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 هندیدولت نخستین ظهور 

 شروین وکیلی
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 ایران شرقیتاریخ : دومگفتار 

 

 نخست: دولت هند 

 

ی جنوب غربی شاهنشاهی قدیم هخامنشی پدیدار گشت، همان است که در این متن تی که در گوشهدول. 1

اند. در میان شناختهایم، و در آن دوران مردمان آن را به نام دودمان مائوریَه میبا نام دولتی هندی بدان اشاره کرده

، خطای بزرگ و فاحشی رواج دارد و آن هم زنندی تاریخ عصر اشکانی قلم میی که دربارهنویسانتاریخبیشترِ 

ی هند، و در نتیجه جدا پنداشتنِ تحوالت سیاسی دولت مائوریه از قارهاشتباه گرفتنِ استان هند هخامنشی با شبه

خرتر أی هند در منابع باستانی را به معنایی بسیار متی این خطا، آن است که کلمهسپهر تمدن ایرانی است. شالوده

ا های باستانی هند )به ویژه مائوریه( رفهم کنند و به این ترتیب پیوندهای استوار و درونی میان دولت و امروزین

م خاستگاه ه معموالًرا نادیده بگیرند. نتیجه آن که زمین ایرانی فرهنگی و سیاسی شان در زمینهبا ایران، و عضویت

ها در ظهور نظم سیاسی هم نقش مهم این دولتهای کهن هندی نامفهوم و مبهم گشته، و و سیر تحول دولت

 و پیدایش دولت کوشانی مورد غفلت واقع شده است.  عصر اشکانی

را در  امروزین نویسانتاریخی هند مفهومی متفاوت از پارسیان و جاست که یونانیان برای کلمهنکته در این

که برای بودند هخامنشی  انساالردیواناین  1امهای هخامنشی نشان دادهاند. چنان که در مرور کتیبهذهن داشته

ه در ک ندکردبا این کلمه استانی را مشخص میایشان  ند.ی هند را به کار گرفتنخستین بار در تاریخ کلمه

                                                           
 به قلم نگارنده. ،(1390)شورآفرین،  داریوش دادگره بخش دوم از کتاب برای شرح بیشتر بنگرید ب 1
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اش جاری بوده است. این نام در ی شرق شاهنشاهی قرار داشته و رود سند در میانهی گوشهترین نقطهجنوبی

همین داللت را حفظ کرد. در مقابل، یونانیان از ابتدا تصویری اساطیری و چنان هم صر اشکانیمیان ایرانیان تا ع

هرودوت نمایان است. بعد از عصر اسکندر، یونانیان  تواریخمبهم از هند در ذهن داشتند، و این چیزی است که در 

غانستان، قلمرو بلوچستان، سیستان، افیا تبادل سفیر با این کلمه آشنا شدند، و کل لشگرکشی  و رومیان از مجرای

نامیدند. از دید ایشان مرز شمالی این منطقه رود کابل بود، نه رود سند. و چنان که و پاکستانِ امروزین را هند می

هخامنشی هرات، رخج، زرنگ، گدروزیا و پاروپامیسادای های استان پلینی نیز نوشته، آن را به عنوان مترادفی برای

ی هقاردر معنای شبهــ هند  زمین هستند و به تعبیر جدیدِهایی از حریم ایراناین نواحی بخش 2بردند.به کار می

نویسان یونانی از هند، تا رود گنگ ارتباطی ندارد. در واقع حد نهایی آشنایی جغرافیــ  یا کشور کنونی هند هند

 3پوتره بوده است.در نزدیکی پتلی

شناختند ( میindia, انیان و بعدتر رومیان دولت مائوریه را با نام هند )در تمام دوران کالسیک یون

ر د دقیقاًدر منابع یونانی پیش از اسکندر مثل هرودوت نیز  وهمان نام استان هند هخامنشی است وامی از که 

 ی اخیر به کلزارهی هند در هشود. نویسندگان معاصر با توجه به این که کلمههمان معنای جغرافیایی دیده می

قاره یونانی و رومی از دولت هندی مائوریه نیز کل شبه نویسانتاریخاند که منظور شده، پنداشتهقاره اطالق میشبه

ی هند برای ها پس از انقراض دودمان مائوریه خودِ هندیان از کلمهنادرست است و تا قرنکامالً  . اینبوده است

ل ای نداریم که به کدر خودِ هندِ پیش از عصر اسالمی کلمه ،کردند. در واقعاده نمینامیدن این قلمرو بزرگ استف

 . خاستگاهی ایرانی دارند افیایی به این واحد بزرگ سرزمینیی جغرو اشاره قاره ارجاع دهدشبه

                                                           
2 Pliny, Natural History VI, 23. 
3 Pliny, Natural History, Book 6, Chap 17; Chap 21. 
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ایل ا( تمایز قنشین )دِکیشنهای شمالیِ آریایی )آریاوَرتَه( و نواحی جنوبی دراویدیهندیان همواره میان بخش

یک نام و نشان  های متنوعی که در طول تاریخ در این سرزمین ظهور کردند، هربودند و زیرواحدها و دولت

نشانگر کاربردی ایرانی است و به نواحی پیرامون رود سند  ،اصوالً ی هند،خاص خود را داشتند. استفاده از کلمه

ه شد. این نام در دوران مائوریایرانِ عصر هخامنشی محسوب می ترین استانترین و شرقیکند که جنوبیاشاره می

رفت که پایتخت و مرکزش استان هند هخامنشی به کار میهای استان ای ازبرای اشاره به مجموعهچنان هم نیز

 ی هند و هندی،در این نوشتار منظور از کلمههای همسایه را نیز فتح کرده بود. ای از سرزمینبود و محدوده

تابع هخامنشیان، و یکی از سی های استان اش است که در آن دوران رواج داشته و به یکی ازداللت هخامنشی

ایرانی در پاکستان و شمال هندِ های استان شده در محل اینتأسیس ی نظم پارسی، و دولتِقوم متحد در منظومه

 کند. امروزین اشاره می

های معاصر برداشت نویسانتاریخند با معنای قدیمیِ آن، باعث شده ی هاشتباه گرفتنِ کاربرد جدید کلمه

یز را برانگاین گزارش بحثمثالً  ی حد و مرز دولت مائوریه به دست دهند.آمیزی دربارهعجیب و غریب و اشتباه

ه پنج ش بگرفته است و مساحتی تامیل را در بر میی هند جز منطقهقارهگوپتا کل شبهداریم که قلمرو چاندره

دعا که ا ابو از مگاستنس هم جدی گرفته شدهنقل قول استر پایه،بر این  4شده است.میلیون کیلومتر مربع بالغ می

عددی  5گوپتا وارد شد، دید که سپاهی چهارصد هزار نفره در اردوی او حضور دارند.کند وقتی به دربار چاندرهمی

آمیز است. عدد مشابهی که پلینی ح و در اردوی یک شاه اغراقشک نادرست است و به ویژه در شرایط صلکه بی

هزار پیل جنگی دانسته نیز به  9صد هزار پیاده، سی هزار سواره، و به دست داده و ارتش مائوریه را دارای شش

                                                           
4 Mookerji, 1988 [1966]: 31, 28–33. 
5 Strabo, Geographica, 15.1.53. 
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 ،یسهای برای مقافقط به عنوان نمونه 6های جهان باستان خارج است.ی استعداد ارتشهمین ترتیب به کلی از دامنه

 ین ارتشی که در جهان پیشامدرن بسیج شد وتربزرگ گوپتاو پانصد سال بعد از چاندرهبد نیست بدانیم هزار 

ی خود ثبت کرد، سپاهیان مغول چنگیز بود که شمارشان در تمام ی فتوحات را نیز در کارنامهین دامنهتربزرگ

  رسید.ن میبه حدود سیصد هزار تــ  اعم از سوار و پیادهــ ها جبهه

برداشت نادرست دیگری که رایج هم هست، آن است که دولت مائوریه را از ابتدا با آیین بودایی مربوط بدانند 

در ضمن کوشاترین مبلغ دین بودایی ــ  آشوکاــ و این تا حدودی بدان دلیل است که نامدارترین شاه این دودمان 

ی به آغازگاه دولت مائوریه نادرست است و نیاز به مستنداتی تعمیم چنین ارتباط با وجود این،هم بوده است. 

ای به گوپتا از دولت مائوریه دیدار کرده بود، سفرنامهدر دوران زندگی چاندرهاحتماالً  مگاستنس کهبیشتر دارد. 

ح شری دین و جغرافیای ایران جنوب شرقی و هند شمالی نوشته و در آن جزئیات زیادی را درباره ایندیکانام 

منش نماید که تا پیش از عصر آشوکا این چنین می ،از این رو 8ای به دین بودایی ندارد.اما هیچ اشاره 7داده است،

واج ی بودایی رگرای هوادار فلسفههای کوچک و نخبهنیامده و بیشتر در حلقههنوز به صورت دینی فراگیر در

 9داشته است.

 

نوب شرقی، دولتی بود به نام مائوریَه که بعد از فروپاشی هخامنشیان اصلی حاضر در ایران جسیاسی نیروی . 2

شده بود. در مورد دولت مائوریه، تأسیس  نداره از دولت پارسیرود )پنجاب( و گَهند، هفتهای استان در جایگاه

 ی هند، وی دولت محلیِ مَگَدَه در شمال شرقآن است که این قلمرو سیاسی ادامه نویسانتاریخبرداشت عمومی 

                                                           
6 Pliny, Natural History VI, 22.4. 
7 McCrindle, 1877. 
8 Dahlaquist, 1996: 386. 
9 Vassiliades, 2005. 
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ج داند تا ایرانی، و آن را خارایالت اوتارپرادش امروزین بوده است. چنین برداشتی این دولت را بیشتر هندی می

ناختی شکند. این در حالی است که شواهد تاریخی و باستانی نفوذ تمدن و سیاست هخامنشی قلمداد میاز دایره

آمده بعد از تازش اسکندر، یکی از های پدیدز مانند سایر دولتدهند که دولت مائوریه نیدر این مورد گواهی می

هایی متحد، به سبک سیاست عصر هخامنشی بازتعریف شده های نظم هخامنشی بوده که در قالب استانبازمانده

سکندر شده تا پیش از ایادهای استان اند کهباستانی از جمله استرابو هم به صراحت نوشته نویسانتاریخاست. 

اند، و بعد از هجوم مقدونیان از نواحی شمالی جدا شدند و به شدههایی از دولت پارسی محسوب میخشب

برداشت عمومی کتابهای کالسیک نه تنها از نظر پویایی سیاست در  ،از این رو 10صورت دولت مستقلی درآمدند.

 باستانی نیز در تضاد است. نویسانتاریخصریح  نماید، که با نصّجهان باستان نامعقول و نامحتمل می

دوران سلوکوس ( نام داشت که همमौर्य चन्द्रगुप्त) 11گوپتا مائوریهچاندره دولت مائوریهبنیانگذار  

 13(، سندروکوتوسΣανδρόκυπτος) 12او را در منابع یونانی سَندروکوپتوس زیست.مقدونی می

(Σανδρόκοττοςیا آندروکوتوس )14 (ανδρόκοττοςنامیده ).گوپتا ی خاستگاه خانوادگی چاندرهدرباره 15اند

( داستان زندگی او ثبت 16رَکَشَسَه)مودْرَه ی کوچک وزیرنشانهی سانسکریت دانیم. در نمایشنامهچیز زیادی نمی

 و« کولَهینَه»اند. در این متن تبار وی با کلماتی مانند وی را به خاندان ناندَه منسوب دانستهجا آن شده و در

او را  ینوسیوستغربی هم  نویسانتاریختوصیف شده که نشانگر خاستگاه غیراشرافی اوست. در میان « لَهوْریشَ»

                                                           
10 Strabo, 15.2.9. 
11 Chandragupta Maurya 
12 Sandrokyptos 
13 Sandrokottos 
14 Androcottus 
15 Smith, 1870, Vol 3 : 705-6. 
16 Mudrarakshasa 
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ی مقدونیان بر شمال هند، مقاومت داند که توانست بعد از غلبهای از راهزنان میمردی از تبار فرودست و سردسته

  17نماید. ان مقدونی را کشتاربازمردم را در برابر ایشان سازمان دهد و سر

آمیخته و در جایی هم شخصیت مورد نظرش را های بسیاری دربا افسانه یوستینوسناگفته نماند که روایت 

گوپتا. یک متن قرون وسطایی به ای باشد به نانده، و نه چاندرهتواند اشارهنامد که میمی (Nandrumناندروم )

از شاهزادگان خاندان نانده و زنی از تبار داسَه )بومیان گوپتا فرزند یکی گوید که چاندرهمی ویشنوپورانانام 

ای به نام موریَه منسوب دانسته او را به طایفه مَهاوَمسَهی بودایی است. رسالهبوده « مورَه»غیرآریایی هند( به نام 

 ،بیندوسَرَه گوپتا، یعنیهم نوشته که پسر چاندره 18وَدَنَهدیویَهاند. متن ارتشتاران( تعلق داشتهی کشتریه )که به طبقه

ی بودایی رسالهدر اند. شده( محسوب می19بْهیشیکَتَهو پسرِ او آشوکا عضو رسمی کشتریه )کشتریه موردْهَه

اند. زیستهمی 21وَنَهی پیپالیهایی بودند که در منطقهی مَئوریَه بخشی از کشتریهکه طایفهآمده  20سوتَه پَرینیبْهَنَهمَها

 که بودا در آن زاده شد، خویشاوند بوده است.  ،ی شَکیَهنوشته که این طایفه با قبیله 22تیکَهمَهاوَمْشَمتن 

دانیم. پلوتارک نوشته که وقتی اسکندر به تاکسیال رفته گوپته چیز زیادی نمیی دوران کودکی چاندرهدرباره

اطالعش رساند که مردم مگده از شد، به دیدارش رفت و به بود، او که تازه در آن هنگام نوجوانی محسوب می

لشگر  به مرزهای ایران شرقیپ.م.  326اسکندر در  23شان نفرت دارند.شاهان دودمان نانده به خاطر تبار پست

پ.م.  340گوپتا را حدود گزارش باید زمان زایش چاندرهاین بر  بنا بود.رسیده تاکسیال  بهو در این هنگام  هکشید

او را رهبر یک نیروی سرکش محلی دانسته که با مقدونیان دشمن بوده و به پشتیبانی  در مقابل یوستینوسدانست. 

                                                           
17 Justin "Epitome of the Philippic History" XV-4. 
18 Divyavadana 
19 Kshatriya Murdhabhishikata 
20 Mahaparinnibhana Sutta 
21 Pippalivana 
22 Mahavamshatika 
23 Plutarch, Parallel Lives: Life of Alexander 62.9. 
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مردم طبقات پایین ایشان را از سرزمین خویش رانده است. انگار نخستین کنش سیاسی او، متحد شدن با راهبی 

علق داشته است. بعد او ت 25وَشنیی چَندرَهو غلبه بر حاکم مگده بوده، که به طایفه 24(चाणक्र्) به نام چانَکیَه

 استان هخامنشی گنداره پس راند.  از بر سرداران اسکندر که در منطقه باقی مانده بودند چیره شد و ایشان را

 

شخصی به نام گوپتا شاگرد چاندرههای بازمانده از آن دوران دوردست در این نکته توافق دارند که داده. 3

نامیده شده است. او در  27یا ویشنوگوپتا 26ت که در منابع دیگر کاوتیلیَهچانکیه همان کسی اس. استچانکیه بوده 

 ی تبار اوپوتره زاده شد. دربارهدر پتلی 28ی مردی برهمن به نام آچاریَه چانَکدر خانوادهپ.م.  350حدود سال 

وی دْرَمیال بوده  اند، چون یکی از القابدیگری هم وجود دارد، چنان که برخی او را دراویدی دانستههای روایت

حتماالً ا او در جوانی به تاکسیال سفر کرد که مرکز تبلیغ فرهنگ پارسی و 29اند.که امروز آن را با تامیل یکی گرفته

 م و هفتمقرون ششاش به و پیشینه آباد امروزین استهمان اسالمتقریباً  تاکسیالمرکز استان گنداره بوده است. 

دانند. اسم این شهر در میــ  پهلوانی نامدارــ گذار آن را پسر یا برادرِ راما دی بنیاناساطیر هنگردد. باز میپ.م. 

ترجمه شود. آن را در زبان  «ی ماری قبیلهشاهزاده»تواند به ( است که میTakshaçilaثریلَه )سانسکریت تَکشَه

نیز راه یافته است. بعدتر، ( Taxilla) ومی( و رΤαξίλαنامند و همین کلمه است که به یونانی )پالی تاکاسیال می

 نامیدند.  30لوها نیز با این شهر آشنا شدند و آن را چوچاشیچینی

                                                           
24 Chanakya 
25 Chandravanshi 
26 Kautilya 
27 Vishnu Gupta 
28 Acharya Chanak 

29 Iyengar, 1929: 325-326. 

30 Chu Ch'a-shi-lo 
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 ترین آثار تاریخی به دست آمده ازاین سرزمین در دوران داریوش بزرگ به قلمرو هخامنشی افزوده شد. کهن

آثاری از بناهای دوران  .م 2002در سال  31دهد.می فرهنگ ایرانی را نشان تأثیر ی بَهیر تعلق دارد،که به تپهجا آن

ای گیری تاریخی قطعیاین آثار هنوز به نتیجههر چند  هخامنشی با سبک پارسی در این شهر خاکبرداری شد،

زنی با روش دهد که سبک سکه( نشان می4ی بهیر )فاز ترین آثار به دست آمده از تپهکهن 32اند.منتهی نشده

آوری در شاهنشاهی هخامنشی رایج بوده و از این منطقه و این فن 33ر این قلمرو رواج داشته استی خمیده دمیله

ی بهیر در اواخر دوران توان نشان داد که شهرنشینی در تپهبر مبنای همین شواهد می 34به تاکسیال وارد شده است.

دهند که به افراد را به دست می ای ازجمشید هم سیاهههای ایالمی تختکتیبه 35هخامنشی شکوفا شده است.

ی خوراک دریافت هایی در آن حوالی سهمیهموریتأسرزمین هند، گنداره و رخج تعلق داشتند و برای انجام م

 ها و معیارهاینفوذ و ثبات فرهنگ پارسیِ هخامنشیان در تاکسیال تا دیرزمانی باقی ماند و روش 36اند.کردهمی

یک نشانه  37در کل شمال هند پخش شد.جا آن های وزنی مربوط بدان ازاستاندهپارسی در ضرب سکه و یکاها و 

چنان مه )یک و نیم قرن پس از انقراض هخامنشیان(پ.م.  های تاکسیال در پایان قرن سومآن که سکه تأثیر از این

 38دادند.را نمایش می «پارسی»در پشت خود تصویر 

بود. آجیویکه مسلکی  39بود، یکی از پیروان آیین آجیویکَهای برهمن برخاسته چانکیه که از خانواده

ها این دو آیین از میان رفت و تنتأسیس  بازمان هم تر بود وی کهنجَینطلبانه بود که از دین بودایی و ریاضت

شده،  قعاین منابع این آیین مورد حمله وا دو توان یافت. در هری کهن میجَینردپاهایی از آن را در منابع بودایی و 

                                                           
31 Beveridge, 1908: 22-24. 

32 Bahadar Khan et al, 2002. 
33 Marshall, 1951: 103. 

34 MacDowall and Taddei, 1978: 203. 

35 Allchin, 1995: 131. 

36 Seibert, 2002: 22. 

37 Cribb, 1983: 80-101. 

38 Bernard, 1987: 188-189. 

39 Ājīvika 
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د. از نمایی چشمگیر میجَیندو نظام بودایی و  قدمت بیشتر و وجوه شباهت چشمگیرش با هر با وجود این،و 

 ربوده باشد که بعدتر مهاویره و بودا زیی جَینـ  بوداییو دین  انگار این شکلی اولیه و آغازین از فلسفه ،این رو

را انکار  شان این میراثشاگردان به تدریجخود را ایجاد کردند و  آن، یا شاید به پیروی از آن، دستگاه فکری تأثیر

 نمودند. 

گوپتا و چانکیه به الگوی مرسومی شبیه است که در میان هند و ایرانیان باستان رواج داشته و ارتباط چاندره

ان شگردی را میانشاـ  داده و نوعی پیوند استادیسرداران و جنگاوران بزرگ را با مغان و دانشمندان پیوند می

نیم که به بیترین نمونه از چنین الگویی را در ارتباط گشتاسپ کیانی و زرتشت میکرده است. کهنبرقرار می

پسرش اسفندیار و پیامبر آریایی نیز تعمیم یافته است. بعدتر ارتباط آشوکا با راهبی بودایی را نیز در همین قالب 

از  گنجیده است. یعنی او به عنوان عضویوپتا با چانکیه نیز در همین قالب میگارتباط چاندرهاحتماالً  بینیم.می

ی جنگاوران کشتریه، چانکیه را به عنوان استاد و راهبر خود برگزیده و با مشاوره و پشتیبانی معنوی او طبقه

ش ماسه در تاکسیال و تهای چانیکهاز آموختقاعدتاً  دولتی بزرگ را طراحی کرده است. این برنامهتأسیس  یبرنامه

ت. شان تقویت شده اسهایبا نظم پارسی سرچشمه گرفته، و با دیدن چیرگی مقدونیان در منطقه و قتل و غارت

 ست. ی اقتصاد و سیاست و جنگ اترین متن هندی دربارهکه کهن ،شَستْرَهاَرتَهای باقی مانده به نام کیه رسالهاز چان

یک رهبر دینی هندو بود و جا آن ه دریکنبه تاکسیال وارد شد، چاپ.م.  326ر وقتی اسکندر د ،به این ترتیب

از طرف داریوش سوم بر این منطقه احتماالً  شد، کهمحسوب میــ  مبیکآمردی به نام ــ  از درباریان حاکم شهر

ک برای مبیآسیاست ه از ینماید که چانک. چنین میو چه بسا که شهربان استان گنداره بوده باشد راندفرمان می

ابراز ارادت به اسکندر و متحد شدن با وی برای تاختن بر هندیان موافق نبوده است. بعد از نبرد رود هیداسپ 

آشکارا با حضور مقدونیان در قلمرو آمبیک مخالفت کرد و نکیه اکه پوروشوتره از مقدونیان شکست خورد، چ
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کرد، دْهانَه که در آن زمان بر مگده حکومت میطقه رفت و از ناندهبرای یاری جستن از امیران هند شمالی به این من

 کرد. دتقاضای کمک کرد. اما او این درخواست را ر

سپاه اسکندر بعد از جنگ با پوروشوتامه و دیدنِ مقاومت شدید هندیان، از فرمان اسکندر سرپیچی کردند و 

که یکی از دالیل هراس ایشان، خبرهایی بود که از  از پیشروی به سوی رود گنگ سر باز زدند. پلوتارک نوشته

قدرت پادشاهی نانده به ایشان رسیده بود. به روایت وی، دودمان نانده در آن هنگام دویست هزار پیاده، هشتاد 

هزار سوار، و شش هزار پیل جنگی در اختیار داشتند و این باعث شد تا مقدونیان بازگشت را به پیشروی ترجیح 

اند که به راستی شاه مگده قدرت اند و فرض کردهمعاصر این اعداد را جدی گرفتهنویسان تاریخخی ازبر 40دهند.

گوپتا هم برای فتح این سرزمین ارتشی به همین بزرگی را نظامی چنین بزرگی را در اختیار داشته است، و چاندره

از تشکیل دولت مائوریه وحدت سیاسی این برداشت به کلی نادرست است. تا پیش اما  41.ه استسازماندهی کرد

 هایهای بزرگ در شمال هند وجود نداشتند و چنان که از گزارشو نهادهای دولتیِ الزم برای سازماندهی ارتش

 هخامنشی تعلقهای استان یافته بههای بزرگ و سازمانآید، تنها ارتشمیبازمانده از سفر جنگی اسکندر بر

در  ،باال به چند هزار تن یااند که شمارشان دستای وجود داشتهتنها جنگاوران قبیله اند. در فراسوی ایشانداشته

تازه در یده است. رسبیست هزار تن میتا حالتی استثنایی مثل سپاهیان قبایل متحد زیر فرمان پوروشوتامه، به ده 

ان هخامنشیِ استان هند بوده توان زد آن است که پوروشوتامه در اصل شهرباین مورد هم حدس نیرومندی که می

ته شماری کمتر از این داشقوای زیر فرمان شاه مگده احتماالً  که تصمیم گرفته در برابر مقدونیان مقاومت کند.

ی اقتدار این دولت از پیشروی دلسرد شده باشند، اما به نظرم است. بعید نیست سربازان اسکندر به خاطر آوازه

 ت. شان بسنده بوده اسنشینیو عقب وتامه دادند برای تغییر سیاستا پوروشدر نبرد ب که تلفات فراوانی

                                                           
40 Plutarch, Parallel Lives, "Life of Alexander" 62.1-4. 
41 Mookerji, 1988 [1966]): 31, 28–33. 
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 ،قلمرو شمالی هندگشت میان هندیان به دنبال متحدی برای راندن مقدونیان میدر آن هنگام که چانکیه در 

، از ی سیاسی هخامنشیان بودو بخشی از حوزه گذشته از استان هند که در اطراف رود سند قرار داشت

یکی از این  42شد.ای رهبری میای قبیلهیک توسط سرکرده شد که هرهایی کوچک تشکیل میمیرنشینا

امیری به نام مگده در زمان زندگی ها شهر مگده بود که رهبرانش از دودمان نانده برخاسته بودند. امیرنشین

ز ساخت قدرتی متمرکچنان هم ل شد، امای رود گنگ تبدیها در حوزهنه به نیرومندترینِ این امیرنشینردَوَناندی

 در این منطقه غایب بود.زمین ایرانترِ درون های قدیمیو بزرگ شبیه به دولت

ارش طبق گزگوپتا ارتباط یافت و پیوندی نیرومند میان این دو برقرار شد. با چاندره ،در نهایت ،چانکیه

ی متحد شد. در رساله 44ای به نام پَرَوَتکَهدا با یک رهبر قبیلهگوپتا ابتچاندره43«دوتَهویسَکَه»و « وَکشَسهمودرَه»

ه راندهای هیمالیا فرمان میهم چنین چیزی نوشته شده، و آمده که که این مرد بر کوهپایه 45پَریسیشتَه پَروانی جَین

ر پشت سرِ نی دگوپتایی که با تاکسیال پیوندهای روشنی داشته، از سرزمیبعید است چاندره با وجود این،است. 

اند معاصر این مرد را همان پوروشوتامه دانستهنویسان تاریخبرخی از ،دشمن خود یارگیری کرده باشد. از این رو

با  46که با اسکندر جنگید و بعد از بازگشت مقدونیان در شرق رود هیداسپ توانست موقعیت خود را حفظ کند.

ا زیر فرمان ارتشی راحتماالً  گوپتااحتمالی با پوروشوتامه، چاندرهتوجه به پیوندهای چانیکه با تاکسیال و اتحاد 

سربازان او  اند. یعنیپوتره برخاسته بودهی میان تاکسیال و پتلیداشته که سربازانش از مردمِ مستقر در فاصله

 سی بودهپاری شدهدولتِ تازه منقرض انشهروند چه بسا کهزیسته و در همسایگی استانی هخامنشی می مستقیماً

 ند.شاب

                                                           
42 Shastri, 1967: 26. 
43 Visakhadutta 
44 Parvatka 
45 Parisishtaparvan 
46 Marshall, 1951: 18. 
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 اش بود تاخت و شاهترین واحد سیاسی همسایهها به دولت مگده که قویای از جنگگوپتا در زنجیرهچاندره

رد در این م ،پوتره را فتح کرد. به این ترتیب( را شکست داد و خودِ پتلی47سالَهنانده( و سپاهبد مگده )بَدرَه)دهانَه

کند. اسکندر در تأسیس  پ.م، موفق شد دولت بزرگ مائوریه را 321، یعنی در زمانی که تازه بیست سال داشت

 طلب هموار ساخت.و آشوبِ بعد از آن موقعیت را برای فراز آمدن این شاه جوان و جاه درگذشتپ.م.  323

ر در سکندالشگرکشی  که بعد ازرا پیشین هخامنشی پیشروی کرد و مقدونیانی های استان به سوی اگوپتچاندره

 . این دوندر را نیز به قتل رساندشده توسط اسکمنطقه باقی مانده بودند کشتار کرد. او دو تن از شهربانان منصوب

  48نیکانور و فیلیپ بودند.

پ.م.  316جنوب غربی شاهنشاهی هخامنشی در های استان های مقدونی درواپسین بقایای اردوگاه احتماالً

توان حدس زد که سرداران میجا آن ه از هجوم اسکندر کشتار شده باشند. این را ازماندسرکوب شده و سربازان باز

و شهربانانی که در زمان تازش اسکندر در این منطقه به قدرت رسیده بودند تا این تاریخ قلمرو خود را رها کردند 

 317یران غربی کوچیدند. در اردوی مقدونیان در قلمروهای فتح شده باشد، به اقاعدتاً  هایی که بایدو با ارتش

پیتون پسر پ.م.  316اودموس که پنجاب را در اختیار داشت این منطقه را ترک کرد و به غرب رفت و در پ.م. 

وپتا و گی چاندرهرومی نیز حملهنویسان تاریخ آگنور نیز از استان هندِ هخامنشی خارج شد و به بابل بازگشت.

ید، کشلشگر  اند که وقتی سلوکوس به ایران شرقیاند و گفتهقرار دادهکید تأ راندن مهاجمان مقدونی را مورد

  49لح کند.ص گوپتاچاندرهنتوانست در میان مردم این منطقه پایگاهی برای خود بیابد و در نتیجه ناگزیر شد با 

مل بخش عیینیرویی رهاچون هم زمینایرانگوپتا در جریان حمله به جنوب شرقی نماید که چاندرهچنین می

د )پنجاب( روکرده و از پشتیبانی مردم برخوردار بوده باشد. این که قلمرو او بعد از این عملیات استان هرات، هفت

                                                           
47 Bhadrasala 
48 Boesche, 2003: 9–37. 
49 Junianus Justinus, Historiarum Philippicarum libri XLIV, XV.4.19. 
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گرفته، نشانگر آن است که خاستگاه قدرت وی در اصل همین منطقه بوده است. ی هخامنشی را در بر میو گنداره

ی تاکسیال برخاسته، پادشاهی مگده را به ه همراه استادش از منطقهبخشی بوده که بگوپتا در واقع نجاتچاندره

جنوب های استان عنوان گرانیگاهی برای بسیج نیرو در شمال هند فتح کرده، و بعد از آن باز به سوی تاکسیال و

 را از مقدونیان پاکسازی کرده است. جا آن شرقی هخامنشی بازگشته و

اش با سلوکوس است. روشن دهد، رویاروییگوپتا را نشان میقدرت چاندرهای ماهیت آنچه بهتر از هر داده

ت شده به دست مقدونیان را از دسنگریسته که بخشی از قلمروی فتحکسی میچون هم است که سلوکوس به او

ای تیجهبه ننبرد این دو  با وجود این،ها ادعا داشته است. ایشان بیرون آورده است و در ابتدای کار بر این سرزمین

پوشی از ادعا بر ایران جنوب شرقی وا چنان قطعی و ماندگار منتهی شد که شاهان بعدی سلوکی را به چشم

ید آمیهای فرعی چنین بردادهاما از  ،هایی دقیقی در مورد رویارویی نظامی این دو شاه در دست نداریمداشت. داده

های جنوبی ناگزیر شد سرزمین، در نهایت، باشد. او که سلوکوس از هماورد هندی خود شکست سختی خورده

هایی گوپتا واگذار کند و در مقابل به دریافت چند پیل جنگی دل خوش دارد. سرزمینایران شرقی را به چاندره

 51و هندوکوش )پاروپامیسادای( بوده است؛ 50گوپته در این نبرد به دست آورد، رخج، گدروزیا، هراتکه چاندره

ا فتح گوپتهخامنشی گنداره و پنجاب و هند است که پیشاپیش توسط نیروهای چاندرههای استان از و این جدای

یابیم که مگاستنس تا پیش از این نبرد در دربار شهربان مقدونی میدرجا این شده بود. تازه بودنِ فتح رخج را از

اسی هم شنهای سکهتحلیلاند. داشته و بنابراین بخشی از سپاه اسکندر در این منطقه چیرگی 52رخج ساکن بود

                                                           
50 Strabo, XV, 724. 
51 Majumdar, 1977. 
52 Arrian, Anabasis Alexandri v,6. 
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ی هندوکوش و رخج بخشی از پادشاهی مائوریه بوده دهد که از همان ابتدای عصر پسااسکندری ناحیهنشان می

 53است.

 م دری خیزش مردگوپته و دولت مائوریه بیش و پیش از آن که دولتی هندی باشد، نتیجهبنابراین چاندره

ن مورد امروز در اینویسان تاریخ پیامد بیرون راندن مقدونیان از منطقه بوده است. پیشین هخامنشی وهای استان

 54گرفته است.گوپتا افغانستان و پاکستان و بلوچستان را در بر میی قدرتمند قلمرو چاندرهتوافق دارند که بدنه

 شرقی شاهنشاهی دانست. جنوب های استان نظم هخامنشی درمستقیم ی توان این دولت را ادامهبنابراین می

نظم نوپای سیاسی که بعد از فروپاشی دولت هخامنشی در این منطقه شکل گرفت، از همان ابتدای تازش 

گرفت. هفده سال پس از قدیمی را در بر میهای استان مقدونیان آغاز شد و تا زمان مرگ اسکندر سه تا از

کوس تثبیت شد و چهار استان هخامنشی دیگر را نیز به فروپاشی هخامنشیان، این دولت نوپا با چیرگی بر سلو

هیچ ردپایی از خود به جا  زمین، مقدونیان عمالًی جنوب شرقی ایراندر گوشه ،قلمرو خود افزود. به این ترتیب

رود رانده شده و هفت از گنداره، هندپ.م.  320پس از تازش اسکندر تا  درنگبینگذاشتند. مقدونیان و یونانیان 

جا آن ان را ازمقدونیی بدنهطی پانزده سال بعد پاکستان، افغانستان و بلوچستان را گرفت و گوپتا چاندره .دندبو

رخی ها بعد بتا سالهر چند  استقرار جمعیت مهاجم مقدونی در ایران شرقی ناممکن گشت. ،به این ترتیب راند.

بخش ند و به نوعی صلح و آشتی با این نیروهای رهاییهایی از ایران شرقی باقی مانداز امیرانی مقدونی در بخش

 دست یافتند. 

                                                           
53 Bernard, 1980: 85-88. 
54 Smith, 1998. 
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اند که مرزهای هاند. گفتگوپتا را در بیشتر منابع بسیار گسترده و بزرگ دانستهی جغرافیایی نفوذ چاندرهدایره

و در  ،56ر، در غرب به افغانستان و بلوچستان، در شمال به نپال و کشمی55قلمروی او در شرق به آسام و بنگال

بسیار بزرگ است و بعید است در غیاب ساختارهای سیاسی  یرسیده است. اما این قلمرویجنوب به دکن می

 ای را فتح کند و در قالب یک دولت سازماندهی نماید. ، یک تن به تنهایی توانسته باشد چنین دامنهقدیمی

 د.تراز به رسمیت بشناسعنوان شاهی همگوپتا خورد، باعث شد تا او را به شکستی که سلوکوس از چاندره

افت پانصد ، و در مقابل دریگوپتاچاندرهاند که او برای استوار ساختن پیمان صلح با یونانی نوشتهنویسان تاریخ

سفیری مقدونی به دربار چنین هم سلوکوس 57آورد.گوپتا دررنلیا را به عقد چاندرهپیل جنگی، دختر خویش کو

( از یونانیان بومی آناتولی بود که برای مدتی Μεγασθένης) 58کرد و این همان مگاستِنِسگوپتا گسیل چاندره

ز آمیبه روابط دوستانه و صلحچنان هم گوپتاسلوکوس و چاندره 59در رخج نزد شهربان سیبورتیوس اقامت داشت.

ه نزد سلوکوس رفت و برایش گوپتا باند که از سوی چاندرهخود ادامه دادند و منابع یونانی از پیکی یاد کرده

ای هتا نسل ارتباط دیپلوماتیک دربار سلوکی و مائوریه 60ی قدرت مردانگی را به عنوان هدیه برد.داروی افزاینده

به دربار مائوریه گسیل  61دوسارَه سفیر دیگری به نام دِیماکوسنادامه داشت. چنان که در دوران بیچنان هم بعد نیز

  63نام داشت. 62مقدونی مصر نیز سفیری به دربار مائوریه فرستاد که دیونوسیوسشد. در عصر آشوکا شاه 

 

                                                           
55 Vaughn, 2004: 440–459 [442]. 
56 Goetz, 1955: 61–74. 
57 Tarn, 1940: 84–94; Bosem, 2003. 
58 Megasthenes 
59 Arrian, Anabasis Alexandri, v,6. 
60 Athenaeus of Naucratis, "The deipnosophists" Book I, chapter 32 Ath. Deip. I.32. 
61 Deimakos 
62 Dionysius 
63 Pliny the Elder, "The Natural History", Chap. 21. 
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کرد، صاحب پسری تأسیس  گوپتا پادشاه نانده را شکست داد و دولت خود رادر همان سالی که چاندره. 5

 به جایش بر گیری کرد، این پسرگوپتا از سلطنت کنارهکه چاندرهپ.م.  298نامید. در  64شد که او را بیندوسَرَه

یا  65را آمیتروخاتِس این شاهزادهتخت نشست و قلمرو خود را به سوی جنوب گسترش داد. یونانیان 

است، که لقب وی بوده و  67گْهَتَهی سانسکریتِ اَمیترَهشده از کلمهخواندند که شکلی یونانیمی 66آلیتروخادِس

دهد که مفهوم مهر )میتره( در ادبیات سیاسی نشان می این نامدهد. معنی می« (شکنانپیمانمهردروجان )ی کشنده»

 وستااشکن و مهردروج همان است که در دولتِ نوپا با داللتی ایرانی کابرد داشته است. لفظِ اَمیترَه به معنای پیمان

 یابد.نیز سابقه دارد و به خصوص در منابع عصر اردشیر دوم به بعد بسیار رواج می

اند که نام اصلی این فرد آوردهچنین هم 68«.مردِ بی دشمن»شَترو بوده، که یعنی اَجاتَه این شاهزادهلقب دیگر 

 71ثبت شده است. 70«وَلیکَتَهراجَه»ی جَینی ی نام بیندوسره داستانی هست که در رسالهبوده است. درباره 69سیمْهَسِنَه

سم  یبت به زهر، در غذای او به مقدار اندکگوپتا نسه برای ایمن ساختنِ بدن چاندرهدر این متن آمده که چانکی

که از این موضوع خبر داشته باشد، غذایش را با زن باردارش دوردْهَرَه آنگوپتا بیریخت. یک بار چاندرهمی

شریک شد. این بانو که تنها هفت روز تا زایمان فاصله داشت، با خوردن غذای مسموم بالفاصله فوت کرد. 

درنگ شکم ملکه را شکافت و نوزاد را از آن بیرون شد و از ماجرا خبردار شد و بی ه همان لحظه واردیکنچا

دها او بع ،ای آبی را بر سرش ایجاد کرد. از این روای از زهر به پیشانی او رسید و لکهقطره با وجود این،کشید. 

ها از این رو کارگشاست که و لقب هامرور این نام 72ای بر سر دارد.را بیندوسره نامیدند، یعنی کسی که بند و لکه

                                                           
64 Bindusara 
65 Amitrochates 
66 Allitrochades 
67 Amitraghata 
68 Strabo, II,I, 9. 
69 Simhasena 
70 Rajavalikatha 
71 Geiger, 1908: 40. 
72 Srinivasachariar, 1989: 550. 
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دهد. این که اش نشان میگیریچارچوب معناییِ حاکم بر ادبیات سیاسی دولت مائوریه را در پگاهِ شکل

گذاشته، به خودیِ خود پیوندهای نزدیک او « اوژنمهرضد»نامیده و لقبش را « بَندسَر»گوپتا پسر خود را چاندره

 هد. درا با سپهر ایرانی نشان می

نقش ان چنهم بیندوسره در بیست و دو سالگی بر تخت نشست و با راهنمایی چانکیه حکومت کرد. این مرد

ی دولت مائوریه به دست وی بر پا شده باشد. یک هنماید که شالودکرد و چنین میوزیر را برای او ایفا مینخست

اش غلبه کند ره بتواند بر شانزده قلمروی همسایهگوید که چانکیه کسی بود که باعث شد تا بیندوسمتن تبتی می

میان »از اند که منظور این متن هندی امروزین ادعا کردهنویسان تاریخ و قدرت خود را در میان دو آب بسط دهد.

ود مقصاحتماالً  آید ونمیده است. اما از متن چنین چیزی براقیانوس آرام و دریای عمان بو میانی فاصله «دو آب

ه به عنوان ک هآشوکا و سوسیمَ یهای میان هیرمند و گنگ بوده است. بیندوسره دو پسر داشت به نامی فاصلهاصل

کردند. در دوران حکومت او مردم تاکسیال دو بار و تاکسیال زیر نظر پدرشان فعالیت می جاینحاکم شهرهای او

رکوب بوده است. بیندوسره در س هی سوسیمهاکم یکی از آنها به دلیل ستمگریسر به شورش برداشتند که دست

 شورش دوم ناکام ماند و این کاری بود که پسرش آشوکا بعدتر به انجام رساند. 

 

نام  73به جای پدرش بر تخت نشست.پ.م.  269زاده شد و در پ.م.  304( در سال अशोक. آشوکا )6

 74اپْریاش خود را با لقبِ دِوانامکتیبه پارسی است. او در« سوگبی»و همتای « درد و غمبی»آشوکا به معنای 

مهربان با »است که یعنی  75است. لقب دیگرش پیَدَسی« محبوب و مورد توجه خدایان»شناسانده که به معنای 

                                                           
73 Thapur, 1973/ 1980: 51. 
74 Devānāmpriya 
75 Piyadasī 
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 76(अशॊकवदन)آشوکاوَدانَه:  روایت آشوکاثبت شده که میالدی داستان زندگی او در دو متن از قرن دوم «. همه

: 78وَمْسَه)مَها ی بزرگسالنامهی به نام النکایشوند. متنی سریخوانده می 77دانَه()دیویاوَ روایت خدایانو 

මහාවම්ස پردازد. در سینهالی( هم هست که به شرح زندگی او می 

خوانیم می آشوکاودانهی این زن را در ین توضیح دربارهتراند که نام مادرش دَرما یا دَمّا بوده است. مفصلگفته

ی بوده است. او دختر شاه چَمپا بود که بر منطقه 79دْرَنگیی شاه بیندوسره، سوبْهَهاش اسم ملکهکه به گزارش

دانسته  80دَکَلیانینیز همین ماجرا را روایت کرده، اما نام مادر آشوکا را جَنَپَه دیویاودانهکرد. گَنَه حکومت میتِلَن

مندی ، دانشهی ازدواجش با شاه مائوریجیویکه بود و واسطهی منابع توافق دارند که این زن از پیروان آهمه 81است.

گفتیم که بیندوسره نیز مانند چانکیه از پیروان این کیش  82وَتسَه بود که به همین فرقه تعلق داشت.به نام پیلیندَه

 آرا و عقاید این فرقه پدید آمده باشد.  تأثیر نماید که دولت مائوریه زیربوده و بنابراین چنین می

 اش ازهای بدنی و دالوریاز خود داشت، اما به زودی به خاطر توانایی تربزرگ آشوکا چندین برادر ناتنی

ای بسیار ماهر بود و یک بار شیری را تنها با یک عصای چوبی به قتل گویند شکارچیدیگران ممتاز شد. می

وجاین برگزیده شد، و این دورانی بود که ی بیندوسره به عنوان حاکم شهر ادارزمام رساند. او در اواخر دوران

( نوشته که .م 1575 ـ1634) 83داخلی دست به گریبان بود. المایی به نام تارَناثَه دولت بزرگ مائوریه با ناآرامی

چانکیه به نمایندگی از بیندوسره شانزده امیر را از میان برد و در قلمرو ایشان سروری یافت. برخی از نویسندگان 

اند. اما با توجه به شورش شهرهای ی دولت مائوریه به سوی جنوب و فتح دکن دانستهه معنای توسعهاین را ب

                                                           
76 Aśokāvadāna 
77 Divyāvadāna 
78 Mahavamsa 
79 Subhadrângî 
80 Janapadakalyānī 
81 Sarao, 2007: 89. 
82 Singh, 2008. 
83 Tāranātha 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ashokavadana
http://en.wikipedia.org/wiki/Divyavadana
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مهمی مانند تاکسیال بعید است دولت مائوریه در این زمان توانایی الزم برای چنین گسترشی را داشته باشد. به 

ریه و تمرکز قدرت به دست چانکیه احتمال زیاد این اشاره به پیگرد و کشتار اشراف سرکشِ درون دولت مائو

ن چناهم ها تا زمان مرگ بیندوسره ادامه یافت. طوری که در این هنگام شهر تاکسیالکند. این ناآرامیداللت می

 در فرو نشاندن آن درمانده بود. ــ  که ولیعهد بیندوسره هم بودــ در حال شورش بود و حاکم آن سوسیمه 

از پشتیبانی چندتن از درباریان پدرش برخوردار بود، به یاری وزیری به نام  نوشته آشوکا که دیویاوندانه

های نوک تیز ای چید و برادرش را فریفت و او را به چاهی فرو افکند که درونش را از مرجاندسیسه 84گوپتارادَه

د و از میان ایشان تنها برادرش را به قتل رسان 99پر کرده بودند. بعد آشوکا به کشتار سایر شاهزادگان پرداخت و 

نماید که در این میان جنگی داخلی در گرفته باشد، چون بیندوسره چنین می 85یک تن یعنی تیسا را زنده گذاشت.

اما آشوکا تازه چهار سال  ،درگذشت و سوسیمه انگار مدت کوتاهی پس از آن کشته شده باشدپ.م.  273در 

 رت را به دست بگیرد. توانست تاجگذاری کند و قدپ.م.  269بعد در 

شوار هایی دگویند بعد از دست یافتن به قدرت آزمونآشوکا به ظاهر شاهی ستمگر و خونخوار بوده است. می

ه پانصد اند کآوردهچنین هم برای سنجیدن وفاداری درباریانش ترتیب داد و پانصد تن از ایشان را به قتل رساند.

گاه شکنجهچنین هم ان به او توهین کرد، همه را زنده زنده سوزاند. اوزن در حرم خود داشت و چون یکی از ایش

 «چَند آشوکا»نامیدند. به دلیل این کارها بود که مردم او را مخوفی ساخته بود که مردم آن را دوزخِ روی زمین می

 آور.نامیدند، یعنی آشوکای هراسمی

شگر ل های قدرتش کرد و به گوشه و کنارپایه ت سالِ بعد از به قدرت رسیدنش را صرفِ تحکیمشآشوکا ه

شده نادو در جنوب هند کشیده میهای پامیر در شمال افغانستان تا تامیلی دولت او از کوهاند که دامنهکشید. گفته

                                                           
84 Radhagupta 
85 Singh, 2008. 
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 تی از وجودشناخای باستاننماید و نشانهگرفته است، اما این سخنان افسانه میو بنگالدش و برمه را نیز در بر می

افغانستان و پاکستان و چنان هم دانیم که اومی با وجود این،دولتی چنین عظیم در هندِ آن دوران وجود ندارد. 

 رانده است. بلوچستان امروزین را در اختیار داشته و بر هند شمالی تا مرزهای نپال فرمان می

فت که مشهورترین و آخرین نبردش توان دریامیجا این ازکه زیر نظر آشوکا قرار داشت را کشوری مرزهای 

( دولتی کوچک در هند شمال شرقی بود که امروز استان اوریسا कळ िंगکالینگا ) 86فتح شهر کالینگا بوده است.

 ای به همین نام گرفته که بین رود گنگشود. بر اساس گزارش مگاستنس این دولت نام خود را از قبیلهخوانده می

پایتخت این مردم را پارتالیس نامیده و گفته که ارتش این دولت شصت هزار پیاده  مگاستنس 87زیستند.و دریا می

مردم این منطقه بعدها نویسا شدند و از خط کالینگا  88و هزار سوار و هفتصد پیل جنگی را در اختیار داشته است.

مردم  شود کهعلوم میکردند که از خط براهمی مشتق شده است. بر اساس متون بازمانده با این خط ماستفاده می

طِ ترین خی آن است و نزدیکاند. خط اوریا در هندِ امروزین بازماندهگفتهکالینگا به زبانی دراویدی سخن می

ی زنده است که به براهمی باستانی شباهت دارد. در زمان آشوکا این منطقه شاه نداشت و به همین دلیل درباره

دیا( پی ویکیدانشنامه بوده باشد، جای بحث هست. در مراجع امروزین )مثالًبرپا جا آن دولتی در این که واقعاً

شک خطاست و از تعمیم که این منطقه دارای یک دموکراسی و نظام پارلمانی بوده است! سخنی که بی نوشته

به سبک  و ای بودهکالینگا در این هنگام قلمروی قبیلهاحتماالً  نهادهای سیاسی مدرن به گذشته برخاسته است.

د و این نظمی است که در انهراندای بر آن حکم میسپیدان قبیلهمرسوم در جهان باستان، شورایی از ریش

 های دوران بودا هم وجود داشته است.«جمهوری»

                                                           
86  Mohapatra, 1986: 10. 
87 Megasthenes, fragm. XX.B. (in: Pliny, Historia Natura, V1. 21.9–22. 1.) 
88 Megasthenes, fragm. LVI(in: Pliny, Historia Natura VI. 21. 8–23. 11. 
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داد. از یهایش را نشان ماندازیترین جنگِ آشوکا بود و حدِ نهایی دستکنندهین و تعیینتربزرگ نبرد کالینگا

توان حد جنوبی دولت مائوریه را در زمان آشوکا به اوریسای امروزین محدود دانست، و این بدان می ،رو این

است، ی می آن را در دست نداشته و چنان که فرضیهی هند، یا حتا بخش عمدهقارهمعناست که این دولت کل شبه

فرضی ند تا اوریسا پیشروی کرده است. پیشبوده که به تدریج در شمال هــ  و نه هندیــ  بیشتر دولتی ایرانی

هندی وجود دارد و آن هم این که اعتقاد دارند آشوکا در زمان حمله به اوریسا تمام نویسان تاریخ در آرای بیشتر

برای رد  89ی کوچک را تنها برای کسب حیثیت فتح کرده است.هند جز اوریسا را در دست داشته، و این منطقه

ی وجود ندارد شناختی تاریخی یا گواه باستاناست به این حقیقت اشاره کنیم که هیچ اشاره فرض، کافیاین پیش

ه قوای دهد کتر از اوریسا را نشان دهد. جنگ کالینگا هم نشان میهایی جنوبیبخش تای دولت مائوریه که توسعه

تی اند به سخاند و توانستهشدهی این منطقه هماوردی شایسته برای ارتش آشوکا محسوب میچند ده هزار نفره

 هگوپتا که در قدرتش بحثی نیست نیز به این منطقدر برابرش مقاومت کنند. پیش از آشوکا، پدربزرگش چاندره

ا اش را دفع کرد. دشوار بودن این نبرد برای آشوککشیده بود، اما از پیشروی باز ماند و مقاومت بومیان حملهلشگر 

ر گوپتا و چه در عصچه در دوران چاندره ،دم کالینگا نشانگر آن است که دولتِ مائوریهی مرو مقاومت سرسختانه

شده یتراز با کالینگا محسوب مهم ،، اماتربزرگ و دولتی ی هند نبودهقارهبه وسعت کل شبهسیاسی  یآشوکا، غول

باقی ماند و بعد از ضعیف شدنِ ان چنهم فهمیم که کالینگا بعد از پیروزی خونین آشوکامیجا آن است. این را از

الف بر خ ،آمد. بنابراین تصویر هندِ عصر آشوکابه صورت نیرومندترین دولت هند درپ.م.  مائوریه در قرن دوم

ای را در خود ادغام مانده در گوشهنظر غالب، یک دولت متحد و سراسری هند نیست که استانی کوچک و باقی

                                                           
89  Mohapatra, 1986: 12. 
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 هندی سر و کار داریم که پایگاهش و آغازگاهشـ  ا یک واحد سیاسی ایرانیبجا این کرده باشد. برعکس، در

 تا حد نهاییِ قلمرو کالینگا توسعه یافته است. جا آن هخامنشی قدیمی است و ازهای استان

کالینگا آخرین شهری بود که آشوکا به ضرب شمشیر گشود و پس از آن دیگر به جنگ نرفت و جایی را با 

توان در همان حدی دانست که بعد از گشودن ی قلمرو او را میحد نهایی توسعه ،به این ترتیبزور فتح نکرد. 

آثاری  یدهد، مرور سیاههی گسترش دولت مائوریه را نشان میکالینگا بدان دست یافته بود. شاهد مهمی که دامنه

 ثبت ردپای خویش در تاریخ شاهی پرکارها و است که از آشوکا به جا مانده است. آشوکا از نظر برافراشتن یادمان

توانیم اطمینان داشته باشیم که او در تمام مراکز مهم قلمرو خود آثاری یادمانی می ،و کوشا بوده است. از این رو

ال و تاکسیهای استان پرادش و بیهار در هند،اوتارپرادش و مَدهَههای استان به جا گذاشته است. این آثار تنها در

ت او ی نفوذ دولاند. این بدان معناست که دایرههایی از جنوب افغانستان یافت شدهپاکستان، و بخشسوات در 

جا نآ اش جنوب افغانستان و پاکستان امروزین بوده و ازی مرکزیهستهی هند گسترش نیافته و قارهی شبهبه بدنه

شود که چند های بازمانده از آشوکا معلوم میاز کتیبه اندازی کرده است.ای در شمال هند نیز دستبه باریکه

ها به چگونگی گرویدن او به دین بودا، تمام کتیبهتقریباً  موضوع محدود در مرکز توجه او قرار داشته است.

شمردن قوانین و رهنمودهایش برای زندگی بر اساس موازین بودایی هایش برای گسترش این آیین، و برشتال

ی لومبینی که زادگاه بوداست بازدید کرده و آید که او از دهکدهمی( برBb1ی ستون )بهشود. از کتیمحدود می

 را به پاس وی از مالیات معاف کرده است. جا آن مردم

ن اسناد، اند. بر اساس ایمنابع تاریخی به دقت رخدادهای منتهی به گرویدن آشوکا به دین بودایی را ثبت کرده

اند که او الینگا آغاز شد. این نبرد در نهایت با پیروزی آشوکا پایان یافت. اما نوشتهتحول روحی آشوکا از جنگ ک

ده هزار تن از سربازان خود را در جریان این نبرد از دست داد و خشمگینانه به کشتار مردم غیرنظامی روی آورد 
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که در نزدیکی میدان  ،رود دایَهطوری که آب بهو روی هم رفته صد هزار تن از اهالی کالینگا را به قتل رساند 

 نبرد جاری بود، از خون ایشان به سرخی گرایید. 

کرد، زنی به نزدش رفت و گویند زمانی که آشوکا بعد از جنگ در میدان انباشته از کشتگان گردش میمی

ز کردار اگهان ابعد از آن بود که آشوکا ن ،«ای، دیگر برای چه زندگی کنم؟تو پدر، شوهر و پسر مرا کشته»گفت: 

ی کالینگا ناگهان آشوکا را از جنگ و خونریزی بیزار کرد و باعث شد به آیین کشتار وحشیانهخود پشیمان شد. 

ای نوشته هاش را در کتیباو ماجرای تحول روحیبودایی بگراید و به عنوان پرشورترین مبلغ این دین فعالیت کند. 

 اشب خدایان، شاهِ نیکوکار )آشوکا(، هشت سال پس از تاجگذاریمحبو» و برای ما به یادگار گذاشته است:

کالینگا را فتح کرد. صد و پنجاه هزار تن رانده شدند. صد هزار تن کشته شدند و شمار فراوان دیگری مردند. بعد 

از آن که کالینگا تسخیر شد، محبوب خدایان در دل گرایشی نسبت به درمه احساس کرد، مهری نسبت به درمه 

 .90«های دَمَّه در قلب خود یافت. حاال محبوب خدایان احساس پشیمانی عمیقی از فتح کالینگا داشتو آموزه

ترین سندی است که فاتحی از خود به جا گذاشته و در آن بابت پیروزی ی عجیب، نخستین و کهناین نبشته

کالینگا که پ.م.  261 بعد از سالآشوکا  ،به این ترتیبدر یک نبرد و فتح یک سرزمین ابراز پشیمانی کرده است. 

آزاری )آهیمسَه( دیگر به جنگ نرفت. او دین بودایی اختیار کرد و برای نخستین بار سیاستی مبتنی بر بی، را گرفت

مهرِ سنگهه، مهرِ یعنی میهرَه )( با همکاری خواهر دوقلویش که سنگهَهमहेन्द्र) 91را وضع نمود. پسر او مَهیندرَه

 052ـ012) 92پیَتیسَهالنکا منتقل کرد. در این زمان شاهی به نام دِوَنَمام گرفته بود، آیین بودا را به سریانجمن( ن

شان در زمانی به نزد شاه بار یافتند که تازه از شکار غان با همراهانلراند. این مب( بر این سرزمین فرمان می.پ.م

                                                           
90 Rock Edict No.13 (in: Dhammika,1994). 
91 Mahendra 
92 Devanampiyatissa 
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ودا اش آنوال و درباریان به آیین بسخنرانی ایشان، شاه و ملکهفارغ شده بود و درگیر برگزاری بزمی بود. بعد از 

ها در این مهیندره پس از آن مدت 93گرویدند و مجلس شکار به نخستین نشست بوداییان سریالنکا تبدیل شد.

بودایی را به زبان سینهالی که در سریالنکا رواج داشت ترجمه کرد. او را پدر ادبیات  سبد سهسرزمین ماند و 

د که اند و او نخستین کسی بوچون انگار مردم این سرزمین تا پیش از ورود وی نویسا نبوده ،اندینهالی دانستهس

 ی متون بودایی به نوشته درآورد. این زبان را در قالب ترجمه

کنار واستوپا و معبد بودایی در گوشه دین رسمی دولت مائوریه را بودایی قرار داد. هزارانپ.م.  260آشوکا در 

گریزانه را در پیش گرفت. حتا شکار جانوران را ممنوع کرد و مهربانی با ساخت و سیاستی ضد خشونت و جنگ

هایی آراست هایی را که بر افراشته بود، با کتیبهها و تندیسزندانیان و مجرمان را باب کرد. او شمار زیادی از ستون

مورد « کودکان»یا « فرزندان»تابع او در این متون با عبارتِ و در آنها اصول اخالقی خویش را شرح داد. مردم 

ترین اثر تاریخیِ مشهور هندی است و نقش اند. ستونی که او در شهر سارناث برافراشته، کهناشاره واقع شده

ایرانی هستند. بر فراز این ستون کامالً  شدهشده است. جالب آن که نمادهای یادپرچم هند از عالیم آن گرفته 

شود که طبق سنت هنری هخامنشیان ساخته شده است. او بر این ستون نوشته که: تندیس چهار شیر دیده می

پدر هستم. همان طور که پدر شادمانی و خوشبختی چون هم شانی مردمان فرزندان من هستند. من برایهمه»

  .«ی مردم همیشه شادمان باشندخواهد، من آرزومندم که همهفرزندانش را می

باهتی ش« ی مردمانهمه»و « کامِ شاه»و « شادی»بر تأکید  های به کار گرفته شده در این کتیبه، از جملهکلیدواژه

 ی بیستون دارد. نمایان به سخنان داریوش بزرگ در کتیبه

                                                           
93 Holt, 2004: 795–99. 
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عنصر بدل نشد. او در اصل از دین بودایی خو و سستبا وجود تغییر سیاست نمایانش، به شاهی نرم ،آشوکا

« کاورانهآشو»بخش سیاسی بهره جست. متن رای متمدن ساختنِ مردم قلمروش و دستیابی به یک آیین وحدتب

 ی بود. این راهب یک نقاشیجَینآمیز یک راهب یک پیگرد مذهبی خشن را ثبت کرده که علت آن رفتار توهین

تی آشوکا بوسد. وقزده و دارد پایش را میکشیده بود و بودا را در حالتی تصویر کرده بود که در برابر مهاویره زانو 

حتماالً ا از این جریان خبردار شد، دستور داد تمام هواداران آیینی که چنین توهینی را روا داشته بودند، اعدام شوند.

ی آجیویکه پیوندی داشته است، چون در متن تصریح شده که در شمال با فرقه کسی که این نقاشی را کشیده

پوتره، در شهر پتلیچنین هم مذهبی آغاز شده و هجده هزار تن از پیروان آجیویکه کشتار شدند.بنگال تعقیبی 

 اش در آتش سوزانده شد و آشوکا اعالم کرد هرکه توهین مشابهی به بودا کرده بود به همراه خانواده اییجَین

ست ی به دجَینترتیب چند هزار پاداش خواهد گرفت. به این ی زر اسکهی را برایش بیاورد، جَینکس سرِ یک 

ی او بر خالف تصور عامیانه یک دوران طالیی انباشته از مهربانی دارزمام بنابراین دورانمردم مزدور گشته شدند. 

 داد.و رواداری نبود، که نوعی تمرکز سیاسی اقدارگرایانه را با پشتیبانی دین بودایی نشان می

 های بزرگ دوران خود در ذهنی سایر دولتکه او تصویر روشنی درباره آیدهای آشوکا بر میاز یکی از نبشته

اکنون » 94خوانیم:جسته است. در این متن میابزاری سیاسی بهره میچون هم داشته و به روشنی از دین بودایی

جا، ندر ایداند. این )چیرگی( هایش میاین چیرگیِ آیین )دَمَّه( است که محبوب خدایان )آشوکا( برترینِ چیرگی

صد یوجانَه )شش هزار کیلومتر( دورتر، جایی که آنتیوخوس، شاه یونانی درون مرزها رخ داده است. حتا شش

 ،رانندگونوس، ماگاس و اسکندر فرمان میکند، دورتر از وی، جایی که چهار شاه، بطلمیوس، آنتیحکومت می

در جا این پَرنی )آیین چیره شده است(.ت مانند پامرَهجنوب، در میان چوالها، پاندیاها، تا جایی دوردسچون هم

                                                           
94 Edicts of Ashoka, Rock Edict (S. Dhammika) 
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 اها،ها و پیتینیکاها، در میان آدراها و پالیدها، بْهوجَهها، نَباپَمکیتها، نَبْهَکَهقلمرو پادشاهی در میان یونانیان، کَمبوجَه

های در جاهایی که پیک کنند. حتای آیین پیروی میهای محبوب خدایان )آشوکا( دربارههمه جا مردم از آموزه

اش های محبوب خدایان را دربارهاند و آموزهی آیین شنیدهراه نیافته، آن مردم نیز دربارهجا آن محبوب خدایان به

 .«کنند و در آینده نیز چنین خواهند کرددانند و آن را رعایت میمی

ثبت شده است.  96«تورَمایِه»شکل  و اسم بطلمیوس به 95«یوکواَمتی»در این متن نام آنتیوخوس به صورت 

نوشته شده؛ و اسم اسکندر دوم  98«مَکَه»ای به صورت اند و ماگاس کورنهنوشته 97«اَمتیکینی»گونوس را آنتی

آن شاه یونانی که آنتیوخوس »هایش را به نزد آمده است. آشوکا نوشته که پیک 99«اَلیکاسودَرو»اپیروسی هم به شکل 

  101فرستاد. 100امَه یونَه راجَه()اَمتیوکو ن« نام دارد

زدایی را ممنوع ساخته است. داری، شکار، ماهیگیری و جنگلنخستین پادشاهی است که بردهاحتماالً  آشوکا

ای از جانوران به دست داد که زیر چتر حمایت او در بیست و ششمین سال سلطنتش حکمی صادر کرد و سیاهه

ی همانند طوطی، ملک یگوناگون ببینند. در این سیاهه از جانورانب بایست به دست مردم آسیشاه بودند و نمی

نماید که این فرمان به معنای منع کامل گوشتخواری . چنین مینام برده شده است گاو و پشتمورچه، خفاش، الک

های ی آیینکه شالوده ود ساختن مراسم قربانی اشاره کندو ذبح جانوران نبوده باشد، و به طور خاص به محد

لمرو جا )در قاین»ی دیگری تصریح شده و چنین آمده که داده است. این نکته در نبشتههندویی را تشکیل می

ی دیگری آشوکا نوشته که برای مردمان در نبشته .102«من( نباید جانوری به قتل برسد و برای قربانی پیشکش شود

                                                           
95 Amtiyoko 
96 Turamaye 
97 Amtikini 
98 Maka 
99 Alikasudaro 
100 Amtiyoko nama Yona-raja 
101 Gandhari original of Edict No13 (Greek kings: Paragraph 9. 
102 Rock Edict Nb1 (S. Dhammika). 
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های گیاهی را رواج داده و این گیاهان را به همراه و جانوران بیمارستان بنا کرده و پرورش و استفاده از دارو

ای که های دیگر نیز پراکنده و بهره جستن از آن را باب ساخته است. او در میان شاهان بیگانهبذرشان در سرزمین

 103برد.اند، آنتیوخوس سلوکی را نیز نام میهای پزشکی جدید سود بردهاز این روش

 خوانیم:آرامی و یونانی نوشته شده و در قندهار قرار دارد. در این نبشته چنین میبه خط  ی آشوکاترین کتیبهمهم

( را به مردم شناساند. εὐσέβειαده سال )سلطنت( کامل شده است. شاه پیادَسی )آشوکا( پرهیزگاری )اوسِبِئیا: »

خواهد شد. شاه )کشتن( از این لحظه او مردمان را پرهیزگارتر ساخته است، و همه چیز در سراسر جهان شکوفا 

جانداران و مردمان دیگر را ممنوع ساخت، و آنچه را شکارچیان و ماهیگیران از شکار کردن بازداشته شدند. و 

شان خلع شدند. و بر خالف آنچه در گذشته بود و در آینده شان در حد قدرتآنان که آزمند بودند، از آزمندی

ایشان  اهشان فرمانبر شدند. با این گونه رفتار کردن در تمام موقعیتنخواهد بود، نسبت به پدر و مادر و مهترا

 .«تر و بهتر خواهند زیستشادمان

دستی، راستگویی، پاکیزگی و درمه خوب است. اما درمه چیست؟ بدیِ کم و نیکی زیاد، مهربانی، گشاده»

 .104«خلوص

دستی، راستی، گشادهدن بر مهربانی، و کردارهای شریف درمه و عمل کردن به درمه عبارت است از افزو»

 .105«و نیکوکاری در میان مردم پاکیزگی، ادب

پیش ا جآن کام من آن است که یکنواختی در قانون و یکنواختی در حکم صادر کردن برقرار باشد. من حتا تا»

در این مدت  شانروز مهلت دهم تا خویشاوندان (؟) دهکس زندانی شده و به مرگ محکوم شده،  رفتم که به هر
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کس نبود که بتواند به جای ایشان تاوان پس دهد، رایزنی کنند و بتوانند جان ایشان را نجات دهند. اگر هیچ

 .106«توانند برای دستیابی به وضع بهتری در جهان بعد از مرگ، هدایایی به دیگران بدهند یا روزه بگیرندزندانیان می

 .107«مورد مشمول عفو قرار گرفتند 25من، زندانیان در  گذاریِدر بیست و ششمین سال بعد از تاج»

ای نجیرهبر زچنان هم آید که در زمان او هنوز سنت دینی بودایی نویسا نبوده وهای آشوکا چنین بر میاز کتیبه

 :ها تکیه داشته استشفاهی از انتقال منش

های پیشِ رو، ریف زندگی، ترساین سخنان آیین )دمه( است که از شاگردان سرچشمه گرفته است: راه ش»

های اوپَتیسَه، و اندرزهایی به راهولَه که کالمِ ی خردمند خاموش، گفتمانِ زندگی خالص، پرسششعری درباره

ها این سخنانِ آیین ی راهبان و راهبهی گفتار ناراست است. ای آقایان محترم، کام من آن است که همهبودا درباره

 .108«زن و مرد هم چنین کنند هاینشینپیشخاطر بسپارند، و را پیوسته بشنوند و به 

 .109«آورد، اگر که آیین را بیاموزاندانسان در این زندگی بهره، و در زندگیِ بعدی اعتبار به دست می»

بسیار،  هایآید، مگر با عشق فراوان به آیین، خودآزماییشادمانی در زندگی کنونی و بعدی دشوار به دست می»

 .110«سیار، هراسِ بسیار )از بدی( و اشتیاق فراواناحترام ب

 های عمرانی آشوکا نیزفعالیتهای آشوکا و متون رسمی هخامنشی، گذشته از همسانیِ نمایان لحن و کلیدواژه

با آنچه در ایرانِ عصر هخامنشی باب بود، شباهت دارد. آشوکا در قلمروش جاده کشید، در فواصلی مشخص در 

اش درختانی کاشت تا مسافران از تابش آفتاب در امان آب و کاروانسرا ساخت، و حتا در کنارهها چاه این جاده

د و گماشتگان کرتأسیس  آشوکا در سیزدهمین سال سلطنتش نهادی برای تربیت و گسیل مبلغانی دینی 111بمانند.
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ها و مردم گنداره فرستاده شدند و وجهنامید. او نوشته که این مبلغان به میان یونانیان، کمب 112این نهاد را مَهامَترَه

ای بود با بیست و چهار پره، یکی از نمادهای محبوب آشوکا، چرخِ گردونه 113آیین را در آن مناطق پراکنده کردند.

ود شهای او دیده میشناسند. این نماد بر بسیاری از یادمانکه هندیان آن را به نام آشوکاچَکرَه )چرخ آشوکا( می

 ی پرچمشکه هند استقالل خود را بازیافت، به عنوان نماد این کشور انتخاب شد و در میانه .م 1947و در سال 

 جای گرفت. 

امند. این نهایی سنگی را بر پا داشت که آنها را آشوکاتَمبْهَه میهای گوناگون قلمرو خود ستونآشوکا در بخش

ن است که ها، آنجاه تن وزن دارند. مشهورترین این ستونهای آشوکا به طور میانگین پانزده متر بلندا و تا پستون

اند. برخی نقش شدهــ  پیل، اسب، گاو و شیرــ در شهر سارناث وجود دارد. در پای این ستون چهار جانور 

ر اباط معناداری با چهاند. اما این چهار جانور ارتی زندگی بودا دانستهی چهار دورهآنها را نمایندهنویسان تاریخاز

آنها را  دها نماد اقتدار سیاسی باشند. در این امتداکنند. احتمال بیشتر آن است که اینشده پیدا نمیی یاددوره

ین اند. اما پیوند اشده توسط دولت مائوریه دانستهیا عالمت چهار قلمروی اصلیِ فتح ی چهار جهت اصلینشانه

ه هم چهار قلمرو مهم را فتح نکرده است که بخواهد با چهار جانور با چهار جهت روشن نیست و دولت مائوری

جمشید دیده با همین نمادپردازی در تخت دقیقاً آنها این جانوران نمایانده شود. از میان این چهار جانور، سه تای

 ،از این روشده است. ــ  ی هماپرندهــ شوند و تنها پیل است که جایگزین چهارمین جانور تخت جمشید می

تر آن است که آشوکا در این ستون نمادهای سیاسی باستانی هخامنشیان را با رنگ و بویی بومی ح سادهتوضی

اند و در ضمن با نمادهای نجومِ بازسازی کرده است. نمادهایی که در آن هنگام داللتی دینی و اساطیری داشته

 اند.خوردهنوپای مغانه نیز پیوند می
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 شد. یکی از زنان اورو روبه های پایانی عمرش با بحران جانشینیو در سالآشوکا چهل سال سلطنت کرد  .7

نام داشت، برای هموار کردن راهِ قدرت گرفتن پسرش،  114رَکشَهکه به تازگی به حرمش وارد شده بود و تیشیَه

کرد. جالدانی نام داشت و حاکم تاکسیال بود، به خیانت متهم  115مکری اندیشید و پسرِ بزرگ آشوکا را که کونالَه

 116مالَهکه برای کشتن وی فرستاده شده بودند، جانش را به او بخشیدند و به این ترتیب کوناله و زنِ محبوبش کَنچان

گرد به سفر در اطراف پرداختند. تا این که یک بار آشوکا بر خوانانی دورهاز دربار رانده شدند و به صورت آوازه

سرش به ی خیانت پشد و آوازشان را شنید و ناگهان دریافت شایعهرو روبه پوتره با ایشانحسب تصادف در پتلی

او را به دربار باز آورد و  ،ی گناهان پیشین خودِ او بوده و فرزندش در این مورد بیگناه است. پساو نتیجه

داد.  117یرکشه را اعدام کرد. کوناله پس از پدرش به قدرت رسید و بعد جای خود را به پسرش سَمپرَتتیشیه

پ.م، پنجاه سال پس از  185غلتید، تا جایی که در یان در سراشیب سستی و ناتوانی دردولت مائوریه در این م

ساالرش کشته شد و این سلسله منقرض شد. این گوپتا به دست سپهمرگ آشوکا، آخرین شاه از دودمان چاندره

 ی دمتریوس شاه بلخالِ آخرِ حکومت او با حملهنام داشت و تنها هفت سال سلطنت کرد. س 118شاه بْریهَدراثَه

ا از پنجاب ر یکه بلخ را در اختیار داشت، به جنوب حمله کرد و کابل و قندهار و بخش ،شد. دمتریوسزمان هم

فت، پوتره را هم گرگرفت و به این ترتیب بخش ایرانیِ قلمرو مائوریه را از آن جدا کرد. او حتا ماتوره و پتلی

  119نشینی کند و برای رویارویی با رقیبی خطرناک به بلخ بازگردد.عقب شد از این منطقه ولی ناگزیر
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ین ی نظر ماست که اکنندهیدتأی به مرگ دولت مائوریه انجامید و این زمیناز دست رفتن جنوب شرقی ایران

ولت هدراثه کشته شد و این دیداند تا هندی. بالفاصله بعد از کنده شدنِ این نواحی، بردولت را بیشتر ایرانی می

ساالر دولت مائوریه بود، مردی برهمن ی انهدام نهایی دولت مائوریه را چکاند، سپهاز میان رفت. کسی که ماشه

لیاقتی و شکست که در جریان سان دیدن شاه از ارتش او را به خاطر بی 120میترا سونگَهو هندو به نام پوسیَه

ه کرد که به نام دولت سونگَتأسیس  به قتلش رساند. او خود دودمانی تازه خوردنش از دمتریوس سرزنش کرد و

(शुिंग राजविंश .شهرت یافته است ) 

ی جنوب هندی بود و در واقع از دنبالهکامالً  دوام آورد و نخستین دولتپ.م.  73تا  185از  سونگَه دولت

اش هندویی وتره قرار داشت و دین رسمیپشرقی دولت مائوریه تشکیل یافته بود. پایتخت این دولت در پتلی

روشن  121بود. سیاست شاهانش آن بود که هویتی نو را بر مبنای دین هندو و سنن قبایل قدیمی هندی پدید آورند.

ی دودمان مائوریه از کیش بودایی بوده است. این که دین است که این سیاست واکنشی به هواداری سرسختانه

و گرانیگاهش در ایران شرقی تثبیت  شده از دولت مائوریه باقی ماندایرانیِ کنده هایدر بخشچنان هم بودایی

تر در دوران مائوریه نیز چنین بوده است. یعنی در اصل ما با یک دولت پیشاحتماالً  ی آن است کهشد، نشانه

یه از همان ابتدا از این ناحقدیمی هخامنشی بوده، و های استان اشی مرکزیهستیم که هستهرو روبه ایرانیِ بودایی

ه، ای ایرانی بودی هستهبه سوی جنوب و شرق پیشروی کرده است. بخشِ هندیِ دولت مائوریه در اصل دنباله

که بالفاصله بعد از جدایی از این خاستگاه دستخوش فروپاشی شده و به دولتی یکسره متفاوت دگردیسی یافته 

ت و ساخ بر دادگریتأکید  کیش بودایی،ــ ی دولت مائوریه ندهکنهای اصلیِ تعریفاست. عناصر و شاخص

ه شان ابداع شدها یا مناطق همسایهتابع پارسهای استان همگی در دوران هخامنشی در درونــ  سیاسی تمرکزگرا
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های انستا ها در همانبینیم که باز همین شاخصو در این قلمرو ریشه داشته است. بعد از فروپاشی مائوریه نیز می

ی هندی جنوبی و شرقی است که بعد از جدایی از این ریشه، ماند و تنها دنبالهقدیمی هخامنشی پایدار باقی می

 کند. حیات مستقل و متفاوت خود را پیدا می

دایی که در های ومیترا گذاشت و این ناممیترا نخستین پادشاه برهمن تاریخ است. او نام پسرش را آگنیپوسیه

دایی های فلسفی و ضدخدای بوشد، واکنشی بود به آییناسم خدایان باستانی هند و ایرانی زیاد استفاده میآن از 

پذیرفته بود. تردیدی نیست که در زمان حکومت وی آیین بودا در  تأثیر ی که مستقیما از خرد زرتشتیجَینو 

ن ی دیهمیترا دشمن قسم خورده پوسیهخوانیم کمی آشوکاودانهقلمرو دولت سونگه از رونق افتاده است. در 

 ی کوکوترَمَه رفت و انجمن بوداییبودایی بود و چهار سپاه بسیج کرد تا این دین را از میان بردارد. او به منطقه

را ویران کرد و راهبانش را کشت. او در ساکاال هم اعالم کرد به هرکس که سرِ یک بودایی را برایش بیاورد، جا آن

در دشمنی او با بوداییان جای بحث نیست. اما این که سیاست  ،به این ترتیب 122زر پاداش خواهد داد.ی هکصد س

ه خصوص که رسد. بکن کند، به نظرم بعید میو پیگرد یک شاه توانسته باشد به این سادگی دینی بزرگ را ریشه

است. گمان من آن است که  شدهاین دین تا چند سال پیش به مدت هفتاد سال دین رسمیِ دولت محسوب می

میترا بدان دلیل در نابود کردن دین بودایی کامیاب شد که این دین از همان ابتدا در قلمرو زیر فرمانش، پوسیه

اند یعنی هند شمال شرقی، هوادار چندانی نداشته است. هیچ یک از شهرهای مهم بودایی در این منطقه قرار نداشته

شان اشاره شده، همگی گمنام هستند. معنای این شواهد آن است نابع به ویران شدنها و آثاری که در مو انجمن

اند و به شهرهای بودایی بزرگی مانند توان بودهکه مراکز دین بودایی در قلمرو سونگه از همان آغاز پراکنده و کم
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ان وریه منزلگاه دین بودایی ایردهد که در سراسر دوران مائاند. این نشان میبلخ و تاکسیال و قندهار شبیه نبوده

 شرقی و نه شمال هند بوده است. 

دهد شاهان بعدی این دودمان به این اندازه در دشمنی با دین هایی در قلمرو سونگه پیدا شده که نشان میکتیبه

عد از ب ،با وجود ایناند، و حتا یکی از آنها استوپایی هم در بَرهوت برافراشته است. بودا غیرت به خرج نداده

مائوریه دیگر دین بودایی در هند اهمیتی نیافت و همواره به صورت کیشِ اقلیتی از مردم باقی  تفروپاشی دول

 ماند. 

شود که اولی دولتی ایرانی و وارث سنت سیاسی به این شکل، با مرور تاریخ دولت مائوریه و سونگه، معلوم می

ز نظم گرفته اای وامسازی سیاسیی سیاسی هخامنشی، و مفهومهخامنشیان بوده که دین فلسفی بودایی، نمادها

ی این دولت در شمال هند بود که یافتهی استقاللکرده است. دومی، ادامهمیبندی صورت پارسی را در خود

ها )هند و ییای آریامسیری متفاوت را در پیش گرفته، دین هندویی را پذیرفته، و نوعی بازگشت به سنن قبیله

ام، آیین نشان داده 123کتابی دیگرکه به طور مفصل در کرده است. چنانهای پیشاهخامنشی( را تبلیغ میانیایر

 رواج داشته، و بنابراین گرانیگاه فرهنگیزمین ایراندر شرق و جنوب شرقی قلمرو بودایی، دینی ایرانی است که 

 بر خالف سونگه، در همین منطقه بوده است. ،دولت مائوریه نیز

ده است. پوتره در شمال هند بودر بیشتر منابع تاریخی جدید، چنین آمده که پایتخت دولت مائوریه شهر پتلی

 آید، آن است که اگر به راستی دولت مائوریه ماهیتی ایرانی داشته، چرا پایتختشپیش میجا این پرسشی که در

 هیچ دلیلی وجود یت آن است کهواقعداشته است. اما در قلمرو شمالی هند و دور از مرکز ایرانیِ مورد نظر ما قرار 

ه این شهر مرکز دولت کوچک مگده بود که ب !پوتره پایتخت دودمان مائوریه بوده استندارد که فرض کنیم پتلی
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پوتره. در گوپتا از میان رفت. اما هم او و هم استادش چانکیه بیشتر با تاکسیال پیوند داشتند تا پتلیدست چاندره

ی شده است، و این به معنابینیم که همواره ولیعهد به عنوان حاکم تاکسیال برگزیده مییخ این دودمان هم میتار

 پوتره در مرکز هند شمالی. آن است که پایتخت این دولت تاکسیال در پنجاب امروزین بوده، و نه پتلی

 دفش تراشیدنِ دولتی هندی در دورترینتاریخ هند باستان با رویکردی ایدئولوژیک خوانده شده که ه ،در واقع

شان زمان ممکن بوده است. در دوران استعمار هند، غربیان از مجرای تمدن هندی با مفاهیمی آشنا شدند که بسیاری

بخشِ آریایی( در اصل خاستگاهی هندی نداشتند، و بسیاری دیگر )مانند کیش )مانند مفهوم سیاسی و هویت

در هند سپری نکرده بودند. غربیان تمام این عناصر را هندی فرض کردند و بعدتر که  بودایی( سیر تکامل خود را

سازی خویش برگرفتند و شان درگیر شدند، همین نمادها را برای هویتطلبانهخودِ مردم هند با خیزش استقالل

ل وب سازند. به همین دلیهای این عناصر را به هند منسترین بارقهوران اروپایی کوشیدند تا کهنهمگام با دانش

 هایی باستانی مانند مگده و مائوریه پرتو افکند. به شکلی کههایی ایدئولوژیک بر خواندن تاریخ دولتفرضپیش

های هند شمالی مانند مگده و کوسله را نسبت به شاهنشاهی اصراری هست تا به هر ضرب و زوری دولت

رسمی هخامنشی هستند های استان یها همسایهکه این سرزمینربط نشان دهند. در حالی هخامنشی مستقل و بی

و  هدشگری در آنها زاده ثر از زرتشتیأهایی متو آیینداشته شان رواج و خطی مشتق از آرامی هخامنشی در میان

مین زایران ریخت با الگوهای فرهنگی درونِتحول سیاسی پارس، و هم روِدنبالهجا آن ها درظهور نخستین دولت

ها به روشنی مرزبندی جغرافیایی و بافت فرهنگی و ساخت که تمام داده ،است. به همین ترتیب، دولت مائوریه

ی مرکزی سازد، در حد امکان به جنوب و شرق رانده شده تا از هستهمربوط میزمین ایراناش را به سیاسی

  تر بنماید.اش دورتر واقع شود و هندیایرانی
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های سیاسی خوانده شوند، به داشتبخش نشان دادیم، منابع باستانی اگر بدون این پیش چنان که در این

روشنی ماهیت ایرانی دولت مائوریه و الگوی تمایز و استقالل یافتن نخستین دولت هندی )سونگه( را نشان 

داشته و از قبایل و قرار زمین ایرانافزاری و فیزیکی در جنوب شرقی هم از نظر سخت ،دهند. دولت مائوریهمی

 افزاری با دین بوداییو هم از نظر نرم شدههروند دولت هخامنشی تشکیل میی ایرانی و هندیِ شجمعیتِ آمیخته

 شده است. و ایدئولوژی شاهنشاهِ دادگرِ هخامنشی راهبری می


