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چکیده
اسالم در سه قرن نخست ورودش به شبه قاره هند ،دورههای متفاوتی از تعامل و تقابل
با آیین بودا را تجربه کرد .این مقاله به بررسی سه محور عمده از روابط اسالمی-بودایی
در سه قرن نخست خالفت اسالمی یعنی ورود اسالم و بالتکلیفی خالفت در مواجهه با
بوداییها ،تعامل و تقابلل تجلاری و اقتصلادی و تعلامال فرهن لی و اعتقلادی آن دو
میپردازد .هدف این پژوهش صور بندی واقعی روابط اسالم و آیین بودا است .مسللله
اصلی پژوهش این است که آیا روابلط بلوداییهلا بلا مسللمانان ،انلانکله بسلیاری از
مستشرقان و محققان ان لیسی زبان در آثارشان منعکس کردهاند ،مبتنی بر نزاع دائملی
بود و مسلمانان همواره به دنبال حذف کامل آیین بودا از سرزمینهای فتح شده اسالمی
بودند؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه بین مسللمانان و بلوداییهلا ،تنلوع و
پویایی بیشتری داشت و به نزاعهای دینی منحصر نبودهاست .به نظر میرسد بر خالف
رابطه مسلمانان و هندوها ،مسلمانان با بوداییها روابط بهتلری برقلرار کلرده و از نظلر
اقتصادی و اعتقادی تعامال بیشتری با هم داشتند.

 Montazeri.mo@Gmail.com
.2استادمؤسسهپژوهشیحکمتوفلسفهای ان(ن یسن همسئ ل). Shpazouki@hotmail.com
.3دانشـــیارگــ وهادیـــانوع فـــاندانشـــهاهازاداســـالمیواحــ یادگـــارامـــامخمینـــی(ره)شـــه ری.
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درآمد

روابطهن یانومسلماناندرق نهایاولیهورودفاتحانع ببهشبهقارههنـ ،در
تبن یمـیشـ د،بـهایـنت تیـ کـه
تحقیقاتج ی ،بهسادهت ینشکلممکنص ر 
فاتحانع بکهمنادیدینیباپیامب اب یب دن ،م رداقبالب میانیق ارگ فتن کهیـا
درجامعههن وازناب اب یطبقاتیرنجمیب دن ویاغی هن وهاییب دنـ کـهت سـط
حاکمانهن وس ک بمیش ن ،اماپ یـاییرابهـهمسـلمانانوغیـ مسـلمانانبسـیار
پیچی هت ازاینص رتبن یخاماست.ه چن هـی روایتـینا اهـ ت انسـتهمـه
بینتم نی1رابازشناسان ،ه فاینتحقیـ ب شـم دنوجـ هیاز
ابعادپ یاییروابط 
اینپ یاییاست،بهشکلیکهدرکنسبتاًکاملیازانبهدستده  .
پیشینه پژوهش

درمیاناثاریکهبهزبانفارسیمنتش ش ه،پی ن هایف هنهیای انوهن دردوره
ب داییهااشارههاییک دهاست.ازسای ت جمههاییکهاینرابههراباجزئیاتبیشت ی
م ردت جهق اردادهان ،میت انبهتأثی اسالمدرف هنگهن اثـ تاراچنـ (1374ش)
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

اشارهک د.دراثارانهلیسیهماث رضاشاهکاظمی(2)2010تنهـابـهمقایسـهمفـاهیم
مشابهبیندوایینپ داختهاست.نزدیکت ینتحقی بهپژوهشحاض ،مقالـهایاسـت
کهاخی ابـاعنـ ان« تـأثی فـتحسـن بـ سـ داوریایالـتمکـ اندرعصـ عباسـی»
(1399ش)(خی ان یشودیه ان،-29)48بهچاپرسی هاستکهبهب داییهـاتنهـا
یکنـ .ه چنـ 
بهعن انیکیازمتغی هایعم هدرمناسباتاقتصادیشبهقارهاشارهم 
کتابهایمتع دیدربارهایینب دا،مت نب داییوبازتـابایـینبـ داییدرباورهـای
اسالمییابالعکسمنتش ش ه،اماهی یکبهط رخاصرابههایندورابـایکـ یه ،
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اسالمین شتهفتحاهللم تبایی(1389ش)،تق یباًبهط راجمالبهروابـطمسـلمانانو

دربست وقایعتاریایودرمح ودهزمانیمعینم ردواکاویق ارنـ ادهاسـت.ایـن
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1. Inter-Civilization
2. Shah-Kazemi

مهالعاتکتاباانهایص رتگ فتهاست .

تحقی بهروشت صیفی-تحلیلی وب مبنای
آشنایی نخستین مسلمانان با بوداییها

دینب داییگ چهدردورانسلهنتاش کا(ق ن3ق.م)درباشهاییازشبهقـاره
هن رواجداشتوق رتغال وحاکمبهشمارمیرفت،لیکندردورههـایبعـ در
ب اب سلههب همنـانوسلسـله هـایهنـ ومـذه روبـهضـعدنهـاد.هنهـامیکـه
س زمینهایغ بیهن درقلم وحک متسل کیانوسپسپارتیـانوک شـانیانقـ ار
گ فت،ب داییانمناط م کزی،بهاینن احیجل ش ن وباتأسیسم اکـزومعابـ 1
ب داییدرشه هایسن وپن ابتابلخوبامیانوبااراوسم قن ،بهت ویجوتبلیـ 
ب د.گزارشفاهین2سیاحچینیکهدرق نپن ممیالدیازنقاطماتلـدهنـ دیـ ن
ک د،نیزازران هش نب داییانازن احیم کزیبهش قوغ بشـبهقـارهوف اوانـی
گزارشهی نتسانگ3سیاحچینیس هیک،بلخوح مهاندارای100معبـ بـ دایی
ب د(م تبایی،«اسالمدرشبهقارههن وپاکستان»، .)8
اینکهمسلماناندرب ووروددقیقاًباچهچیزیم اجهش ن اهمیتبسـیاریدارد.
اسالمدرزمانورودشبهجن باسیابایکایینب دایییکپارچهم اجـهنشـ .دران
زمانایینب دامشتملب چن ینمکت وشاخهگ نـاگ نبـ دکـهعمـ هتـ ینانـان
ته هواده،4مهاینه5وب داییتنت یک6ب دن .همچنینمسلماناننیزیککلیکپارچـهو
یک ستنب دن .اساسانچهماازاسالمبهشکلام وزیمیشناسیمبینق نهایسـ م
وچهارمشکلگ فتهاستکهباانچهقبلازانودرزمانفت حاتاسالمیدرج یـان
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1 .Vihāra
2. Fa Hien
3. Hiun Tsang
4. Theravāda
5. Mahāyana
6. Tantric
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اجتماعاتومعاب ب داییدرشه هایمناط غ بیوشمالغ بیحکایتدارد.بنـابـ 

م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

ایندینپ داختن .گست شایندیندرهمیندورانوت سطمبلغانپارتینژادای انـی

ب دهتاح ودیمتفاوتاست.بناب اینناستبای بهخاط سپ دکههـممسـلمانانو
همب داییهایککلواح نب دن کهبایکدیه واردتعاملویانزاعش هباشن ،بلکه
ج امعیب دن کهبهلحـا مبـانیفکـ یدرحـالتحـ لوتکدـ بـ دهوعـالوهبـ 
رتباطبااننیزداشتهان  .

کشمکشهایدرونی،سعیدرفهمدنیایخارجوا

بهنظ میرس دروهلهناست،انهیزهگسـت شپیـامحقیقـتوبـ ادرینبـ دکـه
غازیانع براتاثغ سن کشان .اه افمتع دومتفاوتیرامیت اندرپسفت حـات
ناستینغازیانمسلماندی کهجهادباکفّاریکیازانهـابـ د.مسـلمانانصـ فاًبـ ای
گست شاسالمبهاینمناط ن فتن چ ندرانمقهـعابتـ اییدرتـاریخاسـالم،تنهـا
ع بهامیت انستن مسلمانبهمعنیاصیلکلمهمحس بش ن ،بهشکلیکـهم اجهـه
اق امغی ع بکهاسالممیاوردن -وباعن انم الیشـناختهمـیشـ ن -بـااعـ اب
مسلمان،باعثبـ وزمشـکالتیدرجامعـهاسـالمیمـیشـ .گـاهیهـمانهیـزهایـن
ب ایجستنپناه،بهدیارسن میگ یاتن (مسع دی،/2 .)633
ازان اکهپذی شمسلمانانغی ع بدرب نهجامعهاسالمیپیچی گیهایف هنهی
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

وقان نیخاصخ دراداشت،بهط ی اولیپذی شغی مسـلمانان،بـاهمـاندیـنو
اعتقاداتخ دشاندرداراالسالم،میبایستبهباشیازسیاستهایخالفـتاسـالمی
میش .حاکمانمسلمان،نسبتبهسای ادیانرواداریبسیارنشانمیدادن کهبا
تب یل 
تلقیرایجوپذی فتهش هکنـ نیازفاتحـانصـ راسـالمسـازگارنیسـت( Crone,
.)God’s Rule, Government and Islam, 372البتــهیکــیازدالیــلایــن
رواداریایناستکهحاکمانمسلماناغل درجامعهغی مسلماندراقلیـتب دنـ و
تام تزیادینیزاینچنینباقیمان ن ،چـ اکـهجایهـاهتـازهمسـلماناندرجامعـه
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لشک کشیها،تعقی خ ارجیب دکهازحمایتمسلمانانغی ع بب خ ردارب دن و

اسالمی،محلمناقشهب د.حتیزمانیکهاینمناقشاتدرقـ ندوموسـ متـاحـ ی
ف وکشک د،ف اوانیم اردیکهاشااصبهاسالممُشَ ّفمـیشـ ن ،همچنـانانـ ک
54

چهــارمکــامالًاســالمیشـ ن (بـ ایاطــالعبیشــت نــک..)Bulliet, 106-123در
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ب د،بهشکلیکهس زمینهایاولیهقلم واسالمیماننـ عـ اقومصـ ،تـازهدرقـ ن

س ح اتش قیخالفتاسالمیمانن شمالغ بیهن واسـیایم کـزی،ایـنرونـ 
تش فاهستهت ب د،چنانکهمنهقهبامیاندرافغانستانتاقـ نپـن مهمچنـانیکـیاز
ایهاههایاصلیایینب داییب د( .)Scarcia, 14, 1/2, 73-85
پ 
بااینهمه ایینب داییهمچنانب ایاسالمیکمشکلعم هب د.مسـئلهمهـمایـن
ب دکهایینب داب خالفمسیحیت،یه دیتوحتیزرتشت،بـ ایمسـلمانانچـهاز
حیثاعتقادیوچهش عی،ناشناختهب د.سؤالهاییدربارهجایهاهب داییهادرجامعه
اسالمیبهوج دمیام ،ازجملهاینکـهایـامـیتـ انبـ داییهـاراماننـ یه دیـانو
مسیحیان،اهلذمهقلم ادک دواجازهدادکـهتحـتحفاظـتمسـلمانانقـ ارگی نـ 
اینسؤالهابههم اهمشکالتدیه یکهفت حاتگست دهمسلمانانپـیشپایشـان
ق ارداد،باعثش کهایشانبـاالهـامازقـ انینرومـیکـهبـااناشـناشـ هب دنـ ،
س زمینهاییاستکهمسلمانانباانهامعاه اتوپیمانهاییرامنعق میک دن (بـ ای
اطالعبیشت نک.) Crone, provincial and Islamic law, 155.اینمفاهیمب د
کهعم همناسباتاولیهاسالموب داییراشکلداد.بهعن انمدـالباـشعمـ هایاز
شمالغ بیهن طیف این «صلح»تحتتسلطحاکمیتاسالمیدرامـ ،تـااینکـهبـا
«عن ه»(زوروقه )مهیعش د.درهمینف این ب دکهب داییهانیزبـازرتشـتیهـادر
یکطبقهق ارگ فتهوذمیقلم ادش ن ؛مانن امپ اط ریهـایبـزر ،اسـالمباـش
عم هایازاش افوحاکمانمحلیرادرم قعیتقبلیشانابقاک دوبهانهااجـازهداد
تاسنتهایدینیخ درابهجااورن .خالفتمتقـ ماسـالمیاجـازهدادتـاب داییـان
همچنانسهدرص ازدرام مالیاتیرابهراهباندورهگـ دبـ داییاختصـاصدهنـ و
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س زمینهارابهسهباشتقسیمکنن :داراالسالم،دارالحـ بودارالعهـ .مـ رداخـ 

م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

()Friedmann, 84-85؟

زمانیکهب داییهاازحاکماناسالمیتقاضاک دن تااجازهبازسازیوم مـتیکـیاز
معاب شانراصادرکنن ،بادرخ استشانم افقتش ( .)Maclean, 112
(ک فی،.)98بههنهامفتحایناستان،دادخ استهاییازب داییهاوهن وهایسـاکن
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فتحسن بهدستاع اببهف مان هیمحم بنقاسمازسال92بهبعـ ،اغـازشـ 
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درشه ستانمهمب همنابادبهویرسی کهعم ماًدرخص صبازسازیمعاب انهاو
رعایتحق قمذهبیشانب د .لذاویازوالیک فه،ح ّاجبنی سد،کسـ تکلیـد
ک د.ح اجنامهایخهاببهمحم بنقاسمن شتکهبه «حـلمناقشـهبـ همنابـاد»
م س مش .درایننامهب داییهاذمیقلم ادش هوازادیهایاهلذمّـهبـ ایایشـان
بهرسمیتشناختهش (ک فی،-204 .)210
البتهاینازادیهاواختیاراتتحتحاکمیتاسالمیبهرسـموروالثابـتنبـ دو
رابههبینغی مسلمانانووالیانمسلمانشان،درط لدوق نپسازظهـ راسـالم،بـه
ط ردائمدرحالتغیی ب د.چنانکهف مان واییح اجواجازهاوبـهبـ داییهـابـ ای
بازسازیمعاب شاندرماالفتاشکاربادست راتعمـ -خلیفـهدوم-مبنـیبـ عـ م
اجازهبهغی مسلمانانب ایبازسازیعبادتهاههایشانویاسـاختعبادتهـاهج یـ در
قلم واسالمیب د( .)Berkey, 161

انهیزههایمتع دیدرپست جهغازیانمسلمانبههن وسن وج دداشـت.یکـیاز
عم هت ینانها-کهمستش قانوبسیاریازمحققانعالقهواف یبهنسبتدادنتمامایـن
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

لشک کشیهابهاندارن -جاذبهاقتصادیوت اریاینمنهقهب د.هـ نهـاددینـیبایـ 
سازکارهاییب ایبقایمادیخ دداشتهباش ،لـذاه چنـ فعالیـتاقتصـادیوت ـاری
ب داییهانسبتبهمسلمانانمح ودت ب دولیبای اینتص رغلطراکهب داییـاننسـبت
بهکس درام وس مایهبیعالقهویادستکمبیت جهب دن ،کنارگذاشت .
شاگ دانب داکهمکت فکـ یاوراسـازمانباشـی ن ،بـهلحـا نظـ یفعالیـت
اقتصادیرانیزب ایپی وانم جّهک دن .مکت بـ دادرسـالهـایابتـ اییظهـ رش
چه هاقتصادیهن رادگ گ نک دوب داییانروابطتنهاتنهیباطبقهبازرگانانشه ی
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تعامل و تقابل اقتصادی مسلمانان و بوداییها

داشتن .همینطبقهبازرگانانب دن کهبهت ویجایینب دایییاریرسـان ن وانرادر
مسی راههایت اریاسیاگست شدادن .ب داییدینشه نشینانوطبقـهعـالیجامعـه
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ب دواینم قعیترانزدیکبههزارسالحفـ کـ د(،)Chakravarti, 19- 22تـا

اینکهاسالماینمناسباتراتغیی دادواینبهانجهـتبـ دکـهاسـالمنیـزبـاطبقـه
شه نشینوبازرگانان،ازط ی مناسباتدستهاهث وتمن خالفت،ارتباطنزدیکداشت
( .)Hassan, 109- 111
شای بهجهت بالی نایینبـ دادرفاـایت ـاریشـه بـ دکـهمـیبینـیمعمـ ه
تمدیلهایم رداستفادهب دام ب طبهزن گیشه نشینیاست.رابههایینب داباح زه
اقتصادیازخاللقان نمعاب ب داییقابلفهمت استکهدرابت اب دامق رکـ دهبـ د
راهبانبای درفصلبارن گیدریکجاساکنش ن وسف نکنن واساسـاًبـهواسـهه
همینقان نب دکهنظاممعاب ب داییق تگ فتورش ک د.باوجـ دایـن،پـساز
کاروانهایاکشتیهایت اریدرحالسـف هسـتن ،مـیت اننـ ایـنقـان نرانادیـ ه
بهی ن .همچنینداستانهاییدربارهاینکـهویچهـ ربازرگانـانرادردریـاوصـح ا
اثــارمکت ـ بب ـ داییان ــامگ فــت،ب ـ دابــهشــکلتــاج یدرس ـف تص ـ ی ش ـ 
(.)Davidson, 78ب ـ دادرح ـ زههــایاقتصــادیپــاراازایــنف ات ـ گذاشــتو
ث وتاف ینیرانیزدرام زههایخ دواردک دتاان اکهانرابهت ینراهب ایای ـاد
کَ مَه(اث عمل)1مدبتدانستمش وطب اینکهاینث وتدرراهدمـه(ایـینبـ دا)2و
حمایتازانهزینهش د(.)Walsh, 363
البتهاع ابازابت ابهواسههفعالیتهایبازرگانیدرمکّهوم ینهبـات ـارتاشـنا
ب دن ،امادرعص خالفتاسالمیت ارتبینالمللیبـهطـ رچشـمهی یگسـت ش
یافتوشکلج ی یبهخ دگ فت.تمـامسـکههـاییکـهدرامپ اطـ ریبیـزانسو
ساسانیوج دداشتتب یلبهسکههایطالباعن اندینارونق هباعن اندرهـمشـ .
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یهـاییکـهدر
ن اتمیده پ ی ام (.)Ray, 166-190حتیبع ت درتص ی ساز 

م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

دریافتنض ورتحف فعالیت هایاقتصـادی،بـ دابـهراهبـاناجـازهدادکـهاگـ بـا

ازدریایم یت انهتااقیـان سهنـ بـهشـکلیـکمنهقـهواحـ اقتصـادیدرامـ و
مسلمانانت انستن درسهقارهازادانهسف وت ارتکنن ( .)Wink, 1, 34
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1. Karma
2. Dhamma
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بینگست شایینب داتاظه راسالمیکفاصلههزارسالهوج دداشتکهباعثشـ 
ایینب دابهسب ف سایشنیازمن بازسازیشـبکهاعتقـادیواقتصـادیخـ دشـ د.در
زماناغازگست شاسالمنهتنهاایینب دابهف قـههـاومکاتـ بعاـاًمتااصـمتبـ یل
ش هب د،بلکهشبکهت اریکهزمینهت ارتازادرادرهن متق مف اهممـیکـ د،دیهـ 
وج دن اشت.بناب ایناع ابدرب وورودشانبهجن باسیابایکایینب داییم اجـه
ش ن کهدرحالبازسازیسازماناقتصادیودرف این ادغامعناص اعتقادیب د.
ازبینم اکزق رت،ت ارتوایینب داییدومنهقهازسای مناط متمایزومهمتـ 
ب دونقشمح ریدرایینب داداشت:ناستشمالغ بیهن تـاسـ ح کـ ههـای
هن وکشکهام وزهباشعم هایازافغانسـتانوپاکسـتانراشـاملمـیشـ دودوم
اسیایم کزیکهازشمالهن وکشتادشتقزاقامتـ ادیافتـهوازغـ ببـادریـای
خزروازش قباک ههایتیانشان1محص رش هاست.ام وزهاینمنهقـهدرب گی نـ ه
منهقهبهلحا جغ افیایی،بهتـ ینم قعیـترادراتصـالراههـایت ـاریومهـاران
داشتونهتنهاگذرگاهیب ایت ارتبینروموچینب د،بلکهت ارتدریـاییبـین
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

ش قوغ براازط ی بن ربه وچ2ب ق ارمـیکـ د.بنـاب اینهمزمـانبـاگسـت ش
اقتصادوت ـارتدرعصـ پادشـاهیم ریـاوک شـان،ده مـهنیـزدرسـ زمینایـن
پادشاهیهاگست شیافت.اماایناوضاعدرق نس ممیالدیدگ گ نش وده مهبـا
اف لاقتصادیروب وش (ب ایاگاهیبیشـت دربـارهایـنافـ لاقتصـادیبنه یـ بـه
.)Beaujard, 421-436
دالیلمتع دیب ایایناف لاقتصادیوج ددارد،ولیمهمت ینانضـعدسلسـله
ک شاناستکهدرنتی هحملهامپ اط ریساسانیوازدسترفـتنباشـیازشـمال
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پنجکش رت کمنستان،قزاقسـتان،ق قیزسـتان،ازبکسـتانوتاجیکسـتاناسـت.ایـندو

غ بهن واسیایم کزیدرسال232مبهوج دام .ه چن مناط شمالهن وکش
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.2گ اتکن نی 

1. Tianshan

بع ت بهدستپادشاهیهایاسیایم کزیهمچ نهپتالیان1افتادولیهمهاینفاتحان
بهدنبالب چی نسلههاقتصادیب داییهاب راههایت اریودرام هایانب دنـ کـه
تاح زیادینیزم ف ش ن (ب ایاگاهیبیشت دربارههپتالیاندرق ن6مبنه یـ بـه
 .)Yang, 225-228
باواردش نک شانهابهشمالهن ،اینپادشاهیباق رتغال ایینهن وم اجـه
ش وب ایباقیمان ندرکان نق رتناچارازایـینبـ داوده مـهبـهسـمتنظـام
هن وییمبتنیب مهابهارته،2راماینه3وزبانسنسک یت،متمایلش  .خ وجک شـانهـا
ازشمالغ بیهن وعق نشینیبهسمتجن بباعثش کـهیـکخـ قـ رتدر
اگاهیبیشت دربارهگست شسنسک یت،بنه ی به.)Pollock, 115-148
بااینانتقالتم نی،راههایت ارینیزمتح لش ،چنانکهفاشین،4جهـانه دچینـی،
.)27دوق نبع ،سیاحمع وفدیه یازچینبهنامش ئنتسـانگ،5بـهشـه هاییدر
شمالغ بیهن ازقبیـلتکسـیال6اشـارهمـیکنـ کـهدرزمـاناوکـامالًرهـاوویـ ان
ش هب دن (.)Dietz, 60-62ان کیبع ،زمانیکهفت حـاتمسـلماناندرجنـ باسـیا
اغازمیش د،باهمینمنهقهوی انهورهاش هکهدرگزارشش ئنتسانگام ه،ب خـ رد
میکنن واینت صیدکهحُکَیمبنجبلهعب ی،ف ستادهدربارخلیفهس مبـ ایتفحـ



درس زمینهن ازمشاه اتشبازگ میکن وبالذری،م رخق نس مانرانقـلکـ ده،
م ب طبههمینمنهقهاست:«ابشان ک،می هاشخ ماخ کودزدشبیباکاست.اگـ 
سپاهان کبهان ارودتباهش دواگ بسیارباش گ سنهمان »(بالذری، .)417-416
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1. Hephthalites
2. Mahābhārata
3. Rāmāyana
4. Faxian. 337- 422 AD
5. Xuanzang. 602-664 AD
6. Taxila
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ازانتقالراههایت اریبهسمتکشمی دراوایلق نپن ممیالدیخب میدهـ ( Liu,


م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

اسیایم کزیشکلبهی دواینمنهقهراازدای هشم لتم نهن یخارجکن (ب ای

اینکهمسلمانانبهرغمگزارشجبلهعب یبهلشک کشیهایخ دادامـهدادنـ بـه
اینسب ب دکهاینگزارشیکتحلیلنظامیب دونهف هنهییـااقتصـادی.ازایـن
روستکهمیزانغنائمیکهمحم بنقاسمازفت حـاتشـمالغ بـیهنـ بـهعـ اق
کهنشاندهن هم فقیتامیـزبـ دنایـن

ف ستاده،ح ود120میلی ندرهمب اوردش ه
درگزارشیکهازبتاانهایدربامیانبـهدسـت

کشیهااست(.)Wink, 1, 173
لشک  
مارسی ه،فقطبهیکفق هازاینغنائماشارهش هاست:«[بت]خانهایستبسیاربزر 
وبهان ازهایبتهایج اه نشانداردکهبهتع یدوت صیددرنیای .سب نامیـ ه
ش ن شبهبیتالذه [خانهطال]ایناستکهع باندردورانح اج،همینکهان ـا
رابهتص فدراوردن ،یکص بهار1طالازان ارب دن »(ابنن یم، .)620
نقش مسلمانان در رابطه بین بوداییها و هندوها

یکیازدالیلشکستایینب دادراینمنهقه،انتقالسلسـلهک شـانبـهجنـ بو
ریشهدوان هب د .بااینحالاینتح التم ج حذفب داییهاازصفحهف هنهـیو
اقتصادینش ودرع ضباعثش ایشانبیشت بهسمتغ بح کتکنن واینبـار
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

م کزق رتوت معخ درادرافغانستانکن نیوبهویژهشه بامیانق اردهن (ب ای
اطالعبیشت نک. .)Klimburg-Salter, 54-65
تگی یب داییهادربینق نهـایدومتـاپـن مدربنـ ربنهـالو
همزمانباق ر 
اسیایمیانه،مسلماناننیزازشمالغ بواسیایم کزیبهپیشـ ویدرشـبهقـاره-
مناطقیکهزمانیتحتتسلطوق رتب داییانب د-مشغ لب دن .اماهـ چـهکـهاز
نف ذب داییهادراینمناط باقیمان هب د،بالشک کشیمسلمانانوانتقالپن اههـزار
خان ادهع بازبص هبهاسیایم کزی،ب ایحف ث وتوقـ رتدردرونخالفـت
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ای ادف هنگمبتنیب ایینهن وب دکهدرمنهقهجن باسـیاق یـ بـههـزارسـال

بنیامیه،باخه یج یم اجهش ( .)Wink, 1/ 111


یگذاردن .
یکچهارپام 
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.1بهارواح ان ازهگی یمعادلچهارص رطل،یاص لنههخ رجیناستکههـ دولنهـهانرابـ 

البتهرابههبینمسلمانانوب داییهادرایندوراندارایوج هپیچی هف اوانیاسـت
کهبسیاریازانهابهسب ضعدمنابعتاریایچن انقابـلتحقیـ نیسـت.اگـ چـه
ممکناستمامنابعچن انیدردستن اشتهباشیمکهرویک دونظ ب داییان،درایـن
دورهتاریایرانشانده ،بااینهمـهنبایـ تصـ رکنـیمکـهب داییـاندرتعامـلبـا
مسلمانانق بانیانینه نباتب دن .درقایهفتحدَیبُلبهدستمحم بنقاسمثقفـی
درسال93ب داییانبسیارفعالظاه ش ن وبانامهنهاریوف سـتادنهـ ایا،ازدزدان
دریاییوداه 1کهبهانهاپناهدادهب دن ،ب ائتجستن .همینهادرفتحشه دیبـلبـه
مسلمانانکمکک دن وسپسبهت ارتباانهاپ داختن (ک فی،.)107-89
دشمنیمسلمانانباانهاحمایتمیک دن .پی وانشاخهایازمهایانهایبـ داییازایـن
کهمیدی ن کسانیکهقبالًانهاراازارمیدادن ،اکن ندچارعذابوازارنـ ،خ سـن 
میالدیت سطرامیپن یت3ن شتهش ه،فصلیبهنام«خشمنیـ ن ن»وجـ دداردکـه
باشیازانبهجنگمیانمسلمانانوب همنـاندرجیپـ ر4مـیپـ دازد.درایـنمـتن
ب همنانهن وکهدستغارتب جانب داییهاگش دهب دن ،درنهایتت سطغازیـان
مسلماندرهمک بی همیش ن .نکتهقابلت جهان استکـهایـنمـتن،اعـ ابرابـه
عن انت لیاتومظاه ت س یافتهخ ایان،ایزدانوع فایهن وییوبـ داییمع فـی
میکن کهب این اتب داییهادرظاه جنه

یـانمسـلماندرامـ هوبـ هنـ وها

تاختهان .ه چن اینمتنب دایی،ازمت نمع وفوکـان نیبـ داییمهاینـهاینیسـت،
ولیمیت ان باشیازنهاهب داییهارابهجنه

یانمسـلماننشـاندهـ (تاراچنـ ،

 .)276-275
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ب دن .درکتابمق سیمنس ببهاینگ وه،بهنامش نیهپ رانه2کـهدرقـ نیـازدهم

م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

پی استکهب دایی هـاازحاکمـانهنـ ویخـ دچنـ اندلخ شـین اشـتن واز



یدانن  .
ازراجههایهن وکهاوراباعثوبانیتح یکح ّاجب ایلشک کشیبهسن م 

.1
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2. Šunya Purana
3. Ramai Pandit
4. Jaipur

 61

البتهاطالعاتچن انیازاینکهسای ب داییانمنهقهچهنظ یداشتن ن اریم،چ اکـه
تماماطالعاتماازایندورهم ب طبهمنابعاسالمیاست.جال ت جـهاسـتکـهدر
اینمنابع،مسلمانانبانهاهیمدبتبهب داییاننه یستن .البتهظـاه اًارزشهـایذاتـی
ایینب دانب دهکهباعثجل نظ مسلمانانش ه،بلکهس نهادنب داییهابهحاکمیت
اسالمیایشانرامهب عخاط مسلمانانساختهاست.درمنابعایـندوره،تنهـادریـک
م ردشاه تالشی،انهمنام ف ،ت سطب داییـانبـ ایمقابلـهبـامسـلمانانهسـتیم
(ک فی،.)122-121
همچنینبای درنظ داشتکهب داییهاوهن وهاییکهدرمنـابعاسـالمیبـهانهـا
اشارهش هاست،کمت شاصیتهاییتاریایواغل ب ساختههاییداستانیهستن کـه
ب ایبهب دوجههفاتحانمسلمانوت جیهفت حاتاسـالمیشـکلگ فتـهانـ .درایـن
دی گاهارزشم ارانه،ب داییهاشاصیتهایمدبتب دنـ کـههمکـاریمـیک دنـ و
تاریخنهاریهایخ دهمینشی هرادرقبالمسلماناندرپـیشگ فتنـ (بـ ایاطـالع
بیشت نک..)Ahmad, 472- 476البتهنبای اینحقیقترانیزنادی هگ فتکهایـن
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

تص ی سازیازهن وانازانجهتاستکهدرزمانحمالتمسـلمانان،ایـنهنـ وها
ب دن کهب مسن ق رتتکیهداشتن ولذااصـلیتـ یندشـمنمسـلمانانبـهحسـاب
میام ن .ازط فیدیه بینمسلمانانوب داییهایکشباهتاساسیوجـ دداشـتو
اناینکهه دودینهایف امنهقهایوت ارتمح رب دن .
ه چن اینادعاهمچنانبهق تخ دباقیاستکهاگ ب داییهاچنـینجایهـاهی
درقلم واسالمیداشتن ،پسچ ابهقلم وراشـت ک تههـاگ یاتنـ ؟پاسـخدراین ـا
نهفتهاستکهانهاییکهگ یاتهب دن ،احتماالًباورن اشتن کهدوق نبع ،ایینبـ دا
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هن وهاشاصیتهـایمنفـیکـهمقاومـتنشـانمـیدادنـ .چنانکـه هنـ واننیـزدر

درقلم واسالمیبهحیاتخ یشادامهدادهولیدربسـیاریازسـ زمینهـایتحـت
حاکمیتهن وهاازبینخ اه رفت.ب طب گزارشهایم ج دازجملهگزارشیک
62

بهاسارتگ فتهش هب د()Hoyland, 248ویکراه ب داییک هایکهدراسیای
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زن انیجنهیچینیکهدرنب د«ط از»بینعباسیانوسلسلهچینیتانگدرسـال134

م کزیودرقلم ومسلمانانبهسیاحتمشـغ لبـ د(،)Hye Ch'o, 52اعـ اببـه
ب داییاناجازهدادهب دن تابهط رکاملبهام ردینیخـ دبپ دازنـ . امـاایـنف اینـ 
نمیت انستهادامهداشتهباش ،چهانکهب طب نظ مکلین،پایهاهاجتماعیب داییـانبـه
ن رتتاعیدش هوازان اییکهدردسته«غیـ مسـلمانان»قـ ارداشـتن ،م قعیـت
اجتماعی-اقتصادیخ دراازدستدادن .درهمینزمانب دکهکاربازرگانانمسلمان
رون گ فت( .)Maclean, 162
تالش مسلمانان برای برقراری تعامالت فرهنگی با بوداییها

م رخانومحققاندرتالشهستن تارابههبینمسلمانانوب داییهـاراعمـ تاًبـا
ایندودینواقعش هاست،دارایاهمیتبسیاریاستکـهگـاهدراینه نـهمهالعـات
مغف لمیمان .ه چن مهالعاتجامعوکلیدربارهسیاستواجتماعواقتصـادبسـیار
سادهانهاریم ض عمهالعهوف وکاستنانبهچن عاملکلیمن مـیشـ دکـهفهـم
پیچی گیهایوقایعتاریای،خص صاًمسائلدینیوف هنهیراکهجنبـههـایمعنـ ی
دارد،دش ارمیسازد .
نهاهمسلمانانبهش قوهن درق وناولیهاسالمیمشابهنهاهیب دکهق نهابعـ 
غ بمسیحیبهش قداشت.اعمالومناسـکومعابـ بـ داییهـادرنظـ مسـلمانان
بسیاراس ارامیزوشهدانهیزمینم د،چنانکهحتیشاه شـکلگیـ یگـزارشهـایی
افسانهگ ناز«معاب معل »و«بتّهایناط »درالفه ستابنن یمبهنقلازاب دُلَـد
ینب عیهستیم(ابنن یم،.)621-620اب دلدکهابـننـ یمبـهاوارجـاعدادهاسـت،
ه گزبهش قسف نک دهولیبااینحالدوسف نامهکامالًخیالیدربارهس زمینهـای
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ض وریومهماست،امابای درنظ داشتهباشیمکـهگـاهیایـنگ نـهمهالعـاتبـه

م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

رویک داجتماعیواقتصادیتحلیلکنن .اماانچهکهدرسهحف هنهیوتمـ نیبـین

ش قینهاشتهاست(ب ایاطالعبیشت نک. .)Brockelmann, 519- 520
یکیازع املمؤث ومهمدرشناختاولیهمسلمانانازایـینبـ دا،تـالشخانـ ان
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راازاخالفمت لیانمعب ب دایین بهاربلخدانستهان ،میت ان تاح یعالقهابنخال 
بهتحقی دربابایینب داییرات ضیحده .ه چن منـابعمتعـ دیمعبـ ن بهـاررا
یکاتشک هزرتشتیمیدانن ،امااغل اینمنابعم ب طبهدورهایاستکـهب مکیـان
ق رتمهل رادردستداشتن واینگمانهتش ی میش دکهنسبتبهانتسابخـ د
بهف مان وایانوم ب انساسانیبیعالقهنب دن .روایتهـادربـاباسـالماوردنایـن
خان انمتفاوتاست،ولیبهسب ق رتیکهپیشازاسالمدربلـخداشـتن ،ت انسـتن 
همچنانق رتخ دراحف کنن تااینکهدرزمانخالفتهـارونال شـی ،یحیـیبـن
خال ب مکیبهعالیت ینم تبهدستهاهخالفترسی وهارونال شی عمـالًاختیـارات
کاملخالفترابهاوتف یضک د(س ادی،.)12ابنن یمبهنقلازکتـابیبـاعنـ ان
کتابفیهمللالهن وادیانهاکهن یسن هانمعل منیستوبهخطیعق بابـناسـح 
کن ین شتهش هاست،بهتالشخال ب مکیو«گـ وهب مکیـان»بـ ایشـناختهنـ 
ص فنظ ازاینگزارشهایاولیه،گ نهدیه یکهدرمت ناسـالمیوبـهویـژهاثـار
ص فیانحاکیازایینب داییاست،زن گینامههایب داویاداسـتانهـاییاسـتکـهدر
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

مت نب داییم ج داست.اهتمامم

انهمسلماناندرفهمایینب داییدرق نهـایبعـ 

تاجاییپیشمیرودکهیکیازمعتب ت ینزن گینامههایب دا،درمیاناثاراسالمیپ ی 

روایتجـامعالتـ اریخ

میای .تحقیقاتج ی ازیکسانییادستکمشباهتف قالعاده
رشی یاززن گیب دا،بامت نب داییبهزبانهایپالی،تبتیوسنسک یتخب مـیدهـ 
گزارشهاازاناست 1.

یلت ین
کهنشاندهن هتالشمسلمانانب اییافتناص 
بایزی بسهامیازدیه ص فیانق ندووسه،درتص فشـاگ دابـ علـیسـن ی
ب دهکهظاه اًن مسلمانیازاهالیسن بـ دهاسـت(الجـ ردی،.)11ب خـیقائـلبـه
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اشارهمیکن (ابنن یم، .)618




.1گ یه ریش پنبامبناق اردادنمهالعاتکارلیاندربابجامعالت اریخرشی ی،منابعاینکتاب
ت جمهش ه،مع فیک دهاست.ب ایاطالعبیشت نک.ش پن،.72-68
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رادرمیاننساههایمتع دب داییبهزبانهایماتلدیافتهوانهارادرمقالهایکـهت سـطنهارنـ ه

ارتباطاب علیسن یباسنتبـ دایی،پـیشازمشـ ّفشـ نشبـهاسـالمهسـتن و
ماامینیراکهدرگفتاربایزی بسهامیشباهتشهفتانهیـزیبـهسـنتبـ داییدارد
یت انبهاینعبارتاشارهکـ د:«رودهـارابینـیکـه
متأث ازاومیدانن .ب اینم نهم 
جاریاستومیخ وش وبانگمیزن تابهنزدیکدریا؛چ نبهدریادرامیـزدارام
گی دوخام شش دودریاراازحا راواگاهینه.چیزیب دریانمیافزایـ واگـ 
بهدرای چیزینمیکاه .داستانت درمیانم دانداستانسیلاستودریا؛زی اسیل
تاتنهاستبانگوخ وشدارد.چ نبهدریارسـ وبـهدریـادرامیـزدازانبانـگو
ف یادارامگی دودریاراازاوخب نه.نهب دریاافزودهونهاگ بـازگ ددچیـزیازان
اینجمالتشباهتچشمهی یبهاوُدانَه1س ت هداردکهازس ت ههایکـان نپـالی
است:«همچنانکهتمامرودخانههاونزوالتاسمانبهدریایبیانتهـاواردشـ ن ،نـه
نی وانهواردش ن وکسیازانانباقینمان ،ولیبازنهازنی وانـهکاسـتهونـهبـ ان
افزودهش د»(.)Zaehner, 102
بااف لق رتب مکیان،رابههاسالموایینب دانیزوارددورهفت تشـ وتـااغـاز
دورهگ رکانیانهن ،رسمورواجساب رانیافت،بهشکلیکهب بینینسـبتبـهایـین
ب داییبهم ورعمی ت ش .مانن گزارشیکـهبـهدریـان ردیبـهنـامسـلیمانتـاج 
منس باستکهب طب  انزنانب داییپسازب اوردهش نحاجتشان،دخت یراکـه
بهدنیامیاوردن وقدبتاانهمیک دن وایندخت هادرح ههاییدربن میش ن تا
بزرگت ش ن ،سپسبهتنف وشیگماردهمـیشـ ن تـاع ایـ انصـ فگسـت شو
م متبتاانهش د(سی افی، .)85-84
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چیزیازاندریایعظیمکاستهونهب انافزودهش د،همانگ نـهبسـیاریراهبـاندر

م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

کاسته»(سهلهی، .)268-267

دانشواطالعاتمسلماناندربارهایینب دانیزروزبهروزکمت میش .یـکعلـت
انمهاج تگ وهیازب داییهاازس زمینهایاسالمیودیه یتغیی دینباقیمانـ ه
1. Udāna
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انهابهدودیناسالموهن وییب د.جمعیتب داییهـادرنتی ـهایـنتغییـ اتچنـان
کاهشیافتکهبی ونیدرق نچهارمهی ب داییکهبت انـ سـؤاالتشراپاسـخدهـ 
نیافت« :کتابیم شمنان[ب داییها]رانیافتم،همچ نکسیازانانکهعقائـ ایشـاناز
ویروشنگ دانم،چ نشیئیازانانحکایتکنم»(بی ونی،/1 .)202
بهرغماهمیتجغ افیاییومنابعاقتصادیاسیایم کزی،دستهاهخالفتبهسـاتی
می ت انستحاکمیتخ دراب اینمنـاط حفـ کنـ .بعـ ازمـ

هـارونال شـی 

(مت فای) 193زمانیکهخالفتدرگی بح انب ادرکشیش ،طاه یان،اسیایم کـزی
رابهسامانیانتسلیمک دن  .اینوضعیتتااواسطق نس مکهصفاریان(حـک.-247
)393بهق رترسی ن نیز،درافغانسـتا نوشـمالغـ بهنـ بـ همـینمنـ البـ د
(.)Wink, 1/ 112-125درسال403حاکمیتخلیفهب سن بهط رکاملبـهپایـان
رسی .درخ ق رتای ادش هاسماعیلیانق رترادردستگ فتهوبـهمـ ت150
واسیایم کزیبابهق رترسی نمحم دغزن یدرح ود392بهپایانرسی  .
نتیجه
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

بهدنبالجایهزینش نمسلماناندرشمالغ بهن ،جمعیـتبـ داییهـادرایـن
منهقهکاهشچشمگی ییافت.اینکهب داییهابهک ـاانتقـالپیـ اک دنـ دوپاسـخ
دارد:یکباشازب داییهادراط افبن ربنهالفعالیتاقتصـادیخـ درابـاحـ زه
م یت انهازس گ فتن وگ وهیدیه باگست شایینب داییتنت یکدرتبت-کهالبته
ازجاذبهاقتصادیکمت یب خ ردارب د-بهانمنهقهکـ چک دنـ (.)Sperling, 40
رابههبینب داییهاومسلمانانبهرغمانچهکهاکن نمستشـ قانوم رخـانغ بـیبـه
نمایشمیگذارن ،همیشهشاملصـ رتبنـ یسـاده«بـ داییصـلحطلـ »درمقابـل
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سالب منهقهسن حکمران ن .درنهایتکارسلسلههایاسالمیدرشمالغ بهنـ 

«مسلمانجنگطل »نب دهاست.درب هههایماتلدتاریایروابـطاسـالمی-بـ دایی
تهاییکهشاملجهـادعلیـهبـتپ سـتیمـیشـ ه،
ش ایطمتفاوتیداشتهاستوقسم 
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استدناءبهحسابمی ای ونهقاع هورویهثابت.ه چن مسلمانانباگذشـتسیصـ 

سالازظه راسالمتمامراههایت اریبینچینورومراکهبهط رسنتیدرسـیه ه
بازرگانانب داییب د،دراختیارگ فتن ،امااینام نـهبـهسـب حـذفسـازمانیافتـه
ب دایی هاازصحنهت ارتت سطمسلمانانبلکـهبـهدالیـلماتلفـیاتفـاقافتـادکـه
ف س دگینظامت اریب دایی،اختالفاتاعتقادیداخلی،رقابتبـاایـینهنـ وییدر
شبهقارهوتاعیدوناب دیباشیازق رتاقتصادیب داییهایحتیپیشازظهـ ر
اسالمت سطساسانیانوف مان واییهایاسیایصغی ،ازانجملهب د.میتـ انگفـت
کهبهسایهرفتنتف قاقتصادیایینب دایی،ازع ارضنـاگزی شـک فاییامپ اطـ ری
اسالمیتحتنظامخالفتب د.البتهیکیدیه ازع ارضاینشک فاییدربع علمـی
ب دکهدرنتی هم اورتباف هنگهایمتن عمللونحل،رش وبل غتم نیراب ای
مسلمانانبهارمغاناورد.درنتی هاینبل غف هنهیوتم نیشاه تعـامالتگسـت ده
پژوهشه انبهارزشتاریایمهالعاتمسلماناندربابایینب داییپیبـ دهوانرا
بهعن انمنبعیارزشمن درکنارکان نهایمعتب ب دایی،ب ایصحتسـن یوکشـد
نقاطمبهمتاریخب داییناستین،م رداستفادهقـ ارمـیدهنـ .هـ فمـانیـزدرایـن
تحقی بازنماییباشیازتن عرابههبینایندوعنص تمـ نیدردورهمیانـهبـ د،بـه
شکلیکهپیچی گیاننمایشدادهش هومحق رادرگ یزازصـ رتبنـ یسـادهو
رایج«اسالمدرتقابلباب دایی»یاریرسان  .
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بینمسلمانانوب داییهادرس اس دورهمیانههستیم.تنهادردهههایاخی اسـتکـه

م اجههمسلمانانوب دائیاندرسهق نناسته ی

وتاریای،شکلگی یف هنهیبالن هدرشبکهگست دهوس زن هس زمینهایاسـالمی

منابع

 ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه محمد رضا تجدد ،تهران ،بانک بازرگانی ایرران،
.۱۳۴۶

 بالذری احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،بیروت ،دار و مکتبه الهالل.۱۹۸۸ ،
 بیرونی ،ابوریحان محمد بن احمد ،تحقیق الللهدقد ،ترجمره مورورهر وردوسی سرها ،تهرران،
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهوگی.۱۳۶۲ ،

 تارارود ،تأثیر اسالم در فرهدگ هدد ،ترجمره لیری ریرنیرا و لزالردین لممرانی ،تهرران ،را،نر ،
.۱۳۷۴

 خیراندیش ،لبدالرسول و سیوا میرشاهی« ،تاثیر فتح سود بر سرودووری ایالرم مکرران در ل رر
لباسی» ،پژوهشنلاه تلریخ اجتملعی و اقتصلدی ،سال نهم ،شماره دوم ،راییز و زمستان .۱۳۹۹

 سجادی ،وادق« ،برمکیان» ،دائرة المعلرف بزرگ اسقالای ،ز یرر نررر محمرد مراوم موسروی
بجووردی ،تهران ،مرمز دائره المعارف بزرگ اسالمی.۱۳۸۳ ،

.۱۳۸۴

 سیرافی ،حسن بن یزید ،رحلة السقیرافی ،تحقیر محمرد حب ری لبدالیره ،ابرووبی ،المجمر
سالدهم،شمارهچهلم،زمستان1399

المقافی.۱۹۹۹ ،

 شورن ،گریگوری« ،متون هیوه یانه در تاریخ فارسی سرن رهاردهم میالدی ،یادداشتی بر بعضری
ّ
از مواب مورد استفاده رشیدالدین» ،ترجمه محمد موترری ،اطالعلت حکمت و اعرفت ،ویژه نلاقه
ادبیلت عرفلنی فلرسی در هدد ،شماره  .۱۵۰ص  ۶۸تا .۱۳۹۸-۱۳۹۷ ،۷۲

 موفی ،لیی بن حامد ابی بکر ،فتحدلاه سدد اعروف به چچدلاه ،به موشش لمر بن محمرد داود
روته ،تهران ،اساطیر.۱۳۸۴ ،

 الجوردی ،فاطمه« ،بایزید بسطامی» ،دائرة المعلرف بزرگ اسقالای ،زیرر نرررم محمرد مراوم
موسوی بجووردی ،تهران ،مرمز دائره المعارف بزرگ اسالمی.۱۳۹۵ ،
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 سهیگی ،محمدبن لیی ،دفتر روشدلیی ،به موشش محمدرضا شفیعی مردموی ،تهرران ،سر ن،

 مجتبایی فتحالیه ،پیوندهلی فرهدگی ایران و هدد در دوره اسالای ،ترجمه ابوالفضل محمرودی،
تهران ،موسسه رژوه ی حکمم و فیسفه ایران.۱۳۸۹ ،
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 ررررررررررررررررر « ،اسالم در شبه ساره هود و رامستان» ،دائره المعلرف بزرگ اسالای ،زیرر نررر

.۱۳۷۷ ، مرمز دائره المعارف بزرگ اسالمی، تهران،محمد ماوم موسوی بجووردی

، تهرران، ترجمره ابوالقاسرم رایورده، اروج الذهب و اعقلدن الوقوهر، لییبن حسین، مسعودی
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