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 مقدمه

تاریخ نویسی نیاز به کنکاش و مطالعه گسترده دارد، این مهم در گذشته سخت تر بود، یافتن منابع فیزیکی 

جستجوی کتابهای قدیمی و باستانی متعلق به متون دینی، کتیبه از کتابخانه های مختلف منتشر در جهان، 

ها و اشعار، سپس ترجمه آنها، یافتن کلمات دقیق همه و همه به کاری گروهی و تیمی نیاز داشت و سالها 

دسترسی به منابع بسیار آسان ، اما با گسترش علم و تکنولوژی یک تحقیق کامل شودتا   طول می کشید

به همه دانشگاه های جهان، موزه ها، اسناد،  آن وقت ست به اینترنت دسترسی داشته باشیمشده است، کافی ا

نقشه ها و کتابهای خطی تصحیح شده و تاریخی میشود دست یافت. در کنار آن بسیاری از نسخه های خطی 

ده است. در سالهای اخیر بازنویسی و کامپیوتر نویسی و حاشیه نگاری شده و کار تحقیق را آسان تر کر

قابل  و تاریخی دسترسی به آخرین تحقیقات و مطالعات باستانشناسان بسیار آسان شده و تحقیقات علمی

من به منابع دسترسی ندارم به همین خاطر پایان "دستیابی هستند در چنین شرایطی اگر دانشجویی بگوید 

به نظرم به تاریخ سرزمین  "اده کنمدر دسترسم هست استفساده نامه ای که انتخاب کردم سعی نمودم از آنچه 

 خود بلکه به علم و دانشی که فراگرفته جفا کرده است. 

تاریخ بلوچستان پر از بخش های نانوشته ای است که نیاز به توجه دانش پژوهان دارد، تاریخ هر ملتی را 

یا در نگارش تاریخ  خود مردمان آن ملت باید بنویسند چه که دیگران یا چنین احساس مسئولیتی نمی کنند و

 ، اجتماعی و فرهنگی خود می زنند.سیاسی با پیشینه های آن ملت دستبردهای

که برای قرن ها مبهم بوده، کتابچه ای که هم اکنون پیش رو دارید گوشه ای از تاریخ باستانی بلوچستان را 

 شگفتی هر خواننده ایبرای اولین بار به فارسی به نگارش در می آید و شاید باعث و روشن می کند 

کتابچه را دریچه ای میدانم برای عالقه مندان  اینشود. مطالعه، تحقیق و نگارش  خصوصا خوانندگان بلوچ

چون بنده تنها به کلیات  به تاریخ بلوچستان که به دنبال این موضوع رفته و زوایای بیشتر آن را عیان کنند

 برجسته آن پرداخته ام.

ساله باستانی پیش از اسالم در بلوچستان می پردازد که  175پادشاهی دستکم ای از این کتابچه به سلسله 

 قرن اخیر برابری می کند. چندبا کل مدت پادشاهی قاجاریه و پهلوی در 

نزدیک کویته است که  بلوچستان پادشاهی پاراتاراجاس یا پارادا یک سلسله پادشاهی به مرکزیت لوراالی

 مسیح شکل گرفته است.در سالهای بعد از میالد 

یک دهه اخیر باستان شناسان اینکه این پادشاهی برای سالها تنها یک نام مبهم پارادان وجود داشت تا از 

، زوایای پنهان آن  کشف شده از بلوچستان، موفق شدند با بررسی سکه ها و کوزه ها و کتیبه های شکسته

 را شناسایی کنند. و خواستگاهشان شاهانش

 ه را تقدیم همه فرزندان بلوچستان می کنم که در تقاالی یافتن هویت تاریخی خود هستند.این کتابچ

 حبیب هللا سربازی بلوچ

 1400فروردین  11

 

 



ن | 5 ا ت س چ و ل ب ر  د ا  د ا ر ا پ ی  ه ا ش د ا پ  

 

 پاراتاراجاس - پادشاهی پارادا

یک پادشاهی در بلوچستان است که برای  میالدی( 300تا  125یا پاراتاراجاس ) (پارادان) پادشاهی پارادا

دور و  و برخی آن را در منطقه بمپور و برخی مناطق دیگر مدتها موقعیت و شاهان آن مشخص نبود

 نانیبا اطم ی اخیرشواهد باستان شناس اما  .و جزئیاتی از آن در دست نداشتند عنوان می کردند نزدیک

 در منطقه لوراالی کویته ایالت بلوچستان شرقی )بلوچستان پاکستان کنونی( است.  پارادا نشان میدهد که

"Tandon,25 2012 The Location And Kings Of Paradan" 

 کویتهلوراالی منطقه که منحصرا در بلوچستان شرقی وعمدتا در   یاز روی سکه های بیشتر پادشاهی این

 ((New Light on the Pāratarājas, PANKAJ TANDON گردید.شناسایی  ،شدندکشف 

پس از  1905پسون در سال را E.J Rapsonاین سلسله پادشاهی توسط  در موردنسبتا کلی تحقیق اولین 

 The Names of the Paratarajas Issuing Coins with)انتشار تعدادی از سکه ها صورت گرفت. 

KharosthT Legends HARRY FALK ) 

از دانشگاه بوستن  Pankaj Tandonدان پرداخت و سپس پروفسور: ب Mukhrejeeآن موخرجی  پس از

منتشر شدند . و  2010 و 2009،  2006 سالهای ،در این مورد تحقیقات مفصلی انجام داد که در سه مقاله

موقعیت و  The Location and Kings of Paradan)با انتشار کتاب  2012در نهایت تاندون در سال 

 پادشاهان پردان( تحقیق نهایی و کامل خود را اعالم کرد. 

)که این کتاب مربوط به نیمه  Vayu Puranaچون ویا پورانا در ادبیات سانسکریت و کتاب های برهمی  

یاد شده است که روی   Paradaبه کرات در مورد این سلسله با نام اول هزاره اول میالد مسیح است( 

اما موقعیت دقیق و کتابهای سانسکریت . دیده می شود  Parataهای کشف شده نیز کلمه  سکهبرخی از 

نیز ذکر این سلسله پادشاهی  ،فانه یی –در متون چینی هون هانشو  بیان نکرده اند. این پادشاهی راشاهان 

 آمده است.

)"پنج  Panca-ganahعنوان  بهقبیله  5یک پادشاهی متشکل از را  این سلسله ،هند کیمتون متعدد پوران

 کامبوجا، یاوانا و پهلوا بودند.ساکا، : پنجگانه که این قبایل ند.کن یم یگروه"( معرف

بعداً ، شاه سگارا ،  بود.باهو کوساال  شاه آنها و داشتند لشکر متحد گروه یک پنج نیاطبق منابع برهمایی 

  تالجونگاها را شکست دهد. ای اهایهای، ها قبیلهپسر باهو ، توانست به همراه پنج 

در زبان های هندی و سانسکریتی مختلف بوده شاهان این سلسله این احتمال وجود دارد که تلفظ اسامی 

و هم این احتمال وجود بدین گونه عنوان نشده اند چرا که مشخصا از سکه های یافته شده نام این پادشاهان 

،  پیش از شاهانی باشند که نامشان در سکه ها ذکر شده پارادا در کتابهای باستانی هند دارد که این شاهان

 کشف شده است.

 300تا  125شدند تنها بخشی از تاریخ این سلسله پادشاهی مربوط به سالهای  یافتاحتماال سكه هاي که 

با اسامی مشابه  پارادااهی پادش پیش و پس از آن به میالدی را نشان می دهند در حالی که منابع تاریخی

پس از پروفسور تاندون  .بر می گرددپیش از میالد مسیح به  آنها را در تلفظ های مختلف اشاره دارند که

 The Location and Kings of Paradan) بررسی دقیق سکه ها و انتشار چندین مقاله در نهایت در کتاب
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ره می کند که اولین نفری که برایش سکه صادر شده هم به این مساله اشاموقعیت و پادشاهان پردان( 

احتماال سکه  میالدی است.  این بدین معنا نیست که پیش از وی پادشاهی نبوده بلکه 150-125یوالمیرا 

 شناسایی شوند. پیشینکشف نشده که پادشاهان  تاکنون پیش از وی ای برای

 

 م 300 -125نقشه منطقه سیطره پادشاهی پارادان 

 

 

 اسامی شاهان پارادا

صرفا از طریق سکه هایی که این شاهان به نام خود ضرب کرده و  شاهان پاراتاراجاس یا پاراتا،اسامی 

، این احتمال وجود دارد که اسامی بیشتری از این شاهان در صورت کشف گردیدندکشف شده اند شناسایی 

 :ستبه ترتیب ذیل اطبق بررسی محققان و باستانشناسان  سکه های بیشتری یافته شود. اسامی این پادشاهان

 Yolamira, son of Bagareva (c. 125–150 CE) میالدی 150تا  125سال  ،یوالمیرا پسر باگاِروا

 

 Bagamira, son of Yolamira (c. 150 CE) گامیرا پسر یوالمیرابا
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 Arjuna, a second son of Yolamira (c. 150–160 CE) آرجونا پسر دوم یوالمیرا

 

 Hvaramira, a third son of Yolamira (c. 160–175 CE) هوارامیرا سومین پسر یوالمیرا

 

 Mirahvara, son of Hvaramira (c. 175–185 CE) میراهوارا پسر هوارامیرا

 

 Miratakhma, another son of Hvaramira (c. 185–200 CE) میراتاخما پسر دیگر هوارامیرا

 

 Kozana, son of Bagavharna (and perhaps grandson of نوه باگامیرا احتماالکوزانا پسر باگاَوهرنا و 
Bagamira?) (c. 200–220 CE) 

 

 Bhimarjuna, son of Yolatakhma (and perhaps grandson و احتماال نوه آرجونا باهیمارجونا، پسر یوالتاخما
of Arjuna?) (c. 220–235 CE) 

 

 Koziya, son of Kozana (c. 235–265 CE) میالدی 265تا  235کوزیا، پسر کوزانا سال 

 

داتاروَهرنا، پسر داتایوال اول، و احتماال نوه 
 بایمارجونا

Datarvharna, son of Datayola I (and perhaps grandson 
of Bhimarjuna?) (c. 265–280 CE) 

 

 Datayola II, son of Datarvharna (c. 280–300 CE) م 300تا  280پسر داتاروهرنا، داتایوال دوم، 

 

 

ی ترجمه شده و اینکته ای که در تلفظ اسامی این شاهان باید توجه داشت؛ این اسامی از روی زبان برهم

نند یوالمیرا نوع تلفظ بر اساس همان دوره بوده است. در برخی از مناطق الف که در آخر اسامی می آید ما

 . یا میراتاخما، استفاده نمی شود که در این صورت می شوند: یول میر )میر یول( و میر تاخم

اصطالح "میر" در ابتدا یا انتهای اسامی شاهان پارادا را باستانشناسان ربط به آئین میترایسم و اشاره به 

سال همچنان در سلسله حکمرانان  خداوندگار داده اند. این اصطالح با وجود گذشت قریب به دو هزار

لقبی مربوط به خاندانهای سلطنتی و حاکمان بلوچستان در صدهای اخیر   "میر"بلوچستان باقی مانده است. 

 نیز بوده است که احتماال از همان دوران به جا مانده است.

 yola، 'ثروتمند'؛  reva به معنی "سرور"،  bagaی هستند: همایدر معنی اسامی که به زبان برهمی یا بر

به   takhma"خورشید"   Havaraچنین همخداوند( -به معني )خورشید ' ، ترای،  'م Mira، "جنگجو" ؛ 

 The Names of the Pāratarājas Issuing Coins with Kharoṣṭhī)قوی و قدرتمند( منبع: )معني 

Legends Author(s): HARRY FALK 2007 – 172 ) 
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 و خروشتای برهمایتلفظ نام ها از 

 

 

 

 پادشاهان پارادابرخی از سکه های 
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 این سلسله شاهانریشه 

 Paraitakenoiبه نام پارایتاکنوی  سکایی  ایلیاز قبقبل از میالد ،  650 حوالی هرودوت مورخ یونانی

 شدند.همپیمان مادها  به غرب ایران کوچیده و کهیاد می کند 

 Paraitakaiقبل میالد اشاره می کند و پاراتاکای  650استرابو جغرافی دان و فیلسوف یونانی نیز به دوره  

 را  ساکن اطراف بابل میداند.

پیش از میالد برای اولین بار به یاری مادها می شتابند، سپس استقالل خود را اعالم کرده،  7آنها در قرن 

حکومت کردند. بعدها زیر  کنونی سه دهه بر قسمتی از غرب ایرانضمن ایجاد روابط خانوادگی به مدت 

نظر مادها سیطره خود بر آن منطقه را حفظ می کنند و احتماال در این دوره بوده که عده ای از آنها به 

 ( 273ص -شاهان سکایی هند  -مکران مهاجرت می کنند ) خادمی ندوشن

پیش از میالد به پاریتاکای  330ندر به سالهای آرین تاریخنگار و یکی از فرماندهان سپاه اسک

“Pareitakai” ند. در منطقه باختر و سغد اشاره می کند که با سپاه اسکندر جنگید(Pankaj Tandon, 

2010 ) 

اسكندر پس از کشتار نواحی باختری، سغد را تسخیر می کند و حاکم سغد، به اتفاق  یبنابر منابع یونان

لی رودخانه سیحون، در مقابل نیروهای اسکندر به مردم این ناحیه کمک می سکاهای ساکن در بخش شما

کند. نیروهای مدافع ماورای سیحون در دو سوی سیحون اردو میزنند و اسکندر برای متفرق کردن آنها 

بدان سو نیرو گسیل می کند. این امر نشانگر آن است که اقوامی که در دو سوی رودخانه در همسایگی 

 (274ندگی می کردند، سکاها بودند. ) ندوشن، ص سغدی ها ز

سال بعد در  300از این دو روایت که یکی پارایتاکا ها را در منطقه بابل همپیمان ماد معرفی می کند و 

منطقه سغد با همین نام به کمک حاکم این منطقه می روند یا سکاهایی از یک قبیله در دو منطقه بودند یا 

اها در مقابل پیشروی های اسکندر به این منطقه آمده و در مقابل اسکندر قرار محتمال برای کمک به سک

 گرفتند.

 Antiochus III Magnusپارایتاکنوی ها ، آنتیوخوس سوم قبل از میالد  187استرابو می گوید که سال 

 (2010Pankaj Tandonرا کشتند. )

را پشت منطقه  Paraitakeneقبل از میالد منطقه پارایتاکانه  25سال  Isidore of Charaxای سایدور 

 سکستان ذکر کرده است.)همان(

پارادان را در منطقه ای کنونی بلوچستان ذکر کرده مPeriplus (70 -78  )در قرن اول میالدی پریپلوس 

 است )همان(

 دان میداند. )همان(منطقه داخلی گدروزیا را پارا Ptolemyدر قرن دوم میالدی پتولیمی 

میالدی کتیبه نقش رستم شاپور اول، پارادان را استان بین مکران و هند توصیف کرده است.  262سال 

نشانه  این موضوع را با توجه به نبود هیچ اثر و موقعیت پادشاهی پارادان )همان( هر چند نویسنده کتاب
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 خود را شاهنشاه خواندند که توسط شاهان پردان که های از ساسانیان در این منطقه و وجود ضرب سک

 رد می کند. ،نشان استقاللشان بوده

 )احتماال داتایوالی دوم( "پارادان شاه"میالدی آمده که  302 -293  ساسانیشاه  در کتیبه پیکولی نارسه 

سه را تبریک اینکه شاه پارادا پیروزی نار همان(منبع:را بر وهران سوم تبریک گفت. ) نارسهپیروزی 

می گوید دلیل دیگری بر استقالل پادشاهی وی هست در عین حال مراودات بینابین این دو حکمرانی را 

 آشکار می کند. 

 یی پاراداسکاقبایل  در ابتدا که روشن میشود آورده شدند به ترتیب زمانیکه منابع فوق الذکر  توجه بهبا 

شده بودند بعدها در درگیری و جنگ با اشکانیان به سکستان به سمت مادها مهاجرت کرده و با مادها متحد 

و مکران مهاجرت کردند و عمال تاریخ این منطقه را برای همیشه متحول کردند. سکاها در این منطقه 

این همین  .سکایی و پارادان-چندین حکمرانی بنا نهادند از حکومت زابلستان و سکستان تا حکومت هندو

 ، در واقع شاهان واساطیر شرقی در شاهنامه فردوسی شدند بعدا بودند که سکاحکومت ها حتی اشکانیان 

 همواره با ایران در نبرد.بودند و طبق گفته فردوسی توران که اکمانیح

کوچ سکاهای پارادا از منطقه مادها )کردستان کنونی( به بلوچستان این احتمال را هم به میان می آورد  

 همان نژاد سکایی هستند. تاثیر گرفته یا ادامه سکاها که هر دو ملت از 

 

 

 پادشاهی پارادا و اقتصاد لباس، خط  ،زبان

زبان در  نیاست. ا انهیم ییهندواروپا یاز زبانها ینام گروه تیاست، پراکر تیپراکر یپادشاه نیزبان ا

 تیها بوده اند، با اقوام سکا که به زبان سانسکر یدیکه عمدتاً دراو بلوچستان یجذب مردمان بوم جه  ینت

  .به وجود آمده است دیزبان جد کیاند، به عنوان  کردهیتکلم م

هندو  تیاست، در مقابل روحانمند بودهپادشاهان هند باستان بهره یبانیبوده و از پشت یادب یزبان تیپراکر

 .اندکرده یاستفاده م تیزبان نداشته و از سانسکر نیبد یشیگرا

ادبیات دهد  ینوشته شدند، که نشان م )کتیبه کهروشتی( یو خروشت یبراهم یبه زبان ها ی پاراداها سکه

متاثر از  زیسکه ها ن لیهستند و شکل شما ییشاهان سکا یبوده است. اما اسام یبرهم نوشتاری آنها

به  یپادشاه نیدر مورد ا تیبه کرات در متون سانسکر زیسکا ها بوده و خود نام سکا ن-هندو یپادشاه

 .خورد یم شمچ

پشتو و  یهاباستان است زبان ییمانده از زبان سکا یبرجا یاز زبانها یزبان ختن ای انه،یم ییسکا زبان

و  یرسم یهانگارش از گونه یبرا زیو سکاها ن  دهندینشان م انهیم ییبا زبان سکا یادیشباهت ز یوخ

 یسکاها را واضح تر م با یپادشاه نیکردند که تعلق ا یاستفاده م یو خروشت یبراهم وستهیپ ایشکسته 

 کند.

 لباس های که از روی سکه های ایستاده مشخص است یک ردای بلند و شلوار چین خورده را نشان میدهد
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و نه نیم تنه درست  ستادهینوع ا از یبود که سکه ها یپادشاه نیاول ایکوزدر مورد لباس شاهان پارادان ، 

از تن پوش  دهیتا زانو پوش ،ایشد. کوز لیبه نوع استاندارد تبد زین یپادشاهان بعد یبرا کرد. این روش

. سکه های نیم تنه نشان میدهد که لباس های پادشاهان کوشانی است به هیشب اریبسو شود ،  ینشان داده م

اکثر این شاهان موهای نسبتا بلندی داشتند که روی شانه هایشان افتاده و تاج یا سربندی دارند که بندهای 

 آن از پشت سر پیدا هستند. 

 

 اولین سکه ها با تصاویر شاه ایستاده مربوط به کوزان شاه پارادایی
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شده که عمدتا یک مسیر تجاری بین ارخوزیا و سند و  ایران و هند بوده  در مورد اقتصاد این پادشاهی گفته

است. و بدلیوم، محصوالت کشاورزی، دارویی، صمغ معطر، گندم، شراب، خرما و برنج از جمله مواردی 

 (Schoff 1912, p.37بودند که صادر میشدند و از آن طرف نیازها به منطقه وارد می شدند. )
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 ا:کتیبه پاراد

از یک سایت بودایی در لوراالی کویته حدود پنجاه سفال  "نیسر اورل اشتا"،  1927-1926در زمستان 

نوشته  یدارا هیکه بق ی، در حال هستند یبرهمن دارای نوشته های یسفال یها گلدان از تا پنج .کشف کرد

 .بودند یخوارشت های

با  دیرس ینظر م به "تندون"اما به گفته  نبودآنها قطعات. او قادر به ساخت  ی، پس از بررس "کنوو استن"

تنها بخشی از این کتیبه   خاص دارای موارد مهم به دست می آید  بهیکت کی این سفالهااز  یاریبس بیترک

 بازسازی شده توسط اونو چنین معنایی میدهد:

،  هارایو-یشاه-رایم-والیاست ، در  دینی هیهد یکسالن آب  نی، ا هارای، استاد و رایم والی یز شاه..ا".

 ندهیدر آ یمالصدقه  نیاز اامیدواری است . و سارواستیوادین معلمان رشی، در پذ گانهچهار  بیبه ترت

..." استاد قانون باشد. یبرا یالنطو یهمه موجودات و زندگ یبرا یسهم و،  یمادر )پدر( و یبرا یسهم

(Konow 1929, pp. 173-176. ) 

اگر این کتیبه توسط باستانشناسان تکمیل شود مطمئنا شناخت بیشتری از این سلسله حکمرانی در در آینده 

 بلوچستان به دست خواه آمد.

پروفسور تندون درکتاب خود به یک شاهد باستانی دیگر اشاره می کند که توسط او و "سر اوریل استین" 

مطرح شده است. وی مینویسد که آستین در طول تحقیقات باستان شناسی در حوالی شهر پنجگور با سه 

هدف ایجاد  خاکریز سنگی رو به رو شد که با سنگ های بزرگ ساخته شده بودند و به طور واضحی با

 امنیت در برابر سیل آب برای مناطق همسطح بودند. 

ممکن  دمب" شناخته می شوند.  -به عنوان "پردانبلوچ  یمردم محل یکند که آنها برا یگزارش م نیاست

 کی، و حداقل  باشند ساخته شده توسط پادشاهان پارادان یباستان یاریآب یبه کارها یا اشاره کیاست 

ً ی؛ پنجگور تقر پارادان احتماال تا پنجگور امتداد داشته است. یدهند که پادشاه یم احتمال دور نشان  375 با

نزدیک به مرز کنونی  این مسافت با سکه های کشف شده در کویر است.  یلوراال یجنوب غرب یلیما

 ( Stein 1931, p. 45)مطابقت دارد.  ایران و پاکستان

 

 

 

 

 

 

 

 



ن | 14 ا ت س چ و ل ب ر  د ا  د ا ر ا پ ی  ه ا ش د ا پ  

 

 منابع:

 

 Pankaj tandon  پنکاج تاندون- The Location and Kings of Paradan 

HARRY FALK  هاری فلک- The Names of the Pāratarājas Issuing Coins with Kharoṣṭhī 

Legends 

- A spate of new tooled forgeries of Kushan and Pāratarāja Coins, Pankaj Tandon 

- The Coin Galleries: Pāratarājas or Pārata Rājas 

- New Light on the Pāratarājas 

-The Periplus of The Erythraean Sea: Travel and Trade in the Indian Ocean 

by a Merchant of the First Century, Gregory Liyanarachchi 

- Kharoshṭhī Inscriptions, with the Exception of Those of Aśoka. Edited by 

S. Konow, 

 ندوشن –شاهان سکایی هند  -

 تاریخ هرودوت -

 دکتر رضا مهر آفرین – جغرافیای تاریخی گدروزیا -

 طاهره عزیزی پور –اشکانیان هند  -

 

 


