اديد

ي هـا  جنگبا  زمان هم كه يطور بهشود يمتجاريساسانيان با غرب و شرق اين اندازه متفاوت 
طوالني ساسانيان بـا روم مـا شـاهد تعـامالت فرهنگـي و علمـي بسـيار بـااليي بـا شـرق           

  هند هستيم. خصوص به
تحت اين عنوان يافت نشد. چند مقالـه   مستقل يا مقالهايكتاب تحقيق، نهيشيپ يبررسدر 

فارسي مربوط از قبيل، آذري، آباداني، بياني، مهرين شوشتري، شـهريار نقـوي در مجموعـه    
. از منـابع هنـدي و   پرداختنـد اجمالي به اين موضـوع   صورت بهمقاالت روابط ايران و هند 

. تحقيقـات  شـود  يمـ ه انگليسي نيز در نوشته مورخيني چون تاراچند، بنداركار، اشاراتي ديد
در  2001تـا   1967 يهـا  سـال جديدتر چون ماجومدار، اوماد پراسـاد، اوجهـا و هااليـددر    

  مطالبي را يافت. توان يمدر هند  ها يخارجبررسي نقش 
  

 . روابط هنري2
در هنر  يبالفصل راتيم) تأث 226- 41اول (رياردش لهيوس به رانيدر ا ياستقرار سلسله ساسان

 انيـ ازجملـه بام مناطق نزديـك مرزهـاي ساسـانيان     ژهيو بهدر هند خصوصاًجوارم مناطق هم
 نيدر محـدودها  يالديدر قـرن سـوم مـ    يساسـان  يبلخ بـه امپراتـور  مهيداشت كه با ضـم 

سـنن   نيـ همت گماشت و ا يمل يها سنت يايبه اح يقرار گرفت.سلسله ساسان يامپراتور
 يو ثبـات دوره هخامنشـ   نهيقر يدر قلمرو هنرها شامل برگشت به اصول و قراردادها يلم

ي معماري ها وهيآثارش .كرده بودند نيوتدو مياز خارج تنظ يراتيبا تأثآن زا ها هم  آن شد كه
 :1343(تاراچنـد،   خـورد  يمساساني به فراواني در معماري و نقاشي زمان گوپتاها به چشم 

9 -10; Basham,2004:67(  
 گـر ياز منـاطق مختلـف د  الگوهاي هنريـ و  يساسان ديجد يها ، روشرانيباستان ا سنن

 ينگاشـت  ليرخنه كـرد و بـا سـنن شـما     اني، همه در بامانيروم اديتحت انق هياز سور ژهيو به
 يدوره گوپتا راتيشده بود و بعدها با تأث قندهار اخذ كه از سبك يو عناصر يهند يبودائ

شد  يفرد بوم سبك منحصربه جاديعناصر باعث ا نيهمه ا بياختالط و ترك. ختيهند درآم
ـ .(هاالدينام بـودائي –يرانيآنـرا مكتبـا   يمسلط ساسـان  يها يژگيبا توجه به و االيدكه ه ، دي

پس از توجه به مرزهاي شرقي دولت خود موفق شدند نفوذ سياسـي   اني) ساسان23: 1384
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ايـن   آثـار برسانند. در اين خطه بهترين مكـاني كـه    هندوكش يها دامنهرا به  خود يفرهنگ
  ي مشاهده كرد مجموعه باميان است.خوب بهتوان يمنفوذفرهنگيو هنري را 

در  ،ايران انيهنر ساساناز  ، مأخوذي از حالت و جامه، عناصربودائي–يرانيهنر ابا انتشار 
ي غـار اجانتـا   هـا  يدرنقاش يعنجزئيات در خود هند ي نياز ايمركزيرواج يافت. برخي ايآس

. دورگز معتقد است كه حجاري غار اجانتا تصاوير مربوط به پـذيرايي پوالكسـين   ظاهر شد
ي هـا  كـره يپ. (Durgess,1879:22)است  روانيخسرو انوشدوم پادشاه جنوب هند از سفيران 

 و جامـه ايرانيـان   )فيزيكـي ( يعـ يطبي در سقف ويهارا در اجانتا نوع زيساغر ريك صحنه 
كه  ها كرهيپ يسرها .رديگ يمبهره  )و بطري (جامو حتي از موضوعات ايراني  دهد يمرانشان

 ريتصواصالت نژادي  اندنيخصوص نمازياد در  با دقتبا كاله نمدي خاصي پوشانده شده 
بلنـد زنانـه همـراه بـا      راهنيها و پ چكمهمردانه و  كوتاه نيآستگذشته پيراهن  ها نيگشتهاز ا
 ريدر تصـو كرده كه  جاديرا ا يا دادهو تغيير شكل  برجستهخطوط مرزي  ،دار نيچكستي هاي

كهـدران   يگريدفرسكو در اجانتا و فرسكوي  نيا ي نداشت.ا سابقه يهندسايه نمايه كهن 
دوره ساساني  رانيا نياز تبادلبدليل مجسمي  ،انواع ايراني و يادارايكالهفريژي است ها كرهيپ

دكـن   ) شـاه Chalukya( ايـ چالوكيي نـزد  سـفرا رن هفتم ميالدي و هند است و خسرو در ق
اين روابط بود كه  جهيدرنت متعدد است. يها نمونه يك نمونه ازميان البته نيو افرستاده است 

 ييبسـزا ريتأث ي فندقستانها ينقاشي در ريچشمگ زانيمباميان و تا  متأخريها ينقاشاجانتا در 
  .)37 :1384، هااليد.(بجا گذاشت

هنر نقاشي ايراني بر هنـد كمتـر ترديـد     ريآموختند وتأثها يرانيافن نقاشي را از  ها يهند
و كتب قندهاري، عناصر پارتي و ساسـانيايراني بـه نحـو بـارزي      كوشاها ينقاشوجود دارد.
ي در نقاشي دوران گوپتاها بـه  به فراواني دوران ساساني ها وهيشيي از ها ؛ نشانهنمايان است

چنين نتيجه  توان يم. بر اساس نظرات هااليد و دورگز )275 :1365. (ارشاد، خورد يمچشم 
  ي داشته است.توجه هند نفوذقابلبيان كرد كه هنر نقاشي ايران در شمال و جنوب 

ي بر مـذهب رسـمي   بودائي در شرق ايران و تسلط مذهب بودائ ديشدبا توجه به نفوذ 
ساساني در شرق ايران گذاشته است. هنر  در هنري ناثيراتي بودائكه هنر  است يهيبديزرتشت

 بودايي گرديدنـد. - ي ايرانيها سبكنهادند و باعث تكامل  ريتأثيكديگر  بر يبوداساساني و 
 ريتـأث بود و بر هنر منطقه  غالب يقطعاً سبكبودائساخت معابد شرق ايران و ديگر مناطق  در
بـه   ليتبـد  عهد ساسـاني  در اواخرود كه ي بمعبد بودائمعبد نوبهار بلخيك مثالً  .گذاشته يم

ـ ييو تغگردد  ساختمان آن تخريب آنكه يب گرديد آتشكده . ايـن  آن بدهنـد ي اسـاس بـه   رات
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ي ها از طرحياريبس داشته است. در منطقه يبودائي نتيجه نفوذ هنر ريپذ انعطاف يهمانندساز
خـروس و   ،ي شـكل طاووسـ ماننـد اژدهـاي    شـود  يمانينمايهنر ساسانجديد هنري كه در 

، اژدها، ها خروسي برجسته مارپيچي، ها طرحاز اصل خالص هندي است.  چيمارپي ها گل
) و 10- 9 :1343تارچند، ( دنديبخش يمي زمان ساسانيان را زينت بناها ي هندي،ها طاووس

دريافـت   مثالً ي مذهبيها طرحي از ا كهپاره دهد يمي گوپتا نشان ها سكه اكتشافات نيآخر
ــه از اور ــاهان اصــلي  حلق ــدمزداتوســط ش ــد.  يهن ــراون، دارن در  .)) 157- 154: 1363ب

ي پوشـاك  الديدوازدهـم مـ  ي فلزي كه در هندوستانيافت شده از سده هفتم تا ها سكهيبرخ
همه از حيث وزن و عيار و  ها سكهي و ساساني است. اين پوشاك اشكانراجگان هند مانند 

  )39 :1353يكتايي، ( است. شده اقتباسيمسكوكات پادشاهان ساساني از رونقش و نگار 
است و يكـي از اقـالم مهـم     داشته يريچشمگي و ساختن اسلحه در هند رواج فلزكار

ي شمشير هنـدي بـه حـدي    حت ي بوده.هند ريشمشاي هند به ايران و غرب اسلحه يصادرات
خـود گرفـت    را بـه معروف شد كه در فرهنگ زبان عرب باستان مهند به معنايعام شمشـير  

  )71 :1365، ارشاد(
 سازان كييكه موزا ، چنانمينيب يمانيدرزمان ساسانهند را  ، نفوذي نيزساز كييموزادر هنر 

 يهـا  ظـرف ولي زيبايي بدن برهنه جـز در   اند دادهنشان  آثار خودبيشابور بدن انسان را در 
. ايـن پيكرهـاي برهنـه زن بـا حـاالت رخـوت آميـز و        شـود  ينمـ  دهيـ د دورانآن  نيميس

اقتبـاس و   زيـ انگ هوسكمر و برخي خصوصيات  وتاب چيپزنان جوان و  نرم يقويها بااندام
  )214 :1364گيرشمن، .(ي هنر گوپتا استكرسازيپ يها نمونهتقليد از 
بهرام متقابل را شاهد هستيم. در زمان بهرام پنجم ( ريتأثهنر موسيقي نيز نفوذ و  ٔنهيدرزم

ي از خواننـدگان  ا عدهو عشرت معروف بوده است  كه به عيش م 439- 422ساساني  گور)
و به  آورد يم رانيابه  اند معروفيا رامشگران هندي را كه به لولي (لوري يا كولي) و لوليان 

و  بـه آمـوزش  ملكـت پهنـاور    شادي و نشاط بوده در اكنـافم  مند عالقهدستور شاهنشاه كه 
لوليان از هند بـه ايـران زمـان بهـرام     ي پرداختند. در شاهنامه شرح مفصلي از آمدن رامشگر

  )550 :1377 فردوسي.(پنجم آمده است
دارنـد كـه    گـون  گونـه طـرب   آالت:  سـد ينو يمموسيقي هنديان  ريدرباره تأثمسعودي 

طـرب   دهند تاكه كنيزكان را شراب  ،گاه باشددركسان ازخند ه تا گريه اثرهاي مختلف دارد
 شـاهان  عالقـه با توجه  )78 :1374 مسعودي،».(دشون طربناك شانياكنند و مردان از طرب 

از  اسـتفاده بـا   ؛ وي ايران را موجب گرديدقيموسرشد  ،يقيخصوص موس بهساساني به هنر 
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و  روزافزونبرخـوردار گشـت  رشـد   از يرانيايقيهـا موسـ   آني يونان و هند و تركيب قيموس
  )352 :1361 نهرو،بودهاست ( رانياموسيقي رشته ارتباط ديگري ميان هند و 

فرهنگي بـا هنـد    و مبادالتعصر تحوالت ادبي و علمي  كه روانيانوشدر زمان خسرو 
ذكر كردند كه در  ؛ وموسيقي هندي شده است آالتي به ساخت اشارات د.گرد يممحسوب 

موسـيقي بـود    آلتوسيله يا  آورداز هندوستان با خود به ايران  بيطب هيبرزوميان اشياييكه 
رساله خسرو و غالمشمسطور اسـت كـه يكـي از     ) در9/4 :1351رين، (مه)Vina( نيبنام و
ـ شـهريار نقـوي  بود (به ون  موسوم موسيقي ساسانيان عود هندي آالت  نيـ ا )180.: تـا  ي، ب

توجـه بـه اهميتـي كـه      ... بامهم و مقدس موسيقي هندي استآالتوسيله امروز نيز يكي از 
اينكـه درزمـان    و يخيتـار اسـتناد بـه روايـات     و با دادند يم يقيامر موسي به ساسانشاهان 

بودند ايجاد گرديد و  آمدهشهري مخصوص لورياني كه زمانبهرامگور به ايران  زيخسروپرو
 احتمـاالً بـه  نفوذ هنر موسيقي هند به ايـران   زمان .به خود گرفترا  گانيهدنام هنديجان يا
ت نوازندگان به هند به ايران در ولي با توجه به اسناد موجود و دعو رسد يمقبل از ساسانيان

اين زمان يعني ساسـانيان و پادشـاهي    نفوذ درو  ريتأثنيتر شيبرسد يبه نظرمزمان بهرام گور 
 خصـوص  بـه موسيقي ايراني نيز توانست بـر موسـيقي هنـدي     بعدها بهرام گوربود ه باشد.

ي كـ باشد. در هند دو مكتب موسيقي كالسيك سنتي وجود دارد،ي رگذاريتأثموسيقي شمال 
در جنوب، كارشناسان )cornatic(در شمال و ديگري مكتب كارناتيك)sangeetتيسنگمكتب 

ي ا جداگانـه نهاده و در آن شـاخه   ژرف ريتأثعقيده دارند موسيقي ايراني در مكتب سنگيت 
  )277 :1365 ارشاد،(به نام موسيقي شمال هند را به وجود آورده است 

  
  . روابط مذهبي3

ي نسـتور فرقـه   ژهيـ و بهو گسترش مسيحيت  در نفوذايرانيان در زمان ساسانيان نقش مهمي 
از طـرف   ؛ وم گرديد قرن پنجميمذهبي رسمي مسيحيان ايران در نستور. مذهب كردندايفا 

. مقابله باروم بود ونيز رقابت  ها آنو دليل حمايت  قرار گرفتتيموردحماشاهان ساساني نيز 
دست بـه   و خارجو در داخل  را بردندساسانيكمالبهره  پادشاه هانتيحما نياز ازين انينستور

. يكـي از منـاطق   اورنـد يدسـت ب منـاطق بـه    دراندين زدند و توانستند پيـروان زياديـ   غيتبل
رگاني باز انينستوريكه ازآنجائ سرزمين هندوستان بود. ،مسيحي ايراني انيموردتوجه نستور
و هند نيز در سر راه اين راه تجاري قرا  دست داشتندبا شرق را در  ژهيو بهخارجي ايران را 

 بيـ ترت نيـ ا بـه  .ديـ گرد يمـ محسوب  نهيگز نيبهترر گرفته بود بديهي است كه هندوستان 
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از ي از راهتجـاري شـرق بـر غـرب و بـا اسـتفاده       بـودائ ي و مـذهب  بودائي كه طور همان
و نيز مسيحيان ايراني از اين راه به تبليغ  و 5و  4در قرونو  نيالنهر نيبي دريايي به رهايمس

پيرواني كليساهاي در به دستĤوردني پرداختند و موفق شدن ضمن نستور تيحيمس گسترش
  ي استبر اين ادعا.ديتابهاي آن عصر  نبشته ازآثار وسنگ يتعدادمناطق ايجاد نمايند كه 
 در .گرفتـه اسـت  ي از طريق ايران در هند صورت نستوره مسيحيت اولين كار تبليغي ك

نامي كه اسقف حوالي ابله بصره امروزه بود براي بشارت  داوودسال  دران. ماست 300سال 
عصـر ساسـانيان بازرگانـان مسـيحي      در ).299تا يبمسيحيت به هندوستان رفت (كاووسي، 

در ضمن بازرگـاني تبليـغ ديـن نيـز      دنديرس يهر جامو  كردند يمسفر  ممالك دورايران به 
). دراوائل سده ششم ميالديماالبارو حتي جزيره سرانديب 135310/1، (شوشتري كردند يم

 رانيـ مراكـزاز ا  نياند و اسقفانا برپا داشته يساهايداده وكلي تشكيل اجتماعات يرانيامسحيان 
سيالن و جزايـر غـرب   ي حيمسبه كليساي  با توجهبدون شك  وشدند  يمانتخاب و تعيين 

 Majumdar-vol 3.p.463.)جنوب هند ايراني بودند و وابسته به ايران بودند

و زبـان پهلـوي كـه از نـواحي      بـه خـط   يها نوشتهچند لوحه مسي و صليب سنگي با 
ي هشـتم و نهـم مـيالدي جوامـع     ها سدهكه تا  دهد يماست نشان  آمده دست بهجنوبي هند 

خـود بكـار    نوشـته را در  روزگارانيو زبانپارسـ مربـوط بـوده    مسيحي هند با كليساي ايـران 
و فارس محـل اقامـت اسـاقفه بـوده و      در خوزستانشهرهاي جنوبي ايران  غالب .بردند يم

اسـاقفه   است وفارس جيخلدر  نينش اسقفحداقلحاوينام هشت  ساهايكل يهاشوراها گزارش
 انيحياداره مسـ مسئوليت  تنها نه رياردشوياسقفاعظم درر .بردند يمبسر  رياردش ويراعظم در 

ــه   ــر عهــده داشــت بلكــه ب ــران را ب ــز نظــارت  هندوســتان يســايكلاي و وراي هنــدي ني
  )178 :تا يبشهريار نقوي، .(كرد يم

 زمـان  يعنـ ي؛ دهدوم و اول پيش از ميالد بوده استدرسي ايراني به هند مهرپرستورود 
برخـوردار  ي شـتر يبگسترش و نفوذ  مورخان ازگزارش  بنا براني، اما درزمان ساساناشكانيان

ي نوشته است كه در آن بـيش از دويسـت بـار نـام ميتـرا بـرده       تر يميقدودا  گير .ديگرد
ميتـرا را   28نقل از سرودهاي ريگ ودا، مانداالي سوم، سرود شصتم در صفحه  و بهشود يم
  .كند يممعرفي  نيچن نيا

. كنـد  يبرقرارمـ بر  ها Ĥننيرابنظم  ؛ وان استدر ريگ ودا رابطي ميان خدايانو انس ترايم
ـ ا الهي اسـت.  انيازجمله فرمانروادارد و  امبرگونهيپودا نقشي  گيردر  ترايم ميتـرا   ني

مـا از لطـف او    . متبرك با پادشاهي زاده شد. پادشـاه و بخشـنده باشـدكه   شيستا قابل
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 رسـتم پـور،  ( و فراوانـي او بـاقي بمـانيم    زيـ آم محبتي در مهرباني آرشويم.  مند بهره
1382 :22 -41(.  

اول و  سـده  ليـ اوااسكندراني كه در  لسوفي) فApollonius of Tyana(اپولونيوس تياني 
ــه هنــد  معبــد خورشيدشهرتاكشــيال را ديــده و توصــيف كــرده   ســفركردهاول مــيالدي ب

 Bahvisyaچـون بهـويش پورانـه     انيهنـدو  ينيديا نوشتهبرخي  ) از8- 25/7ي، مجتب.(است

Purana(( و شامبه پورانهSamba purana)رايهيو راههممعروف  اخترشناسيها از نوشتهنيز  ) و 
)Varaha mihraديايبرمنيچن گريدو از اشارات تاريخي  ستيز يمششم ميالدي  قرن ) كه در 

هند رواج تمام داشته و  غربي ي شمالي و شمالدر نواحكه در اين روزگار مهرپرستي ايراني 
بود به اجرا مراسم دينـي خـود    برپاشدهحدود  آني كه در سراسر معابددر  مهرپرستمغان 

  )Bhandarkar. 1923. pp.151-5پرداخته بودند. ( نييآاشاعه اين 
 خصوص در به. آورد يمميان  سخن بههوئن تسانگ سياح چيني قرن هفتم از معابد مهر 

 آنيي از ها وصفاستخريو ادريسي آن معابد را ديده و  ،مسعودي ،بيروني ، در ضمنمولتان
 يالديمـ ي ششـم تـا دوازدهـم    هـا  قرنميان  در فاصله يهندگفته محققان  بنا بر كرد ه اند.

ي هـا  نيسـرزم تركيب يافته بـود در سراسـر    كامالًيورسوم محل آدابو  با مذاهبكه  نييĤنيا
مراسـم دينـي    اجـرا  يبـرا نـواحي   درانچندين معبـد   آنشمالي هند گسترده شد و پيروان 

فرهنگـي ايـران در هنـدو انتقـال مـذهبي مسـيحيت و        زمـان بـانفوذ   هم خودساخته بودند.
ي به ايران و ديگر كشورهاي جهان آن روز منتقل ديعقا زينهند  از جانبمهرپرستي به هند 

  ي بود.بودائمهم و گسترده مذهب  راتيتأثگرديد. يكي از 
 نيتـر  بـزرگ كانيشـكا   ژهيو به انيكوشا نبودايازدوره سلسله  نييآگسترده  و انتقالرواج 

ـ  يبـودا دين  بيترت نيا به. بهخود گرفت تر عيسرروندي م 123- 120پادشاه كوشاني  از  شيب
 رغميـ علدر زمـان ساسـانيان    بـود و كرده  نفوذ رانيامرزهاي شرقي  تا يدولتساسان ليتشك

و داشـت   رانيـ اي رواج و رونـق در شـرق   بـودائ ي همچنان ديـن  زرتشتنيد افتنرسميت ي
گسـترش   كار آمدنـدر حـدود   ياز روكه بعد  انيساسان بيشتر از زرتشتي گري بود. نفوذش

وبرمنـاطق تحـت    بردنـد  نيامپراتور گوشانرا ازبيشاپور ساسانزمان  در مرزهاي خود بودند.
 بـود.  افتـه ي گسـترش اريمنـاطق بس  ي در ايـن ازآنجاكهمـذهببودائ دستت يافتنـد.   آنانتسلط 
مذهب نيز كه تبليغ  نيقراردادند؛ و اناخواسته اين مذهب را در داخل قلمرو خود  انيساسان

ايـن   و گسـترش نفـوذ   قـدرت  ي داشت. به نواحي مركزي ايران گسـترش يافـت.  ا گسترده
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 ردكـ  يمـ ي شرق ايران حكومت در نواحاول كه  برادر شاپورمذهب به حدي بود كه پيروز 
  ,(Kosambi,1996:304-307;131 :1367آذري، .(قرار گرفت مذهب نياريتأثنيز تحت 

بهـرام دوم و از دوران نرسـي   از دورانپـس   ظـاهراً تعصبات مـذهبي ساسـانيان    رغميعل
و  انيـ ؛ و بودائديـ تـر گرد  نـرم ايـران   در شـرق ي بر پيروان مذاهب هندي ريسختگسياست 

ي داشـتند.  آزادي خـود  نـ يامـور د در  بودنـد و مراكـزي   معابد و ييداراحدود  درانانيهندو
بسـتگي داشـت.    آنـان  يخـارج ي بعـد باسياسـت كلـي    هـا  دورهسياست دينيشاهانساسـاني 
 و كشـمكش بـا  رقابت مسـئله به  كسرياز مزدكيان  بعداًو  انيو مانوسختگيري بر مسيحيان 
تـاريخي ايرانـي و    از مدارك وماخذ كي چيدر ه. در اين دوره شد يمامپراتوري روم مربوط 

ي فرمانروايـان دوره ساسـاني بـر مـردم     ريسـختگ كه ازتعصب و  ستين يا نكتهغير ايراني 
  )84 :1385 مجتبايي،. (كند تيحكاي شرقي كشور ها نيسرزموي  و هندبودائي 
احساس خطري  گونه چيهكه ساسانيان باشدناشي شده  نجايازا يريسختگعدم  نيا ديشا

كـه توسـط ساسـانيان از بـين      انيكوشا ن .كردند ينمكشور  در شرقي هندي ها متحكواز 
 آنامپراتوري گوپتاها نيز هرگز حس تجاوزجويانه نداشت و  روابط ايـران بـا    بودند ورفته 

ي كه از هنـد  بودائنيد روانيپياستكه نسبت طبعني؛ بنابراو دوستانه بود انهيجو صلحامپراتوري 
 روانيـ پحسـي كـه نسـبت بـه      و بـرخالف ي ننگرنـد  خـارج  يجاسوسمنفي و دهيآمدهبد

ناگفتـه   البتـه . هامدارا كردند آنحمايت معنوي كليساهاي روم داشتند. با  تحت يرانيايحيمس
ي بـودا ي نسبت به اديان حتـي  ها يريسختگنماندكه در بعضي از دوران پادشاهي ساسانيان 

كـه   كنـد  يموافتخار پردازد يخودم يهاكارصورت گرفت. در كتيبه كرتير كه دران به شرح 
 مـذهب بـودا  داده است. از  آزار قراراذيتو ها را مورد آنو پيروان  بيرامورد تعق گانهيباديان 

روحانيـان بـر    نفـوذ نـادر اسـت و بيشـتر بـه دوران      اريموارد بسـ اين البته .شود يردهم نامنيز
ي عنـ ي يساسـان عصـر   مقـام  بـاال به زمان روحاني  خصوص به گردد يبرمپادشاهان ساساني 

  )83 :1384مجتبايي، ( كرتير.
از الزم به ذكر است كه حتي پس از انقراض ساسانيان و تسلط اسالم بر منطقـه بعضـي   

تـرويج و گسـترش    آنانو توسط  گذاشت ريتأثصوفي اسالمي  بر فرقهبوداي  ورسوم آداب
و ملمـوس ماسـت. از    مشـهود  هزاران سالهمچنانپس  اكنون توجه استكه هم جالبيافت و 

ي غـرب در  و حتي بر شرق ايران بودائ يرگذاريتأثذكر گفتنو از طرفي با  ،يپوش خرقهقبيل 
فرقـه   ژهيـ و قرارگرفتنـد (بـه   يرانياديـ عقا ريتأثتحت  موارديدر بعضطول زمان بودائيت نيز 

 انيرانياگروهياز  نيرا كه در بنام ميترا  تنها)Maitryaيا مايتريه آخرالزماناعتقاد بوداي  )مهايانه
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و  در تصورات مربوط بـه بهشـت   نيهمچن .Ĥورديبه خاطرم شد يمشناخته  آخرالزمانمنجي 
 اوو دسـت  يهـا  كوشـش منبع شر و فسـاد اسـت و در    كه (Maraرا ( ما و در وجود دوزخ

ــمازيارانشكه ــم و  تجسـ ــهوتخشـ ــدبرا شـ ــوا يانـ ــودا   اغـ ــردن بـ ــابود كـ  و درو نـ
 (Amitayus(انيـــپا يبيزمـــانبودا)Amitabha(انيـــپا ينـــورب يبودامواردديگرچونپرستشـــ

 تر را كهنديانت  راتي؛ كه تأثشود يمايرانيان ديده  و افكار وآراءي بودايباورهايميان همانندها
 ي مسـلم ايـ وجغراف يخيتـار بلكه بـا توجـه بـه روابـط      ،محتمل تنها نهنوتر نييآ در تحوالت

  )84 :1358ايي، مجتب( .سازد يم
ي غربي كشور نيـز مبلغـان بـوداي    در نواحايران بلكه  تنها در شرق نهدر دوران ساساني 

 هيـ مردم هنددر ناحسرياني گروهي از  سندهي) نوZenobزنوب (گفته  بنا برو  داشته يمراكز
و  كرده بودنديي بر پا ها ومعابد و صومعه افتهياستقراردر غرب درياچه وان  دره فراتباالي 

جنگيـده و   پرسـتان  بـت  نيبـاا  يالديدر آغازقرن چهـارمم قديس مسيحي گرگوري مقدس 
) .Majumdar, vol 2:633كـرد. (  رانيـ ورا  شانيها بتخانهشكست  سختĤنان را درهم يداريپا

يدر غرب ايران رواج داشته. در شـرق ايـران   افكار هندنيست كه در قرن سوم ميالدي  شك
ي مربوط به باستانشاني و خيآثار تاري بود كه امروز قسمت بزرگي از به حد يبودانييآنفوذ 
درانروزگـار  بـوداي   آثـار بخـش بزرگـي از    ؛ واسـت  آمـده  دست بهاز اين نواحي  نييآاين 

هـا   آنو بقايـاي   هـا  شدن نسـخه دايپامروز  ؛ وببود درآمدهتخاريو ختني  ،ي سغديها بهزبان
 بلكـه  .كنـد  يمـ مدد  نييآاين  گوناگون يها و فرقه ي مختلفها بهتر جنبهبه شناخت  تنها نه

ي را تـا حـدود   مركـز و هند درآسـياي   نيچ يفرهنگتاريخ  يها بخش نيتر كيتاريكي از 
 ))Kshanika 1970: 2/4سازد  يم روشن يفراوان

زرتشتي است با كشفيات جديد  آتشكده كردند يدرگذشته تصورممعبد معروف بلخ كه 
نـو   صومعهمعني  به تيسانسكرو نام نوبهاريك كلمه  بود يبوداكه يك معبد  شده مشخص

در  يبـودائ دليلي ديگر ببر نفوذ در بلخصنايع  ) كشف264 :1343، پيرنيا(است.  )(نوه وهاره
كه نتيجه اختالط تمدن  اند دهينامساساني –بوداي  –و آن را صنعت يوناني  سرزمين دارد آن

  ).73 :1344، نفيسياست ( بوده يساسانو صنايع  بوداي–ي مركزي ايآسيوناني 
اسالمي سمت وزارت  در دورهايراني بنام برامكه كه بعدها  معروف يها خاندانيكي از 

 ي؛ وگروهـ ي معبد نوبهـار بودنـد  راثيم انيمتول در اصلداشتند  به عهده انيدربار عباسرا در 
 و سرپرسـت به معنيرئيس  ؛ كهداند يمسانسكريت پرمكا  از لغتكه برمك برگرفته  معتقدند

در بعـد از اسـالم نيـز     نوبهـار بلـخ  بازماندگان روساي معبـد   عنوان بهبرمكيان  وجود است.
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و هرات نيـز   مرو درو  استساساني  دوره رانيدرا يبودااز گسترش مذهب  گريد يا نشانه
 )47 :1358، فراي.(كردند يم پيروان بودازندگي

 شمرد يمي خود را از پيروان بودا مان .او بودعقايد ي و مان  يمذهبيكي ديگر از تبادالت 
 اسـت  دانسـته  يمـ و راهنمايـان خـود    شروانياز پحيمس يسيعزرتشت و  در كنار و بودا را
از تثليـث   )انسان اول و مـادر زنـدگاني  –ي اعتقاد به تثليث (پدر مان .)88: 1358 (مجتبايي،

 انيهندتناسخ را از  دهي؛ و عقاست شده گرفتهتيالقدس عار روحپسر و –مسيحيت يعني پدر 
ترك دنيا و روش تجرد  ،گرفته است. عقايد ديگر چون منع دركشتار جانوران انيخاصهبودائ
و نظـام   آدابي در اصـول اخالقـي و   اسـت مـان  بودائيت  راتيتأثنيز از  نفس راو رياضت 

ترتيبـات  تعليمـات و   ريتـأث مـاني نيـز    نيـي آسازماني و تقسيم طبقـات و درجـات پيـروان    
كـه هـاو   كه درجات ي بودايها از داستانبسياري  )182 :1367 گرن، دي.(وبودايمشهود است

به طريق  شده است؛ واز آنوارديمانويها نوشتهدر  شود يمدهيد يبودائجاتكه ديگر يها نوشته
معروف بلوهروبوداسف است كه مجموعـه   آن كتابنمونه  ني؛ و بهترما رسيده است دست
  است از تعليمات اخالقي بوداي.ي باارزشبسيار 

با سفر دريـاي بـه هنـد     خوددرآورد سپس نيدماني نخست پدر و خويشان خود را به 
و سند و بلوچستان امروزه و قـادر شـد شـاه تـوران      به يعنرفت ي و مكرانسرزمين توران 

ق م از طري 242درزمان جلوس شاپور اول  خود درآورد؛ ودين  را بهي از درباريان او گروه
شد نخست پيروز برادر شاهپور اول و سپس خـود شـاهپور    او موفقدريا به ايران بازگشت 

جز مالزمان دربار  كرد واول ساساني را به دين خود موافق گردانند. شاپور اورابه درباردعوت
 تبليغ در سراسر كشور داد. او عالوه بر تبليغ دين به پزشكي هـم  او اجازهبه  ؛ وقرارش داد

و شـرقي شاهنشـاهي ساسـاني فرسـتاد      و شمال. او نمايندگاني به مصر و روم شد مشغول
  )83 :1384، بهاربه دست آورد.(بسيار  تيموفق

در  هـا  م) آن 732- 694در قرن هفـتم ( مانويت با گسترش در هند و چين موفق گرديد. 
 زمـان  يالديمـ اجرانمايند و در اواسط سده هشـتم   آزادانهچين اجازه يافتند مراسم خود را 

شد و تا قـرن نهـم ايـن وضـع ادامـه       كشور يرسماويغورها درتركستان چين دينماني دين 
 بهار،(. فرودآمد يمانومغول ضربه نهايي بر دين  با هجوم يالديم زدهمي؛ و درقرن سداشت
ــان84 :1384 ــا ص ) م ــد  15ي در كفاالي ــ 24- 27بن ــورد خودش ــگو يمدر م ــز .دي  دراواخ
زنـدگي را   ديـ هـا ام  آنهندوستان روانه شدم. من به  طرف بهردم و ك Ĥغازميتعل رياردشسلطنت

  )43 :1367گرن،  دنيو(ميديبرگزگروهي منتخبي ر ا  آموختم در آنجا
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و زمـان   بـه دسـت آورده  كه او در هندوسـتان پيروانـي    ديآ يبرماز اين بيان ماني چنين 
از مـذهب بـوداي قبـل     راتياحتمـاالً تـأث   .كنـد  يسـفرم  رانيا مجدداً بهشاپور اول ساساني 

ي بـود مركـز   تولدمانو شهر بابل كه محل  نيالنهر نيچراكه ببود. جادشدهياهند  ي بهسفرمان
د  ريـ ك يمو تصميم شود يآشنا مبودائيت با نيالنهر نيدرب يو مانعقايد بود  افكار وتبادالت 

شـنودگان تقسـيم    منتخبانو دوطبقهبودا پيروان خود را به  هم جون يمان.نديهند سفر نمابه 
 يو نادرسـت و دروغ  خوردنـد  يمـ و گوشـت   كردند يماختيار  تأهلاول نبايد  گروه .كند يم
كـه مـاني در زمـان شـاهپور اول      كند يمبيروني اشاره  )10- 3 :1343 تاراچند،( :كردند ينم

بـه هنـد    رديـ گ يمـ ي قـرار  مهر يبمورد  نكهيازا پسو  كند يآشكارمساساني دعوت خود را 
  )380 :1363بيروني، (. آورد يم به دستمدتي در آنجا بوده و پيرواني  و رود يم

  
  . روابط علمي و ادبي4

وهمـان   كرد يمنقش واسطه بين غرب و شرق را بازي  در جهانĤن روزامپراتوري ساسانيان 
به شـرق و شـرق را بـه غـرب ارسـال       غرب رايتجارت كاالهاي و امور اقتصادكه در  طور

 يسرشـار  يسـودها مبـادالت   نياز او  فرستاد يآنمناطقمخود نيز داشت به  آنچهو  كرد يم
 فـا ياي نيـز چنـين نقشـي را    هنـر ي و ادبـي  امور علم. در ديگرد يمبازرگانان ايراني  بينص
 با ترجمـه گرديد و  مند ها بهره تمدنو هند و ديگر  روم اتيو ادب. ساسانيان از علوم كرد يم

 از متـون بـا اسـتفاده    اعـراب  و بعـدها  به غـرب  علم هنديكتب هندي عاملي شد برايانتقال
شـدند و   آشـنا بود با علوم و فرهنگ هنـدي   شده هيتهكه به زبان پهلوي  هندي شده ترجمه
  )25 :1337حكمت، (در جهان گسترش يافت.  تيدرنها

موقعيـت   ازلحـاظ زيـرا   بـود  يدانشگاهشهري نظامي و  ،و معروف تاكشيال شهر بزرگ
و نيـز داراي دانشـگاهي    قـرار داشـت  ي باختري ايĤسيسو بهحساس مكاني  بر سر راه اصلي

در هـاي متعـدد هنـد     هـا  دانشنيتر معروفمعروف به همين نامبود كه به عقيده مورخين از 
امپراتوري گوپتاها بوده است. دران زمان شهرتاكشيالمركز اجتماع دانشـجويان بـود و    عصر

بياموزند و مخصوصـان   مقام يعالاستادان  ردستيعلوم رازفنون و  تمام توانستند يم آنجادر 
تاكشـيال   يهـا  رانـه يوي كه از آثارشهرت و اعتبار داشت.  جهانمدرسه طب آن در سراسر 

اسـت كـه    توجه قابلنكته  ني) اMajumdar.vol3.p.383(. كند يمدييتأاين امر را  آمده دست به
 .اند داشته شد و رابطه وآمدشرق و غرب خود  گانيهمسا گريدلل در هرزمان مردم هند با م

  است.  هگرديد ارزشمندموجب توليد آثاربا  دو طرفهر  افكار در تماس
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دانشگاه  آموخته دانشرا كه  معروف هنديكي از پزشكان  م 310- 379شاهپور ذوالكتاف 
كـه پزشـك    شود يمتاكشيال بود را  به ايران خواست و او را در كاخ خود جاي داد. معلوم 

 در يهنـد پزشـكي   رو نيـ ازا. كـرد  يمطب را نيز تدريس  ،مزبور گذشته از معالجه بيماران
  (Tapliyal,1979;362)خوزستان انتشار يافت 

بودند كـه دوش بـدوش    مدهگردآگروهي از پزشكان هندي  شاپور يگنددر بيمارستان 
اين بيمارستان  استير يگاه. دنديكوش يمهمكاران ايراني و يوناني خود در مداواي مرضي 

ديگـر از   كـه  يزمـان كه در اوايـل دوره اسـالمي يعنـي     چنانكه .گرفت يمقرار آنانبر عهده 
ي هنـدي بـود بنـام    شـاپور پزشـك  ي نبود رياست بيمارستان گنـدي  خبر يساسانشهرياران 

ساسـانيان از   از سـقوط از خلفاي سلسله عباسي حاكم بر ايران پس  ديالرش هارون شتك.ده
 آنولي او نپذيرفت و ماسويه را بـه   رديبپذبغداد را  مارستانيب استيردهشتك خواسته كه 

داشـتت  كنكـه يـا كنكـا نـام      شـاپور  يگندكار معرفي كرد. ديگر از پزشكان هندي مدرسه 
)Kanka133 :4/6آذري، ( ستيز يمدر اوايل دوره اسالمي  ) كه(.  

سرزمين رشد كرده  دراناستفاده از داروهاي گياهي نيز  علم يهندعلم پزشكي  رازيغ به
از  آمـده طبي مانند بيش و بالدور در شرح هليلك كه در كتب پهلـوي   اهانيگ ياسامبود و 

–تـاتوره   - ز بويـا جـو - رهنديتم–بنگ  –اشنان  –وامليه –ونيز بليه  اخذشدهسانسكريت 

در است و  آمدهو نيلوفر ونيل از هند  لينارگكافور و  –زنجبيل و صندل و فلفل  –دارچين 
كه گروهي از پزشكان هندي حضور داشـتند و مشـغول    يعصر ساسانشاپور يجند دانشگاه

 آثـار كتاب از  نيچند)Ojha,1968:167.گرفت يمقرار  مورداستفادهتدريس طب هندي بودن 
. در سـفري كـه   گـردد  يمـ  ترجمـه  يعرببه  كه بعدهابود  شده ترجمه يپهلوطبي هندي به 
Ĥثار ادبـي و هنـري همچـون    از آوردنانوشيروان به هند نمو د گذشته در دورهبرزويه طبيب 

 درهـم ترجمـه كتـب علمـي      وانداشـت   تردر نظـر  بزرگهدفي  و ترجمه آنكليه و دمنه 
او زشكي بود و در سفر دانشمندان ايرانـي ديگـر همـراه    طب و پ ازجملهمختلف  هاي نهيزم

 آوردهي در بازگشت گروهي از پزشكان هندي را نيز با خـود بـه ايـران    قو احتمال به. بودند
. آورديكي ديگر از علومي را كه برزويـه همـراه خـود بـه ايـران      Tapliyal,1979:368.)است
بـا   يعصـر ساسـان   رانيـ ) ا25 :1363 بـراون، (ي بود شناس نيجني هندي در مورد ها نوشته
از علـم طـب روم و هنـدو اسـتفاده از داروهـاي گيـاهي هنـد  طـب جديـدي را           استفاده
  (Ojha,1968:231)ي كردند زير طرح
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موضوعات مختلف علمي و ادبـي از سانسـكريت بـه     درفراواني  آثار يساساندر عصر 
 در صـرف و نحـو،  ) Vyakrana(منطـق، وياكرامـا    در ))Tarkaتاركـا   پهلوي ترجمه گرديد.

اعراب با اسـتفاده   Ĥثار بعدهانيا .نجومدر  .)Horaهورا( شماري، ) درگاهKala-Kosaكاالكوسا(
ـ  يها ترجمهاز ترجمه پهلوي آن به عربي ترجمه كردند و همان  مورداسـتفاده  ي بعـدها  عرب

يونـاني و   آثـار . گريشمن معتقد است كه ترجمـه  )89 :1358مجتبايي، قرار گرفتند.(انيياروپا
خسرو اول كه سـلطنت   مخصوصاً در عصرالتين و هندي در عهد شاپور اول شروع شد و 

ي نجـوم و  هـا  كتابرونق گرفت. برخي از  شود يمحسوبم يرانياوي دوره حقيقي نهضت 
ي هـا  زبـان ساسانيان از زبان سانسكريت به  در دورههند  اتياضيو راخترشناسي و پزشكي 

ي نجومي را ايرانيان از ها جيززيگها و يا  دادن بيترتكه  دينما يمچنان ايراني ترجمه شد و 
  )259: 1364گريشمن، .(گرفته باشند اديانيهندو

، چاناكيـا، سسـرو (سوسـرتا)    الشاناق از كتاب سيد هانته در نجوم، توان يماز ديگر آثار 
ي ديگـر از  كشـد.ي  ترجمـه  يپهلونام برد كه درزمان ساسانيان از هندي به  توان يم سيرك،

ايراني ترجمه گرديد توسط برزويه طبيب  به يهندتحت عنوان حكمت هنديان از  كه يكتب
شد. اين كتاب ثمره سفر  ترجمه يونانم از عربي به ي 1070انجام گرفت. اين كتاب در سال 

 كتـاب  به ايران منتقل كـرد.  آن رامعجوني است از علومهنديكه ايشان  بود وبرزويه به هند 
طبيـب بـه هنـد و     هيـ داستان معروفـرفتن برزو  :)Panchtantara(يا پنچه تنتره –كليه و دمنه 

كتاب كليه و دمنه و ترجمه آثار سانسكريت بـه پهلـوي معـروف اسـت و در منـابع       آوردن
 پنجـه تنتـره اسـت. يـا پـنج داسـتان.       كتـاب  نيـ ااست. نام اصـلي   شده اشارهمختلف بدان 

و دمنه نطريات متفـاوت   هي...درباره كلگردد يمان حيوانات نقل ي معروف كه از زبها داستان
خويشـتن   را به ها آن انيهند ي نمودهگرداوررا  ها آنكه پادشاه اشكاني  اند گفته يبرخاست.

 .)140 :6/4ي، اند.(آذر دادهنسبت 

به هنـد از ايـران در شـاهنامه     نرد فرستادن تختهشطرنج از هند به ايران و  آوردنداستان 
خسـرو   عصـر  يفرهنگـ فردوسي و بعضي ديگر از منابع بيان اين واقعيت است كه تبادالت 

درهمـان  است شطرنج ً مسلما ؛ و آنچهباالي برخوردار بوده است سطحانوشيروان با هند از 
م از اين  625در سال  بار اولمنابع سانسكريت  در از هند به ايران منتقل گرديده است. عصر

قشون  جناح. نام اصلي سانسكريت آن شتورنگا است كه اشاره به دو شده استبازي ذكري 
و بـه كلمـه شـترنگ     آمـد به ايران  كلمه نياو بعدها در قرن ششم ميالدي  دينما يم يهند

  )403: 1337حكمت، ( مبدل شده است.
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شطرنج را به ايران كتابي پهلوي بنام ماتيكان شترنگ رساله شـطرنج كـه از عهـد     آوردن
بازي شطرنج بيش از انوشيروان  است كهمعتقد  هرتسفلد .كند يمدييتأساسانيان مانده است 

بود  و هندايران  بلوغفكر و  زادهاين دو بازي كه  حال هر  به هم در ايران معمول بوده است
سانسـكريت   از يكتابي از رساله يا ا نسخهادله گرديده است. واحتماال ساسانيان مب در عصر

، شدهاست (مشـكور  ترجمهبه پهلوي  تياز سانسكربازي شطرنج باشد  ديفواكه مربوط به 
1341: 478(. 

  
  يريگ جهينت. 5

 رانيـ بود اخسرو اول و دوم كه ارتباطات با دنياي خارج گسترده  ژهيو بهدر عصر ساسانيان 
ي پيشـينه  آشنابه  با توجهساسانيان  هند ازنظرحداكثر بهره را از تمدنغربو شرق گرفته است.

 شده فيتوصو مرموز  بيعجا نيعنوانسرزم بهوهندوستان  داشته است ژهيو ياعتبارتاريخي 
ي به علـوم و ترجمـه كتـب    ابي دست يدر پ شاهان ساساني كه ستينترديدي  ني؛ بنابرابود

 تيسانسـكر و بسيارياز كتب علمي و هنري از  اند كردههلوي توجه شاياني به پ ها آننفيس 
ترجمـه و در   ها زبانروميو ديگر - ي به عربيزبان پهلوبعدها از  كه ديگردپهلوي ترجمه  به

بـا روابـط    ارتباطـات گسترش يافت. در منابع ايراني و هندي در عصـر ساسـاني در    جهان
بـا   عصـر  هـم پادشاهان حاكم در هنـد   كه يورتانددرص كردهنظامي و گزارش جنگ سكوت 

دشـمن سـنتي ايـران     عنـوان  غرب بـه ي قدرت باالي سياسي و نظامي بودنـد. دارا انيساسان
 نيشـتر يبو ما  پنداشتند يمسنتي  مانانيپ عنوان هم بهو ساسانيان شرق را  ديگرد يممحسوب 

ي پادشـاهان هنـدي بـه علـم و     مند عالقهو  نميب يمتعامالت و تبادالت را علمي و فرهنگي 
گوپتـا داري طبـع شـعر بـود و موسـيقي       سـمدره  نبـود.  ريتأث يبدانش و ادبيات در اين امر 

در عصـر   ؛ ومشـهور بـود   و دانـش دوره انتشـار و پيشـرفت علـم     او بهو دوره  نواخت يم
و  دادنـد  يمـ نشـان   و دانـش رغبـت  علـم   آمـوختن چادراگوپتا دومدر هند شمالي مردم به 

ي جنـوب دولت  ؛ وكرد يممعروف هندي به نام كاليداس در دربار او زندگي  سينو نامهشينما
 شيآسـا از سلسله چالوكيه نيز با توجه به رقابت با پادشاهان شمال سعي در ايجـاد رفـاه و   

براي مردم خود بود و سفرايي به همسايگان خود فرستاد و تصوير غار شماره يك اجانتا در 
نگـاه   نيـ ا رنگي بـه تصـوير كشـيده اسـت.     صورت بهفرايي ايراني را س ريآباد تصاو اورنگ
بـه اصـل اهيمسـا     بـه توجـه  بـا   ها آنهان هندي عصر ساسانيو تفكرات و اعتقادات  پادشاه

(Ahimsa) گراها (ساتايا  وSatayagraha) خشـونت و ي اصـل مـدارا، عـدم آزار و عـدم     عني 
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ي علمي چـون تاكسـيال، اوجينـو    ها كانونپيشرفت  و گانهيببردباري در برابر عناصر فكري 
اجانتاعواملي بود كه عصر ساساني عصر شكوفايي تبادالت فرهنگي و علمي ايـران و هنـد   

به اوج شكوفايي رسيد  شاپور  يجند دانشگاه با ترجمه كتب علمي و ادبي هندي، و گرديد
 منشـأ ي غربـي  هـا  نزباو با ظهور اسالم و ترجمه علوم از پهلوي به عربي و بعدها به ديگر 

عصـر هخامنشـي محوريـت روابـط بـا هنـد را       اگر خدمات وسيعي به تمدن بشري گرديد.
ييروابط و شكوفااوج توان يمعصر ساسانيان  را قطعاًسياسي و  دوره اشكانيان راتجاريبدانيم، 

ي ساسانيان با روم منجر به تضعيف فرسا طاقت يها جنگعلمي و فرهنگي ناميد. در غرب 
نيز سـاليان دراز در خـود   برافروخته شدهمردم راض هر دو امپراتوري گرديد و آتش و انقرا
و جز فالكت و بدبختي چيزي به ارمغان نداشت اما بلعكس در شرق اين تعامالت  سوزاند

ي متمادي و حتي تا ها سالمردم گرديد و اثرات آن  شيآسافرهنگي و علمي موجب رفاه و 
  .استي عصر حاضر براي بشر جاري و سار
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