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  ايرانبازتاب آداب و رسوم تاريخي هند در تاريخ و ادب معاصر 

  

مهدي ماحوزيدكتر                      ∗ 

  

  چكيده 

از ديرباز به دليل مشتركات فرهنگي و زباني دو ملت تاريخي ايران و هند و بـويژه  
از دوران حكومــت اكبرشــاه و اورنــگ زيــب و رواج زبــان فــاخر پارســي در شــبه قــاره و 

ن، آداب و رسوم مردم هنـد  درپي گويندگان و مورخان ايراني به آن ساماهاي پيمسافرت
  . انگيز داشته استاي شگفتبراي مردم ايران جاذبه

در اين مقاله، نگارنده بر آن است تا آن دسته از آداب و رسوم تاريخي ملت بزرگ 
  .شبه قاره را كه در تاريخ و ادب معاصر ايران انعكاس داشته است، بروشني نشان دهد

  

  كليد واژه

  .ادب معاصر ،تاريخ ،نايرا ،هندآداب و رسوم، 
  
  

                                                      
 .ـ واحد رودهنگاه آزاد اسالمي عضو هيأت علمي دانش ∗
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  به نام خدا

ــو يا ــه يدل بب ــد ايغنچ ــتان هن   از بوس

ــه ره دوســتان هنــد  جــان ــار كــن ب   را نث
  

 علي اصغر حكمت

 

پيوند استوار دو ملت تاريخي ايران و هند و وجوه اشـتراك فرهنگـي، اجتمـاعي،    
كـه در  شـده اسـت    ساز، موجبادبي و تاريخي اين دو كشور و ملت فرهنگ پرور و تاريخ

مند در هر دو كشور و نيز در سراسر عالم فرصت نشـر  آثاري ارج ،هاي يادشدههمة زمينه
  .يابد

در  اين مقاله، تكية نگارنده بر آثاري است كـه در زمينـة آداب و رسـوم و شـيوة     
كه مبتني بر اعتقادات ملي، ديني و تاريخي ملت ديرين سال شبه قـارة هنـد و   ـ زندگي  

  .در ايران زمين بازتابي گسترده داشته است ـ  ستبويژه هندوستان ا

  1شيوة زندگي

كردند، سـپس  هاي آريايي در آغاز امر از راه جنگ و تنازع امرار معاش ميهندي«
گذرانيدند و براساس شواهد تاريخي تـا فرارسـيدن   داري و كشاورزي روزگار مياز راه گله

زندگي اقتصادي و سياسـي آنـان بـه     بريم ـ اساس انقالب صنعتي ـ كه ما در آن بسر مي 
  .همان صورت عصر نوسنگي باقي مانده بود

پانصـد سـال   . گران و شاگردان تازه كار رواج داشـت صنايع دستي در ميان صنعت
در ايـن كشـور ديـرين سـال     ) صنف 20(پيش از ميالد سازمان نيرومند اصناف گوناگون 

  .حضور داشته است
ايـن  . دن و تنوع زندگي مردم شبه قاره استاصناف، معرف ميزان تم نفهرست اي

ميـزان بهـاي اشـيا و كاالهـا     . كردنداصناف، امور داخلي خود را خودشان حل و فصل مي
تجارت و مسافرت بـا اسـتفادة از   . براساس تمايل مشتري بود، نه بر مبناي عرضه و تقاضا

  .اي ميسر بودهاي دوچرخهاسب و گاري
و مزاحمت راه زنان، كار تجـارت و آمـد و رفـت را    مداخلة مأموران وصول ماليات 

در . تـر معمـول بـود   هـا و درياهـا بـيش   حمل و نقل از طريق رودخانه. دشوار ساخته بود
 بعدها سـكة . تر معامالت، تهاتري بودبيش. كردندمعامالت، چهار پايان نقش پول ايفا مي

داشتند، يا در زمـين دفـن   ميها را يا در خانه نگاه چون بانك نبود، سكه. مسين رايج شد
سيستم اعتبار پديدار گشت و تاجران » بودا«در عصر . سپردندكردند و يا به امانت ميمي
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تـدريج  سـاختند، تـا ايـن كـه ب    را آسان مي در شهر با مبادلة اوراق اعتبار، كار داد و ستد

  .دار معمول گرديدهاي وعدهسفته و قبض
هند، توجه به اخالقيـات، راسـتي و درسـتي، بـه     اند كه در مورخان يوناني نوشته

زدن قفل به درها وگرفتن تعهد كتبـي  . رسانيدهاي اقتصادي و تجاري مدد ميرفتپيش
قدرت پدرشـاهي در  . تعدد زوجات معمول بود. ضرورت نداشت و قول و قرارها معتبر بود

ق شـركت در  زنان حـ . هند حاكم بود و مرد حق مالكيت همسر و فرزندان خود را داشت
ها و مجالس رقص داشتند و در انتخاب همسر خود تا حـدودي آزاد بودنـد و نيـز    ضيافت
  .توانستند تحصيل كنندمي

حق مطالعه . دهندهاي خود را از دست ميدر عصر پهلواني، زنان بخشي از آزادي
ب نشـيني و حجـا  شوند و پـرده زنان بيوه از حق ازدواج محروم مي. شوداز آنان سلب مي

  .سوزي زنان كه در عصر ودايي وجود نداشت يا اندك بود، معمول شدزنده. گرددآغاز مي

  2تأثير شگرف مردان بزرگ در تحول اجتماعي

 در ،گـذاران مـذاهب  جواهر لعل نهرو معتقد است تعدادي از مردان بزرگ و بنيان
آوردنـد كـه   كشورهايي چون هند، چين، ايران و يونان برخاستند و يك موج فكري پديد 

گذاران مـذاهب  بديهي است بنيان. ناشي از عدم رضايت از اوضاع و احوال عصر ودايي بود
آنـان بـا ايجـاد    . انـد هميشه در جست و جوي يك زنـدگي بهتـر بـوده   و مصلحان بزرگ 

هاي جامعـه، فرهنـگ و تمـدن آن    دگرگوني در نظام زندگي ابتدايي و پيكار با ناهنجاري
كنفوسيوس و الئوتسه در چين، مهاويرا و بودا در هند، زرتشت : ندكشورها را متحول كرد

  .و ماني در ايران و فيثاغورث در يونان
ها به عدم خشونت اعتقاد دارنـد، چـه   ينيج. را بنياد نهاد» ينج«مهاويرا مذهب 

  .نسبت به موجود زنده و چه نسبت به درختان و گياهان
همة ناز پروردگي، با احساس فقـر و درد  زادة هندي بود، ليكن با بودا كه يك شاه

. و رنج جامعه، مذهبي بنياد نهاد كه بر اصل زدودن درد و رنج از زندگي مردم استوار بود
كـه  ش ـ  جـوان  زن زيبـا و اجـازه نـداد تـا    او ضمن پشت پا زدن به تمام تعينات زندگي، 

  .در ايجاد اين تحول سدي ايجاد كندـ اشت دبستگي سخت بدو دل
خـوب  «م فروغ تجلي حـق بـر او تافـت، بـه تعلـيم مـردم پرداخـت و راه        سرانجا

  او قربـاني كـردن هـر چيـزي را بـراي خـدايان نادرسـت        . را به مـردم آموخـت  » زيستن
هـا بايـد خشـم و كينـه و حـرص و بدانديشـي را       دانست و معتقد بود كه به جاي آنمي

  .قرباني كرد
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واع دعاهـا، وردهـا، نمازهـا و مراسـم     انيان برهمن انحدر دوره ودايي، كاهنان و رو

گـران،  گويـان، افسـون  گيران، غيـب فال. مذهبي و انواع خرافات را به عصر ودايي افزودند
در . پرداختند، موجـب وحشـت مـردم شـده بودنـد     ساحران و شياداني كه بدين امور مي

ن و به عنوان يك مصلح بزرگ ظهور كرد و بر ضـد تجـاوز كاهنـا   » بودا«چنين روزگاري 
عقيـدة  . گذاران ومفاسد و معايبي كه بر آيين قديمي ودا افزوده شده بود برخاسـت بدعت
  .استوار بود» رفتار و كردار نيك و پسنديده«داشتن  و» خوب زندگي كردن مردم«او بر 

، لـيكن در وداهـا   رواج داشـته ها نويسندگي براي مقاصـد بازرگـاني   در هند، قرن
ظاهراً شريعت بودا پـيش  . اند يا نهو كتابت آشنايي داشته معلوم نيست كه مؤلفان با خط

ها ادبيات مذهبي خـود را از  از قرن سوم پيش از ميالد تدوين نشده است و هندوان، قرن
  .داشتندراه روايت و حافظه زنده مي

ايـن  . آيـد گذر بدست مـي به معني دانش است و اطالعات ما غالباً از آن ره» ودا«
ات كه به بهترين و عزيزتـرين شـاگردان تفـويض شـده اسـت، بـه نـام        اطالعات و تعليم

شود كه بـه وسـيله پاكـان و فرزانگـان تصـنيف شـده  اسـت و        خوانده مي» اوپانيشادها«
  .دربرگيرندة تعليمات فلسفي و مذهبي است

 :زنـد تم اصلي اوپانيشادها حول اسرار اين جهان دور مـي «: نويسدويل دورانت مي
آيا بايد زمـان يـا طبيعـت، يـا      ،رويمايم و به كجا ميايم، كجا زندگي كردهما از كجا آمده

احتياج، يا تصادف و يا عناصر علت شناخته شود، يا كسي علـت شـناخته شـود كـه روح     
  3.»برتر خواننده شده است

آن زمـان  . ديدنـد متفكران هندي عقل آدمي را  براي كشف اسرار جهان نارسا مي
هـاي شـمال هنـد از    هـا و جنگـل  همة محافل هند و حتـا خيابـان   كه بودا رشد كرد، در

گري و الحـاد تمايـل داشـت و    رفت و همة اين مباحث به ماديمباحث فلسفي سخن مي
  .اين كه حقيقت جز از راه حواس قابل درك نيست

ها كوشـيدند  آن. با آمدن جينيسم و بوديسم عصري جديد در تاريخ هند آغاز شد
هـا و  بودا معتقد بود كه همة شـوربختي . نفرت را به محبت بدل سازندبدي را به نيكي و 

تـر بـه   او بـيش . هاي آدمي نهفته اسـت هاي زندگي در آزمندي و خودخواهيناخشنودي
  4.رفتار توجه دارد تا به تشريفات و قرباني

  5آيين يوگا

 است، ولي نه به اين مفهوم كه روح زير يـوغ ذات موجـودي  » يوغ«يوگا به معني 
كوشـد  سير و سلوك زاهدانة سالك مشتاق است كه مي ،كه مفهوم آنبرتر قرار گيرد، بل
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ايـن  . تا با تسلط بر نفس خويش، روح را از همة قيود مادي و عاليق جسـماني آزاد كنـد  

حركـت و مسـتغرق در   هـا بـي  ها و كنار جـاده سالكان يا جوكيان در آيين يوگا در جنگل
. تن پوش برخي تنهـا خاكسـتر اسـت   . بندندگي بر كمر ميبرخي لن. شوندخود ديده مي
هـا و  برخي سـاعت . شوندحركت به بيني يا ناف خود خيره مينشينند و بيچهار زانو مي

. دهنـد نگرند و آهسته آهسته بينـايي خـود را از دسـت مـي    كه روزها به خورشيد ميبل
ي پاي برهنه بـر آتـش راه   گروه. افروزندبرخي در گرماي نيم روز پيرامون خود آتش مي

  سـال بـر تخـت مـيخ      35بعضي با پيكري برهنـه  . ريزندروند، يا آتش بر سر خود ميمي
غلتاننـد تـا بـه زيـارت گـاه      جمعي پيكر خود را هزاران فرسنگ بر زمين مـي . خوابندمي

. شوند تـا بميرنـد  كنند يا در قفس زنداني مياي خود را به درخت، زنجير ميعده. برسند
. ماننـد كنند و به همين وضع تا پايـان عمـر مـي   خي تا گردن خود را در خاك دفن ميبر

واره را متوقف كنند و تنها بـه  رگذرانند تا حركت آبعضي از ميان دو گونة خود سيمي مي
  كننـد و چنـدان نگـاه    ها را به هـم قفـل مـي   برخي مشت. كنندخوردن مايعات اكتفا مي

  .دست بيرون زندها از پشت دارند تا ناخنمي
راه با رياضـت، يعنـي آيـين يوگـا در دوران وداهـا نيـز       اين روش تفكر و تأمل هم

در تحمل درد بحيرت مانده، از » برهنه مرتاضان«اسكندر مقدوني از قدرت . وجود داشت
  .نگريستن باز ايستاد

سالة خـود همـة نيروهـايش را در جهـت      38پس از آن آشوكا در دوران سلطنت 
  .اه عمومي بكار بردخير و رف

و تـĤتر   6»درام«هاي مذهبي، رقص و هنـر سـبب پيـدايش    ها، نمايشوفور جشن
در تĤتر هندي، تراژدي وجود ندارد و هر نمايش نامه را پاياني است خـوش و  . هندي شد
  .عاشق وفادار هميشه پيروز است و فضيلت هميشه حاكم است. فرخنده

ندان هند از طبقات پايين بودند و نقاشان موسيقي دانان، خوانندگان و همة هنرم
در . انـد هاي بودايي مربوط به صد سال قبل از ميالد را رقم زدههندي زيباترين گچ نگاره

شود و اين كار، رقت احساس بوداييان را نسبت بـه  يكي از غارها نقش چهار آهو ديده مي
  .شودمالحظه مي هاها و پرندهدر سقف آن غار، نقش گل. دهدحيوانات نشان مي

  7اخالق، ازدواج و لباس

هنديان در اخالق معتقدند كه هر كس بايد كار خود را، خود انجام دهد، اگر چـه  
  .تر بسامان بردناقص باشد، هر چند ديگري آن را بمراتب كامل
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خـودش  : تـا باشـد   3مـرد وقتـي كامـل اسـت كـه      «: گويدمي» مانو«قانون نامة 
پـدري  . شدو سقط جنين چون جرمي بزرگ شمرده ميتجديد نسل . همسرش و پدرش

مالطفـت و محبـت سـال خوردگـان نسـبت بـه       . باليـد كه چند فرزند داشت برخود مـي 
زن . شـد زن از جامعه رانـده مـي  مرد بي. هاي تمدن هند استنونهاالن از زيباترين جنبه

هـاي  جاذبـه والدين در كار ازدواج نقش اساسي داشـتند، تـا   . همسر مورد نكوهش بودبي
اي شامخ داشت و عفت جامعة هندي در نزاكت، مهرباني و ادب مرتبه. فردي زن و شوهر
بـدين گفتـة مشـهور    . در هند پاكيزگي مترادف با خداشناسي بود. مندجنسي مقامي ارج

هـا را  ـ صبح زود خود را غسل دهد، تن را بيارايـد و دنـدان  » برهمن«بگذار او ـ  : بنگريم
  .»ه چشم بكشدبشويد و سرمه ب

آداب غـذا خـوردن هنـدوها را ايـن چنـين       ،سال پيش 1300در » پوان چوانگ«
  :دهديح ميضتو

گمارنـد و اجبـاري در   ها همت ميها خود به خود به تميز نگاه داشتن خوردنيآن
هاي غـذا دوبـاره   خرده ريز و مانده. پيش از صرف هر غذا بايد خود را بشويند. كار نيست
پس از صرف غـذا بـا خـالل    . هاي غذا براي هر كس مستقل استظرف شود وصرف نمي

  .گيرندقبل از شست و شو با هم تماس نمي. كننددندان خود را تميز مي
آنان نه به خاطر پول و نه براي نام، بل كه صرفاً به قصد خير و نيكـي بـه انسـان،    

  .كردندبيماران خود را  درمان مي
سرگذشت زندگي انسان است و هدف مـورخ نيـز آن   جا كه تاريخ راستين، از آن«

اند، آگاهي به آداب و رسوم هر جامعه از اهميتـي ويـژه   ها چه گونه زيستهاست كه انسان
  8.»برخوردار است

ايـن جامـه از روي   . كننددار و ساري رنگارنگ ابريشمين برتن ميزنان جامة موج
  د و سـپس بـر روي پاهـا كشـيده     پيونـد هر دو شانه رد شده و در ناحية كمر به هم مـي 

بـراي  . مانـد چند انگشـت از بـدن آنـان برهنـه مـي      ،زير سينه ةشود و غالباً  در ناحيمي
مردان موي خود را از وسط به . مالندمحافظت مو در برابر نور خورشيد آن را با روغن مي

ـ دو نيم كرده، هر دو قسمت را با هم در پشت گوش چپ به صورت طـره در مـي   . دآوردن
مـردان و زنـان در   . زن و مرد با هيأتي كه گفتـه آمـد وقـاري درخـور تحسـين داشـتند      

زنان اگر خود را با جـواهر نياراينـد،   . بكاربردن وسايل آرايش مهارتي تمام داشته و دارند
تـر  در بيش. وجود يك حلقه در سوراخ بيني چپ، نشانة تأهل بود. پندارند كه عريانندمي

  9.شدنة نحلة مذهبي بود بر پيشاني نقاشي مينقشي كه نشا ،موارد
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  معبد، محل تالقي و برخورد اجتماعي

رود و مراكـز  معابد هندوان مراكـزي مقـدس بشـمار مـي     ،، قصبه و شهرهددر هر 
  هـاي زنـدگي اجتمـاعي فيصـله     ل مـذهبي و دشـواري  يمسا. تجمع و ديدار عمومي است

  شـمة مجـاور معبـد بـه آيـين ديـن خـود        آنان پس از آن كه در استخر، يا سرچ. يابدمي
يا پيپـال كـه در   ) بانيان(گاه غسل كردند، در زير ساية درختان تنومند انجير هندي صبح

پسـر و  . پردازنـد جنب هر معبد سر به فلك كشيده است جمع شده، به گفـت و گـو مـي   
در مجالس جشن و ضيافت محلي هم . آورنددختر در آن جا مقدمات ازدواج را فراهم مي

ها و سـاير  ها، رقصها، نمايششود و مردم در همان جا به انواع بازيهمان جا تشكيل مي
هـا،  پوشـند و بـا انـواع خـوراكي    هاي نو و رنگارنگ مـي لباس. كنندتفريحات مبادرت مي

آواز موسيقي مذهبي كه بـا  . كنندهاي خنك از يك ديگر پذيرايي ميها و شربتشيريني
در اطـراف معبـد، بـازار    . در اطراف دير يا معبد در اهتزاز است ،استراه رقص جوانان هم

ها و شـترهاي  اي از فيلقافله. ها و پيله وران با عرضة انواع كاالها رايج  استدست فروش
ها به طواف درآمده، نوازنـدگان  ها و چراغمنقش به نقوش با محصوالت و مزين به صورت

راسم از عادات ديرين هندوان است كه بت مخصوص اين م. كنندراهي ميموسيقي را هم
و نگارها نهاده، با پر طاووس زينـت   معبد را در پشت فيلي عظيم الجثه و منقش به نقش

بـا خيـل نوازنـدگان و رقاصـان بـه دنبـال        ،ابة مزين نصـب كـرده  كنند، يا آن را در ارمي
  .گردندمعبد باز ميافتند و پس از طواف معبد، از نو به برهمنان مذهبي براه مي

هر هندو در هر سال براي برهمنان و معاريف محـل خـود، چنـد ضـيافت كـالن      
اين رسـم  . كنندها فراهم ميها و نوشيدنيفراهم ساخته، خواني گسترده از انواع خوردني

  .رسدگويند به حد كمال مي» شادي«هنگام عروسي كه آن را 
داماد سـوار بـر اسـبي    . شودر ميدر عروسي مجالس ضيافت در خانة عروس برگزا

روي او . شود و معموالً با شمشير يا خنجر مسلح اسـت جواهر نشان وارد خانة عروس مي
  هنگام ورود از سـوي خـانوادة عـروس مـورد اسـتقبال قـرار       . پوشانندرا با نقابي زرتار مي

يرنـد و  گگاهي مجلل قرار ميرسد، سپس در جايگيرد و آواز و رقص به اوج خود ميمي
بـه انجـام تشـريفات    ) پانديت(افروزند و در اين حال روحاني ويژه ها آتش ميدر برابر آن

  .كندمذهبي و سرودهاي ديني مبادرت مي
ها سه روز ادامه دارد، سپس عروس خانوادة خود را بـدرود گفتـه، بـه    اين ضيافت
  .رودخانة شوهر مي

باشـد ـ حـق اختيـار شـوي      زن بيوه پس از مرگ شوي خود ـ هر قدر هم جوان  
زن به تنهايي از مجالست با مردان ممنوع است و در هنگـام راه رفـتن بايـد    . جديد ندارد



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 18 �

 
البته هند نوين يكي از مقاصد بلند خـود  . اي معين به دنبال شوي خود راه بروددر فاصله

ـ قا را اعتالي مقام زن در اجتماع قرار داده، براي آنان حقوق و مقامي متساوي با مـرد  ل ي
  .شده است

  طرز خطاب

  به معنـاي آقاجـان بـه هـر اسـم افـزوده        (Ji)ها كلمة جي ها و محاورهدر مكالمه
لفظ » آقا«براي واژة . مثالً گاندي جي. شود و آن نشانة احترام آميخته با محبت استمي
گـاهي بـراي آقـا    . آورندپيش از نام شخص مي» شريمتي«، لفظ »خانم«و براي » شري«
: افزاينـد ها را به آخر اسم مـي برند و اين عنوانبكار مي» صاحبه«و براي خانم  »صاحب«

  .ي صاحبهتراجا صاحب يا مهارا

  داب نشست و برخاستآ

هاي هنـديان مربـع نشسـتن روي زمـين معمـول اسـت، بـويژه در        هنوز در خانه
سر خود  نشينند و پشتآورند، مربع ميها را بيرون ميكفش. مجالس مشاعره و ميهماني
گاهي هم بر روي صندلي به صورت . گذارندكنند و پاها را آزاد ميبالش گذاشته تكيه مي

  .نشينندمربع مي

  آداب غذاخوردن

در . قبـل از ظهـر و بعـد از غـروب آفتـاب     : خورندهندوان شبان روز دوبار غذا مي
، )الد(جنوب هندوستان و در بنگاله غذاي عموم مردم بـرنج پختـه، مـاهي، آش عـدس     

در پنجاب و نواحي شمالي و ساكنان درة گنـگ، گنـدم بـه    . حبوبات و انواع سبزي است
  .گويند» چپاتي«صورت نان فطير خيلي مصرف دارد و آن را 

  :شاعري كشميري در وصف آن گفته است
ــاتي  ــف چپـ ــم وصـ ــو آرم در قلـ   چـ

  

  نمايــــد صــــفحة كاغــــذ نبــــاتي 
 

  .است انگرروغن و ماست جزو غذاهاي توان
  » كــاري«و » مــرچ«اي هنــدي بــه ادويــة تنــد و فلفــل معــروف كــه آن را غــذاه

هاي تنـد  و ديگر چاشني» چتني«و » انبه«هايي چون ترشي. گيردگويند، چاشني ميمي
  .است متداولنوشيدن قهوه و چاي در صبح و عصر بسيار . معمول است
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  آيين والدت

زوج مركب از عسل و كره پس از والدت جنين، پدر لب او را با قاشق طاليي از مم
خواند و برايش يك صد سال طول عمـر از خـدايان   آاليد و آيات و اورادي بر او بر ميمي

  :كندخواند و دعايي بدين مضمون تالوت ميكند و در گوش او نيز دعا ميمسألت مي
پسـر  » ودا«تـو را  . محكم مانند صخره، برنده مانند تبر و پاك مانند طـال باشـي  «
هاي خـود تـو را   صدسال عمر به تو عنايت كند و از خزانه» آندرا«ست كه خداي ناميده ا

  .»نصيب فرمايد

  گذارينام

. كننـد گـذاري برگـزار مـي   هندوان روز دهم يا دوزادهم والدت طفل، مراسـم نـام  
هـاي زرد مـزين و در و   شـويند و بـا گـل   كه طفل در آن زاده است ميرا اي نخست خانه

-هـا بـر مـي   كنند و چـراغ رگين گاو و برخي گردهاي مقدس معطر ميديوار خانه را با س

دهند و منجم را بـراي  افروزند، سپس هدايايي از پول نقد، برنج، پيراهن و غيره به زن مي
خواهند چند اسم به تناسب اختر سعد او تعيين زايچه طالع كودك دعوت كرده، از او مي

گـذاري،  در روز اسـم . ي فرزنـد خـويش برگزينـد   ها را براپيشنهاد كند، تا پدر يكي از آن
كنند و در صورتي كه دختر باشد، بينـي چـپ او را نيـز سـوراخ     گوش طفل را سوراخ مي

در ماه ششم تولد نوزاد رسم غذا خوردن . دهندكنند و يك مفتول طال در آن قرار ميمي
  .شودانجام مي» فطام«

  زناربندي

پسران است و در سن هفـت تـا ده    ةه ويژمهم هندوان زناربندي است كاز رسوم 
بـراي  . كننـد اي دريافت مـي جمعي از برهمنان حضور يافته، هديه. گيردسالگي انجام مي

  .صاحب خانه گناهي بزرگ است اگر برهمن دست خالي بازگردد
شـود و از آن روز  در اين مراسم بر كمر طفل زنار يا ريسـمان مقـدس بسـته مـي    

تـا آن زمـان اگـر نوجـوان از طبقـات      . گيـرد قـرار مـي  » هاآرين«طفل يا نوجوان در ردة 
شـود و مـرد   برجسته چون پادشاهان و برهمنان هم باشـد از طبقـة پـايين شـمرده مـي     

دهد كه هم سفرة وي باشد يا كلمـات ودا را  برهمن پيش از اين  تشريفات بدو اجازه نمي
اين مراسـم  . شودسوب ميتكرار كند، ليكن پس از آن نوجوان جزو طبقة پدري خود مح

آيـين زنـار بسـتن پسـران     . شودكند، انجام ميدر روز و ساعت سعد كه منجم تعيين مي
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  در ايـن آيـين رسـم آن اسـت كـه سـر نوجـوان را        . پذيري آنان اسـت سرآغاز مسؤوليت

كنند، سپس برهمن دست او را گرفتـه، وي را بـه   تراشند و با روغن مقدس چرب ميمي
آورد گاه پسر در برابر پدر و مادر خود سرتعظيم فرود مـي آن. كندديم ميخدايان خانه تق

نوجـوان سـپس بـر روي    . كننـد و ميهمانان بر سر او برنج و ساير حبوبات مقدس نثار مي
  نشـيند و بـرهمن پيوسـته بـر او آيـات مقـدس       اي چوبين در برابر پدر خود ميچهارپايه

  .خواندمي
افروزند و دم به دم بـه آن روغـن مقـدس    آتشي ميدر اين هنگام با هيزم مقدس 

اي بافتـه شـده بـه    تار نخ سفيد پنبه سهكه مركب است از ـ ريزند، سپس زنار را  فرو مي
آمـاده سـاخته،    ـ  نشـانة پـاكي اسـت   هم و نمايندة خدايان سه گانه است و سـپيدي آن  

از زيـر بغـل وي    كند و آن را بر روي شانة چـپ نوجـوان آورده،  برهمن آن را تقديس مي
درپـي آيـات مقـدس ودا    زند و پيگذراند و در زير بازوي راست، دو سر آن را گره ميمي
پسـر آن را  . شـود خواند و سه دفعه دعايي مقدس در گوش او آهسـته خوانـده مـي   برمي

گردند و از آن روز طفـل تولـدي تـازه    كند و پس از آن ميهمانان به خانه باز ميتكرار مي
  .گرددي غيبي در او پديد ميرّنيروي س يابد ومي

  اگـر فرسـوده شـود، زنـاري ديگـر كـه       . زنار را تا پايان عمر نبايد از خود جدا كرد
  .بندندچنان مورد تقديس برهمن قرار گرفته باشد، بر كمر ميهم

هاي دور رسم اين بوده كه پس از زنار بستن، پسر براي كسب علـم بـه   در گذشته
شـده و پـس از   سال مشغول رياضت و تربيت نفـس مـي   نرفته چندييخانة معلم خود م

  .گشته استپايان تعليمات، به خانة پدري باز مي

  آيين عزاداري

  هنـدوان آريـايي مردگـان خـود را در خـاك دفـن        ،هـاي باسـتاني  ظاهراً از زمان
عـداً  ب. سرودها و دعاهايي هست كه بدين معنـي داللـت دارد  » ودا«در كتاب . اندكردهمي

  .سوختن اجساد مردگان معمول گرديده است ،اين رسم منسوخ شده و به جاي آن
» بنـارس «پيش از مرگ پيرمردان و سال خوردگان منتظر مرگ، معموالً به شهر 

روند، بدان اميد كه در آن جـا غسـل   يا به يكي از شهرهاي مقدس در كنار رود گنگ مي
گاهي اجساد مردگان را خويشان وي به . ميرندكنند و اگر توفيق ياريشان دهد، در آنجا ب

آنـان كـه از رود گنـگ دور    . دنـ دهرود گنگ برده، در آب مقدس آن شسـت و شـو مـي   
  .آورندگناهان بجاي مي ةهستند، در شهر خود تشريفاتي براي كفار
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) كوسـا (گاهي جسد كسي كه در حال نزع اسـت، روي بسـتري از علـف مقـدس     

فشانند و قطعات مقدس ودا را بـه نغمـه و آواز بلنـد در    گ مينهاده، بر سر او آب رود گن
پـس از آن كـه   . پاشندهاي نبات مقدس بر روي سر او ميخوانند و برگكنار بستر او مي

هـاي  كنند و گلقالب تهي كرد، جسد را با آب مقدس شسته، با ادويه معطر خوش بو مي
رود مقـدس بـر    گل يـا نزديـك  ريزند، سپس جسد را در وسط جنفراوان بر آن جسد مي

اي از هيزم گرد كرده، از آتشي كه خود مرد متوفا قـبالً افروختـه   ند و تودهرگذازمين مي
پوشـانند  ها مـي ريزند و از گلهاي معطر ميكنند و روي آن روغنآن را مشتعل مي است

ه را بـه  گـاه جنـاز  آن. خواننـد و برهمنان در اين هنگام دعاهايي مخصوص با آواز بلند مي
خوانـد،  ثباتي عمر آدمي ميرودخانه برده، بعد از غسل، هركس عبارتي در فناي دنيا و بي

نهنـد و  سپس ميت را در كفني از كتان پيچيده، بر روي چند چـوب از نـي هنـدي مـي    
ترين خـويش وي پيشـاپيش جمـع مشـايعت     پسر ارشد متوفا يا نزديك. دهندطواف مي

ها در طـواف  زن. شونددگان به نواختن موسيقي مشغول ميكند و نوازنكننده حركت مي
  .پردازندمانند و به عزاداري ميجسد ميت مشاركت ندارند و در خانه مي

  يابـد، كفـن را بـاز    حضـور مـي   قپيش از سوزاندن جسد، برهمني در محل احتـرا 
پاهـاي او   اگر زن باشد از جانب. گذاردكالبد عريان مرده را روي تودة هيزم مي و كندمي

كوشـد جمجمـة   البته برهمن مي. كندو اگر مرد باشد از ناحية سر او آتش را مشتعل مي
شكنند، چه معتقدند ميت بر اثر احتراق منفجر شود و اگر نشود، با ضرب چوب آن را مي

  .كه روح ميت در جمجمة اوست و اگر جمجمه شكسته نشود، آزاد نخواهد شد
ر روز سوم مرگ او بايد در رود گنگ يا در رودخانـة  ها و خاكستر مرده داستخوان

  .ن وي به آب ريخته شودكمجاور مس
پذيرد و اختالط و آميزش مردم شبه ها انجام نميالبته  امروز بسياري از اين رسم

ها، موجب شده است كه برخي از ايـن مراسـم بـه فراموشـي     قاره با ساير كشورها و ملت
  .سپرده شود

  خال هندو

گوينـد، مخصـوص زنـان هندوسـت و آن     مـي » تيلك«اني كه به هندي خال پيش
. گذارنـد چنان است كه يك خال گرد، به رنگ سرخ يا زرد يا سياه در وسط دو ابـرو مـي  

اين عادت كه سبب افزايش جمال چهرة زنان است، بـه سـاير طبقـات غيـر هنـدو نفـوذ       
همين خال است كه در . يندآراكرده، زنان مسيحي يا پارسي هم با خال هندو خود را مي

  10.هاي شاعرانه قرار گرفته استها و ظرافتپردازيادب فارسي موضوع نكته
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  هاساير رسم

رها را ـ هـر چنـد بـه صـورت اشـاره ـ توضـيح دهـيم، از          اگر بخواهيم همة رسم
عقايـد  . شـده مثالً قرباني در آيين ودا محترم شـمرده مـي  . حوصلة اين مقاله بيرون است

ها، فصلي مشبع از رسوم هنـدوان  در ميان دهقانان و طبقة عوام، مانند ساير ملتخرافي 
اي هم در نهاد خود دارد، بـويژه  دهد كه در عين خرافي بودن، گاهي فلسفهرا تشكيل مي

االيـام در ادب سانسـكريت   شناسي از قديماعتقاد به تأثير ستارگان و آن چه از علم ستاره
  .بازتاب داشته است

ن سعد است و طرف چپ نحس يـا جلوگـذاردن   اد به اين كه طرف راست بداعتق
پاي راست هنگام ورود به خانه و گشودن در خانه با دست راست سعد است و عكـس آن  

هاي هندوان بوجـود  انگيز در تاريخ آداب و رسوم و سنتنحس و نظاير آن، فصلي شگفت
تـوان ناديـده   گـذر نمـي  ايـن ره هاي هنـدي را در  بديهي است نقش اسطوره. آورده است

اين نوع اعتقادات چنان كه . مثالً عطسه يك بار نشانة خير و دوبار نشانة شر است. گرفت
  .شودهاي ديرين سال ديده ميگفتيم كم و بيش در ميان همة ملت

جهـان را  . در اساطير هندو آمده است كه جهان را آغازي االهي و آسـماني اسـت  
  برهمنــان از ســر او، پادشــاهان از بــازوان او و . خلقــت اســتبرهمــا آفريــده كــه خــداي 

  هـاي او و طبقـات پسـت از پاهـاي او پديـد      از ران ،وران و كشـاورزان هاي او، پيشهدست
  .اندآمده

ول موجـودات را  بـه ظلمـات    ضـ چون برهما هنگام دست زدن به كار آفرينش، ف
  .دافگند، ديگر ابناي انسان از آن جهان ظلمت آفريده شدن

عقيـدة بـه طوفـان مـانو ـ      . اسـت » طوفـان  ةافسـان «هنـدو،   يهااز ديگر اسطوره
هـان  اي جانگيزتـرين قـوانين اسـطوره   حكيمي اساطيري كه قوانين منسوب به او شگفت

  .در نزد هندوان نيز وجود دارد ،سامي است ـ مانند طوفان نوح نزد ملل
ر هر دوره يك مانو يا معلم د. شوددوره تقسيم مي 14ها معتقدند كه جهان به آن

بر آدميان است در زمان مانوي كنوني كه واضع قوانين و راه. كندكل بر عالم حكومت مي
. خداي ويشنو به صورت ماهي درآمـد . خود گرفتار طوفاني شد كه جهان را فراگرفته بود

آب فـرو  تدريج كـه  ب. جا فرود آمداو را به كوهستان شمالي راه نمون شد و در آن ، كشتي
او . داران را طوفان از ميان بـرده بـود  تمام جان. به خشكي فرود آمد ،رفت، مانو از كشتي

دار نگاه داشته بـود  در كشتي خود هفت حكيم، يك جفت نرينه و مادينه از هر نوع جان
  .كه پس از خشكيدن طوفان، شروع به زاد و ولد و مسكن گزيني در جهان كردند
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كـه از  ) گاو مـاده (داران بويژه گاو است آنان پرستش جان از ديگر مظاهر اعتقادي

دانند، تا آن جا كـه بـول او   تر است و آن را مظهر كلية خدايان ميداران مقدسهمة جان
به عقيدة آنان گاو ماده در اعال عليين مقامي بلند دارد و برهما، . شمارندرا نيز مقدس مي

و را مقدس داشته است، از اين رو كشـتن گـاو   گاو و برهمن را در يك روز آفريده و هر د
  .همان قدر گناه دارد كه كشتن برهمن
هاي عجيب و غريب كه يادگار دوران ماقبـل تـاريخ   در هندوستان مشاغل و حرفه

گيـري، اوراد و  است، وجود داشته است، از قبيل صنعت افسون مـار، طـالع بينـي و فـال    
هي است فرهنگ عامـة مـردم امـروز در سـاية     بدي. ها، سحر و جادو و غيرهافسون خواني

هاي مثبـت ايـن فرهنـگ بـاقي     رواج هنر، علم، فلسفه و تكنولوژي پيراسته شده و جنبه
  11.هاي خرافي آن غالباً  از ميان رفته استمانده و جنبه

  هنرهاي زيبا

ايـن  . هاي آنمندي و ادراك ژرف آدمي  است از جهان و پديدههنر، زاييدة هوش
آورد و به نيـروي خيـال فرصـت ظهـور و     كه امواج روح را به ساحل حيات مي هنر است
  .دهدبروز مي

ده، در تمام مظاهر هنري و عناصر تمـدن ايـن كشـور كهـن     هنر زاين در هند اين
گـري و  نقاشـي، پيكرنگـاري،    موسيقي، آواز، رقص، تĤتر، صورت. سال بازتاب داشته است

رزي، صنعت هنرهاي دستي و صنعت نساجي و رنگ معماري، بويژه معماري معابد هندو،
تراشي و جواهركاري، هر يـك نقشـي اساسـي در    كاري، فلزكاري، صنايع چوب، سنگقلم

تعالي هنر و جاودانگي فرهنگ اين كشور باستاني داشته است و شايد جاذبة توريسـتي و  
  12.گردي هندوستان در همة جهان منحصر به فرد باشدجهان

بازتاب آداب و رسوم تـاريخي مـردم هندوسـتان در    «بحث ما در باب جا كه از آن
شود كه هر يك از مظاهر هنرهاي زيبا، بـويژه  يادآور مي» تاريخ و ادب معاصر ايران است

گري و معماري پيوستگي تام و تمـام بـا آداب و رسـوم    موسيقي، آواز، رقص، تĤتر، صورت
ماندگار و تـأثير و جاذبـة معنـوي آداب و     مردم هند داشته و دارد و ديرپايي اين فرهنگ
هاي هنري است كه پيوسـته  تر مرهون بارقهرسوم جوامع هندو بر كل مردم جهان، بيش

  :آمده است 13در تاريخ يعقوبي. متوجه شيوة زندگي مردم اين سامان بوده است
بـود، همـان   » بـرهمن «نخستين پادشاه هند كه بـر پادشـاهي او اتفـاق آرا شـد،     

  .ي كه دور نخست در زمان او بودپادشاه
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به عقيدة هنديان هر دوري از آغاز تا انجام دوازده هزار سال اسـت كـه در سـي و    

  14.سه هزار سال ضرب شود يا سي و شش هزار سال ضرب در دوازده هزار سال
برهمن، اول كسي است كه در نجوم سخن گفـت و علـم نجـوم و كتـاب اول كـه      

ايـن كتـاب   . نامنـد، ازوسـت  ) دهرالدهور(ها يعني همة زمان» السند هند«هنديان آن را 
محمدبن موسا الخوارزمي آن را تلخيص كرد و زيـج خـود   . تأليف محمد بن ابراهيم است

  15.را با تصرفاتي مستخرج از اصول ايراني و يوناني بر مبناي آن ترتيب داد
آفريـد، سـپس   خداوند ستارگان را در دقيقة اول حمل كه نخستين روز دنياست، 

تر از يك چشم بهم زدن بگـردش آورد و  اي كمها را از همان نقطة اول حمل در فاصلهآن
» السـند هنـد  «براي هر ستاره گردشي معلوم كرد، تا همگي ستارگان در شمارة روزهاي 

اند، باز گردند و آن گاه اند چنان كه در نخست بودهبه همان جايي كه در آن آفريده شده
  16.چه بخواهد انجام دهدخداوند آن

دبشليم از پادشاهان هند است كه كتـاب كليلـه و دمنـه در ده بـاب، در زمـان او      
هـايي قـرار داد   يكي از حكماي هند نوشت و آن را مثـل » بيدبا«اين كتاب را . نوشته شد

بسـياري از آداب و  . ها عبرت گيرند و ادب پذيرنـد ها را دريابند و از آنكه خردمندان آن
  17.توان بيرون كشيدوم هنديان را از اين اثر برجسته ميرس

  هاي مشترك ايران و هندها و نمادها يا سمبلاسطوره

هـا و  الزمة شناخت آداب و رسـوم، اعتقـادات، فرهنـگ و مـذهب، ديـن، سـمبل      
هـا،  هاي اين دو تمدن كهن، بررسي و شناخت بسـتر و محـيط پيـدايش سـمبل    اسطوره

هـاي مطلـق   هـا، حقـايق و ارزش  آلها، تجلي ايـده سمبل. وره استباورها و خدايان آن د
اي اسـت نيرومنـد بـراي    ها انگيـزه انساني يك دوره و يك قوم از جوامع بشري و اسطوره

  .يابداين دو مقوله در كنار هم معني مي. هاپيدايش سمبل
ن هـاي كهـ  هايي كه در قالب سمبل نمود يافته، در ميـان تمـدن  بسياري از نشانه

. ايران و هند نوعي پيوند دروني ايجاد كرده و منشاء برقراري پيوندهاي بعدي شده اسـت 
هـاي  گر تأثيرپـذيري آداب و رسـوم، انديشـه   ها و اساطير ايران و هند بيانمقايسة سمبل

  .مذهبي و اجتماعي اين دو تمدن باستاني از يك ديگر است
رينگـي، از جملـة منـابع    هاي كهن ايران و هند بـه سـبب گسـتردگي و دي   تمدن

هاي تـاريخ كهـن بـوده    اي و سمبلمناسب براي بررسي پيشينة پيدايش خدايان اسطوره
  18.است
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اي نمـادين دربـارة ايـزدان، فرشـتگان     اسطوره عبـارت اسـت از روايـت يـا جلـوه     

موجودات فوق طبيعي و مجموعاً جهان شناختي كه يك قوم براي تفسير خود از هسـتي  
اسطوره سرگذشتي است راست و مقدس كه در زمـاني ازلـي رخ داده و بـه    . بنددبكار مي
گويد كه چه گونه چيزي پديد آمده، هسـتي دارد  انگيز مياي نمادين، تخيلي و وهمگونه

گـر هسـتي اسـت و    اي تمثيلي كاوشيا از ميان خواهد رفت و در نهايت اسطوره به شيوه
اي اي اسطورهها از جهان به گونهسير آنبينش جوامع ابتدايي و تف. بينشي شهودي است

گيـرد،  شده است و هرچند در رديف حماسه، افسانه و داستان پريان قرار مـي گر ميجلوه
  .ها تفاوت داردليكن با آن

شود و بعدها به گونـة اديـان   ها آغاز ميباورهاي ديني انسان نخستين، از اسطوره
هـاي  دانـش انسـان نخسـتين و داشـته     پس  اسطوره به تعبيـري ديـن و  . گيردشكل مي
  19.ستومعنوي ا

  جــايي نــدارد و حقــايق و چنــدان هــاي فيزيكــي در اســطوره شناســي، واقعيــت
تـرين و  اگـر اسـالم بـا ژرف   . ها مستور استهاي معنوي در پس تجليات صوري آنارزش

خويش  برترين معارف ديني، يا ادبيات جاودانه شد، معارف بلند هند نيز به بلنداي قامت
  .در هنرهاي نمايشي و تجسمي، بويژه در پيكرتراشي ماندگار شد

غيب آگاهي كه پايه و اساس اولية باورهاي ديني و منشاء پيدايش اساطير اسـت،  
  .در همة معارف هند امري بديهي و فراگير است

هاي انساني، حيـواني  نگاهي به اسطورة آفرينش و مرگ در ايران و هند و اسطوره
هـاي ايـران وهنـد از جملـه نقـوش سـماوي،       حيواني و نيز نگرشي به سـمبل / و انساني

حيواني، گياهي، پرندگان، نقوش طبيعي و نقوش هندسي، نزديكي و خويشاوندي اين دو 
دهد، بويژه اگر در نظر بگيريم كه موقعيت خاص جغرافيـايي  فرهنگ و تمدن را نشان مي

تمدن كهن ايران و هنـد بـوده اسـت و     گيري دوو طبيعت متنوع، بستر پيدايش و شكل
  .توان دريافتمشترك بسيار مي تاگر به آداب و رسوم اين دو ملت بنگريم، جها

اي حـد فاصـل   اقوام آريايي كه در هزارة دوم تـا سـوم پـيش از مـيالد در ناحيـه     
انـد، اسـاس تمـدن و فرهنـگ     ها كوچ كـرده درياچة اورال و درياي سياه به اين سرزمين

  20.ر ايران و هند را بنيان نهادندآريايي د
اشاره كند كـه ريچـارد فـولتس نوشـته و      21گذر مقتضي است به كتابيدر اين ره

منـد  عنـوان ايـن اثـر ارج   . انـد آن را ترجمه كـرده  1385پاشايي و ساري داراب كال در .ع
نش هاي جادة ابريشم و مسـافرا در اين اثر با مطالعة فصل. است» هاي جادة ابريشمدين«

گاه بـدعت گـزاران يعنـي نسـطوريان و     ـ آيين بودا و مكاتبات بودايي جادة ابريشم ـ پناه 
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گاه اسطوره و نماد و اهميـت  مانويان در جادة ابريشم و اسالمي شدن جادة ابريشم، جاي

  22.توان شناختتوجه به آداب و رسوم برخاستة از آن را مي
هنـد، سـرزمين   «اي زيـر عنـوان   قالـه م. به دستم رسيد 23اخيراً مجلة وزين بخارا

  .به قلم خانم سحر مازيار در اين اثر فرصت نشر يافته است» هااسطوره
و جلـد دوم  » رومـيال تاپـار  «جلد اول نوشـتة  : جلد 2در اين مقاله، تاريخ هند در 

بـا دقتـي    1387ترجمة همايون صنعتي زاده، نشر اديان، بهـار  » پرسيوال اسپير«نوشتة 
  .ن معرفي شده استشايستة تحسي

  :نقل شده است» مايكل استنفورد«بر تارك مقاله اين جمله از فلسفة تاريخ 
اي از قـاره و  هر انساني پاره. اي نيست كه در خود كامل شودهيچ انسان، جزيره«

  .»بخشي از زمين اصلي است
خـاك خـود رازهـايي نهـان      ةهندوستان، كشوري است هزارچهره كـه در ذره ذر 

شـمار بـوده   هـا و هنرهـاي بـي   اي كه گاه وارة اديان، فرقهسرزمين چهل پاره. دبسيار دار
چنـان در بسـتر   هـايي بسـيار از سـرگذرانده و هـم    است و در تاريخ خود جنگ و جـدال 

  .رودفرهنگ و تمدن خود پيش مي
آميز هزاران انسان با دين و آيين و زبان متفاوت در كنـار  راز هم زيستي مسالمت

هايي هـم چـون مهاتمـا گانـدي و     هاي بودا، خدايان و شخصيتآميز مجسمهچهرة اسرار
اند، ما را بر آن داشت تا نقاب از چهـرة  جواهر لعل نهرو كه بر فراز اين كشور سايه افگنده

  .آن برداريم و چهرة واقعي اين كشور ديرين سال را از پس قرون و اعصار بازيابيم
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 .107ص . همان .17
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 ).در متن معرفي شده است. (هاي جادة ابريشمدين .21
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