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Abstract 
Archaeologically, and historically Indo Parthian kingdoms is not a well-known for us they have 

not has been mentioned in mythological history and in the historical resources of early Islamic 

period. They dominated the territory that Indo - Greeks and then Indo –Scythians were ruled 

there. Some scholars have not separated the Parthian and Scythian kings from India, and have 

not made any clear distinctions between kings of the two governments. Most of our knowledge 

of this government is based on the numismatic studies. The purpose of this paper is to analyses 

of the history of Indo-Parthian kingdom and their political relation to with Iranian Parthian 

Empire. The research method of the present study is descriptive-analytical method and an 

attempt has been made to pay attention to the ambiguities and complexities of the Parthian rule 

of India by relying on numismatic sources and reviewing historical researches and researches. 

The results of the study showed that the Parthians of India were politically independent from the 

Parthians of Iran, and although there appeared to be no hostile relations between the two 

governments; However, the Parthian rulers of Iran saw the Parthians of India as an intruder in 

their territory. Also in the sequence of Parthian kings of India according to numismatic 

documents, the following order can be considered: Gondophares (simultaneously with 

Orthagnes, and Guda), Abdagases, Pacores, Sanabares I, II and III and other kings named 

Parhas and Semara that are known of their names on the coins. 
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 چکیده

 نامی اسالم صدر تاریخی کتب در و اساطیری تاریخ در دولت این از. نیست ایشده شناخته چندان حکومت هند اشکانیان حکومت

 بیشتر. یافتند غلبه کردند،می حکومت هاسکایی و هند سپس و هایونانی و هند آنها از پیش که قلمرویی بر آنان. است نشده برده

 حکومت تاریخ تحلیلی لعهمطا مقاله این نگارش از هدف. است استوار شناسیسکه مطالعات پایه بر حکومت این درباره ما دانش

 و است تحلیلی -توصیفی صورت به پژوهش روش. است ایران اشکانیان حکومت با حکومت این سیاسی ارتباط و هند اشکانیان

 اشکانیان حکومت هایپیچیدگی و ابهامات تاریخی، هایپژوهش و تحقیقات بررسی و شناسیسکه منابع بر تکیه با تا شده تالش

 در چه اگر و بوده مستقل ایران اشکانیان از سیاسی نظر از هند اشکانیان که داد نشان مطالعه نتایج. گیرد رارق توجه مورد هند

 مثابه به را هند اشکانیان ایران، اشکانی حاکمان حالاین با است؛ نداشته وجود مزبور حکومت دو بین ایخصمانه روابط ظاهر

 را زیر ترتیب توانمی شناسیسکه مدارک به توجه با هند اشکانی شاهان توالی در همچنین. انددیدهمی خویش قلمرو در مزاحمی

 پارهاس نام به دیگری شاهان سوم، و دوم اول، سنابارس پاکور، ابداگاسس، ،( گودا و اورتاگون با همزمان ) گوندوفر: گرفت نظر در

 .است موجود هاسکه بر آنها از نامی فقط که سمارا و

 

 .سکه هند، اشکانیان اشکانیان، ایران، تاریخ،: دیکلی هایهواژ
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 مقدمه .1

ای از شهرهای ل اتحادیهامپراطوری آنها شام کردند.الطوایفی اداره میصورت ملوکبه اشکانیان حکومت خود را

اد هفت های دوره پارتی راتعداد ساتراپی (Taren ) تارن های مستقل و نیمه مستقل بود.گردان و پادشاهیخود

های اع سیاسی ثابت و آرام بود این پادشاهیهنگامی که اوض .(125: 1387)لوکرنین، دانددو ساتراپی میو 

اع سیاسی نابسامان اما هرگاه اوض ت مرکزی پارت بودند؛تحت نفوذ و حمایت دول مستقل و نیمه مستقل کامالً

-می ها پدیددر بین این پادشاهیاهانه خوهای جداییهای سیاسی و در برخی موارد گرایشگیریشد، جهتمی

 .(307: 1383)فرای، آمد

شرقی قلمرو اشکانی های حکومتی است که در بخش های وابسته به حکومت اشکانی،یکی از پادشاهی     

گسترش مرزهای خود در  شود بهم حکومت اشکانی هند شناخته میبا نا که این حکومت .بوداستقرار یافته 

هند پرداخت و مناطقی را به تصرف درآورد که هخامنشیان هرگز موفق به فتح آن نواحی  غربنواحی شمال

حکومت  3هاو سکایی هند سپس ها وو یونانی ویی که پیش از آنها هنداشکانیان هند بر قلمر .2نشده بودند

اما  ؛ار اشکانی نبودندها ساتراپی وابسته به دربهند و یونانی .(Gardner,1886:109) غلبه یافتند کردند،می

 شدصورت مستقل اداره میتا حد زیادی به ولی ها بود؛تابع سلطنت پارت اًاگر چه ظاهر هند و سکایی حکومت
(Senior,2006:32). حکومت اشکانیان هند سرنگون شد تأسیسبا  ورزبدر نهایت حکومت م (Jenkins, 

 دانیم.گی فرایند این تأسیس بسیار کم میدرباره چگونشناسی ت مدارک تاریخی و باستانبه علت قلّ .(1995:2

زیرا وقایع تاریخی در آن  اسناد و مدارک درباره نواحی شرق کشور پارت بسیار کمیاب است؛ طور کلیبه

-در مواردی نیز مورخان به شنیده است؛ کمتر مورد توجه مورخین قرار گرفتهواسطه بعد مسافت هنواحی ب

 شناسی درهای باستانکاوشافزون بر آن  .4(259: 1382،استرابو) اندور با شک نگریستهزبمهایشان درباره نواحی 

ها حکومت اشکانیان هند چندان مورد و البته در این کاوش (38 :1342،بوازود) چندان انجام نشده شرق ایران

 یهند به چشم حکومتهای اخیر به حکومت اشکانیان در سال نیز پژوهشگران هندی توجه قرار نگرفته است.

حکومت گذاران از آنجا که پایه ا این حال. ب5اندآن نداشته بیگانه نگریسته و چندان تمایلی به مطالعه و بررسی

شناخت این حکومت و جایگاه آن در  اند،و از خاندان اشکانیان ایران بودهتباری ایرانی داشته  اشکانی هند

هنوز  –ن گواهی محققیبه -یرغم وجود چنین ضرورتعلی .اپذیر استن شکانیان ضرورتی انکارتاریخ سیاسی ا

دانش ما  .(314: 1383،)بیوار های علمی فراوانی در مطالعه تاریخ حکومت اشکانیان هند وجود دارددشواری

 های یونانیتاریخ برخی روایات رومی، ،(Bertram,1922: 8,9)های آنها بر پایه مطالعه سکه درباره این حکومت

 و نیز کتیبه (22: 1367،شناختهلف ناؤم) سانسکریت و (Rapson,1922: 563,592) ادبیات مسیحی ،و هندی

اکنون در موزه الهور  و (1)تصویره دست آمده ب 6(Bahi-i-Takht)ست که در تخت باهیا (shtiokhar) روشتیهک

نامی برده نشده  تاریخی صدر اسالمدر کتب  حکومتسفانه از این أمت .(Senior,1991: 2) شودنگهداری می

 اگر چه به وزی نیزپژوهشهای امردر برخی  همچنین .(51: 1381لف ناشناخته،ؤ، م138-146: 1392)بیرونی، 7است

ی به میان اما از اشکانیان هند سخن ؛شدهوسیله شاهان اشکانی اشاره هتسخیر برخی از نواحی هندوستان ب

 .(26-1: 1350)آذری اعال،  نیامده است
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 ویکی پدیا( ) روشتی تخت باهیهکتیبه ک -1تصویر 

 

های اخیر مورد توجه برخی پژوهشگران قرار در سالهای ذکر شده حکومت اشکانیان هند کاستی گذشته از 

و در بین پادشاهان  هشاهان اشکانی و سکایی هند را از یکدیگر جدا نکردپزوهشگران برخی از این  گرفته است.

 ،124-103، 1395، محمدی ،49-46: 1342، بوازود ) اندو مرز مطالعاتی مشخصی قرار ندادهور حد بزدو حکومت م

ند را دو حکومت جدا اشکانی و سکایی ه اما برخی دیگر دو حکومت. (1378:75، دیاکونوف ،165: 1376، کوبزرین

این ارائه کلیاتی درباره  (،292: 1383بیوار، ) توالی شاهان اشکانی هنددر بین گروه اخیر  د.نداناز یکدیگر می

یا و  (Mc Dowell,1939: 781-801)مطالعه مرزهای سیاسی  ،(59-68 :1391،پورعزیزی ،ندوشن)خادمیحکومت 

 (Thomas,1870: 503-521). موضوع پژوهش بوده استهای شاهان اشکانی هند مطالعه سکه

سقوط و  گیری،های فراوانی درباره شکلهنوز ابهامات و پیچیدگیهای انجام شده ی پژوهشتمام رغمعلی     

این پژوهش با هدف روشن کردن این ابهامات انجام شده و بر آن است تا  هند وجود دارد. توالی شاهان اشکانی

 :پیش روی ماست راستا دو پرسش اصلیدر این  .بپردازد حکومت اشکانیان هندتاریخ مطالعه تحلیلی  به

حکومت اشکانیان هند از نظر سیاسی وابسته به حکومت اشکانیان ایران بوده یا به صورت مستقل اداره  .1

 شده است؟می

 شناسی،با تکیه بر مدارک سکه ،والی شاهان اشکانی هند وجود داردبا توجه به نظرات متعددی که در ت .2

 تر است؟هند منطقی پذیرش کدام توالی در تاریخ شاهان اشکانی

عنوان ها بهاز آنجا که سکه است. استفاده شده تحلیلی –توصیفیروش از ، با توجه به ماهیت موضوع     

-تا با تکیه بر منابع سکهتالش شده  انیان هند هستند،ترین منبع مطالعاتی در ارتباط با حکومت اشکاصلی

شکانیان هند مورد توجه های حکومت ات و پیچیدگیابهاماپژوهشهای تاریخی شناسی و تحقیق و تفحص در 

 قرار گیرد.

تاریخ سیاسی و سقوط حکومت اشکانیان  خاستگاه و تبار اشکانیان هند، فیای سیاسی،مباحثی چون جغرا      

 گیرند.دف پژوهش مورد توجه قرار میهند مباحثی هستند که در راه رسیدن به ه
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 دشاهان اشکانی هن تاریخ سیاسی .2

ها هنوز هم بهترین شاهان اشکانی هند و روابط آتها با شاهان اشکانی ایران سکه تاریخ سیاسیبرای مطالعه 

همچنین  .نواحی شمال غرب هند یافت شده استهای شاهان اشکانی ایران به ندرت در سکه گزینه هستند؛

ان از لقب شاهنشاه استفاده هایشاورتاگون و پاکور بر سکه برخی شاهان اشکانی هند همچون گوندوفر،

های مذکور معتقد است که حکومت اشکانی هند مستقل از حکومت اشکانی اند؛ فرای با استناد به سکهکرده

های شاهان اشکانی ایران شباهت های شاهان اشکانی هند با سکهرغم آنچه ذکر شد سکهعلی ایران بوده است؛

که دربردارنده نیم –های شاهان اشکانی ایران را ی هند سکهشاهان اشکان (Thomas,1870: 503-521)د دار

 اندای به چهره شاه اشکانی وارد نکردهخدشهاما  ؛سورشارژ کرده -ستتنه پادشاه اشکانی ا
(Gardner,1886:109). 

 

 جغرافیای سیاسی  .1-2

طور کامل ت بهسیس تا زمانی که این حکوماز زمان تأ اشکانیان هند افیای سیاسی حکومتمحدوده جغر

اشکانیان هند اگر چه توانسته بودند  وسیله اردشیر ساسانی منقرض شد با تغییرات بسیاری همراه بوده است.به

های حکومت سکاهای هند به قلمرو ها را تسخیر کنند؛ اما در مواردی بازماندههای قبلی هند و سکاییسرزمین

 گرفتندرخی نواحی را از اشکانیان هند بازپس میب و موقتاً دکردنحکومت اشکانیان هند حمله می

هایی از افغانستان و بخش آنها در روزگار اوج قدرتشان شامل سیستان،  قلمرو سیاسی .(205 :1379،گوتشمید)

 که-ستانداران تحت فرمان آنها این قلمرو وسیع را ا .(1)نقشه غرب هند بوده استهای شمالو بخش پاکستان

  .(57: 1391)خادمی ندوشن، عزیزی پور، کردنداداره می -خانواده سلطنتی بودند از اعضای غالباً

 

  
 

 هند اشکانیان حکومت قلمرو .1 نقشه

 

                             گوندوفر گشایی کشور مسیر  .2نقشه
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 خاستگاه و تبار اشکانیان هند .2-2

طور خاص نامی از در ادبیات سانسکریت به وجود دارد. های مختلفیاشکانی هند بحث شاهانگذشته  ۀدربار

 عنوان مهاجمان به هند یاد شده استاما از اشکانیان به حکومت اشکانیان هند برده نشده؛

(Rapson,1922:563)عنوان رسد این اشکانیان مهاجم همان گروهی باشند که ما آنها را بهبه نظر می ؛

 شناسیم.اشکانیان هند می

شاهان را به  آنها ری اشکانی دانسته و برخی دیگرن شاهان اشکانی هند را دارای تبایخی محققبر      

شاهان  (30: 1378)دیاکونوف، دیاکونوف و ),1980Selwood: 293( سلوودچنانکه  ؛اندمنسوب کرده ییسکاها

ضمن  (Gardner,1886: 109)ر گاردن و دندانهای خاندان اشکانی ایران میاشکانی هند را یکی از شعبه

-منسوب به خانواده مهرداد اول می آنان را شاهزادگانی شاهان اشکانی ایران،به  شاهان اشکانی هند انتساب

با پیشروی در  که دان زمیندار پارتی استمنسوب به یک خان نیز معتقد است حکومت اشکانیان هند بیوار ند.دا

با این حال  ؛(292: 1383بیوار، ) سیس کرده استتأحکومت خود را  و عقب راندن سکاهای مهاجر خاک هند

 داندمی  (Sacaraucan) ساکارائوکونمیچینر اشکانیان هند را یکی از شعبات قبایل سکایی به نام 

(Mitchiner,1978: 347). ر فگوندو هم بوازود(Gondophares) ند را یکی از سس حکومت اشکانیان هؤم

آنجا شهرت  غرب هند پرداخته و درترش قلمرو خود در نواحی شمالگسکه به  داندشاهان سکایی هند می

از آنجا که سکاها نیز (Justi, 2004: 120) د دانیوستی نیز گوندوفر را یک سکایی می .بسیار حاصل کرده است

از گذاران حکومت اشکانی هند را رسد اگر بنیانبه نظر می، ),2005Assar :19( اندقرابت داشته 8اشکانیانبا 

  ایم.ان ایران بدانیم به بیراهه نرفتهخاندان اشکانی
 

 شاهان اشکانی هند  .3-2
 و گوندوفراورتاگون  .1-3-2

عنوان نخستین را بهگوندوفر  ( Ghosh, 2016: 1; Gardner, 1886: 110; Cribb 1985: 295)ن یغالب محقق

را (Ortahagones) ن که اورتاگو هم هستند محققینی با این حال ؛اندپادشاه حکومت اشکانی هند معرفی کرده

ساتراپ اورتاگون در  ،گوندوفر معتقدند که و داننددر سلسله اشکانیان هند می گوندوفر پادشاهی قبل از

 Rapson,1922: 579, Marshal, 1951: 63; Simonetta, 1974)د شومیبوده که در نهایت جانشین او  خوسیاآرا

285: Mukharjee, 1969: 66) س که خود جانشین اسپالیر اورتاگون(Spalirises) در منطقه  شاه سکایی هند

بر  .(2)تصویر  های نقره به سبک اشکانی با نام شخصی و لقب شاهنشاه پرداختبه ضرب درهم شده بود درنگیانا

ن اساس بر ای ؛شودم دیده میه )dauG( 9ادوو گگوندوفر های اورتاگون عالوه بر نام شخصی او نام سکه

 Mac) تکرده اسو گوندوفر اداره می طور مشترک به همراه گوداکه او حکومت خود را به توان گفتمی

Dowall,1965:138)  خادمی  اندبودهبرادران اورتاگون گودا و گوندوفر توان احتمال داد که می همچنین(

 .(61: 1391پور،عزیزی ندوشن،
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ت روی سکه تصویر شاه و پش ضرب ضرابخانه سیستان، ،گادانا(

 گذارد.سکه تصویر اورتاگون در حالیکه نیکه تاج بر سر او می
 

این عقیده  بربواز ود .ن وجود نداردیمحققاتفاق نظر کاملی بین کیستی گوندوفر و نقطه آغاز حکومت او درباره 

در  تا اینکه کردحکومت می یاسآراخو رب اهای هند به طور مشترک با گودادر حکومت سک ندوفرواست که گ

: 1342،بوازود ) و به توسعه قدرت خود در نواحی شمال غرب هند پرداخت حمله کردم به هندوستان  19ال س

در این زمان  رسد.همان سالی است که ونون در حین فرار با وساطت اردوان سوم به قتل می م 19سال  .(47

خواهانه در بین های جداییرایشه و گهایی را در قلمرو اشکانیان به وجود آوردهای داخلی نابسامانیجنگ

ها توان گفت این نابسامانیمی .(169: 1383 ،)بیوار ور پدیدار گشته بودزبهای وابسته به حکومت مبرخی ساتراپی

بود تا به گسترش قدرت خود در نواحی شرقی حکومت اشکانی  مناسبی را در اختیار گوندوفر قرار دادهفرصت 

سپس  ،آغاز کردرا از سیستان  (2)نقشه اش او پادشاهی را تصرف کند. نهایی از آو حتی بخش بپردازد

به ادامه گسترش  10(Istada-i-Ab) ای در باالی دریاچه آب ایستادهرا تسخیر نمود و از آنجا از منطقهیا سآراخو

نواحی اش را تا به دره کابل و گندهارا رسید و از آنجا پادشاهی یاسآراخوطریق گوندوفر از قلمرو خود پرداخت. 

ایندوس را تحت سلطه  یی از منطقههاتوانست بخش گسترش داد و Pathnkot-Jammu)11(ت پاتانک-جامو

 را  (Barbarikon) تسلط بر این منطقه دسترسی به بندر بارباریکن .(Mc Dowell,1939:791)د خود در آور

شد که در آن زمان تجارت در آن جاده از میاین بندر به جاده ابریشم متصل  برای اشکانیان هند فراهم کرد.

ثروت زیادی را برای حکومت  این دسترسی و منافع اقتصادی حاصل از آن طریق خلیج فارس رونق یافته بود.

براساس استاندارد هندی های مسی به ضرب سکه این نواحیفتح  گوندوفر با .اشکانیان هند به ارمغان آورد

 .  (Ghosh, 2016: 3)د ا با گوشواره خاص هندیان نقر کررو بر آنها چهره خویش  پرداخت

از هرات، سیستان، قندهار  -که منبع مهمی از اطالعات درباره وقایع سلطنت او هستند -ی گوندوفرهاسکه     

های که مشابه سکه هایی استها نمونهسکه در بین این. و دره کابل و بندرت از پنجاب به دست آمده است

دیده  -که نماد پیروزی است–ها تصویر الهه نیکه اشکانی است. بر پشت این سکه 12م/ سوم)؟(اردوان دو

 (568 :1922 کند اش جدا میهای پیشینیان سکاییهای گوندوفر را از سکهاین تصویر سکه .(3)تصویر شودمی

(Rapson, خت و بر روی آنها از لقب های شاهان اشکانی ایران پرداهمچنین به کپی برداری از برخی سکه او

گذار . این لقب پیش از او به وسیله ارشک بنیان(Thomas,1870:513)استفاده کرد  (Autocrat) اوتوکرات

 ,Selwood)ت کرده اس سلسله اشکانی هم استفاده شده بود. سلوود این واژه را فرمانروای مطلق ترجمه

 و نودوفروی (Gondopherey)گوندافرای ،(Vnopase)فرهایش به صورت ونوسکه گوندوفر برنام  (1980:22

(Yndypheroy )هایی تلفظنام او در جاهای مختلف موضوع شاید به این علت باشد که  این شده است. نوشته
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گوندوفر از کلمه اند که نام ن احتمال دادهیمحقق .(61: 1391پور،)خادمی ندوشن، عزیزی .متفاوت داشته است

مشتق  ،(48: 1342)دوبواز،دارای فر و شکوه است  به معنیکه  (565: 1383)یارشاطر،  (Vinda -farna)یندافرنهو

 .شده باشد

 
.comvcoinswww.   سکه گوندوفر: روی سکه چهره  -3تصویر

گوندوفر .پشت سکه تصویر الهه نیکه درحالیکه برگ درخت خرما 

 .را در دست دارد
 

 دهند کتیبهغرب هند گواهی مینواحی شمال در حضور گوندوفرکه بهمدراک دیگری  هاعالوه بر سکه     

چه برای دو منبع اخیر . اگراست13متن یک عهدنامه مسیحیباهی و نیز  تخت ( Kharosti ) یروشتهک

ن یرغم تردیدهای بسیار مورخحال علیبا این .(Macdowall,1965:137)ه های متفاوتی ذکر شدتاریخ

14کنندی گذارخم تاری20-46 هایسلطنت گوندوفر را بین سالور دوران زبتلفیق تمامی منابع ماند با توانسته
 

(Simonetta, 1978: 164.    
بعد از او  به عقیده داند؛سکایی هند می -دولت اشکانی گذارآوران و نه بنیانکوب گوندوفر را از نامزرین     

ارتباط خود با اشکانیان ایران را  خاندان او که در سیستان مستقر بودند، -سردار ارد دوم -کشته شدن سورن

سکایی  -غرب هند پرداختند و در نهایت دولت اشکانیبه گسترش مرزهای خود در نواحی شمالقطع کرده و 

  ( 165: 1376کوب،)زرین سیس کردندأهند را ت

و از قائل شده  با سورن -حکومت اشکانیان هندپادشاه  –ر مشابهتی بین گوندوف از یک طرف هرتسفلد     

رستم و گوندوفر را  ،محقق اخیر شاهنامه برقرار کرده است. تاریخی و رستم طرف دیگر مشابهتی بین سورن

متعلق به گوندوفر  (4و 5ر )تصویرستم در سیستان را های قلعهیک شخصیت واحد فرض کرده و حتی ویرانه

 و گوندوفر را با هم مرتبط بدانیم، چه وسوسه برانگیز است که سورناگر .(297-298: 1381)هرتسفلد، 15داندمی

با تاریخ  (Simonetta,1978:16)م  19/  20 در سال ت که تاریخ به تخت نشستن گوندوفراقعیت این اساما و

 خ داده همخوانی ندارد.ر (152: 1383، بیوار) -ق.م  53در سال  - که در زمان ارد به قتل رسیدن سورن
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 .comvcoinswww. )منبع ویکی پدیا( های قلعه رستمویرانه– 4تصویر 
 سکه گوندوفر با عالمت مخصوص او – 5تصویر 

 

 گسترش وسیعی یافت؛ کومت اووران حدر د هنداشکانیان  مرزهای حکومت -هر که باشد  -این گوندوفر      

های فرعی در ز حکومتبسیاری ا هرگز حکومتی یکپارچه و متمرکز نبود. ورزبپادشاه م با این حال حکومت

واردی به قلمرو او و در م طور کامل مغلوب گوندوفر نشدهبهها هندو سکایی؛ همچنین شوددیده می سلطنت او

تحت رهبری کوجول کادفیس به  گوندوفر وشانیان در اواخر سلطنتک .(Senior,2001:43)د کردنحمله می

نشان  های گوندوفر آشکاراقلمرو شاهان اشکانی هند حمله کردند. ضرب مجدد کوجول کادفیس بر سکه

)نواحی کابل و بگرام(  Paropamisadae پارپامیساددهد که کوجول کادفیس به حکومت اشکانیان هند در می

این به معنی از بین رفتن کامل حکومت اشکانیان هند و  اما؛ (Narain,1980:43)اده است و گندهارا خاتمه د

 پایان کار آنان نیست. 

با به قدرت  .(48: 1342،وبواز)دهنوز زنده بود؛ اما تاریخ مرگ او برای ما آشکار نیست  م گوندوفر 45تا سال      

ن کوچکی شاهاو  قلمرو شاهان اشکانی هند بیشتر شدها به حمالت هند و سکاییگوندوفر رسیدن جانشینان 

ه نزاع علیه یکدیگر ب بعد از مرگ او ر بخشی از قلمرو او فرمانروایی داشتندیک ب هر که در زمان حیات گوندوفر

      .(Ghash,2016:2)د برخاستن

به نسبت  -اندقدرت رسیدهاطالعات ما درباره شاهانی که بعد از گوندوفر در قلمرو شاهان اشکانی هند به       

این  هنوز تا حد زیادی قابل بحث است. آنهاتوالی  وضوح کمتری دارد و -دانیمآنچه درباره گوندوفر می

متمرکزی نبوده و بر هر بخش آن  حکومت که حکومت شاهان اشکانی هند، کالت از اینجا ناشی شدهمش

وجهی اسم و یا ن در پی هر اتفاق سیاسی قابل تاین پادشاها افزون بر آن، کرده است.پادشاهی حکومت می

این است که  کند؛تر مینچه موضوع را از نظر علمی بغرنجآ .(47: 1342،وبواز)دد انکردهلقب خود را عوض می

اند در مورد آنها از عناوین و تعاریفی ن تالش کردهیمورخ اند.های مشترکی داشتهبرخی پادشاهان نام بعضاً

توالی هر یک از هایی در مورد اما با این حال هنوز ابهامات و پیچیدگی استفاده کنند؛ غیره م ودو همچون اول،

مدت حکومت و محدوده فرمانروایی آنها وجود دارد. این موضوع مانع از بیان تاریخ دقیق شاهان  ور،زبشاهان م

تکیه بر منابع تاریخی و مدارک  باکنیم های موجود ما تالش میرغم تمام پیچیدگیعلی شود؛اشکانی هند می

 شاهان بعد از گوندوفر بپردازیم.شناسی به بررسی سکه
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  جانشینان گوندوفر. 2-3-2
  ( Pacores )و پاکور ( Abdagases) ابداگاسس. 1-2-3-2

ابداگاسس را  ،و برخی دیگر Simonetta, 1974: 285; Mukharjee,1969): 104( ور پاک ،نیبرخی محقق

و نشان  نام .اندمعرفی کرده (Gardner, 1886: 107-108; Mitchiner, 1978: 351)ر جانشین گوندوف عنوانبه

ن این عالمت را یک سمبل یمحقق .(48، 1342،وبوازد) شوددیده می های گوندوفرابداگاسس بر برخی از سکه

هم معرفی شده  گوندوفر دهعنوان برادرزابهو ا(Grenet and Bopearachchi,1996:220)  دداننای میقبیله

ابداگاسس در زمان حیات  وبوازدبه عقیده  برای ما ناشناخته است.پدرش ؛ هر چند نام (Koch,1990:10)ت اس

نبوده  اما جانشین او ؛کردهرانی میوالیات ایرانی به عنوان نایب السلطنه از طرف عموی خود حکم درگوندوفر 

را  گوندوفر به عنوان پسر برادر  کند و نسبت دادن اومیعرفی مگوندوفر  ابداگاسس را جانشین شگ است.

ت س در غیاب وارث مستقیم انجام شده اسکه برای مشروعیت بخشیدن به ابداگاس داندنتیجه تالشی می

(Ghosh,2016:3) .پامیسادپاریا و سآراخوه توانست چرا ک بایست پادشاهی قدرتمند بوده باشد؛می ابداگاسس 

)خادمی د باز پس گیراز کوشانیان را  -خارج شده بود  هند اشکانیان گوندوفر از دست آنها بعد ازکه کنترل  -

که او  بیانگر این است )هرات( در آریا (6)تصویر س سهای ابداگاشدن سکه پیدا .(66: 1391پور،عزیزی ندوشن،

از  او هایعدم یافت شدن سکهن حال با ای را نیز به قلمرو اشکانیان هند ضمیمه کند. توانسته بود این منطقه

 .(Puri,1965:61)ت ور در زمان او همچنان در سیطره کوشانیان بوده اسزبدهد که منطقه منشان می کابل

 ؛(Mitchiner,1978:352)دهد م قرار می 55-100/110هایمیچینر دوران فرمانروایی ابداگاسس را بین سال

-پادشاه کوشانی –کادفیسس در بگرام در اوایل حکومت کوجولاسگدوران حکومت ابدابه عقیده مکداول  ولی

کوجول کادفیس هم اطالعات سف است که درباره أجای ت .(Mac Dowell,1965:140)ت به انتها رسیده اس

 .61تدقیقی در دسترس نیس

 

این  دهند.ها به حضور پادشاه دیگری در قلمرو شاهان اشکانی هند گواهی میس سکها ابداگاسهمزمان ب     

 (Ghosh,2016:3)د نام داشت و توانست بخشی از گندهارا را تحت سلطه خویش درآور (Sases)شاه ساسس

 اندم هستند که از ساسس به عنوان پادشاهی بعد از پاکور و یا همزمان با او یاد کردهی هالبته محققین

(Thomas,1870:518) . چون شاه شاهان و شکست ناپذیر بر القاب پر طمطراقی هم نماد گوندوفر وساسس از

 .ها به کار برده بودبر سکه گوندوفر همالقابی که پیش از او  ؛استفاده کرده است (7)تصویرروی سکه های خود 

هایی از گندهارا را بخشکنترل توانسته بود   الًور احتمازبدهد که پادشاه مها نشان میبر سکه این القابکاربرد 

محقق  .داندمیقبل از پاکور هی اپادشرا  بر اساس این القاب ساسسش گ .71دست ابداگاسس خارج کندز ا

 ساوبوزانو (،Ortahagnes)برد؛ اورتاگون سس اول به ترتیب از این پادشاهان نام میاور بعد از ابداگزبم

(Ubouzanes ،)ر سپس  پاکو ساسس و(Ghosh,2016:4)لی پذیرفته شده برای تنها توا ،اما این توالی ؛

مکداول بعد از ابداگاسس از چنانکه  پادشاهان اشکانی هند نیست و نظرات مختلفی در این مورد وجود دارد؛

را شاهی بعد از  دوم بیوار نیز اورتاگون .(Macdowall,1965:139)د ربو سپس از سنابارس نام می پاکور

با این حال  برای ما ناشناخته است؛ نام پدر اورتاگون همسفانه متأ .(315: 1383بیوار، )د دانابداگاسس می

ت یستان و گندهارا به دست آمده اسهای او در سسکه داند.مکرجی او را از خانواده سلطنتی اشکانی می
(Mukharjee,1969:68). 
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سمبل سمت راست در حالیکه بازوی راستش را باال آورده است، 

ست، پشت سکه: زئوس ایستاده به سمت راست سمت را گوندوفر به

 حالیکه عصای سلطنتی را در دست دارد. در

.comvcoinswww.  سکه ساسس: شاه سوار بر اسب به  -7تصویر

شود. بر روی در سمت راست دیده می گوندوفر سمت راست. نشانه

شناخت . استفاده شده است روشتیهکها از خط یونانی و این سکه

های ساسس معموال مشکل است به این خاطر که نام قطعی سکه

یبی توان بر اساس ترکها را میمشخص است. این سکهپادشاه غالبا نا

 شود.های ساسس دیده میاز عالئم شناخت که تنها بر سکه
 

 پاکور. 2-2-3-2

دانند که و برخی دیگر او را پادشاهی می (Rapson,1922:573) ن پاکور را جانشین ابداگاسسیبرخی محقق

ا او را فرزند سیمونت پاکور، لقبی اشکانی و به معنای فیروز است. (.49: 1342،وبوازد ) است شده گوندوفرجانشین 

 یالدیم 135-110هایمیچینر دوران حکومت او را بین سال .(Simonetta,1974:285)د دانمیگوندوفر 

(Mitchiner,1973:354) ( بعد از فر )هرات و  مرو، های پاکور در ابرشهر،. سکهدهدقرار میمانروایی ابداگاسس

به دست آمده تصویر الهه نیکه که  ر که از تاکسیالپاکو هایسکهآن دسته از بر  تاکسیال به دست آمده است.

دهند که پاکور موفق شده بود ویمها به وضوح نشان میشود این سکهدیده می ،(8)تصویر  نماد پیروزی است

 .(49: 1342،وبوازد ) را از تاکسیال بیرون کرده و خود بر این منطقه فرمانروایی کند -پادشاه کوشانی – کادفیس

نتوانسته بود بر  -ابداگاسسهمچون  -کند که او نیزاز کابل ما را متقاعد می های پاکورشدن سکه پیداعدم 

بر گندهارا حکومت کند  که توانست است هند آخرین شاه اشکانی پاکور حکومت کند. ورزبمنطقه م

(Rapson,1922:580). ن با پاکور از برخی محققین همزما ی هند آغاز شد.سقوط شاهان اشکانروند  اوعد از ب

منطقه متفاوت  این دو پادشاه در دو رسدبه نظر می .کنندیاد می (Sanabares) سنابارسشاه دیگری به نام 

سیستان را در  احتماالً سنابارس کرده ویال و هرات حکومت میتاکس پاکور بر ابرشهر، ؛دانکردهحکومت می

 (.Macdowall,1965:143-144) اختیار داشته است

 
پشت  چهار درهمی پاکور، روی سکه نیم تنه پاکور به سمت چپ، -8تصویر 

 .سکه نیکه بالدار به سمت راست

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=www.vcoins.com&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwil7bCLyMTgAhUoMuwKHd-kDs8QBQgnKAA&biw=1360&bih=654
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=www.vcoins.com&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwil7bCLyMTgAhUoMuwKHd-kDs8QBQgnKAA&biw=1360&bih=654
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 س نابارس .3-2-3-2

 ,Simonetta) انددر اواخر حکومت اشکانیان هند بر تخت سلطنت نشستهسنابارس پادشاهان مختلفی با نام  

 ,Selwood)د دهقرار می یالدیم 50-60هایحکومت اولین سنابارس را بین سال سلوود زمان .( 287 :1974

پیدا  است. ارتباط داشته گوندوفر او حاکم مرو بوده و از طریق روابط خانوادگی و ازدواج با خانواده .(1980:305

طرف دیگر نشان ها از بر این سکه (9)تصویر های او در سیستان از یک طرف و کاربرد خط یونانی شدن سکه

 احتماالً ،سنابارس اولبعد از  .(Nikintin,1994:69)د کن بر این منطقه حکومتدهد که او توانسته بود می

ها در اواخر حکومت اشکانیان هند شاهان به گواهی سکه اند.دوم و سوم در مرو حکمرانی کرده سنابارس

د انبه زوال شاهان اشکانی هند حکومت کرده ارا نیز بر قلمرو رویگری همچون پارهاس اول و دوم و سمد

ها آمده اطالع دیگری در دست اما از این پادشاهان جز نامی که بر سکه ؛(67: 1391پور،عزیزی )خادمی ندوشن،

 نیست.

 
 سکه سنابارس ضرب ضرابخانه سیستان با خط یونانی– 9تصویر 

 

 کانیان هندپایان کار حکومت اش .4-2

 اگر چه دانست. اشکانیان هندترین عامل در سقوط حکومت اصلی توانمیظهور حکومت کوشانیان را 

اما در  ؛گذاری سلطنت خود شدندبنیان حکومت گوندوفر موفق بهو در زمان  یالدیم 25کوشانیان در سال 

شاه  –ت رسیدن کوجول کادفیس اوایل قدرت سیاسی اشکانیان هند آنان را محدود ساخته بود. با به قدر

ت دست درازی کوشانیان به قلمرو اشکانیان هند به وضوح قابل مشاهده اس در زمان حکومت پاکور -کوشانی

(Mukherjee,1978:9). داخلی بعد از مرگ اردوان های در این زمان که حکومت اشکانیان ایران درگیر جنگ

اگر چه پاکور  و تاکسیال را از دست اشکانیان هند خارج کردند. ایسآراخوکوشانیان  (181: 1383بیوار، ) سوم بود

اما در طول زمان کوشانیان توانستند حکومت اشکانیان  این مناطق را از کوشانیان بازپس گیرد؛ توانست موقتاً

گاش معتقد است که  .(50، 1342،وبوازد )د ای در جنوب مصب رود سند محدود کننهند را تنها به منطقه

این محقق با توجه به  .کادفیس سقوط کردوسیله کوشانیان و تحت رهبری کوجولهاشکانیان هند ب متحکو

به حکومت  -پادشاه کوشانی - است که کوجول گوندوفر معتقدای هکادفیس بر سکهضرب مجدد کوجول

ای از ین به ذخیرهوی همچن و گندهارا خاتمه داده است. )نواحی کابل و بگرام( پامیسادپار اشکانیان هند در

هایی از حاکمان در این گنجینه سکه کند که در تاکسیال پیدا شده است.ای کوچک اشاره میهای نقرهسکه

 کادفیس یافت شده است.هایی از کوجولو نیز سکه (Sarpedanes)و سارپدانس )ساسان( ساسس اشکانی هند،

این موضوع را  شگ ب شده در این گنجینه است؛های ضرکادفیس از نظر زمانی آخرین سکههای کوجولسکه

با این حال از یاد نبریم که  .(Ghosh,2016:4)ت عنوان پایان کامل کار اشکانیان هند به حساب آورده اسبه

اما قلمرو آنان به طور کامل به  اگر چه کوشانیان بخش زیادی از قلمرو اشکانیان هند را تسخیر کردند؛
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بخش شرقی قلمرو اشکانیان هند را تسخیر  یالدیکوشانیان در قرن اول م شد.امپراطوری کوشان ضمیمه ن

 ساسانی ماند تا اینکه با به قدرت رسیدن اردشیرکردند اما نواحی غربی همچنان در دست اشکانیان هند باقی

  دولت اشکانی هند کامال منقرض شد.

 م حاکم قلمرو اشکانیان هند شد. 230در سال ستانداری بود که از طرف اردشیر ا (Arda-mitra) اردمیتر     

و سیستان ضرب کرده بودند شباهت  اسیآراخو هایی که پیش از این اشکانیان هند درهای او با سکهسکه

هایی که حاکمان هند و پارتی ضرب بر خالف سکه -(10)تصویر اردمیتر هایحال بر سکها اینب بسیاری دارد.

اگر به یاد بیاوریم که نقش آتشکده بر تمام  (Macdowall,1965:145) شودمینقش آتشکده دیده  -کرده اند

 هایتوانیم وجود این نقش بر سکهآنگاه می ،(115: 1384سن،)کریستیند شودیده می (11)تصویر های اردشیر سکه

 را نشانه پایان یافتن قدرت اشکانیان هند بدانیم. اردمیتر

 

  
 درهم نقره اردشیر -11صویر ت                 سکه اردمیتر با نقش آتشدان در پشت سکه -10تصویر 

 

 نتیجه  .3

های داخلی در قلمرو که همزمان با آغاز آشوب و جنگاشکانی بودند های خانواده یان هند یکی از شعبهاشکان

پیدا شدن تعداد  شمال غرب هند پرداختند. در نواحی شرق ایران تا مناطق ودخ اشکانیان به گسترش مرزهای

های شاهان اشکانی ایران در قلمرو تحت سلطه اشکانیان هند از یک طرف و استفاده از بسیار کمی از سکه

 دهد که اشکانیان هند از حکومت اشکانیانلقب شاه شاهان توسط شاهان اشکانی هند از طرف دیگر نشان می

های خود از واژه اوتوکراد به گوندوفر اعتال دهنده واقعی قدرت اشکانیان هند بر سکه ایران مستقل شده بودند.

این خود دلیل دیگری است که اشکانیان هند داهیه جدایی کامل  استفاده کرده است؛فرمانروای مطلق معنی 

-می را در گوش دارد. گوشواره خاص هندیانهایش بر سکه همچنینگوندوفر  اند.اشتهاز اشکانیان ایران را د

رسد که تالش نظر میبا این حال به خواسته خود را به هندیان نزدیک کند؛توان تصور کرد که او با این کار می

 ها به عنوان مهاجم یاد شده است.چرا که در ادبیات سانسکریت از پارت فایده بوده است؛او بی

ای به چهره شاه اشکانی که بر اما خدشه ان اشکانی ایران را سورشارژ کرده؛های شاهاشکانیان هند سکه     

ای بین دو حکومت مورد توان گفت که روابط خصمانهبر این اساس می اند.ها نقر شده وارد نکردهاین سکه

انی چرا که وقتی شاهان اشک ضیه باشد؛قکه این ظاهر  رسدبا این حال به نظر می بحث وجود نداشته است.

درست است که مقارن  کمکی از جانب اشکانیان ایران دریافت نکردند. هند با حمله کوشانیان مواجه شدند،

اما  دولت اشکانی ایران خود با مشکالت داخلی فراوانی درگیر بود؛ حمله کوشانیان به قلمرو اشکانیان هند،

-برابر کوشانیان موجود نیست را نباید ندیداینکه هیچ گزارشی از حمایت اشکانیان ایران از اشکانیان هند در 
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اشکانیان هند  خوشی ازتوان اینگونه تعبیر کرد که اشکانیان ایران چندان هم دلمیرا این مطلب  گرفت.

 اند.دیدهاند و آنان را به چشم مزاحمی در قلمرو خویش مینداشته

 توان این توالی را در نظر گرفت:شناسی میدر ارتباط با توالی شاهان اشکانی هند بر اساس مدارک سکه     

شاهان دیگری به نام  دوم و سوم، سنابارس اول، پاکور، ابداگاسس، با اورتاگون و گدن(، همزمان ) گوندوفر

 ها موجود است.پارهاس و سمارا که فقط نامی از آنها بر سکه

کنند؛ اما مدرکی دال بر می فر اشارهبوسیله گوندوها تنها به تصرف این مناطق جای تأسف است که سکه     

 دهند. زمان به طول کشیدن حکومت او بر این مناطق به دست نمی
 توالی شاهان اشکانی هند -1نمودار 

 ؟                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هانوشتپی
برخی از منابع استفاده شده در این پژوهش متعلق به کتابخانه شخصی زنده یاد دکتر فرهنگ خادمی ندوشن بود که از طرف  .1

برخی مقاالتی  -پژوهشگر تاریخ هند از دانشگاه دهلی– شگنین خانم ساچاندرا همچ خانواده ایشان در اختیار نگارنده قرار گرفت.

 رگواران سپاسگزارم. بزاز مهربانی این  ند.که دسترسی به آنها مقدور نبود را در اختیار نگارنده قرار داد

ها عالوه بر سپس هندو سکایی (.19: 1391پور، نفوذ هخامنشیان به درون هند فراتر از گندهارا نبود )خادمی ندوشن، عزیزی .2

دستیابی به نواحی شرق جهلوم که شامل گندهارا و تاکسیال می شد،برای مدت کوتاهی ماتورا را نیز تحت سلطه خویش درآوردند 

(Senior,2006:32) .اشکانی هند موفق شد شهر پوشکالواتی در هند را تسخیر کند  گوندوفر شاه(Ghosh,2016:3). 

روسای یکی از قبایل سکایی به نام  آنان سپس به جنوب و غرب مهاجرت کردند. سکاها آسیای مرکزی است،خاستگاه اصلی  .3

در نیمه  که از پامیر گذشت و وارد هند شد.سای قبایل سکایی بود ؤمائوس یکی دیگر از ر ونون از طریق افغانستان به هند رسید.

تا نواحی شرق  اسیآراخوز قلمرو آنها ا کومت سکاها در هند را گسترش داد.ای ونون حاز گروه قبیله  (Azes)آزس قرن اول ق.م ،

ای کوتاه به کنترل آنها در ماتورا نیز در دوره شد.می -گرفتی گندهارا و تاکسیال را در بر میکه شهر ها –جهلوم 

 (Ghosh,2016:2)آمد

 .گویند درست نیستکه درباره آن میهایی در جغرافیای استرابو آمده که هند دور است و بسیاری از داستان  . 4

یا اینکه سطحی و یا نامی از اشکانیان هند آورده نشده  اند،غرب هند نوشتهدرباره نواحی شمالدر مقاالتی که مورخین هندی   .5

 ور پرداخته اند.زبگذرا به حکومت م

 تخت باهی در مرکز گندهارا در پاکستان قرار دارد.  . 6

    

موازی گوندوفر  ؟  اورتاگون -اگود-گوندوفر

↔ 

 اگون دوماورت-اوبوزانوس-گوندوفر

  

 س اولداگاساب
 

 سنابارس اول = پاکور

 سنابارس دوم 

 سنابارس سوم
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های تاریخی صدر اسالم بسیار کم از اشکانیان صحبت شده است؛ ولی با این حال جای تعجب است که در کتاب به طور کلی  .7

 ای درباره حضور اشکانیان در هند آورده نشده استها به صورت مستقیم حتی جملهدر هیچ یک از این کتاب

ایرانیان در قبل از اسالم در هند حضور سیاسی داشته و دانیم که (. از تاریخ سیستان تنها همین قدر می138-1392،146)بیرونی،

هایی که (. متاسفانه شناخت هویت تاریخی برخی از نام51، 1381لف ناشناخته،ؤنقش آنان برای هندیان آزادی بخش بوده است )م

 در تاریخ سیستان از آن سخن رفته برای ما مشخص نیست.

تصویر شاخ  ه و همین قوم بودند که سکاها را در رسیدن به قدرت یاری دادند.آثار معتقد است که مادر سنتورک سکایی بود .8

 .(Assar,2005: 17-19)ت هایش استفاده کرده شاهد دیگری بر ارتباط او و سکاها اسگوزن که سنتورک بر سکه

چ راپسون در تاریخ کمبری اساس نظر ما در این پژوهش بر است. در برخی منابع به جای واژه گدا از واژه گدن استفاده شده .9

(Rapson,1922: 576) کنیماز واژ گودا استفاده می. 

  .ای شور در حوالی غزنی افعانستانریاچهد  .10

است که شهر جامو در ایالت کشمیر در شمال غرب هند و هم مرز با پاکستان را به شهر پاتنکت  ایپاتنکت نام جاده–جامو . 11

 کند.در ایالت پنجاب هند متصل می

محققینی  (؛ با این حال131: 1383بیوار، ) ندکنن اردوان را به عنوان سومین پادشاه اشکانی معرفی مییاگر چه برخی محقق  .12

؛ به همین جهت (Selwood,1980:28)دانندهم هستند که از اردوان اول نامی نبرده و پریاپاتیوس را سومین پادشاه اشکانی می

 انی که نام اردوان دارند شبهاتی به وجود آمده است.در مورد دیگر شاهان اشک

عنوان یک حواری مسیحی جهت همکاری برای ساختن یک قصر از طرف دانیم که توماس بهمی تن اعمال توماسمبر اساس   .13

 کار گرفته شده بود. گوندوفر به

 گوندوفر راسنیور نیز آغاز فرمانروایی  (.198، 1379)گوتشمید، داندم می 16را بعد از سال ت گوندوفر حکومدوران  گوتشمید. 14

 . (Senior.2001:110) د دانمی -پادشاه سکایی هند–همزمان با اواخر سلطنت آزس دوم 

)سید  دانندن بنای قلعه رستم در سیستان را متعلق به دوره اسالمی مییرغم نظر هرتسفلد بسیاری از محققعلی .15

 .(22: 1382سجادی،

م را  45اما بیوار سال  ( Narain,1980:43) دهدم قرار می 27-100دوران حکومت کوجول کادفیس را بین سالهای  ناراین .16

 کرده استو در غرب رودخانه سند حکومت می معاصر گوندوفر بودهداند و معتقد است که کوجول دوران آغاز حکومت او می

 .(314: 1383)بیوار،

های مشخص است، سکهنا اًم پادشاه غالبها ناهایی همراه است؛ از آنجا که بر این سکهاریهای ساسس با دشوشناخت سکه .17

 شود.های ساسس دیده میر را باید بر اساس ترکیبی از عالئم شناخت که تنها بر سکهزبوم
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تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان، ج سوم،  ،«تاریخ سیاسی ایران در دوره اشکانیان»(، 1383) ،___________
 .123-197گردآورنده احسان یار شاطر، ترجمه حسن انوشه، صص قسمت اول، 

 .: سمیراتاریخ و هنر شرق ایران از زمان هخامنشیان تا ظهور اسالم، تهران، 1391پور،ندوشن؛ فرهنگ، طاهره عزیزیخادمی

 تهران: کتابخانه ابن سینا. ترجمه علی اصغر حکمت، ،«اشکانیان» تاریخ سیاسی پارت ،(1342) نیلسون ؛زبواود

 تهران: پیام. ترجمه کریم کشاورز، اشکانیان،  ،(1378) میخائیل میخائیلوویچ دیاکونوف؛
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 سخن. تهران: چاپ سوم، روزگاران ایران، ،(1376) عبدالحسین زرین کوب؛

یت و برنامهریزی استان سیستان و سازمان مدیر زاهدان: ،ی مختصر آثار باستانی سیستانراهنما ،1382، سیدسجادی.سید منصور

 بلوچستان

 علمی و فرهنگی. :تهران ترجمه مسعود رجب نیا، ،میراث باستانی ایران ،(1383) ریچارد نلسون فرای،

،  ترجمه کیکاووس جهانداری، اض  اشکانیانتاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقر (،1379) آلفرد گوتشمید،

 علمی و فرهنگی، : تهران

 .صدای معاصر تهران: ترجمه رشید یاسمی، ،ایران در زمان ساسانیان  ،(1384) آرتور کریستین سن،

فروپاشی  تاریخ ایران از سلوکیان تا ،«مالیاتها و داد و ستد اجتماعی و اداری، نهادهای سیاسی، » ،(1387) گ لوکرنین، و،
 .71-148صفحات  تهران: امیر کبیر، قسمت دوم، ،ج سوم ترجمه حسن انوشه، گردآورنده احسان یارشاطر، ساسانیان،

 نقره. تهران: تحقیق و ترجمه محمدرضا جاللی نایینی، ،گزیده ریگ ودا (،1367) لف ناشناختهؤم

 معین. :تهران شعرا بهار،به تصحیح محمد تقی ملک ال ،تاریخ سیستان (،1381) لف ناشناختهؤم

 فصلنامه مطالعات شبه قاره، ،«سیاسی،اقتصادی و فرهنگی ایران و هند در عصر پارتیانروابط » (،1395) حسین محمدی؛

 .103-124صص  شماره بیست و هفتم، سال هشتم، دانشگاه سیستان و بلوچستان،

گردآورنده احسان یارشاطر،  سلوکیان تا فروپاشی ساسانیان،تاریخ ایران از  ،« ایران ملی تاریخ»  (،1383احسان )، یارشاطر

 .471-576 صفحات امیرکبیر، :تهران اول، قسمت سوم، ،جترجمه حسن انوشه

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران: ترجمه همایون صنعتی زاده، ،ایران در شرق باستان (، 1381) ارنست، هرتسفلد
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