
 
 
 
 
 

 *انجمن فرهنگي ايران و هند
 

 زادهحسن تقيسيّد 

 

در ابتداي سخن بايد بگويم كه براي اينجانب،  ببه يسب گذ شتا بته  بد  

شبي يظ فذ افتتاح انجمن ريابط فرهنگي هند ي ايرا  ببه هدبدم ،بن  افتخبار ب ر

 بخش ده  ده ي به هم ن جدت ايل ن تكگ ف ،ن تشكر خالصانه از اين حسن ظنّ

س ع ،ؤسس ن اين انجمن است. ز، نذ ارتباط ،عنوي هند ي ايرا  بقدري ي ي لطف

است كه هالقمندي جمعي از دانايا  ي ارباب فدم اين ،مگكبت ببه هنبد هج ب، 

 ن ست بگكه اشر هجبي هست در تأخ ر تشك ل چن ن انجمني تاحال است.

نا، م ي،« هنديستا »اي كه ،ا از قرندا به اين طرف آ  را به نام  به ج يره

،مگكتي بوده كه با يجود آنكه سكنذ آ  در نژاد ي زببا  ي ديبن ،ختگبف بودنبد  

داراي يك آداب ي تاريخ ،شترك بوده ي ببه ،مگكبت همب م خبود هالقبذ قبوي 

اند. حاال اين قطعه از ح ث س است ي اداره به دي ،مگكت تقس م  ده است. دا ته

اسبت. كگمبذ هنبد كبه ،با  ،ع ذلك اسم هنديستا  جدت جا،عذ آ   به ج يبره

كن م از لفظ سند آ،ده با آنكه سند )ريدخانبه ي ياليبتح حباال جب ي استعمال ،ي

                                                           

به رياست جناب آقاي س د انشگاه نجمن ايرا  ي هند در با گاه دا 1324،رداد  24 نبه *. ريز سه
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هنديستا  فعگي ن ست. سفر ،اني ،ؤسس دين ،انوي به هند در تباريخ ،عبريف 

 است يلي فقط به سند رفته بود.

م چو  خاك ايرا  ي هنديستا  اتصال دارد تمد  اين دي قطعه هم از قبدي

اي ،رتبط بوده است. اكتشاف تمد  بس ار قديمي در سند ي پنجاب ي  درهباهم 

قببل  كه تاريخ آندا ن ديك به پنج ه ار ي س صبد سبال« ايهارا»ي « ،وهنجوداري»

رسد  ي  باهت ن ديكي كه ب ن آثار آ  نقاط با آثبار سبو،ر در جنبوب يرببي ،ي

ط خ تذ اتصالي در ايرا  )فعالً در خاك هراقح ظاهر ساخت ي تحق قات بعدي ر

 ي بگوچستا  نمايا  كرد. دتمد  آس اي يربي ي هن

رببي پس از آ  اديار خ گي قديم قبايل اريايي از خارج ي  ايد از  مال ي

اي هبم از هي ب شتر در پنجاب استقرار يافتند. زبا  آندا كه نشبان به هند يارد  ده

اريپباي  برقي ببود ي  يد اي از السنذ هنبيعني  عبه« آريايي»نژاد ا  تواند بود 

هاي زرد بتي يبا ،جموهبذ سبريده« ريگ يدا» باهت زياد آ  زبا  كه اثرش در 

يبا  قديم از حديد قر   شم قبل از ،س ح ي از  مال ،شرقي ايرا  قرينبذ قراببت

 حتي يحدت دي قوم يدايي ي ايستايي تواند  د.

« جبم»ثالً قصص ي ريايات قديم يا اساط ر دي قوم هم از يك ،بدأ است. ،

هندي است. ب ن هدد سريده  د  يداها ي ظدبور ببودا « يم»اساط ر ايراني هما  

هايي در هند پديد آ،د ي تمدني بو،ي دا تند ظدبور ببودا ،ببدأ ،مالك ي سگطنت

ندضت هم مي بود ي دين اي در هند ،خصوصاً پنجاب ي ،غرب هند ي همچنب ن 

پاد اه ب رگ هنديستا  « اسوكا»در ،شرق ايرا  انتشار يس عي شرفت ي شرييد  

ح قبل از ،س ح به آ  ك ش آ  را ببه ايج هممبت رسبان د. در آسب اي 264-227)

فعگبي افغانسبتا   ،رك ي ي  مال  رق ايرا  ،مگكت كو ا  ي آنجاها كه قگمبري
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ي بگخ ببا ،عببد ،عبريف نوبدبار كبه  است اين دين ،راك  زيادي پ دا كرده است

با د در ايرا  ن    درت دا ت. اشرچه ايران ا  ديرم  يعني ،عبد جديد« نوايهار»

نا، بده « بَر،َبك يبا بَر، بك»آ  ،عببد  اسال،ي آ  را آتشكده فرض كردند  ،تولي

 د ي اخرين آندا تحت اطاهت ،سگم ن درآ،ده ي ايالد اي ،قا،ات همده پ بدا ،ي

 كردند ي به بر،ك ا  ،عريف  دند.

 ييرا  ي سگطنت يونباني در پنجباب بعد از اسكندر حكو،ت يونان ا  در ا

اط باختر به هرحال جدت ا تراكي ب ن دي ،مگكت بود. از هدبد قبديم آثبار ارتبب

آسف دوادبي ب ن هند ي ايرا  ،شدود است. بازي  طرنج ي كتاب كگ گه ي د،نه ي ب

دبد ي بگوهر از هند به ايرا  آ،بده اسبت. در ديرم قببل از اسبالم ي ،خصوصباً ه

هندي  ساسان ا  هگم نجوم ي ط، هندي ن   در ايرا  رياج يافته بود. يجود لغات

زيادي در زبا  فارسبي  بايد ب شبتر دل بل ارتبباط تجبارتي بب ن دي ،مگكبت ي 

اي از لغبات هنبدي در ،خصوصاً سواحل هند ي خگ ج فبار  توانبد  بد. ا،ثگبه

اي ببههالم آلماني جمع كرده ي خود اينجان، ن ب  در خطا« پايل هور »فارسي را 

ر دكه به هنوا  توجه ايران ا  در شت ته به ط، در ،جمع   ر ي خور  د سبر  

 هنبدي به از نباتات را در فارسي كه اصبالًم ،عتد دچند سال قبل خواندم اسا،ي ه

 هستند  مردم.

ال،ي ازيقتي كه از ايايل قر  ايل ،سگم ن داخل ،گتبا  ي سبند در ديرم اس

 دند ريابط هالم اسال،ي با هند از طريق برّي از راه ايرا  بود ي ظاهراً اين ريابط 

يالباً به يس گذ ايران ا  بود. تسگط قرا،طه در ،گتا  هال،بت ارتبباط آ  نبواحي ببا 

ن ي اخالف اي اين ريابط بب ن ،راك  اسمع گي هراق ي ايرا  است. بعد از سبكتك 

هالم اسال،ي ي هند بس ار يسعت شرفت  اشرچه براي هنبد ببه هگبت آنكبه ايبن 
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طريق است ال ي تعرض ،تهبي بود نا،طگوب بود لكن بعدها كه هنديداي  رابطه به

 ،سگما  تمد  اسال،ي ي هندي تأس س كردند ا،ت اج كا،گتر شرديد.

 ات هرفاني ب ن دي ،مگكت را با ج ئتاريخ ا تراك اداب ي ريابط هگمي ي 

طور كبا،گتري جمبع ي ياددا بت آ  ديست فاضل ،ا آقباي فريبدني ،شبايخ ببه

خواستم اين ر ته را دنبال كنم چ  ي بدتر از آ  نبود كبه اند ي ،ن اشر ،يفر،وده

ايبا  آ  ياددا تدا را كه ايشا  با كرم خاص به اخت ار ،ن شتا بتند ببه هبرض آق

كنم يظ فذ همدم اينجان، ا،ريز افتتاح كالم ي لكن چو  شما  ،ي ،حترم برسانم.

ق مت در يك خطابذ خبود آياز نم ر اين ،جالس است بايد همذ آ  ،عگو،ات ذي

 به سمع آقايا  برسد.ايشا  در يكي از جگسات آيندم انجمن 

ر ،ن فقط به هصر خود بايد ا اره بكنم ي بگويم كه هم ن ا،ريز ،با چقبد

يم. هنبد ا،بريز از هند ي تمد  ي هگوم ي آداب ي فگسفذ آ  ،ستف د شردتوان م ،ي

ل در راه ترقي است ي يضع س اسي ي اقتصادي آندا بس ار ،حكبم ي ،تب ن ي قابب

اط سر،شق بود  است. هند سال ا  دراز تحت تسگط ب گانگا  بود ي ا،كبا  انبسب

فبت هافتباد ي در براي يي كم بود لكن به ،جرد آزادي به راه انضباط ا،ور خود 

هاي ترق ات ،بدني هشت سال  ب ش از سي چدل سال راه رفت ي در يال، ر ته

رف ي راهي زياد پ مود. اشر انجمن ،ا در تدرا  به  ناساند  ايضبا  هنبد ي ،عبا

هاي ،ف د ي يسايل ديگري كبه در آداب آ  خطه خد،تي بكند ي به يس گذ خطابه

 شتر اين دي ،گبت بشبود فاهم ي آ نايي بب ني  ده ياسطذ تاساسنا،ذ انجمن پ ش

 المگگي نموده است.ديستي ب ن،ددي ،دم به ،عرفت ي تمد  انساني ي صگح

،ن سابقاً شفتم كه اينجان، از ايام جواني از ديستا  هند ي هنديدا ببودم ي 

طگبا  آندا همكاري كردم ي براي اين اخالص ،متد اجبري بدتبر از ايبن با آزادي



 35 انجمن فرهنگي ايران و هند

اند ي اينك به ام پتيرفته ي افتخار دادهبه اين ،قام كه در آ  ايستاده  د كه ،رانمي

هم ن چند كگمه براي افتتاح انجمن اكتفا نموده حضار ،حترم ي ساير هموطنا  را 

 نمايم.  دهوت ،يآبه  ركت در كار اين انجمن ي هضويت در 

 

 


