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دهچکی

و دیدگاه ما کمتر بسوي شرق است و همواره در ذهنم این کلمات خطور می کند که چرا نگاه
بیشتر به غرب و غربیان می اندیشیم؟ درحالی که اصل و ریشه و بنیاد کهن ما نشات گرفته از شرق 

هندیان از هزاران سال پیش به علت هم نژادي و .و سرزمین هاي خاوري پیرامون ایرانشهر است
س و الفت دارند تا مناطق غربی بسیاري از آداب و رسوم و سنت هاي مشترك بیشتر با ما ان

هنوز در کتابخانه ها و مراکز فرهنگی شبه قاره هند، هزاران جلد نسخ خطی بزبان .سرزمین ما
فارسی موجود است که بسیاري از آنها را نتوانسته ایم ویا نخواسته ایم مورد بررسی و مطالعه 

. ه تحسین و اعجاب همگان استدرحقیقت آنقدر قندپارسی به بنگاله رفته است که مای.قراردهیم
گفتنی است که در مورد مناسبات تاریخی و فرهنگی دو ملت کهنسال ایران و هند پژوهش هاي 

نگارنده تا حد امکان به برخی از . ارزشمندي تاکنون از سوي اندیشمندان دو کشور ارائه شده است
:.آنها با دقت نگریسته و در واقع خوشه چینی کرده است

میترا- جمشید-ریگ ودا-ودا-اوستا-هند-ایران:گانکلید واژ
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:مقدمه

سال 4مجله بررسیهاي تاریخی شماره (سال ها پیش دریکی از مجالت علمی معتبر داخلی
به چاپ رساندم که مورد تایید » روابط ایران و هند در عهد باستان«مقاله اي تحت عنوان) ششم

ر گرفت، اندك زمانی پس از آن در همان مجله، روابط بسیاري از پژوهشگران مسائل تاریخی قرا
دیرپاي فرهنگی و هنري ایران و هند توسط یک پژوهنده سخت کوش ایرانی که مدتها در سرزمین 

).دکتر مهدي غروي(اقامت داشت به چاپ رسید) هند(بهارات
فراوان، در براي تهیه مقاالتی در زمینه مناسبات دو ملت کهنسال ایران و هند با مشترکات 

گذشته اي نه چندان دور به سفارت هند در تهران مراجعه نمودم، بخش فرهنگی سفارت همکاري 
صمیمانه اي با دانشجویان واستادان ایرانی می نمودبطوریکه یک دوره مجله هند نو و عکس هائی 

.و جواهر لعل نهرو در اختیار اینجانب قرارداد) گاندي جی(از مهاتما گاندي
دیر با تحقیق و پژوهش مداوم در زمینه مشترکات اساطیري دو ملت بزرگ آسیائی این بهر تق

الزم به . وجیزه فراهم گشته است که تقدیم صاحب نظران و پژوهندگان مسائل فرهنگی می شود
ذکر است که در کشور ما اندیشمندانی بوده و هستند که درباره روابط دو کشور بویژه اساطیر دو 

ند آثار ارزشمندي به یادگار از خود بجا گذاشته اند که از آن جمله شادروانان دکتر ملت ایران وه
همچنین خانم دکتر ژاله آموزگار با .... مهردادبهار، دکتر بهرام فره وشی و دکتر احمد تفضلی و

نگارش کتبی ارزنده در زمینه تاریخ اساطیري ایران که بارها تجدید چاپ شده است اطالعات و 
ما را در مورد پیشینه مناسبات اسطوره اي و تاریخی دو ملت بسیار افزوده و پربار نموده آگاهی 

دراینجا از میان پژوهندگان متعدد خارجی فقط از یک اندیشمند بزرگ نام می بریم و او . است
1386است که کتاب او تا سال » شناخت اساطیر ایران«نویسنده کتاب گرانبهاي جان راسل هینلز

این مقاله در سه بخش یا سه گفتار فراهم . خورشیدي دوازده بار در ایران تجدید چاپ شده است
.آمده وبه دانش پژوهان جهت اظهار نظر ارائه می شود

اشاراتی به روابط دیرپاي ایران و هند= گفتار نخست 

ریاهاي ایران و هند که سالیان درازي را با هم گذرانده و اخالق و صفات مشترکی داشتند، آ
پس از جدائی از یکدیگر که تاریخ آن براي ما روشن نیست و مهاجرت به سرزمینهائی که مورد 
نظر و توجه آنها بود بسیاري از ویژگیهاي قومی خود را همچنان حفظ کردند و هم اکنون پس از 

ه ها قرن تا حدودي پیوستگی نژادي و زبانی خود را محفوظ داشته اند، تیره گی چهره گذشت د
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٧پژوهشی در زمینه اساطیرمشترك ایران وهند

هندیان نه بخاطر نژاد آنها بلکه بعلت نور و گرماي شدید خورشید است که خورشید مورد ستایش 
.اقوام آریائی بوده است

ی باستان زبان هندیان آریائی، سنسکریت بوده که از بسیاري جهات بزبان اوستائی و پارس
نزدیک است، از طرفی حتی زبان غیرآریائی دراویدي هاي هند نیز بسیاري از لغات و اصطالحات 

.و تعبیرات زبان فارسی را در خود نگه داشته است
آریاهاي هند چون خود را برتر از بومیان می دانستند، سیستم طبقاتی را درآن خطه بوجود 

. لیون ها آدمی را در طی قرون و اعصار استثمار کرده استکه ظالمانه نیز بوده است و می1آوردند
طبقات . این تقسیم بندي که از ابتکارات آنها است هزاران سال در جامعه هند رعایت می شد

:چهارگانه آریاها به قرار زیر است
.بودند) کاهنان(طبقه اول روحانیان یا برهمنان

.تشکیل می دادند) یاچتر(کشاتریا2طبقه دوم را جنگاوران یا کشتریاها
.یعنی بازرگانان و کشاورزان بودند) وایشوا(3)وایشیان(طبقه سوم شامل ویسایا

نام 4)شودراز(وباالخره طبقه چهارم که افراد فرودست جامعه را تشکیل می دادند سودراها 
.5داشتند

ن تقسیم همین تقسیم طبقات مردم به چهار بخش در ایران عهد باستان هم اجرا می شد که ای
.بندي را حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ ما به جمشید جم نسبت می دهد

)روحانیان(کاتوزیان
)جنگاوران(نیساریان

)کشاورزان(نسودي ها
6)پیشه وران و دست ورزان(اهنوخوشی

به رغم اختالفی که در جزئیات و خصوصیات وجود داشت و اختالف عقیده اي که کیش 
ایران و هند در مورد اهمیت اصناف گوناگون داشتند، این تقسیم صنفی هاي رسمی دوکشور 

7.جامعه در هر دوکشور مولود شرایط اجتماعی کم و بیش متشابه بوده است

در اوستا کتاب مقدس زرتشتیان یک نوع اشارات و توصیف هائی از نواحی شمالی هند شده 
باستانی ودائی می باشد، در باره ایران ریک ودا که کتاب مقدس هندوان ویادگار دوراندر. است

و بعدها پارسیکاها نامیده شده اند که کلمه جدید پارسی ها » پارشاوا«اشاراتی شده است، ایرانیان 
8.یاد شده است) پارتاوا(از همین کلمات ناشی و مشتق شده است و از پارتی ها کلمه اي بنام

د میان ایرانیان و هندیان روابط بازرگانی شواهدي موجود است که از سده هفتم پیش از میال
برقرار بوده است، هندیان نه تنها با ایرانیان بلکه با مردم بابل هم از طریق خلیج فارس در تماس 
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بوده و کاالهاي تجارتی خود رابا آنها مبادله می نمودند، در حقیقت با کشف آثار تاریخی موهنجو 
.حدودي تایید شده استدارو و هاراپا در هند صحت این مدعا تا

جهان علم از اخباري که از اکتشافات هند می رسید تکان خورد، یکی از 1924در سال 
در موهنجو دارو 9د بانرجی.دانشمندان، بنام سرجان مارشال اعالم داشت که دستیاران او بویژه ر

ترین تمدنی است که واقع در کرانه باختري سند سفلی آثاري پیدا کرده اند که گویا متعلق به کهن
تا به امروز کشف شده است، در آنجا و در هاراپا چهاریا پنج شهر در دل خاك نهفته است که 

این . داراي صدها خانه و دکان بوده وبناها از آجر سخت ایجاد شده و اغلب چند طبقه بوده اند
از میالد یک اکتشافات ثابت کرد که در منطقه سندوپنجاب طی هزاره هاي چهارم و سوم پیش

وجود چاه ها و گرمابه ها و مجاري فاضل آب . زندگی شهري بسیار مترقی وجود داشته است
مجهز در اغلب خانه ها داللت می کرد براینکه وضع اجتماعی مردمان آن الاقل با وضع مردم سومر 

گرفتن برابري می کرده است و بروضعی که در مصر و بابل حکمفرما بود برتري داشت با درنظر 
اشیاء مکشوفه در خرابه هاي موهنجو دارو و هاراپا و تشابهی که این اشیاء با آنچه در ایران کشف 

.شده است دارد می توان ارتباط و پیوستگی مدنیت هند و ایران را قطعی دانست
میالدي در سیصد میلی جنوب تهران در تپه سیلک 1930کاوش هائی که در حدود سال «

محل تماس هر دو تمدن دیرین ) کاشان فعلی(آمده است ثابت نمود که آن نقطه کاشان به عمل 
10».بوده است

اما آثاري که در موهنجودارو و هاراپا بدست آمده متعلق به چه اقوامی است؟
برخی از صاحبنظران و اندیشمندان براین باورند که دراویدي ها یعنی بومیان اولیه هند که 

گاه از آن ها به عنوان .(نده شده بودند این مدنیت شکوفا را پدید آورده اندتوسط آریاهاي مهاجم را
در تاریخ جهانی جلد نخست می خوانیم که دراویدي ها در واقع ) آریائیان اولیه نام برده شده است

گروه متمایزي از اقوام مختلف جهان می باشند و مردمی هستند با پوست تیره و موي سیاه و 
وبه زبان هائی تکلم می ) دولیکو سفال(طول آن بیش از عرض جمجمه می باشدجمجمه هائی که 

زبان دراویدي مادر زبان هاي .(کنند که با هیچیک از زبانهاي شناخته شده جهان شباهتی ندارد
جالب توجه اینکه شباهت هائی بین زبان دراویدي و گویش . تمیل، کایزي و تلگو ذکر شده است

برخی گمان می کنند که دراویدي ها ). یش ایالم کهن گزارش شده استبراهوئی بلوچ و حتی گو
از اقوام سومري بوده که در هزاره چهارم پیش از میالد از راه شمال غربی بر سرزمین هند استیال 
یافته اند و پس از غلبه برسکنه قدیم، زندگی خود را از راه شکار و کشاورزي و گله داري تامین 

ا پرستش خدایان متعدد بود و ستایش حیوانات دراین مذهب اهمیت شایانی مذهب آنه. کرده اند
= وشمال سریالنکا(هنوز هم بقایاي آن قوم در نواحی دره سند و جنوب هندوستان. داشته است
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از زبان هاي نزدیک به زبان آنامی تکلم می کنند mundaکه به زبان هاي موندا) سرندیب= سیالن
طه مطلبی خواندم در مجله باغ نظر که در زمینه هنر و معماري و درهمین راب11.وجود دارد

نقش برجسته ها و مجسمه هاي هندباستان (عنوان مقاله.شهرسازي مطالب جالبی انتشار می دهد
نویسنده مقاله درباره دراویدي ها و تمدن آنها . بوده است) درهنر پیش از آریایی و بعد ازآریائی

:می نویسد
ه قاره هند، دراویدیان که در دره رود سند وشهرهاي بزرگی چون هاراپا و اقوام اولیه شب«

موهنجودارو، داراي تمدن درخشانی بودند واز تمدن آنها آثاري هنري مانند مهرهاي سنگی با 
. تکنیک نقش برجسته و مجسمه هاي سفالی و سنگی در اندازه هاي مختلف کشف گردیده است

ن طبیعت پرستانه اي داشته اند که خاستگاه و منشاء اصلی خدایان در این اقوام بومی خدایان و ادیا
کیش هاي بعدي هندوستان می باشند، با مهاجرت و هجوم آریائی ها در هزاره دوم پیش از میالد 
به شبه قاره که توام با جنگ و درگیري هاي بسیار متعددي بود، بمرور زمان این مهاجمان با اقوام 

و دوره جدید یعنی عصر ودائی که برهنر و تمدن شبه قاره تاثیر بسزایی می بومی به سازش رسیده
12.»نهد آغاز می شود

در دائره المعارف بین المللی نیز در باره تمدن هاراپا و موهنجودارو مطالبی مذکور است که به 
.آن مختصراً اشاره می نمائیم

چهار هزار و پانصدسال پیش، نخستین در تاریخ شناخته شده که در دسترس ما است از ........«
پیش از میالد، دوران شکوفائی آن 1500تا2500تمدنها در کرانه هاي رود سند بوجود آمد که بین 

در شهرهاي هاراپا و موهنجودارو کندکاریهایی از آن دوران باقی مانده که موید این است . بود
اشته است، گفتنی است تمدن و فرهنگ مشابهت د) بین النهرین(تمدن آن با مدنیت میان رودان

13»...هاراپا بسیار توسعه پیدا کرده بود، ودر آن منطقه از برنز و مس استفاده می شده است

نگاهی گذرا به منابع اساطیر ایران و هند-گفتار دوم

در اینکه ما ایرانیان با هندیان از یک نژاد بوده ایم ودیرزمانی دریک سرزمین واحد که هنوز 
در کتاب ایرانویج . رستی نام آنرا نمی داینم سکونت داشته ایم شک و تردیدي وجود نداردبد

تالیف بهرام فره وشی خاستگاه اقوام آریائی را منطقه خوارزم می دانند به جز ایشان دیگر 
.اندیشمندان ایرانی و خارجی در این مورد تا حدودي اتفاق نظر دارند

اثر هندیان به زبان vedaهند و ایرانی نام برده است، کتاب وداکهن ترین منبعی که از آریاهاي
:از آن جمله : سنسکریت می باشد وخود شامل چهار کتاب است

که قدیمی ترین قسمت وداها است و آنرا هم ردیف گاثاها یا گاهان Rig vedaریگ ودا-1
در «.ته زیر باید توجه شوداوستا می دانند، در مورد سهم ایرانیان در نگارش کتاب ریگ ودا به نک
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نخستین گروه ایرانیان بودند بطوري که . تصنیف ریگ وداسه گروه مشارکت و همکاري داشتند
14».اثرات این مشارکت در کتاب هاي دوم و پنجم و هفتم کامالً قابل تشخیص است

میل بیشتر کالم منثور است و دعاهایی را که در ریگ ودا آمده تکyajur vedaیا جورودا-2
.می کند

.سرودهائی که برهمنان، هنگام قربانی و نیایش می خواندندsame vedaسامه ودا-3
که شامل وردها و افسون ها و جادوگري دوران باستانی هند Atharva  vedaاثروه ودا-4
15است

گفتنی است که همه وداها دریک زمان و یک عصر سروده نشده بلکه از حیث قدمت اجزاء آن 
اوت دارند و بین سرودن اولین قسمت آن با آخرین قسمت آن قرن ها فاصله است و چون باهم تف

ریگ ودا کهن ترین قسمت ودا است و درعصري سروده شده که آریاهاي ایرانی و هندي باهم 
میزیسته اند ویا تازه از هم جدا شده بودند از این رو موضوع بحث ما آن قسمت است نه اجزاء 

.دیگر کتاب ودا
فتنی است که کتاب ودا از نظر لفظ و معنا و ریشه لغات شباهت بسیاري به کتاب مقدس گ

زرتشتیان یعنی اوستا دارد ودر حقیقت مادر ویا خواهر بزرگ آن بشمار می رود که چند قرنی پیش 
16.از آن دستورالعمل زندگی آریاهاي ایرانی و هندي بوده است

:مشابهت ریگ ودا با اوستا می نویسددرهمین زمینه جاللی نائینی درباره
شباهت بی مانندي میان مطالب ریگ ودا و اوستا وجود دارد که درحقیقت متخصصان آئین «

ودائی هرگز نمی توانند هنگام مطالعه اسطوره هاي هندوئی از اوستا غفلت ورزیده و چنین نیازي 
اوستا و ریگ ودا دو گویش اند که را اوستاشناسان نیز به ریگ ودا سخت در خود می بینند، زبان 

از یک زبان مادر شاهی هند و ایرانی منشعب شده اند و در هر دو اثر لغات و واژه هاي مشترك 
.به یک معنی و مفهوم بکار برده می شود

قطعه شعر 1017ذکر این نکته ضرورت دارد که ریگ ودا که بخش مهم کتاب ودا است شامل 
دیگر از منابع هندي در 17آن از هشت تا دوازده سیالب می باشدبیت است که ابیات 10500و 

.نام بردpuranaرابطه با اساطیر ایران می توان از اوپانیشادها و مها بهاراتا و پورانا
البته در تاریخ کهن شبه قاره همواره از دو مجموعه حماسی به نام هاي مها بهاراتا و راماین 

نها داستان ها و روایات متعددي موجود است این دو اثر بزرگ که بیشتر نام برده می شود که در آ
جمع ) میالدي320تاسیس سال (به آنها رزم نامه نیز گفته می شود در زمان سلسله مشهور گوپتا 

عالوه بر آنها داستان هاي مذهبی تحت عنوان پورانا نیز دراین عهد . آوري و تدوین شده است
.فراهم آمد
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درباره مها بهارات یا مها بهاراتا که کهن تر از راماین است توضیح مختصري دراینجا الزم است
اصل و منشاء مهابهاراتا را از قرن پنجم  قبل از میالد می دانند و آن عبارت از کتابی است : بدهیم

منظوم با تفسیر متناسب که به مرور زمان داستان هایی به آن افزوده شده است و هزار سال بعد در 
حکومت گوپتاها بصورت مجموعه عظیمی درآمده که جمعاً یکصدو هفت هزار بیت دارد نام زمان

که مفسر معروف متون paniniاین اثر براي نخستین بار در کتابهاي منسوب به پانی نی 
سنسکریت بود ودر سده هاي اول ویا دوم پیش از میالد می زیسته می بینیم اگرچه سراینده این اثر 

اماشاید صدها شاعر در خلق آن . ی دانند که مولف و داها و پوراناها هم بوده استم18را ویسا
به معنی ناظم است و نمی تواند شخص معین و واحدي 19چون کلمه ویسا . همکاري داشته اند

در حقیقت مهابهارات حماسه اي است کامالً ملی و خالی از ارشاد مذهبی ولی چون .بوده باشد
هند وداهاست، بنابراین مهابهارات نیز از این قاعده مستثنی نیست و منبع پایه و اساس ادبیات

.اصلی این کتاب را هم می تواند سرودهاي غنائی که درهند باستان بدان گاتها می گفتند دانست
دراینجا می خواهیم تفاوت اساسی میان دو کتاب مهابهارات و راماین رابا کتب مقدس هند 

ت و راماین توسط گروه نغمه سرایان و شاعران دوره گرد غیر مذهبی سروده مهابهارا: بیان نمائیم
شده اند که به ایشان سونا گفته می شد و خود ایشان نیز خالق واقعی این آثار نیستند بلکه چون 
ارابه اي حامل این اخالقیات اولیه بشري بودند و آنچه را که می شنیدند یا می دیدند می سرودند 

گران دوره گرد می دادند این غزل ها حاوي شرح پهلوانی ها، جنگ ها، فداکاري وبه دست رامش
.ها و داستان هاي بزمی نیاکان مردم است

راماین حماسه دیگر هندي از لحاظ حجم و محتوا : اما در باره راماین باختصار بسنده می کنیم
در هفت کتاب . روداز مهابهارات کوچک تر است اما محبوب ترین کتاب هندوان به شمار می

یعنی حجمی تقریباً برابر شاهنامه فردوسی دارد، تصیف این حماسه غنائی را به شخص افسانه اي 
نسبت می دهند که والمیکی نام داشت و تصنیف کتاب هاي مقدس دیگر نیز به وي نسبت داده 

و آوازخوانان دوره راماین همانند شاهنامه سرشارترین منبع براي نقاالن و داستان سرایان. می شود
گرد است و تصنیف و تکمیل آن نیز مرهون کوشش هاي گروهی بیشمار از شاعران و خنیاگران 

همانطوري که در مورد داستان هاي حماسی شاهنامه هم در روزگار ما عده اي از . دوره گرد است
.هنرمندان نقش آفرینی می نمایند
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باتکیه براساطیر جمشید و (عصر ودائی اساطیر مشترك ایران و هند در : گفتار سوم

)میترایا مهر

عصر ودائی زمانی است که هنوز آریاهاي ایرانی و هندي زندگی مشترکی داشتند و یا در 
آستانه جدایی از یکدیگر بودند ولی همچنان آداب و سنن و مشترکات مذهبی خود را از یاد نبرده 

ین کتب آریائی است، عصر ودائی نامیده اند و بودند، این عصر را بنام کتاب ودا که قدیمی تر
.سال پیش از میالد مسیح می دانند5000تا800قدمت کتاب ودا را از 

آیین زندگی آریاها در عصر ودائی براساس خانواده و عشیره و قبیله بوده که ما بطور اختصار 
:به آن اشاره می نمائیم

اجتماعی آریائی بود که ریاست آنرا پدر که هسته مرکزي تشکیالتkulaخانواده یا کوال-1
به معناي دارا و مالک و حافظ و حامی ویا پیتري patiنام پدر به زبان ودائی، پاتی. خانواده داشت

pitri یعنی خوراك دهنده آمده است، ما در را ماتريmatri می گفتند که بانوي خانواده شمرده
20.می شد

یره است و پس از خانواده در مرتبه عشیره قرارداشت، این کلمه به معنی عشGotraگوترا-2
21.معنی کلمه گوترا ، محل حفاظت گاوها است، زیرا آریاها قومی گله دار بودند

به چندین خانواده که صاحب یک گوترا یا آغل بوده و چراگاه مشترکی Goshtiگشتی -3
22.می گفتندVrjaیا ورجاGoshtiداشته اند گشتا 

، از اجتماع چند گشتی یک گراما به معناي مجتمع به وجود می آمد که Gramaگرامه-4
.نام داشتGramaniرئیس آن گرامنی 

از گراما باالتر بود و از اجتماع چند ده ویس یا ویسه پدید می آمد، که visaویس یا ویسه-5
.رئیس آن را ویس پاتی می خواندند

بیله بزرگ به وجود می آمد که رئیس آنرا از مجموعه چندین ویس یک جانه یا قJanaجانه-6
23.راجان به معناي شاه می خواندند

دراینجا نگارنده می خواهد مشابهتی را که میان عقاید هندیان و ایرانیان قبل از ظهور زرتشت 
:وجود داشته است باختصار بیان نماید

را به نیروي پلید drujدر اوستا، دروج(به معناي جادو و دروغYatuدرنزد هر دو ملت یاتو«
hotarهمین طور آئین هاي هردو قوم نیز همانندي دارند، درنزد هر دو قوم هوتر)نسبت می دهند
هر دو ملت آیین پرستش آتش را گرامی می . اوستائی به کهانت می پردازندzaotarهندي با زئوتر

قربانی نیز . تش اندنگهبان آ) Acrvan(و آثروان اوستائی) Atharvana(داشتند، آثرواناي هندي
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سوماي somaدرهر دو سرزمین . خوانده می شودYasnaو در اوستا یسنهYajnaدر نزد هندیان
اوستائی عصاره گیاهی مقدس است که آنرا در آئین هاي دینی می Haomaهندي و هئومه 

را در ایران بر زمین می Baresmanرا درهند و برسمنBarhisنوشیدند، هر دو قوم برهس 
هر دو قوم به هنگام . ستردند تا خدایان برآن بنشینند و سهم خویش را از قربانی دریافت دارندگ

)).24قربانی سرودهاي طوالنی همانندي می خواندند

در مورد ترقیات آئینی ایرانیان ویکتاپرستی آنان نسبت به ) مشیرالدوله(شادروان حسن پیرنیا 
:می کند که ما بذکر آن می پردازیمهم کیشان هندي خود به نکته جالبی اشاره

آریان هاي ایرانی در معتقدات خود سریع تر از آریان هاي هندي ترقی کرده و به درجه «
وحدت و پرستش خداي یگانه رسیده اند، زیرا از مقایسه مذهب زرتشت با مذهب هندي ها به 

اي هندي آمده، خداي قادر خوبی دیده می شود که اهوراي آریاهاي ایرانی با وجود اینکه از آسور
25».و داناست و امشاسپندان، یزته ها آفریده او می باشند

اسطوره جمشید) الف

مادر اینجا قصد داریم درباره جمشید یا یم درخشان شهریار مشترك ایرانیان و هندیان که او را 
بصورت پادشاهی گویا نخستین انسان می دانند که هم در نوشته هاي ودائی و هم اوستائی از او 

:اسطوره اي وزیبا نام برده اند به تفصیل سخن بگوئیم
که حدود چهل و پنج سال قبل افتخار شاگردي (در یادداشتهاي گاثاها، نگارش استاد پورداود

:آمده است که) اورا داشتم
جمشید دارنده رمه خوب آن فرهمند و خورسان نگران، کسی که درهنگام شهریاري خویش، «

و مردم را نمردنی، آب و گیاه را نخشکیدنی، خورش را نکاستنی ساخت، درآن هنگام جانوران 
شهریاري جم دلیر نه سرما بود ونه گرما، نه پیري بود ونه مرگ، ونه رشک دیوان آفریده، درآن 
روزگانی که جم پسر ویونگهان شهریاري داشت، پدر و پسر هردو چون جوانان پانزنده ساله می 

.26نمودند
است که خداوند قلمرو مرگ است، از ) جمشید(اساطیر هند همه جا صحبت از یمهدر 

پادشاهی او و آنچه برسر وي آمده است وما ایرانیان اورا به خاطر برخی از اعمالش ستایش می 
مولف کتاب شناخت اساطیر هند شرح مبسوطی از یمه و خواهر همزاد او یمی . کنیم خبري نیست

ت با تصاویري از یمه یا جمشید که مردمان را بسوي آن جهان یا جهان در کتاب خود آورده اس
دراینجا چندین . فانی رهنمون می شود اودر حقیقت در عصر ودائی حکم ملک الموت را دارد

می گویند یمه و خواهر همزاد او یمی نخستین زن و «:سطر از نوشته هاي او را عیناً نقل می نمائیم
زندان ویوسوانت، خورشید برخاسته از آسمان و سارانیو دخترتوشتري آنان فر. مرد جهان بودند

www.SID.ir

www.SID.ir


شماره دهم                                             .سال سوم.فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ١٤

بودند،یمه و یمی به تمناي یمی ودرحالی که یمه ، از ناخشنودي وارونا و میترا بیمناك بود زن و 
شوهر شدند و نسل انسان از آنان تولد یافت، یمه نخستین کاشفی بود که قلمروهاي نهان را 

راه نیاکان راهی بود که مردگان را به . ه نیاکان مشهور شد کشف کردشناخت و راهی را که به را
یمه بعد از کشف راه نیاکان نخستین انسانی بود که مرد، وبعد از مرگ به . بهشت هدایت می کرد

27.شهریاري مردگان دست یافت

تن مادراینجا بخش هائی از کتاب نمونه نخستین انسان و نخستین شهریار پروفسور آرتور کریس
:سن را دراین رابطه ذکر می نمائیم

فقط به گیومرث تعلق ندارد و شخصیتهاي » پیش نمونه«در اساطیر ایرانی نخستین انسان یا
دیگر هم در دوران هاي مختلف ودرجاهاي گوناگون چنین لقبی داشته اند مانند منو، جم، جمبیک، 

یراثی از دوران هند و اروپائی هستند، مشی و مشیانه، هوشنگ و تهمورث، بعضی از اینان احتماالً م
برجاي مانده است برخی به دوران هند ایرانی تعلق ) از نژاد منو(مانند منو که نام اودر منوچهر

28.دارند مانند جم و خواهرش جمبیک

درکهن ترین بخش ودا یعنی ریگ ودا مطالب متنوعی درباره یمه و : درجاي دیگر می نویسد
عالقه و اشتیاق یمی به ازدواج با برادر آمده است که از ذکر آن می خواهرش یمی و ماجراي 

یمه بعنوان : اینگونه  سخن را به پایان می برد) 1- 2بند135(در قطعه دیگري در ریگ ودا. گذریم
خداي مرگ، شخصیت شومی بخود می گیرد،وي دو پیک هراس انگیز خود را می فرستد تا به 

ن را بگیرند وبه قلمرو شوم مردگان که از آستانه آن دو سگ هشیار جستجوي آدمیان بپردازند و آنا
یمه محافظت می کنند ، بیاورند با این تابلوي تاریک توصیف شکوه یمه در ریگ ودا پایان می 

29.پذیرد

از سرود معروف ریگ ودا که مکالمه اي میان یمه و یمی است می توان استباط کرد که هندیان 
وده اندکه بنابرآن یمه وخواهر توامانش یمی نخستین زوج بشر و پدر و مادر با افسانه اي آشنا ب

همه آدمیان بشمار آمده اند و از زمان وداها چون این افسانه را مخالف تصورات اخالقی می 
30.پنداشتند آن را طرد کرده اند

ن آنرا بهشت اما در اساطیر ما، جمشید پادشاه سرزمین ایرانویج بود که برخی از تاریخ نگارا
این بهشت طالئی چنانکه از وندیداد و اوستا برمی آید در کنار رود . گمشده آریائی می دانستند

در دنیاي رویائی . پادشاه افسانه ها بود) یمه خشئته(= نیک دائیتی صحنه فرمانروائی پدرانه جمشید
ان عمر را در شادي و انسان ها با خدایان انجمن می کردند وبا رمه هاش» دارنده رمه خوب«این 

31.خرسندي و فراوانی بسر می بردند
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در واقع ایرانویج سرزمینی سرسبز خرم و پرنعمت بود به همین علت روز بروز بر تعداد آدمیان 
و چهارپایان درآن خطه افزوده می شد بطوریکه در مدتی کمتر از هزار سال سه بار بروسعت آن 

که ) فرگرد یکم(در وندیداد آمده است. پراکنده گشتندافزوده شد و ساکنان آن خطه به اطراف
چون در سایه عدل جمشید مردمان و رمه ها افزون شدند مردم از جمشید خواستند تا از خدا 

پس زمین ! جمشید از اهورامزدا درخواست گشایش زمین را کرد. گشایش زمین را درخواست کند
گشادگی زمین اشاره . روانه شدند) جنوب(به نیمروزسه بار در برابر ایرانیان گشوده شد و ایرانیان

جمشید . به مهاجرت سه گانه آریائیان دارد که شواهد تاریخی و باستان شناسی آن را تائید می کند
پادشاه اساطیري از جانب اهورا مزدا به فرمانروائی این سرزمین برگزیده شد اواز خداوند طلب 

ونه مرگ ونه قحطی و خشکسالی، خواسته او اجابت شد وبه کرد که در سرزمین اونه بیماري باشد 
اما این سعادت و . این ترتیب جمشید یا جم خوشبخت ترین شهریار دوران اسطوره اي ما بود

.نیک بختی جاودانه نبود
در مورد فرمانروائی یم درخشان یا جمشید ) فرگرد دوم(در وندیدا از بخش هاي مهم اوستا

:چنین آمده است
.»دادم، یک حلقه زرین یک دشته زرنشان) جمشید= جم(دو وسیله به او ) اهورامزدا(منآنگاه«

در فرمانروائی جم، سیصد زمستان برآمد و زمین پراز چهارپایان خرد و بزرگ و مردم و سگان 
و پرندگان و آتشان سرخ و سوزان گشت و برروي آن دیگر جائی براي چهارپایان خرد وبزرگ و 

آنگاه جم در روشنائی به سوي جنوب در راه خورشید . و من جم زیبا را آگاه ساختممردمان نماند 
به پیش رفت و زمین را با مهر زرین فشرد و با دشنه سوراح کرد و گفت خواهش می کنم، اي 

.....گسترده و فراخ شو تا چهارپایان خرد و بزرگ و مردمان را در برگیري) حامی زمین(سپندارمذ
یک سوم از آنچه بود گسترده ساخت و چهارپایان خرد و بزرگ و مردمان به و جم زمین را 

ودر فرمانروائی جم ششصد زمستان برآمد و .کام خویش وبه آرزوي جم در آن رفت و آمد کردند
آنگاه جم در )چون بیماري و مرگی وجود نداشت(زمین پراز چهارپایان خرد و بزرگ و مردمان شد

اه خورشید به پیش رفت و زمین رابا مهر زرین فشرد و آنرا دو سوم روشنائی به سوي جنوب در ر
در فرمانروائی جم نهصد زمستان برآمد و جم زمین را به اندازه سه سوم بیش از .... گشاده تر کرد

.آنچه بود گسترد
اما در این ایام فرمانروائی جمشید حادثه مهمی به وقوع پیوست که وي توسط اهورامزدا وقوع 

یش بینی کرده بود، از این رو لطمه اي به حکومت و فرمانروائی او وارد نیامد، جریان واقعه آنرا پ
:به اختصار چنین بود
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در ایرانویج یا خاستگاه مشترك ایرانیان و هندیان، اهورامزدا با ایزدان مینویی انجمنی بیاراست «
ش ببارد،یک ثلث از و جم را گفت به جهان زمستان سختی خواهد رسید و برف به چندین ار

بنا VARAجانوران هالك شوند، براي جلوگیري از آن و بقاي نسل جانداران باید باغی بنام وره
در آنجا چهارپایان خرد و بزرگ و سگ . کنی که از هر چهارسوي به بلندي یک میدان اسب باشد

ستوران بسازي ها و مرغان و شعله هاي سرخ آتش را گردآوري، اصطبلی به بلندي هزارگام براي
و در آنجا آب روان کنی و چراگاه فراهم نمائی و مردان وزنانی را که در روي زمین بهترین و 

جم 32.زیباترین هستند در آنجا جمع کنی و اشخاص و حیوانات ناقص الخلقه را درآنجا راه ندهی
نرم کن وبا پرسید که این باغ را چگونه بسازم، اهورامزدا گفت خاك را با پاشنه پاي خویش

آنگاه بدین ترتیب باغ ساخته شد و هرسال یک بار ستارگان و ماه و .... دستهاي خویش گل بساز
خورشید در آنجا طلوع و غروب می کردند ودر نظر ساکنان وره یکسال مانند یک روز بود و 

این باغ را بزبان . درهرچهل سال ازهریک جفت مخلوقات وره یک جفت دیگر به عمل می آمد
وري که جم کرده است، پس از برطرف » وره ساخته جم«می گفتند یعنی» وره جم کرت«پهلوي

33.شدن طوفان سرما، جم و ساکنان وره بیرون آمده زمین را دگر باره آبادان نمودند

پروفسور آرتور کریستن سن در کتاب کیانیان خود به مقایسه اعمال و افعال کاوس پادشاه 
:وه پادشاهی او می پردازدکیانیان با جمشید و شی

را بنا کرد که دسته منتخبی از آدمیان در آن دور از آسیب مرگ ) VAR(هم چنانکه جم، ور«
باجوانی تغییر ناپذیر به سربرند تا در روزگار آینده وبعد از زمستانی سخت و ویران کننده جهان را 

از هفت کاخ پدید می آید که از آدمیان تهی خواهد شد مسکون سازند کاوس هم دژ خود را که
بنا کرد، چنانکه زائرین آن به جوانی باز می گردند و همچنین کاوس مانند جم فرمانرواي هفت 

34».کشور و پادشاه آدمیان و دیوان بود

اما ببینیم که . آنچه گذشت فرمانروائی جمشید و دوران طوالنی زندگی اواز دیدگاه ایرانیان بود
ایرانویج از نظر هندیان آریائی چگونه بوده است؟این پادشانه زیباي 

از دیدگاه هندیان باختصار ذکر می ) جم= یمه(ما در اینجا نظر جان هینلز را دریاره جمشید
گرچه . جم شخصیت دیگري است که به مجموعه عقاید دوران هند و ایرانی تعلق دارد: نمائیم

توافق دارند با این همه شخصیت کلی جم سنت هاي هندي و ایرانی در شماري از جزئیات باهم 
مشخصه برجسته یمه در وداها این است که وي . مشخصاً با شخصیت یمه درهند تفاوت دارد

او مرگ را برگزید تا خدایان را خشنود سازد، «نخستین کس از بیمرگان است که مرگ را برگزید
، زنر، طلوع و غروب دین 13،4ریگ ودا، دهم ،(بیمرگی را برنگزید تا فرزندان را خشنود کند

راه مرگ را سپرد تا راه جاودانان را به مردمان نشان دهد و مردمان با او در ) 132زردشتی ص
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دانستند این تصویر یکه با » راه یمه«چون او شاه مردگان بود مرگ را. به سر برند) خانه سرود(
او داللت براین موضوع گذشت زمان رنگ نسبتاً شومی به خود گرفت چنانکه بعضی مجسمه هاي

35.دارد

اما این سعادت و نیک . جمشید یا جم یا یم خوشبخت ترین شهریار دوران اسطوره اي ما بود
بختی جاودانه نبود، او درپایان حکومت هزار ساله خودگرفتار کبر و غرور شد و اهورامزدا یا 

گناه سرکشی او از فرمان خدا می خوانیم که32از یسناي 8دربند. هستی بخش دانا را از یاد برد
این بود که استفاده از گوشت حیوانات را که تاعهد او در خوراك آدمیان به کار نمی رفت معمول 

اوستا آمده است که یم درغگوئی آغاز کرد وسخنان دروغ و ناروا 19از یشت 33در بند . کرد
ي به لذت دنیوي حریص شد برزبان جاري ساخت، شاید بتوان گفت و اینگونه تعبیر نمود که و
36.وبه سلطنت مطلقه عشقی وافر یافت و از اطاعت اورمزد باز ایستاد

. پس از این ناسپاسی فره ایزدي از او روي برتافت و سرزمین اورا سرماي مهیبی فراگرفت
.ضحاك تازي بر ایرانشهر غلبه یافتاهریمنان برآن ملک چیره شدند و 

نیک مردي بنام ) عربستان(د در دشت سواران نیزه گزاربه روایت فردوسی بعهد جمشی«
مرداس بود که پسري زشت سیرت و ناپاك و سبکسار اما دلیر و جهانجوي داشت بنام ضحاك که 
چون ده هزار اسب داشت اورا به پهلوي بیوراسپ می خواندند، این بیوراسپ بفریب 

37».پدر خویش مرداس را کشت) اهریمن(ابلیس

و نورانی که زیبائی خیره کننده اي داشت آواره و سرگردان شد و سرانجام و جم درخشنده
38.زمانی که خود را در درختی میان تهی پنهان ساخته بود توسط اهریمنان با همان درخت اره شد

درکتاب یادداشت هاي گاتاها درباره چگونگی از میان رفتن و نابودي جمشید این چنین آمده 
:است
وز در سوز و گداز، به مدت یکصدسال در بیشه اي درخاك چین پنهان بود، جمشید شبانه ر«

اورا در آنجا بدید، جمشید از خدایاري خواست درآنجا درختی بود که به ) ضحاك(بیوراسپ
خواست خدا دهن باز کرد و جمشید را در برگرفت، اهریمن به بیوراسپ آن درخت را بنمود و اره 

اره به جمشید رسید، تیرگی شب فرا رسید، ناگزیر دست از کار برآن نهادند، چون دندانه هاي
بداشتند دیگر روز اهریمن و آژدهاك از دیدن آن درخت در شگفت ماندند زیرا شکاف اره بهم 

باز به اره کردن درخت پرداختند و چون بر سرجمشید رسید بازشب درآمد، به آن !پیوسته بود
ریدند، جمشید در همان دم جان بداد و خداوند اورا درخت آتش افکندند، سوم روز درخت را ب

به دوزخ فرستاد، درآنجا بمدت دوهزار سال در رنج و عذاب بود تا اینکه به میانجی زرتشت 
فرستاد؛ هزار سال نیز در آنجا گرفتار ) برزخ، اعراف(پیامبر، خداوند اورا بیامرزید وبه همستگان
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فرستاد ) عرش الهی(Garzmanاورا خداوند به گرزمانسرما و گرما بود، پس از سرآمدن هزارسال
39.و تاکنون درآنجا شادمان است

گفتنی است که در متن هاي ودائی و پهلوي، شخصیتی که جمشید را همراهی می کند جمی یا 
همسر اوست، پایان زندگی جمشید تا حدودي مرموز است وبا گریز و پنهان - جمیک خواهر

ان زندگی او به سر می رسد، قتل او بدست سپیتور نامی انجام می زیستن سرانجام مرگ، داست
جمشید با اینکه گناه می کند، اما در . شوند که در برخی متن ها برادر جمشید به حساب آمده است

سنت ایرانی همواره شخصیتی شایسته ستایش باقی می ماند، سقوط او و به سر رسیدن دوران 
40.ود را خدا فرض می کند، اندیشه نسبتاً متاخري استطالئی است، این اندیشه که جم خ

در پایان این قسمت الزم است اشاراتی به خدمات جمشید در ایام بس طوالنی شهریاري اودر 
.میان آریاییان هند و ایرانی بشود

او به ساختن آالت جنگ پرداخت
ذوب آهن را به مردم آموخت

خود وزره ساخت
را به آدمیان آموخترشتن و بافتن و دوختن جامه

خانه ساختن را دیوان به امر او معمول کردند
کشتی رانی را به مردمان آموخت

اودر روز هرمز از ماه فروردین به تخت نشست و مردم آن روز را نوروز خواندند و در سرهر 
جمشید دوخواهر بنام هاي ارنواز و شهرناز داشت که ضحاك . سال در آن روز جشن می گرفتند

ها را بزنی گرفت و بعدها فریدون آن دورا از چنگ ضحاك نجات داد، سلطنت جمشید را در آن
41.سال ذکر  کرده اند700و یعقوبی 651داستانها

همچنین آرتورکریستن سن در کتاب بی مانند خویش، نمونه نخستین انسان و نخستین شهریار 
د آنها را ساخته و اسکندر از میان برده افسانه اي درباره عجایب هفتگانه که جمشی«:آورده است که

بود در میان پارسیان بسیار محبوبیت دارد، این افسانه به نثر و به نظم درچند نسخه خطی کتابخانه 
:آن عجایب هفتگانه جمشید به شرح زیر است. ملی پاریس وجود دارد

چراخی که بی روغن همی سوخت
که از خورشید سایه نمی گیرد.....مرغی
و چون باد براو زدي آواز همچون بربط آمدي ) داشت(که دسته الجوردي و چهارتار..... بربطی

.و گرکسی تب لرزه داشتی، آواز، بربط بشنودي تب لرزه بشد
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مگسان زرین که همی پریدند، اگر کسی زهر خورده بودي آواز پرمگسان بشنودي زهر از او 
.بشدي

صدمرد بودي به نام هر مردي شرابی از هر رنگ اندر آن ) م.میهمانی (که اندر میزدي...صراحی
.....صراحی کردي
و اندر میان آب طاقی و اندر طاق تختی و برتخت تندیسه اي همچون مردي .... رودي آب

داشتی پیش تندیسه دعوي کردي ) دشمنی(آبرسان داوري نشسته، اگردوکس با یکدیگر همیمالی
.کس که راست گفتی بر روي آب پیش داور شديآن کس که دروغ گفتی زیر آب شدي، آن

گنبدي نیمی ابیض و نیمی اسود تا اگر کسی از گیتی گذران شدي و شب سه دیگر بام چهارم 
اگر نیمه سیاه بودي، در وند بودي . روان او برآن گنبد پیدا آمدي، اگر بر نیمه سپید بودي، بهشتی

42.یعنی دوزخی

اسطوره مهر یا میترا: ب

اما در باره مشترکات مذهبی آریاهاي هندي و ایرانی که جنبه اساطیري دارد نمی خواهیم به 
تفصیل سخن بگوئیم بلکه در مورد یکی از مشهورترین خدایان آنها یعنی میترا یا مهر اشاره 

درباب مهر و مهرپرستی تاکنون کتب و مقاالت متعددي انتشار یافته است . مختصري می نمائیم
سند باستان شناسی که گواهی بر اعتقاد مشترك هند و ایرانیان به هنگام همزیستی در مهمترین

آلمانی Winklerو ینکلر 1908منطقه وسیعی از آسیا می باشد کتیبه بغازکوي می باشد، درسال 
این کتیبه متن عهدنامه اي بین پادشاه . در نزدیکی آنکارا در منطقه بغازکوي کتیبه مذکور را یافت

و پادشاه میتانی می باشد، در کتیبه بغازکوي چند خداي آریایی مانند میترا، وارونا، ) ختی(تی هی
سال پیش از 1400ایندرا، ناستیه ها نقر شده است، این سند ثابت می کند خدایانی را که در حدود 

43.میالد نژاد هند و ایرانی می پرستیدند در میتانی نیز پرستش می شدند

شمندان ایرانی و بیگانه درباره مهر یا میترا سخن گفته اند که ما باختصار بذکر بسیاري از دان
:مواردي از آن می پردازیم

مهر خداي چراگاه هاي پهناور و نگه دارنده ستون هاي خانه ها و چهارچوبه هاي درخانه ها «
یبا می بخشید، از خانه اي که خشنود بود به آن رمه هاي گاوگوسفند وفرزندان خوب وزنان ز. بود

44.او نگهبان پیمان ها و فریادرس ستم کشیدگان ویار جنگاوران در دفاع از میهنشان بود

در حقیقت مهمترین ایزد هند و ایرانی که نام او هم در ریگ ودا هم دریشت هاي اوستائی 
ما دراینجا اشاره اي مختصري به کتاب. جایگاه شایانی به خود اختصاص داده مهر بوده است
.ارزشمند دین هاي ایران باستان تالیف نیبرگ می نمائیم

درکتاب  دین هاي ایران باستان تالیف هنریک ساموئل نیبرگ

www.SID.ir

www.SID.ir


شماره دهم                                             .سال سوم.فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ٢٠

H.S.Nyberg ‘Die Religionen des alten IRAN’ Persiseh von.Prof.Dr
Najimabadi

که ما بطور مطالب جالبی درباره مهر یا میتره، میثره خداي مشترك هند و ایرانی مذکور است
:اختصار بذکر موارد مهم آن می پردازیم

این خداي میثره کیست؟او به راستی برترین خداشناخته می شده و اهورامزدا در اصل دراین «
میثره به روشنی رابطه با . مرزوبوم کاري ندارد، میثره پر نیروترین موجود درمیان آفریدگان است

ي کوهستان هرا پیش از خورشید جاودانی برمی آید و اواز باال. جهان طبیعت را نشان می دهد
بربلندي هاي به زیور زر آراسته ي زیبا می نشیند، وي پس از فرو ) یعنی پیش از خورشید(نخست

رفتن خورشید به سوي کره ي زمین می آید، سروته زمین فراخ، گرد و دور مرز را لمس می کند 
ی نگرد، تردیدي نمی تواند باشد که میثره درجهان وبرهمه چیزهایی که میان آسمان و زمین است م

طبیعت در درجه نخست خداي آسمان شب است که به زیور ستارگان آراسته است نام و سرور 
او هزار گوش دارد، ده هزار چشم، ده . است، او نمی خوابد و همواره بیدار است) راز آمیز(ژرف

هشت یار دارد که . اینها نقطه هاي دید او هستندهزار دیده بان، اوبه اطراف وبه کوه ها می نگرد، 
دشمنان اورا جستجو می کنند و راه هایی را می یابند که این دشمنان درآن راه ها قصد جان میثره 

در نخستین سپیده بامدادي میثره به پیک هاي بسیاري درمی آید واز این راه تن خود را . را کرده اند
می درخشد، ) تیشتریه(می آورد و چهره اش مانند ستاره تیرچون ماه تابان زیبا به درخشش در

گرچه میثره بدین گونه با آسمان شب، باماه آن آسمان با ستارگان و سرخی بامدادي پیوند بسیار 
نزدیک دارد بستگی اوبا آسمان روز هم از قلم نمی افتد، گردونه شکوهمندي که با چهار اسب 

سوار است بنابر همه ي توصیفاتی که برآن می شود دراصل اسمانی کشیده می شود و میثره برآن
شکی نیست که میثره جاي جاي در ایران همچون خداي . گردونه خورشید انگاشته شده است

.»خورشید نیایش می شده است
نیبرگ درباره میترا بیش از این ها با استناد به منابع اوستا و بخش هاي آن سخن گفته است که 

صر بسنده می کنیم و رشته سخن را به دیگر منابعی که در اختیار داریم می ما به همین مخت
45سپاریم

از متون کهن یونانی که از جمله مهمتین منابع درباره تاریخ ایران باستان به شمار می رود چنین 
در هند . برمی آید که ایرانی ها دیرزمانی پیش از ظهور زرتشت ایزدمهر را ستایش می کرده اند

ان این خدا بصورت میتره، دوستی یا پیمان ظاهر می گردد معموالً همراه با خداي دیگري بنام باست
46.خوانده می شود) ورونه-میتره(به معنی سخن راست بصورت ترکیب) وارونا(وارونه
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براین باور بود که آئین پرستش میترا با قربانی گاو و رسم Zahnerپژوهشگر معروف بنام زینر
به معناي » و وروگ ویونی«همراه بوده است، به گفته زینر لقب میتره ) سوما= هومه(نوشیدن سومه

دارنده چراگاههاي وسیع و گسترده بود و دلیلی است بر ارتباط و عالقه میترا به چهارپایان، تقریباً 
ه یعنی کسی که چراگاههاي نیک ایجاد می کند در اوستا آمده و بعنوان همکار میتر) رامن(هرجا نام

47.یاد شده است

در سالهاي اخیر یک محقق ایرانی مقیم خارج بنام سیروس ابراهیم زاده با استفاده از منابع 
متعدد براین عقیده است که در ایران باستان هیچگاه دینی مستقل بنام میتراپرستی وجود نداشته 

ی نیست بین ایزدان است، ایزد میترا قسمتی از کل دین زرتشتی است و با میتراي گاوکش غربی یک
البته این نظر 48.ایرانی و خدایان اولمپ و نقش هاي برجسته میتراخانه ها تفاوت بسیار است

شخصی پژوهشگر محترم است وباید اذعان نمود درباره میترا ده ها ایده و نظریه مطرح شده 
....است

او . ص داردگوردون چایلد مولف کتاب سیرتاریخ درباره عقاید مذهبی شرقیان نظر خا
:می گوید

مذهب در شرق، تامین مادیات زندگی بوده است،پرستش خداوند براي تقویت حس «
پرهیزگاري، پاکدامنی ویا آسایش خاطر خداوند نبوده بلکه اعمال مذهبی را براي خوبی محصول، 

مالی، داشتن اوالد، باران مساعد ، پیروزي در جنگ، کامیابی هاي عاشقانه، توفیق در معامالت 
49.بدست آوردن ثروت و تامین سالمت انجام می دادند

باید گفت که همه مطالبی که این محقق خارجی درباره شرقیان گفته امروزه در جهان غرب 
در پایان این فصل در .مصداق دارد، از معنویات خبري نیست و همواره به مادیات می اندیشند

هاي ایرانی و هندي، آن زمان که زندگی مشترکی داشتند چند موردسه خداي مورد ستایش آریا
الزم بذکر است که اغلب خدایان هندي بعد از جدائی از آریاهاي ایرانی . جمله اي ذکر می نمائیم

نمونه هائی از آن را در اینجا ذکر می . مورد تنفر ایرانیان قرارگرفتند و همچون دیوان تلقی گشتند
عنوان دیو که بعد از جدائی «ا و ناساتیا و تعدادي دیگر بقول دکتر زرین کوبوارونا و ایندر: نمائیم

تعدادي از خدایان دیرینه . از هنداون در نزد ایرانی ها شامل خدایان شر، خدایان دشمن شد
مشترك آریائی را مطرود و منفور کرد وبا جدائی ایرانی ها و هندي ها قلمرو خدایانشان هم 

50.دا شدتدریجاً از یکدیگر ج

مهرداد بهار در مورد تغییر نگرش هندوان درباب مذهب، پس از جدائی از ایرانیان آریائی، 
براین باور است که محیط جغرافیائی شبه قاره و وجود اقوام غیر آریائی در آن سرزمین پهناور 

:باعث ایجاد افکار و اندیشه هائی متضاد باهم کیشان ایرانی خود شد
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تطبیقی اساطیر ایران و هند به این نکته برخوردم که چرا تفکر هند و درپی مطالعه «
در طی دوران کوتاهی پس از اقامت آریاییان در دره سند بکلی تحول می یابد، ) آریائی(ایرانی

تحقیق بیشتر عواملی غیر آریائی را در این تحول و تغییرنشان دادپس باید فرهنگ بومی ایران و 
دن آریاییان شناخت، زیرا این تحول ها باید منطقاً مربوط به تاثیرگذاري دره سند را پیش از آم

51».فرهنگ بومی اي باشد که در دره سند و ایران وجود داشته است

نتیجه

هزاران سال است که ما با هندیان روابط صمیمانه داریم و هرگز از سوي آنها تعرضی بخاك ما 
درشاه افشار در آن خطه زرخیز به چپاول گري هم نشده هرچند ما در زمان محمود غزنوي و نا

.پرداختیم اما این مدت نسبت به دهها قرن رابطه مستقیم بسیار اندك و قابل مقایسه نیست
می وقتی به دنیاي پر راز و رمز هندیان می اندیشیم و به اساطیر و افسانه هاي آن ها نظر 

اً سرزمین عجایب است صدها زبان و گویش محلی، افکنیم به نیکی درمی یابیم که شبه قاره واقع
آداب و سنن متفاوت از یکدیگر مذاهب و کیش هاي جور و واجور در آن سرزمین گسترده در 

به کتاب اساطیر هند نوشته ورونیکا . جنوب آسیا، واقعاً براي یک گردشگر بیگانه حیرت آور است
زده شدم، اینها چقدر خدا داشتند و هنوز هم ایونس نگاهی افکندم واقعاً از آنهمه اسطوره شگفت 

خدایان ودائی، نوخدایان، خدا بانوان، خدایان (تعدادي از آنها را ستایش می کنند از آن جمله
)حیوانی، خدایان کوچک، نیمه خدایان و ریشی ها و و و

:که هرکدام شامل ده ها خدا و نیمه خدا می شوند که واقعاً حیرت انگیز است
خدا و خدانمایان هیچ ارتباطی با اساطیر ما ندارند تنها چندین مورد است که در متن اکثر این 

وقتی آنها از ما جدا شدند ما به ایران بزرگ یا فالت ایران . مقاله به آن اشاره مختصري نموده ایم
ان تغییر آمدیم و آنها به شبه قاره یا هند یا بهارات رفتند، بسیاري از باوري هاي آنها نسبت به خدای

یافت خدایان ما را دشمن و اهریمن تلقی کردند ما هم خدایان آنها را دیو ودد قلمداد نمودیم چرا 
این وضع پیش آمد؟ گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران تاریخ هند براین عقیده اند که محیط 

مذهبی و جغرافیائی آن سرزمین و وجود اقوام گوناگون بومی عامل این تغییر نگرش در مسائل
.معنوي گشته است

به هرحال هندیان عصر ودائی در الك خود فرو رفتند و به قلمرو غربی خود بی توجه ماندند 
اما نباید فراموش کرد که در نوشته هاي ریگ ودا که کهن ترین بخش ودا است ایرانیان در نگارش 

.آن شریک وسهیم بوده اند
وریگ ودا موجود است که غیر قابل انکار می و مشابهت فراوانی میان نوشته هاي اوستا 

...باشد
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پی نوشت

1-Cast Systemسیستم کاست که قرون متمادي در شبه قاره وجود داشت.
2-Kshatriyasجنگاوران یا کشتریاها.
3-Vaisyasبازرگانان و کشاورزان) وایشیان(ویسایا.
4-Sudrasعه هند بودندسودراها یا شودر که طبقه زحمتکش فرودست جام.

5-South Asia.A short History Hugh tinker-1966.P.
.240ص 1شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ج -6
،چاپ سوم، صص 1371دیاکونف، تاریخ ماد، ترجمه کریم کشاورز تهران،علمی و فرهنگی،-7

.241و240
.128و127مهرداد مهرین، تاریخ تمدن ایران باستان صص -8
.R.D Banerjiرود بانرجی -9

وي سالها سفیر ایران در ( 35علی اصغر حکمت، سرزمین هند،تهران، انتشارات امیرکبیر، ص -10
).هندوستان بود و اطالعات کافی از شبه قاره کسب کرده بود

دوالندلن، تاریخ جهانی، جلد اول ترجمه احمد بهمنش،تهران، انتشارات دانشگاه -11
.60پ دهم، ص ،چا1347تهران،

نقش برجسته ها و مجسمه هاي هند باستان در هنر پیش از آریائی و بعد از -عفت بستار-12
.سال دوم شماره سوم، بهار و تابستان-فصلنامه علمی و پژوهشی باغ نظر-آریائی

13-GroLier Encycloedia Intenational.v.9 CANADA P.186.
در زبان سانسکریت از ریشه وید به معنی دانستن است، همچنین به معناي Vedaکلمه ودا-14

از ) تالیف احمد متین دوست» باورهاي آریاییان«نقل از کتاب(علم و دانش هم به کار رفته است
.12ص 1384انتشارات چهارباغ اصفهان چ اول 

به نقل ،1910ان مجله آسیائی سلطنتی انگلست،)Dr.Karl-Sehirmeisen(کارل شیرمیسن-15
.48ص 1351فروردین 114مجله هنر و مردم شماره ،از مهدي غروي

6، صص 1374نقل به اختصار از کتاب تاریخ اساطیري ایران تالیف ژاله آموزگار،تهران،سمت،-16
.7و

، صص 1367سید محمدرضا، مقدمه گزیده ریگ ودا،تهران، نشر قطره،،جاللی نائینی-17
20/21/31.
ور، ایران در عهد باستان،ج اول،تهران،چاپخانه سازمان تربیت معلم و تحقیقات مشک-18

..58، ص 1343تربیتی،
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19-Vyasa -گویا ویسا مولف وداها و پوراناها بوده است.
.58ص ،ایران در عهد باستان،محمد جواد مشکور-20
.61و60همان کتاب، نقل باختصار صص -21
.همان-22
.همان-23
.19و18، صص 1375، جستاري چند در فرهنگ ایران، تهران، فکر روز،1372هار، مهرداد،ب-24
به اهتمام سیروس ایزدي، نشر ،2ج،عصر اساطیري تاریخ ایران،) مشیرالدوله(حسن پیرنیا-25

.176-175صص ،1383،هیرمند
، به کوشش بهرام2536تهران،استاد ابراهیم پور داود،یادداشتهاي گاناها،تهران،دانشگاه -26

.427ص فره وشی،
نشر ،باجالن فرخی،ترجمه 2،جشناخت اساطیر هند،)Iosn-VERONICA(ایونسورونیکا،-27

.52ص ،اساطیر 
نمونه هاي نخستین انسان و نخستین شهریار ترجمه ژاله آموزگار ،1377آرتور ،کریستن سن-28

.دو مجلدچکیده مطالب،نشر چشمه،و احمد تفضلی
.295همان کتاب ص -29
.286ایضاً همان کتاب ص -30
.15تاریخ مردم ایران،تهران، انتشارات امیرکبیر ص 1364عبدالحسین زرین کوب -31
چقدر شباهت به مدینه فاضله یا آرمانشهري افالطون فیلسوف بزرگ یونان باستان دارد محمد -32

.80و79ایران در عهد باستان صص -جواد مشکور
هینلز،جان،راسل، شناخت اساطیر ایران ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی،تهران،نشر -33

.55،چاپ دوازدهم، ص 1386چشمه،
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،کیانیان، ترجمه ذبیح اهللا صفا،1355آرتور ،کریستن سن-34

.120تهران ص 
.همانجا -35
لدین، مقدمه اي بر ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران باستان،تهران، اذري  دمیرچی، عالء ا36

.33ص 1372انتشارات مرآتی ،
.441حماسه سرائی در ایران،تهران، انتشارات فردوس چاپ سوم، ص ،1383ذبیح اهللا صفا -37
.34آذري، مقدمه اي بر ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران باستان، ص -38
.437و436صص د، یاد داشت هاي گاثاها،ر داواستاد ابراهیم پو-39
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.51، ص 1374تاریخ اساطیري ایران،تهران،سمت،،ژاله آموزگار-40
ضمناً در برخی از منابع تا هزار سال هم سلطنت ،80ایران در عهد باستان ص ،مشکور-41

.جمشید را ذکر کرده اند
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.53و51نشر توس صص ،ایران باستان ترجمه ژاله آموزگار ،1377موله . م-43
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.109تهران ص ،سهامی انتشار
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به انجام رسیده 1383ان در سال چاپ جدید آن از سوي دانشگاه باهنر کرم،195فرهنگی ص 
.62و60،61صص .است

دین هاي ایرانی برپایه متون کهن یونانی ترجمه بهمن ،Benvenisteبنونیست-46
.47ص ،1359،ادانکمیته است،تبریز،سرکاراتی

.123هینلز، جان راسل ص -47
نشر ره آورد به سردبیري حسن ،افسانه میتراپرستی ایرانیان،1371سیروس ،ابراهیم زاده-48

.شهباز
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.25تاریخ مردم ایران ص ،عبدالحسین زرین کوب-50
ابوالقاسم ،گردآورنده و ویراستار ،از اسطوره تا تاریخ،1384بهار، مهرداد،-51
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