
چكيده
در اين مقاله سعی شده است دين زرتشت و تأثير 
آن بر هندوستان به عنوان يكی از ممالک تحت قدرت و 
نفوذ ايران باستان بررسی شود، چرا كه ملل بسياری در اثر 
كشورگشايی های پادشاهان ايرانی، تحت تأثير دين زرتشت 
قرار گرفتند و در راه نشر و بسط تعاليم آن كوشيدند. همين 
امر، سبب ايجاد اشتراكات مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و... 
ميان آن ها با ايرانيان باستان شد كه هنوز هم در برخی موارد 
مشاهده می شود. البته در مقاله ی مذكور تالش شده است، 

اين تأثير از منظر مذهبی و اجتماعی كنكاش شود.
كليد واژه ها: دين زرتشت، هند، تمدن هند.

دین زرتشت، آراینده ی 
هندباستان

غالمحسين اثنی عشری
كارشناس تكنولوژی سازمان آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران 

داريوش و فتح هند
داريوش هخامنشی، اولين پادشاهی بود كه نواحی 
شمال غربی هند را فتح كرد، زيرا كوروش فقط قندهار1 
را به تصرف درآورده بود. در كتيبه ی »بهستان«2 به نام 
هندوستان بر نمی خوريم و فقط از قندهار نام برده شده 
است.  می آمده  به شمار  داريوش  حكم رانی  تحت  كه 
از  از كتيبه های تخت جمشيد، هندوستان  اما در يكی 
مستعمرات ايران خوانده شده است. در كتيبه ی نقش 
می توان  بنابراين  برمی خوريم.  هند  نام  به  هم  رستم 
گفت، فتح هندوستان پس از سال 516 قبل از ميالد 
و نقر كتيبه ی بهستان اتفاق افتاده است. هم چنين، در 
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لوحه هايی كه پروفسور هرتزفلد3 در حفريات همدان 
 To Iman:[ پيدا كرده است، به نام هند برمی خوريم

147-118[. ترجمه ی لوح مذكور چنين است.
كشورها،  پادشاه  پادشاهان،  پادشاه  »داريوش، 
است مملكت  اين  ويشتاسب هخامنشی گويد،  پسر 
شاهنشاهی كه من دارم: از ساكا )سغد در شمال ايران( 
كه آن طرف سغد يا ناست، تا كوش )در جنوب غربی(، 
از هندو تا سپردا )در شمال شرقی( كه اهورامزدا به 
او ]اهورامزدا[ كه بزرگ ترين است ـ  من بخشيده ـ 
باشد«  پاسبان  بشود كه اهورامزدا، من و خانمان مرا 

 .]Unvala:10[
رفت.  پيش  پنجاب  و  سند  تا  داريوش  قلمرو 
بنابراين می توان گفت، حكم رانی داريوش بر حدودی 
بود كه آن را ايندوس می خواندند و چنان چه از تاريخ 
اهميت  داريوش،  متصرفات  از  بخش  اين  برمی آيد، 
داشته است، به طوری كه هرودوت می گويد: »نفوس 
بيشتری  ماليات  بيشتر است و  از ساير ملل  هندی ها 
نسبت به ديگران می پردازند و سرزمين آن ها، بيستمين 

ساتراب نشين است.«
س. ک. هودی واال در كتاب خود به نام »پارسيان 
هند قديم« داليلی می آورد مبنی بر اين كه پس از فتح 
هند به وسيله ی داريوش، جمعی از ايرانيان مانند يك 
كتاب  از  او  كردند.  مهاجرت  هند  به  جداگانه  قوم 
كه  می آورد  شاهد  »ماهابهاراتا«5  و  پاروا«4  »بهيشما 
ضمن نام بردن از چند قوم متفاوت كه در هند اقامت 
برده شده است كه بدون  نام  »پارسيكاس«  از  دارند، 
ايرانيان هستند كه تحت  از پارسيكاس،  شك منظور 

سلطنت داريوش می زيسته و مقيم هند بوده اند.
اگرچه ايرانيان تنها بخش شمالی هند را در تصرف 
خود داشته اند، اما نفوذ و تسلط آن ها در سرتاسر اين 
سرزمين مؤثر بوده است؛ به طوری كه در جنگ »چندرا 
گوپتا«6 عليه آخرين پادشاه ناندا7، ايرانيان بودند كه به 
او مساعدت كردند. بنابراين می توان گفت كه ايرانيان 
در تشكيل سلسله ی »مايوريا«8 دست داشته اند. در اين 
مايوريا  بيشتر شد، چنان كه  بر هند  ايران  نفوذ  زمان، 
و پيروان آن ها در بسياری از عادات و مراسم و نيز 
لذا  تقليد می كردند.  ايرانيان  از  بنای قصرها،  احداث 
می توان گفت، نفوذ ايران بر هند به دو صورت انجام 
ايرانی  بسيار  كه  تاكسيال9  توسط  اول،  است:  گرفته 
نفوذ  هند،  اجتماعی  زندگانی  در  قطعاً   و  شده  مآب 
ايرانی را داخل ساخته بود، و دوم، تمدن هخامنشی 
در ايران كه چشم عالم را به خود متوجه و خيره كرده 

بوده است.
ناميده  تاكشاسيال10  سانسكريت،  در  كه  تاكسيال 

می شود، در قديم مركز علوم هند بوده است و از زمان 
فتح هند به وسيله ی داريوش، تا حمله ی اسكندر در 
تسلط  اين  اثر  در  و  بوده  ايران  جزو  326ق.م،  سال 
متمادی كه بيش از دو قرن به طول انجاميد، كاماًل تحت 

.]Marshall: 20[ نفوذ ايرانی قرار گرفته است

نام گذاری هندوستان از سوی ايرانيان
است.  هند  درباره ی  تحقيق  اهميت،  قابل  نكته ی 
اگرچه اين ادعا در وهله ی اول باعث تعجب می شود، 
بر  ايرانيان  توسط  هند،  نام  كه  داشت  اذعان  بايد  اما 
نام  هند  از  اوستا  در  است.  شده  اطالق  سرزمين  آن 
در  است.  شده  خوانده  هيندو«11،  »هپتا  و  شده  برده 
»سپتاسيندو«12  نام  به  هندوها  »ودای«  در  صورتی كه 
بايد آن سرزمين،  بنابراين، بر طبق ودا،  بر می خوريم. 
در حالی كه به اين نام موصوف و معروف شده است 
اطالق  سرزمين  آن  به  ايرانيان  كه  است  نامی  اين  و 
كرده اند. طی قرائت اوستا، در چهار بخش به نام هند 
 .2 يشت؛  سروش   .1 از:  عبارت اند  كه  برمی خوريم 

مهريشت؛ 3. تيريشت؛ 4. ونديداد.
»سروش  می گويد:  كه  آن جا  »سروش يشت«،  در 
به  از خاور  با گردونه ی خود  فروتنی  و  تواضع  ايزد 
باختر می رود«، هندو را سر حد شرقی و نينوا پايتخت 
آشور را سرحد غربی ايران می شمارد و می نويسد: »او 
از هندوستان در مشرق، می رود تا به نينوا در مغرب.«

دومين اشاره به هندوستان در اوستا در »مهريشت« 
شده است. آن جا كه می گويد: »ميترا )مهر( ايزد پيمان، 
نيرو  و  ياری  نباشند،  شكننده  پيمان  كه  به كسانی 
می بخشد، خواه چنين كسانی در هند باشند، خواه در 

نينوا.«
نگاه  پيمان  كه  را  كسانی  مهر  نيرومند  »بازوهای 
دارند، ياری می نمايد، خواه چنين كسانی در هندوستان 
]اوستا،  مغرب«  در  نينوا  در  خواه  باشند،  مشرق  در 

فقری 104[.
 - تشتر)تير(   - »تستريا«  به  راجع  »تيريشت«  در 
ايزدباران می گويد: »پس ابخره از كوه هندو برخاست« 

]اوستا، فقره ی 32[.
برده،  نام  هند  از  كه  اوستا  در  بخش  مهم ترين 
»ونديداد« است. در فصل اول ونديداد، آن جا كه از 16 
سرزمين تحت قلمرو ايران كه در آن ها آيين زرتشتی 
پانزدهمين سرزمين،  نام  می گويد،  دارد، سخن  رواج 
است:  قرار  اين  از  آن  ترجمه ی  كه  است  هندوستان 
»اهورامزدا و آفريننده هستم، پانزدهمين جا و كشور را 
كه آفريدم »هپتا هيندو«13 نام دارد كه از مشرق هيندو 
روان   پس  دارد.  توسعه  هيندو  مغرب  تا  »ايندوس«14 
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برانگيخت و آن  فتنه  مينو( خالف من  )انگره  زشت 
مملكت را دارای هوای گرم كرد و سن بلوغ دختران 

را زودتر گردانيد« ]ونديداد: 1-43[.
منظور از بخش باال اين است كه در مملكت هند 
كه آن زمان »هپا هيندو« خوانده می شده است، دختران 
به واسطه ی هوا، زودتر به سن بلوغ می رسند. نكته ی 
مهم حائز اهميت اين است كه ايرانيان، هندوستان را 
»هپتا هيندو« می  ناميده اند، چنان كه در ونديداد به آن 
نام خوانده شده است و اين همان اسمی است كه در 
 Rigveda:[ است  آمده  »سپتاسيندو«  هندوها  ودای 
28[. هپتا، همان كلمه ای است كه در فارسی امروزی، 
پنجاب،  نواحی  به  نام  اين  اطالق  گوييم.  »هفت« 
مهم  رودخانه ی  هفت  كه  چرا  است،  بوده  مناسب 
در  است،  موسوم  ايندوس15  به  آن ها  از  يكی  كه 
دوره ی  در  بعدها  و  است  بوده  جاری  سرزمين  آن 
حكم رانی سالطين مسلمان، آن را »پنجاب« ناميده اند 
 .]Thecambridge...: 345[ پنج آب(  )مملكت 
به مرور زمان، كلمه ی »هپتا« )هفت(، از اول اين نام 
حذف شد و پنجاب را هندو و هندوستان خواندند و 
به تدريج ساير نواحی متصل به آن سرزمين را به آن 

نام موسوم كردند و جزو هندوستان شمردند.
با توجه به آن چه گفتيم، مشخص شد، اسمی كه 
می خوانند،  نام  آن  به  را  هند  پهناور  سرزمين  امروز 
اسمی ايرانی است كه ايرانيان به آن سرزمين داده اند. 
زبان  طبق  و  هندوها  ودای  مطابق  بخواهيم  اگر  زيرا 
»سيندوستانا«  بايد  بناميم،  را  مملكت  آن  آن ها،  قديم 

خوانده شود، نه هندوستان.
همان گونه كه رود »ايندوس« نام قديمی خود را 
كه در ودا به آن خوانده شده، يعنی »سيندو«، تا به حال 
حفظ كرده است و نام ايرانی »هندو« را به خود نگرفته 
نام قديم  به  اگر می خواست  نيز  است، سرزمين هند 
ودا مشهور شود، بايد »سيندوستان« ناميده می شد، در 
حالی كه به نامی موسوم شده كه »اوستا« كتاب مقدس 

ايرانيان باستان، آن را به آن نام خوانده است.

تأثير دين زرتشت بر سرزمين هند
همان گونه كه ذكر شد، ايران باستان در ممالكی كه 
فتح كرد، نفوذ و تأثير كاملی از خود بر جای گذاشت. 
يكی از اين ممالك »هند« بود؛ سرزمينی كه در قرن 

ششم ق.م تحت استيالی ايرانيان قرار گرفت.
برمی آيد،  تاريخی  شواهد  برخی  از  كه  آن گونه 
مدت ها قبل از استيالی داريوش بر هند كه در سال 
516ق.م واقع شد، روابط ديرينه ای كه قدمت آن به 
چند هزار سال می رسد، ميان ايرانيان و هندوها وجود 

داشته است.
ـ  مركزی  آسيای  كه  عقيده اند  اين  بر  محققان 
جلگه ی پامير ـ محل زندگی اجداد آلمان ها، پارسيان، 
يونانی ها، رومی ها و هندوها بوده است. دكتر رابرت 
معتقد  و  نبوده  موافق  نظريه  اين  با  التام16  گوردون 
اين  اروپا،  در  آريازبانان  بيشتر  نفوس  دليل  به  است، 
قاره مهد آريا نژادان است نه آسيا. برخی ديگر مانند 
كانن ايساک تيلور17، اروپای مركزی يا نواحی آلپ را 
منزل اوليه ی آريايی ها می دانند. برخی مانند پروفسور 
آريايی ها  اوليه ی  مسكن  را  اسكانديناوی  رندل18 

.]Modi: 172[ ...می دانند و
در هر حال، مهد اوليه و سرزمين اصلی آريايی ها، 
هر نقطه ای كه بوده است، جای شك نيست كه زمانی 
طوالنی ايرانيان و هندوها، برادر وار در يك مكان با 
هم می زيسته اند. به همين مناسبت، هندوها و ايرانيان 
از نقطه نظر زبان و مذهب، بيشتر از ساير ملل هند و 
اروپايی به يكديگر نزديك اند. البته اختالفات ناشی از 
مذهب و اقتصاد، اين دو قوم را از يكديگر دور كرد. 
ارتباط ايران و هند از زمانی آغاز می شود كه آن دو 
ملت مانند يك قوم واحد با يكديگر به سر می برده اند 
عقايد،  زبان،  در  و   ]thecambridge...: 319[
و  مذهبی  افسانه های  اساطير،  دينی،  مراسم  مذهب، 
عادات و مراسم اجتماعی، با يكديگر شريك بوده اند 

.]Videcook: 18[
هندوها  و  ايرانيان  جدايی  دقيق  تاريخ  اگرچه 
از مورخان و محققان  بسياری  نيست، ولی  مشخص 
آريايی ها  ق.م،  پانزدهم  قرن  در  كه  عقيده اند  اين  بر 
غربی  شمال  سوی  به  ايرانيان،  از  شدن  جدا  از  پس 
هند سرازير شدند، اما اسميت19 اين عصر را نزديك تر 
می آورد و می گويد: »در اواسط قرن هفتم ق.م، اقوامی 
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محققان بر اين 
عقيده اند كه آسيای 
مركزی ـ جلگه ی 

پامير ـ محل زندگی 
اجداد آلمان ها، 

پارسيان، يونانی ها، 
رومی ها و هندوها 

بوده است



از آريازبانان از كوه های هندوكوش مهاجرت كرده و 
در پنجاب و نواحی باالی »گنگ«، سكونت گزيدند 

.]Smith: 29[
اين  در  باشد،  هرچه  جدايی  اين  تحقيقی  تاريخ 
اصل مسّلم شكی نيست كه زمانی ايرانيان و هندوها 
علمای  بوده اند.  مراسم  و  مذهب  زبان،  يك  دارای 
علم لغت اتفاق نظر دارند كه »اهورا« در اوستا، همان 
»اسورا« در وداست و هر دو نام خداوند آريا نژادان 
بوده اند )31( و از ريشه ی »آسو«20 )بودن( سانسكريت 
كه در اوستا »آه«21 )بودن( آمده، گرفته شده اند ]همان، 

.]60
برخی  معنای  هندوها،  و  ايرانيان  جدايی  از  پس 
اسامی مذهبی ميان آن ها تغيير كرد، مانند »ديوا«22 كه 
در سانسكريت خداوند به آن نام خوانده شده است، 
به معنای روح  ايرانيان،  ولی »ديوا« و »ديو« در ميان 
»هوديواال«23  می شود.  و  است  شده  استعمال  خبيث 
شرح  وارونا«24  »اسورا  درباره ی  مفصل  به  طور 
است  داده  تطبيق  اوستا  اهورامزدای  با  را  آن  و  داده 

.]HodivaIa: 25[
»َمها«26  سانسكريت،  در  وارونا25  القاب  از  يكی 
اوستا  در  عيناً   اعظم( كه  و  )كبير  بزرگ  يعنی  است، 
»مزا«27، قسمت اول كلمه ی مزدا، به همان معنا آمده 
است ]Videcook:62[. در »ريگ ودا« كتاب مقدس 
هندوها ـ برای وارونا هم صفاتی شمرده شده كه در 
 Rigveda:[ اوستا به اهورامزدا نسبت داده شده است
و  هندوها  وارونای  ريگ ودا،  در  كه  همان طور   .]8
اهورامزدای ايرانی ها، هر دو بخشاينده و ناظر جميع 
كه  همان گونه  هستند.  غيب  اسرار  بر  آگاه  و  اعمال 
در  نيز  اهورامزدا  نمی خورد،  شكست  هرگز  وارونا 
وارونا،  است.  شده  معرفی  فاتح  و  غلبه كننده  اوستا، 

می كند،  نگهبانی  آن ها  از  و  است  عالم  همه ی  خالق 
اهورامزدا نيز آفريننده ی كل عالم هستی شناخته شده 
است ]همان، 24 و 13 و 1[. هم چنين در اوستا، 101 
بار از اهورامزدا نام برده شده است. در چهل وچهارمين 
بار آن به نام وارونا برمی خوريم كه »اهورامزدا« خدای 
درجه ی  اين  و  است  شده  ناميده  نام،  آن  به  ايرانيان 
بيان  ايران را  ارتباط دينی دو ملت هند و  يگانگی و 

می كند.
و  لغوی  تام  شباهت  اهورا،  و  وارونا  از  پس 
ايرانيان  »ميترا«ي29  و  هندوها  »ميترا«ي28  بين  معنوی 
مشهود است. هر دوی اين مظاهر معنوی، پاسبانان و 

.]Hodivaia: 47[ نمايندگان نور و نيكی هستند
شباهت  ايرانيان،  و  هندوها  مذهبی  مراسم  در 
مراسم  چنان كه  دارد؛  و  است  داشته  وجود  بسياری 
نام  به  كه  است  مراسمی  همان  پارسيان  »هوما«30 
»سوما«31 در ميان هندوها معمول است ]همان، 61[. 
شيره ی گياه »سوما«، »هری«32 يا سبز است و شيره ی 
»هوما« نيز »جايری«33 و به همان رنگ است. مراسم 
تهيه ی سوما نيز با هوما يكسان است، به اين صورت كه 
آن را از صافی بافته شده از پشم گوسفند می گذرانند و 
به همين طريق، ايرانيان در مراسم خود عمل می كنند. 
امروز نيز اين مراسم با حذف و اضافاتی، بين پارسيان 
انجام  يسنا  مراسم  در  و  است  معمول  هندوستان 

می پذيرد]توفيقی: 63[.
شير  با  را  ـ  مقدس  شيره ی  ـ  »سوما«  هندوها، 
مخلوط می كرده اند تا از سكر آن كاسته شود. از نظر 
آن ها سوما دارای خواصی بوده است. در »هوم يشت« 
شخص  هوما،  شيره ی  كه  است  آمده  نيز  پارسيان 
و  ايرانيان  آيين  در  می گرداند.  مسرور  و  كاری  را 
گياه  اين  كه  هستند  عقيده  اين  بر  دو،  هر  هندوان، 
از  می گويند،  هندوها  می رويد.  كوهستان  در  مقدس 
آن »سوكراتو«34 توليد می شود كه در اوستا »هوكراتو« 
يا »هوخراتو«35 ناميده می شود كه به معنای »حكمت« 

آمده از نتايج »هوم« دانسته شده است.
در كتاب های هندوها، بيان شده كه طعم اين شيره، 
ايرانيان نيز  ناميده می شود.  شيرين است و »مادهو«36 
آن را »مادهو«37 و شيرين شمرده اند. هندوها پيشوای 
مذهبی كه مراسم سوما را اجرا می كرده است، »هاتر«38 
می  ناميده اند و ايرانيان، پيشوای مأمور مراسم هوما را 

»زاتر«39 می خوانده اند.
ناميده  »منتراس«40  هندوها،  دعاهای  هم چنين، 
است،  آمده  يشت  ـ  ارديبهشت  در  چنان كه  می شود، 
هر  می خوانده اند.  »منتراز«41  را  خود  ادعيه ی  ايرانيان 
دو قوم هندو و ايرانی بر اين عقيده استوارند كه انجام 
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مراسم مذهبی و نيايش و سرود و ادعيه، برای رسيدن 
 Hodivai:[ به بهشت و شادمان كردن فرشتگان است

.]20
»آفرينگان«42  به  موسوم  زرتشتيان  مذهبی  مراسم 
هم چنين،  است.  هندوان  »آپرينی«43  مراسم  همان 
مراسم »استوم« 44 و »واج«45 هندوها، همان »استوم«46 

و واچ47 اوستاست.
خاصی  تقدس  آتش،  برای  هندوها  و  ايرانيان 
قائل بوده اند. هندوها، آتش را در مجمری كه آن را 
»اگنياگر«48 می ناميده اند، نگه داری می كردند. »اگنياگر« 
همان لغتی است كه در زبان گجراتی پارسيان امروز 
آتشكده های  و  می شود  خوانده  »اگياری«  بمبئی، 

كوچك را به آن نام می خوانند ]همان، ص61[.
ايرانيان، شباهت  افسانه های هندوها و  قصص و 
نامی  پهلوانان  برخی  دارد.  يكديگر  به  بسياری 
صفات  دارای  و  هم نام  يكديگر  با  آنان،  داستان های 
هندوها  »ياما«49  هستند.  مشابه  و  همانند  عمليات  و 
همان »يما« )جمشيد( ايرانيان است. »كاوی اوشانا«50 
هندوها همان »كاوی اوشان«50 يا كيكاوس كيانی است 
و »تريتا«51 در اوستا به همان نام در »ودا« هندوها ديده 

می شود ]همان، ص125[.
به عمل  مطالعات  طی  شده،  ذكر  موارد  بر  عالوه 
مراسم  برخی  در  ايران  فرهنگ  هند،  تاريخ  در  آمده 
است،  داشته  مؤثر  نفوذ  نيز  هند  اجتماعی  آداب  و 
به طوری كه بنا به تعريف نويسندگان قديم، تشريفات 
است  می گرفته  انجام  ايران  رسم  به  »مايوريا«  دربار 
اين  با  »آشوكا«  كه  بود  مؤثر  حدی  به  ايران  نفوذ  و 
كه معتقد به آيين بودايی بود، در مجالس ضيافت به 
رسم ايرانيان، طعام گوشتی مصرف می كرد و به تقليد 
می پرداخت  حيوانات  شكار  به  ايران،  پادشاهان  از 

.]Smith: 95[
اهميت  قابل  ايرانيان كه  نفوذ  نشانه های  از ديگر 
هوای  اقتضای  به  ايرانيان  است.  سر«  »موی  است، 
ايران، موهای سر خود را بلند نگاه می داشتند. در هند 
مراسم  جزو  و  شد  معمول  عادت  اين  به تدريج  نيز 
 Smith:[ می گرفت.  قرار  هندوها  مذهبی  قوانين  و 
اثبات  جمشيد  تخت  نقوش  اين،  بر  عالوه   .]142
بلند  را  خود  ريش  سرو  موهای  ايرانيان،  كه  می كند 
موی  به  مورد  دو  در   »هرودوت«  می داشته اند.  نگاه 
مردمان  از  كه  آن جا  اول،  اشاره می كند:  ايرانيان  بلند 
 .]Herodotas: 19[ می گويد  سخن  »ميلتوس«52 
دوم، جايی كه جنگ مصر و ايران را در مصب رود نيل 
موسوم به »پلوسيان«53 شرح می دهد ]همان، ص12[. 
برمی آيد،  تاريخی  روايات  و  كتاب ها  از  كه  آن گونه 

پيشوايان روحانی زرتشتی در ايران هرگز ريش خود 
را نمی تراشيدند. اين رسم ايرانی در هند معمول شد؛ 
به طوری كه »مگاستينس«54 سفير »سيلنپوس نيكاتر«55 
و سفرنامه ی خود  تاريخ  در  گوپتا«  »چندرا  دربار  در 
سخت  عقوبت  مستوجب  كسی  »اگر  می نويسد: 
كه  می كرد  حكم  شاه  می شد،  رسوايی  و  بدنامی  و 
موهای او را بتراشند و اين از بدترين مجازات ها بود« 

.]Mccrindle: 73[
»استرابو« می نويسد: »پرامنای«56 شهر دارای ريش 
و موهای بلند ]Strabo: 71[. در ونديداد، شرحی در 
به  مرسوم  است،  نوشته شده  مراسم شست وشو  باب 
»ناهان«57 كه در سانسكريت »سنان«58 می خوانند و در 

روز تولد بايد انجام گيرد.
از  كه  هندی ها  ديگر  مراسم  و  عادات  جمله  از 
ايرانيان اقتباس شده است، جشن تولد سالطين است. 
اسميت می گويد: »دربار هند اين جشن را از ايرانيان 
تقليد كرده است« ]Smith: 201[. استرابو درباره ی 
عموم  بين  رسم  اين  كه  می دارد  اظهار  تولد  جشن 
پادشاه،  تولد  روز  به خصوص  بوده،  معمول  ايرانيان 
يكی از جشن های بزرگ عمومی شمرده می شده است 
]Strabo: 69[. هرودوت آن جا كه از »آمستريس«59 
تا  »او  می گويد:  می كند،  صحبت  ـ  خشايارشا  زن  ـ 
بار  شاه  آن كه  تا  ماند  منتظر  خود  شوهر  تولد  جشن 
اين جشن هر سال در روز تولد شاه گرفته  عام داد. 
می شد و ايرانيان آن را »تيكتا«60، می ناميدند، و آن تنها 
روز در طول سال بود كه پادشاه پس از شست وشوی 
ايرانيان عطايا و هدايا  به  با صابون،  موهای سر خود 

 .]Herodotus: 133[ »می بخشيد
از  را  مراسم  اين  عين  هند،  سرزمين  سالطين 
ايرانيان اقتباس كرده بودند و در ايام متبرك و جشن 
سر  موهای  خود،  تولد  روزهای  نيز  و  عمومی  های 

خود را می شستند.
موارد  گرفته،  صورت  بررسی های  در  هم چنين 
نفوذ  و  تأثير  از  كه حاكی  به چشم می خورد  ديگری 
ايران باستان و دين زرتشت بر اين سرزمين بوده است. 
برای مثال: سرجان مارشال، ضمن حفريات خود در 
تاكسيال، موفق به كشف يك معبد زرتشتی شده است. 
به  برمی آيد كه معبد مذكور،  قرائن  »از  وی می گويد: 
پيروان مذهب زرتشتی تعلق دارد. مناره ای كه بر اين 
معبد بنا شده، برای آن بوده است كه پيشوايان از آن 
باال بروند و به دعا و نيايش درباره ی خورشيد، ماه و 
آب بپردازند. اين رسم در ميان ايرانيان باستان معمول 
بوده است ]Marshai: 90[. و يا دفن اجساد می تواند 
دليلی بر اين مدعا باشد. به اين صورت كه اهل تاكسيال، 
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هند مهاجرت كردند



مردگان خود را در خاك دفن نمی كرده اند و در آتش 
نمی سوزانده اند، بلكه مانند زرتشتيان بر قله ی كوهی 
می نهادند كه الشخوران آن را طعمه ی خود گردانند 

.]62 ,Strabo[
يگانگی  و  نزديك  مناسبات  كه  فوق  شواهد 
می رساند،  اثبات  به  يكديگر  با  را  هندوها  و  ايرانيان 
هندوها،  و  ايرانيان  كنيم،  تصديق  كه  می شود  سبب 
و  می زيسته اند  سرزمين  يك  در  يكديگر  با  زمانی 
نسبت و شركت  يكديگر،  زبان  و  عادت  و  آيين  در 
پايدار  يگانگی  و  ارتباط  اين  بعدها،  ولی  داشته اند، 
نماند و زمانی فرا رسيد كه اختالفات ميان آن ها سبب 
منجر  كه  اختالفی  شوند.  جدا  هم  از  ناچار  به  شد 
گرديد،  بيان  قباًل  كه  همان گونه  شد،  جدايی  اين  به 
اختالف مذهبی و اقتصادی بوده است. افزايش نفوس 
و كمبود آذوقه، آن ها را وادار ساخت تا وطن اصلی 
خود را در آسيای مركزی ترك و به نواحی جديدی 
مسافرت كنند. آخرين نقطه ای كه در اين مهاجرت، 
اقامتگاه ايرانيان شد، سرزمينی بود كه امروز آن را به 
نام ايران می ناميم. اما قوم برهنمان )هندوها( موافقت 
به مسافرت خود  ايرانيان جدا شدند و  از  نكردند و 
به  اين  از  و  پنجاب رسيدند  به  اين كه  تا  دادند  ادامه 
بعد، تمدن آريايی در دو كشور ايران و هند، شروع 

به توسعه كردند. 
جدايی  خصوص  در  مودی61  جيوانجی  دكتر 
هندوها از ايرانيان می گويد: در آغاز، ايرانيان و هندوها 
بر اين عقيده بوده اند كه »قانون« و »جنگ« در طبيعت 
با يكديگر توأم است. قانون، چرا كه سراسر كائنات 
بر اساس قانون مقدس در نشو و ارتقاست و جنگ، 
زيرا در طبيعت، جنگ و مبارزه بين نيك و بد و زشت 
اين  بر  قوم  دو  هر  البته،  دارد.  وجود  هميشه  زيبا  و 
عقيده ثابت نماندند و بعدها اين عقيده مورد پذيرش 
هندوها قرار نگرفت، لذا از يكديگر جدا شدند. نفوذ 
مشهود  زمان  آن  از  بعد  ايرانيان  آيين  در  عقيده  اين 
است، چنان كه مذهب زرتشت معتقد است كه عالم به 
اراده ی اهورامزدا در گردش است و در سراسر عالم 
سپنتامينو،  ـ  بد  و  نيك  ميان  ستيز  و  مبارزه  هستی، 
انگره مينو ـ وجود دارد و برای آن كه انسان بتواند در 
اين مبارزه، فاتح و پيروز شود، بايد خود را به انديشه، 

گفتار و كردار نيك مسلح و مجهز سازد.
و  ايرانيان  ميان  جدايی  و  عقيده  اختالف  اين 
نظر  در  هندوها  موارد  برخی  كه  شد  سبب  هندوها 
در  بعد،  به  آن  از  و  نمايد  زرتشتی جلوه  به  ايرانيان 
مثال،  برای  ايجاد شود.  تغييراتی  لغات  برخی  معانی 
نام خوانده  آن  به  در سانسكريت خداوند  كه  »ديوا« 

خود  مقدس  معنای  از  ايرانيان  زبان  در  است،  شده 
»ديو«  »ديوا« و  اوستا،  كتاب  افتاده و در سراسر  دور 
به معنای روح خبيث استفاده شده است. چنان كه در 
فارسی امروز نيز به همان معنا به كار برده می شود و 
است.  دانسته شده  اهورامزدا  اراده ی  او خالف  عمل 
را  خود  خداوند  هندوها،  »ديوا«  مقابل  در  ايرانيان 
دادند.  قرار  ديوا  مقابل  نقطه ی  و  خواندند  »اهورا« 
 .]Hodivala: 38[ ،هندوها نيز مقابله به مثل كردند
برمی آيد،  اوستا  مندرجات  از  كه  به طوری  هم چنين، 
عالی و مقدس  مقامی  ميان هندوها،  در  »ايندرا«62 كه 
داشته است، از نظر ايرانيان، بد و زشت دانسته شده 

است ]اوستا، 19-43[. 

پی نوشت 
1. اين نام در كتيبه ی بهستان، نوزدهمين نام از اسامی ممالك و 
شهرهايی است كه تحت فرمان داريوش بوده است. كلمه اصلی 
كه  است   ،)Harauvatis( »هاراواتيس«  مذكور  كتيبه ی  در  آن 

اكنون قندهار ناميده می شود.
2. بهستان به غلط بيستون خوانده می شود، در حالی كه بغستان و 
بغ در ايران باستان، نام خداوند است. چنان كه خود داريوش در 
كتيبه ی بهستان می گويد: »بغا و زركا اورمزدا« و از همين كلمه 

است بغداد و باغو )باكو(.
3. Hertz feld
4. Bhishma parva
5. Mahabharata
6. Chendraguptu
7. Nanda
8. Maurya
9. Taxila
10. Takshasila
11. Hapta Hindu
12. Sapta Sindhu
13. Hapta Hindu
14. Indus
15. Indus
16. Robert
17. Cannon Isaac Taylor
18. Rendell
19. Smith
20. Asu
21. Ah
22. Deva
23. Hodivala
24. Asura Varuna
25. Varuna
26. Maha
27. Maza
28. Mithra
29. Mitra

تابستان 1389  دوره ی يازدهم، شماره ي4،
22



30. Haoma
31. Soma
32. Hari
33. Jairi
34. Sookratoo
35. Hookhratoo
36. Madhoo
37. Madho
38. Hotar
39. Zaotar
40. Mantras
41. Manthras
42. Afringan
43. Aprini
44. Stom
45. Vaj
46. Stum
47. Vach
48. Agnyagar
49. Yama
50. Kavi Ushana
51. Thrita
52. Miletus
53. Pelusian
54. Megasthenes
55. Silenpos NIkatur
56. Pramnai
57. Nahan
58. Sanan
59. Amestris
60. Tykta
61. J.J. Modi
62. Indra

منابع
1. مجله كالم اسالمی، شماره 33.

2. مروج الذهب، ج2، ص124 
3. تاريخ طبری، ص 402.

4. رضی، هاشم. اديان بزرگ جهان، ص 135.
5. پورداود، گات ها، ص45.

6. دوستخواه، جليل. اوستا، نامه ی مينوی آيين زرتشت، ص4.
7. پورداود، گات ها، ص 45.

8. Haurt, Ancient persia and Iranian Civilization, 
p.10.
9. I bid, p.12
10. The cambridge History of India, Vol. I, p. 
346
11. Darmesteter, Persia, In Persia and Parsis, 
ed. by. Nariman, p.4
12. History of Herodot us, Vol. I, p.22
13. F. E. whitton, chess in History and Fiction, 

p.8
14. Vide Benn, The Greek Philosophers, p. 521
15. Darmesteter, Persia, In Persia and Parsis, by 
Nariman, p.6
16. Vide McdonaId, DeveIopment of MusIm 
TheoIogy, juris prudence and const it u tional 
Theory, p. 133
17. Darmesteter, Persia, In Persia and parsis, by 
Nariman, p. 35
18. To I man, Guide to old Persian Inscriptions, 
pp. 118-147
19. Dr, J. M. unvala, the Times of India, P. 10
20. Herodotus, Rawtinsan, VoI. III, P. 4
21. Marshall, Guide to taxiIa, P. 20

22. اوستا، مهريشت، فقره 104.
23. اوستا، تيريشت، فقره 32.

24. ونديداد، 1-19 و 19-43.
25. Rigveda, IV, P. 28
26. The Cambridge History of India, VoI. I, p. 
345
27. Modi, AnthropoIogicaI papers, Part I I, P. 
172
28. The Cambridge History of India, part I, P. 
319
29. Vide cook, origin of ReIigion, P. 18
30. Smith, EarIy History of India, P. 29
31. Vide cook, origin of ReIigion, P. 51
32. I bid, P. 60
33. Hodi vaIa, Indo-Iranian ReIigion, P. 47
38. Ibid, P. 61

39. توفيقی، حسين، آشنايی با اديان بزرگ، ص 63.
40. Hodi VaIa, Indo -Iranian ReIigion, P. 20
41. I bid, P. 61 پ
42. I bid, P. 125
43. smith, oxford History of India, P. 95
44. smith, Asoka, P. 142
45. Herodotus, RawIinson, IV , P. 19
46. Herodotus, RawIinson, I I I, P. 12
47. MccrindIe, Ancient India as described by 
Megasthenes and arrian, p. 73
48. Strabo, XV, P. 71. MccrindIe, Ancient India 
as described in cIassicaI literature, P. 75
49. Smith, the Indian Antiquary, VoI. 14, P. 201
50. Strabo, XV, P. 69. MccrindIe, Ancient India 
as described in cIassicaI literature, P. 75
51. Herodot us, RawIinson, Vol. I, P. 133
52. MarshaI I, Guide to TaxiIa, P. 90
53. Strabo, xV, P. 62. Mc crind Ie, Ancient India 
as described in cIassicaI Literature, P. 69
54. HodiVaIa, Indo- Iranian ReIigion, P. 38

55. اوستا، ونديداد، صص 19-43.

23
تابستان 1389  دوره ی يازدهم، شماره ي4،


