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چکیده
سنت دیني شیوایي یکي از صورتهای کهن هندویي است که خاستگاه آن در تمدن دیرپای دره سند قرار
داشته و شاخههای مختلف آن ،هنوز در سراسر شبهقارهی هند پیرواني فراوان دارد .این سنت نیز مانند سایر ادیان و
فرق ،دارای مناسک ویژهای موسوم به «آیینهای گذار» است که در چهار مرحله از زندگي فرد (یعني تولد،
تشرف ،ازدواج و مرگ) انجام ميشود .آیینهای مزبور که تحت عنوان «سمسکاره» شناخته ميشوند ،در واقع
تشریفاتي دیني هستند که به منظور مشخصکردن نقاط عطف مهم در پیشرفت زندگي دینداران شیوایي صورت
ميپذیرند و هدف آنها رسمیتدادن و متبرکساختن هر مرحله ،تعیین وظایف و حقوق دینداران ،حفظ افراد در
مقابل تاثیرات زیانبخش محیط ،و سرانجام ،اطمینانیافتن از ارتباطي سازنده و مستمر با ایزدان است .سمسکارهی
ازدواج نیز نوعي تجربهی پیوند میان شیوا و شکتي بوده و متضمن نگاهي ایزدوار به شریک زندگي زناشویي
است.

واژگان كلیدي :آیینهای گذار ،سمسکاره ،شیوایي ،ازدواج ،هندویي ،هند

 . 1دانشآموختة کارشناسی ارشد ادیان غیر ابراهیمی -دانشگاه ادیان و مذاهب
 . 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -واحد تهران شمال A_Ebrahim@iau-tnb.ac.ir

1

مجلة نامة الهیات ،سال یازدهم ،شمارة چهل و پنجم ،زمستان 0931

مقدمه
سرزمین هند در بردارنده ادیان و گرایشهای دیني متفاوت است و قدیميترین دین این سرزمین پهناور که هنوز
هم پابرجا و بالنده ميباشد ،آیین هندوست .دین شیوا یکي از صور گوناگون سنتهای هندویي است که پیروان
بسیاری را به خود اختصاص ميدهد .این گرایش بر پرستش شیوا ،خدای کهن که مفاهیم متبایني را در خود
دارد ،متمرکز است .شیوا ،خدایي پیش آریایي است که در طي زماني نسبتاً طوالني ،جایگاه ویژهای در دین
هندویي به دست آورد .این سیر تحول با توجه به متون مقدس اصلي هندو قابل درک است .افزون بر این ،ميتوان
مشاهده کرد که بقایای فرهنگ تمدن پیشآریایي ،به ویژه تمدن شهرهای موهنجودَرو و هَرَپا ،پس از استیالی
اقوام هندواروپایي و انقراض تمدنهای شهرنشین آن دیار به کلّي محو نشده بود و در قشرهای پایین و پست
جامعهی دیني هند و در میان اقوام بومي دراویدی نژاد آثاری از آن باقي مانده بود ،رفتهرفته سر برآورد و همچون
مکتب یوگا و آیین شیوایي ،ارکان مهم دین هندویي امروز را تشکیل داد .شیواپرستي اشکال نظاممند بیشتری در
فرقههای دروني شیوایي به خود ميگیرد که هر یک با وجود برداشت متفاوت خود ،اصول اعتقادی ویژهای
دارند.
در شخصیت خدای شیوا (رودره) که محور دین شیوایي به شمار ميرود ،قدرتها و ویژگيهای متبایني
همچون باروری و ریاضت ،خلقت و نابودی ،خیر و شر ،آریایي و ماقبل آریایي ،با یکدیگر آمیختهاند .شیوا از
یک سو ،به نیروهای حیات ،و از سوی دیگر به نیروهای رهاننده از قید حیات مربوط ميشود .شیوا از جنبهای
دیگر ،خدایي است که با ریاضت و یوگا همراه است .شیوا خدای رقص (نته-راجه) نیز هست و در این مقام،
عالم را با رقص خود ميآفریند و نگه ميدارد .خداوند صرفاً با تجلي شخصیت فیاض خویش ،عالم هستي را به
طرب برميانگیزد ،اما هنگامي که دست از فعالیت ميکشد ،کیهان آشفته ميشود و به دنبال دورهی آفرینش،
عصر تباهي فرا ميرسد ،پس شیوا خالق ،نگهدارنده و ویران کننده جهان است.
خاستگاه شیوایی
بررسي خاستگاه شیواپرستي با مطالعه دوره پیشاودهیي آغاز ميشود ،که به طور کلي بر یافتههای حفاریهای دو
منطقه هَرَپا و موهنجودَرو استوار است .جان مارشال اولین کسي است که با آوردن دالیل بسیار ،تاریخ تمدن دره
سند را تعیین کرد 1.وی پس از تحقیق و بررسي دقیق اشیای مکشوف در این منطقه ،به این نتیجه رسید که مردم
آن زمان در آنِ واحد از چند دین ،که همزیستي کاملي با هم داشتند ،پیروی ميکردند .به عبارت دیگر ،دین در
آن دوره شکل تلفیقي داشتهاست .از میان اینها دو آیین از همه بیشتر رواج داشت :یکي آیین مادر یا شکتي و
دیگری آیین شیوا .تصور ميشود که این دو ،در تاریخ مذهبي اخیر ،در دو آیین ِ شیوا و شکتي رشد کردهاند.
همچنین ،به نظر ميرسد آیین مادر در آیین شیوا ادغام شدهاست ،چون مادر یا شکتي به عنوان همسر شیوا نشان
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داده ميشود .آیینها ی کم اهمیت دیگر ،همچون پرستش درخت و پرستش اشیاء بيجان که به صورت پراکنده
موجود بودند ،بعدها در آیینهای اصلي ترکیب شدند.

1

بسیاری از محققین اثبات کردهاند که آیین مبتني بر پرستش اندامهای جنسي(فالیک) ارتباط نزدیکي با آیین
شیوا دارد و کشف سنگهایي در اندازههای متفاوت که شبیه اندام نرینگي نیز هستند ،صحت این تشخیص را
تأیید ميکند 2.گاهي پیشنهاد شده است که آیین فالیک و پشوپتي در دوره موهنجودارو ،اگر چه در ابتدا مستقل
بودند ،اما با گذشت زمان یکي شدند .ترکیب این دو مذهب بيگمان با پرستش لینگا 3در آیین شیوا در دوره های
0

بعدی آشکار ميشود.

شیوا  1441اسم دارد که صفات او را توصیف ميکنند .ذکر نامهای او لطف و عنایت شیوا را تضمین
ميکند .دوگانگي و تضادی که در ورای معاني این نامها قرار دارد ،ذات غیرقابل فهم شیوا را مجسم ميکند5.او
سالحهای خطرناکي در دست دارد اما در عین حال لطف هم ميکند ،به پاکي آییني اهمیت نميدهد و برهنه و یا
با پوست ببر ملبس ميشود ،به گردنش مارها و جمجمههایي آویزان است .مرکبش گاوی نر (نَندی )0است و
نیزهای سه شاخ حمل ميکند .در نگاهي دیگر شیوا حتي در طبقه و صنف انسانها توصیف نميشود؛ او نیمه مرد
و نیمه زن است .وی معلم یوگا ،موسیقي ،معرفت ،و کتاب مقدس است.

0

شیوا وحدت بنیادی هستي را نشان ميدهد که در وجود او همه تضادها باهم سازگار ميشوند .او هم خالق و
هم ویرانگر است .هم آورنده مرگ است و هم غالب بر مرگ و بیماری است ،حتي از او استدعا ميشود که
بیماریها را عالج کند .او بزرگترین مرتاضي است که بر امیال و آرزوها غلبه کرده و بدنش را به خاکستر
آغشته و دائماً در محوطههای مردهسوزی رفتوآمد ميکند .در عین حال شهوتران ،و عاشقترین و سینه چاک-
2

ترین شوهر نیز هست.

در نتیجهی تاثیرات آیین تنتره ،شیوا نیز در مقام خدای محوطههای مردهسوزی نمایان ميشود که حلقهای از
جمجمه به گردنش آویخته و با خاکستر آغشته شده است .وی شخصیتي دوگانه دارد :ترسناک و مهربان .یکي از
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نامهایش «مهربان» 1است ،اما هنگامي که به شیطان و دیوان حمله ميکند وحشي و خشن ميشود.

2

واژهی شَکتي که به معني انرژی است ،داللت بر همسر (یا همسران) و مظاهر قوای شیوا دارد .بنا به اعتقاد
شیواییان تنتریک ،بدون شکتي که نیرو و انرژیِ شیوا است ،شیوا قادر به خلقت و انهدام نیست و همچون جسدی
ضعیف و عاجز ،منفعل ميماند .شکتي پیوسته جزء الینفک از شیواست و پیدایش محسوس جهان را توجیه مي
کند .نیرو منشا همه چیز و سرچشمه جهان محسوس است .بدون شکتي خدایان ،مرده ،منفعل ،ناشناخته و موهوم
اند 3.برای نمونه ،دِوی یا مَهادِوی(خدابانوی بزرگ) دارای نقشي بسیار پیچیده و قدرتمندترین شکتي است.
ویژگي این خدابانو ترکیبي از خدابانوی مادر پیشآریایي و همسر شیوا است و در نقش همسر شیوا شکتي یا
نیروی زنانگي نام ميگیرد و در این نقش آینه تمام نمای شوهر خویش در داشتن نقشهای متعدد است .در
هریک از این نقشها نامي خاص ميیابد(ستي ،پارواتي ،دورگه ،کالي) .اسطورههای زیادی از آنها در کتب
مختلف و بهخصوص در پورانهها آمده است .0هریک از اینان دارای سرشتي مالیم و هم تندخو هستند؛ و این
دوگانگي احتماالً به نقش دوره پیشآریایي این ایزدبانوان در نقش موجد حاصلخیزی و باروری و نیز قربانيکننده
موجودات زنده باز ميگردد.

5

پروتي نیز از شکتي های شیوا است که برای همه زنان متأهل و مجرد الگوی پرستش است و ایزدبانوی بسیار
نیکخواه و خیراندیش مي باشد .هرگاه که دختران مجرد برای شوهران منتخبشان و یا شوهری که در آرزوهایشان
است به درگاه او دعا ميکنند او نیز به آنان موهبت عطا ميکند .همچنین زنان متأهل برای طول عمر شوهرانشان
به درگاه او استدعا ميکنند که همه چیزشان بعد از ازدواج به آن بستگي دارد .زنان ،برای پروتي احترام بسیار
قائلاند ،زیرا وی همسرش را بسیار دوست ميداشت و پروتي نگهبان و سرپرست همه زنان است.

0

در اسطورهها آمده ،پروتي شیوا را آرام کند و گرایشهای ویرانگری و زاهدانه او را متعادل ميکند .او
توانست شیوا را در حوزه زندگي خانوادگي وارد ميکند و با نگاههای مهربانش به او تاکید ميکند که جنبههای
رقص را کاهش دهد 0.پروتي هرگز در معابدش تنها نیست او همیشه با شیواست .شیوا و پروتي به عنوان زوج،
هیچ فرزندی نداشتند هرچند کارتیکیه و گنشه به عنوان پسران آنها پذیرفته شدهاند اما تولد آنها نتیجه پیشامدهای
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عجیب و شگفت انگیز است.

1

آیینهاي گذار و اهمیت آن در ادیان هندویی
اصطالح «آیینهای گذار» برابر نهاد واژه انگلیسي « » Rites of passageکه آن نیز به نوبه خود برگردان واژه-
ی فرانسوی « » Rites de passageاست .این اصطالح را نخستین بار وانژنپ (یا خِنِپ) ،2دانشمند انسانشناس
فالندری ،در کار آغازینش که در  1141انتشار یافت ،باب کرد .وانخنپ این اصطالح را برای دستهبندی آداب
با آیینهایي به کار برد که گذار یا انتقال انسان از یک مرحله به مرحلهی دیگر زندگي را نشان ميدهد .یکي
دیگر از این اصطالحات که پیشتر برای این نوع انتقال به کار ميرود و در فرهنگهای گوناگون رایج است
«آداب چرخه زندگي» 3است.

0

مناسک گذار دسته ای از شعایر هستند که انتقال شخص را از یک مرحله ،نقش و یا از یک موقعیت اجتماعي
به مرحله دیگر مشخص ميکنند ،و تجربههای فرهنگي و انساني را با تقدیر زیستي ،تولد و تولیدمثل و مرگ،
ادغام ميکند .این مناسک در همه گروهها بین جوان و پیر ،مونث و مذکر ،مرده و زنده تمایز ميگذارد5.وانژنپ
ذیل مقوله آداب گذر ،سه زیرمقوله برای آن قائل است؛ شامل آداب جدا شدن ،آداب انتقال و آداب پیوستن یا
ادغام.
آیین های گذار نقش چشمگیری در حیات انسان مذهبي دارند .مسلماً آیین گذار برای شناسایي سن بلوغ برای
گذر از یک گروه سني به دیگر گروه سني ارائه شدهاست .لیکن آیینهای گذاری نیز برای زمان تولد ،ازدواج و
مرگ وجود دارند و مي توان گفت که هر یک از این موارد همیشه نیازمند شناسایي است ،چون هر کدام از آنها
بر تغییر میاني در وضع وجودشناسي و اجتماعي داللت دارد.
هنگامي که کودکي متولد ميشود ،فقط دارای وجودی طبیعي است و هنوز جامعه او را به رسمیت نشناخته
است .برگزاری آیینهای تولد به کودک موقعیت «شخص زندهی» حقیقي ميبخشد و فقط به کمک این آیین-
هاست که وارد جامعه ميشود.
در ازدواج نیز گذر از یک گروه اجتماعي_مذهبي به دیگر گروه وجود دارد .شوهر جوان با آیینهای خاصي
گروه مجردان را ترک ميکند و از آن پس جزئي از گروه روسای خانوادهها ميشود.
آیینهای مرگ کالً پیجیدهترند ،زیرا نه فقط«پدیدهای طبیعي» است بلکه تغییری در وجودشناسي و وضع
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اجتماعي نیز هست؛ شخص مرده نه تنها باید آزمونهای دشوار معیني را که به تقدیر خاص او پس از حیات
ارتباط دارد تحمل کند ،بلکه باید جامعه مردگان او را به رسمیت بشناسد و در میان آنان پذیرفته شود .کسي که بر
طبق رسوم دفن و یا سوزانده نشود ،مرده به شمار نميآید؛ یعني مرگ متوفي ،حتي پس از برگزاری مراسم
تدفین ،تا وقتي که به گونه ای آییني در دنیای دیگر انتقال نیابد و در آنجا جامعه مردگان او را نپذیرند ،معتبر
شناخته نميشود.

1

در کتب سنتي هندوها و گزارشهای منقول از آن بیش از  04آیین فهرست شدهاست .تقریباً ميتوان گفت
هندوئیسم یکي از گستردهترین نظامهای آیینهای چرخهی زندگي را داراست .این دین ،آیینهای گذار لحظه-
های حساس و مهم در زندگي انسان را از تولد تا مرگ مشخص ميکند و در کل به همه آنها سمسکاره 2مي-
گویند .واژه سمسکاره ،معاني غني و گستردهای دارد و مهمترین آن ،که نشان دهنده ماهیت اصلي مکتب
شیواپرستي است ،به معنای «پاکي» یا «پاالیش» است .بسیاری از آیینهای سمسکارهی تولد مبتني بر آن است که
نوزاد را از ناپاکيهایي که از وجود قبلي منتقل شده و یا از تولد فیزیکياش که خود آلودگي به همراه دارد ،پاک
گرداند .برگزاری مراسم سمسکاره در زمانهای مناسب در شکلگیری شخصیت کودک و به کمال رسیدن او
یاری ميرساند .برای همین ،معنای دیگر سمسکاره «ایجاد» یا «ساختن» ميباشد .سمسکاره به جایگاه معنوی
شخص کمک مي کند تا همچون عضوی هماهنگ در جامعه هندو رشد و پیشرفت کند .این واژه به معني«نقش-
بستن» هم به کار ميرود که به تاثیر رواني این آیین بر شخصیت اخالقي ،عاطفي و عقلي فرد اشاره دارد.

3

از دیدگاه شیواییان ،زندگي سفری مقدس است که هر لحظهی آن با مراحل احساسي و زیستي مهمي نشانه-
گذاری شدهاست پس به طور کلي هدف از برگزاری این مناسک در این سنت ،رسمیت دادن ،متبرک ساختن،
تعیین وظایف و حقوق افراد ،حفظ پیروان در مقابل آثار زیان بخش محیط و در نهایت ارتباط سازنده افراد با
ایزدان است.
آیینهای بسیاری در زندگي پیروان این سنت وجود دارد؛ از آیینهای بارداری گرفته تا مراسم مرده سوزی ،و
هر کسي که به طور شایسته و صحیح آنها را بهجا آورد ،حیات معنوی اختیار کرده است و فرهنگ هندویي را
حفظ ميکند 0.بهطور کلي توافق یکساني ،در میان منابعي که مناسک گذار یا سمسکاره را برميشمرد ،بر سر
تعداد سمسکاره ها حاصل نشده است .عدهای تعداد آنها را  04و گروهي نیز تعداد آنها را فقط  12سمسکاره
برشمردهاند ،اما متنهای سنتي معتبر  10سمسکاره را برشمردهاند .البته خود این متون به تفاوتهای محلي و

 ، .1میرچا الیاده ،مقدس و نامقدس ،ترجمه نصراهلل زنگوئی ،انتشارات سروش،1335 ،ص .133
2. Samskāra.
.
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طبقاتي در اجرای مراسم اذعان ميکنند 1.این سمسکارهها با توجه به فرقه ،منطقه ،کاست و جنسیت تفاوتهای
چشمگیری با هم دارند .سنت سمسکاره عمیقاً به عنوان بخشي از میراث هندویي شناخته شدهاست .از 10
سمسکاره موجود نهتای آن مربوط به زمان تولد و دوران کودکي است که این اهمیت باالی سالهای اولیهی
زندگي انسان را نشان ميدهد 2.شیواییان به عنوان یکي از شاخههای آیین هندو میراثدار بخشي از این آداب و
رسوم یا سمسکارههای متعدداند .شاید بتوان گفت که آیین شیواپرستي با شاخههای دیگر هندویي در انجام
سمسکارههای مرسوم اشتراک بسیاری دارد و فقط در نحوه برگزاری برخي از آنها با دیگر فرقهها تفاوت دارد و
یا برای توضیح فلسفه وجودی آنها تفسیر خاص خود را دارد.

3

در این مناسک اعضای خانواده و دوستان جمع ميشوند که فرد را تبرک کنند و او را از هر گزندی حفظ
کنند .همه آیینهای اصلي در خانه برگزار ميشوند .پرستارهای خانوادگي را دعوت ميکنند که مهمترین آیینها
را اجرا کنند ،اما معموال خانوادهها اجرا کنندههای اصلي آیینهای گذار هستند 0.اعضای خانواده یا روحاني با
مراسم ودایي و منتره ها ،خدایان را برای اعطای موهبت و محافظت در طول نقاط عطف مهم فرا ميخوانند ،برای
پیشرفت جمعي و روحي فرد به نیایش مي پردازند.

5

سمسکاره ازدواج
ازدواج یا ویواه 0مرحله دیگری از سمسکارههای زندگي است که بنا به نظر خود هندوها یکي از مهمترین آیینها
در زندگي هندو است .نظر به اهمیتي که هندوها به روح و تناسخ و مباحث مرتبط به آن ميدهند ازدواج را نقطه
شروع و ایجاد تولد و آفرینش روح جدید یا برگشتن روح های پیشین است محترم و مهم شمرده و به آن ارزش
بسیار ميدهند ،بهطوری که اعتبار یک مرد قبل و بعد از ازدواج قابل قیاس نیست به عنوان نمونه فقط مرد متأهل
مجازست قربانيهای دیني را بهجا آورد .عالوه بر این ،او تنها کسي است که از اعضای خانوادهی متعلق به هر
چهار آشرَمهی زندگي مراقبت ميکند (مردهای مجرد فقط مسئول خویشاني هستند که به دو آشرَمَهی اول تعلق
دارند) 0.به این نحو نقش مرد متأهل در جامعه هندو محوری است .هرچند که چنین مردی را فقط بعد از پسردار
شدن کامل ميدانند ،اما آغاز این انجام ،ازدواج است .از همین روست که شیواییان در توصیف ازدواج ميگویند:
ازدواج عبارت است از نهاد ،کسب و کار ،شراکت معنوی ،ارتقای بشریت و قرارداد ،قراردادی که شامل
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جسم ،ذهن و احساس است .ازدواج عبارت است از یک تعهد ضروری که هم به ادامه نسل انسان ،و هم به
ارتقای معنوی روح هر فرد مي انجامد .ازدواج تعاملي در تمام سطوح بین زوجین ،و بعدها فرزندان آنهاست که
کرمههای خوب و بد و آشفته را به صورت ابعاد جدیدی در ميآورد .در ازدواجهای شیواییان این تحول نه تنها
عروس و داماد ،بلکه والدین آنها ،گورو ،طالعبین ،خویشاوندان دوطرف و کل جامعه را دربرميگیرد .احساس
مسئولیت در قبال جامعه همواره وجود دارد و احساس مسئولیت پذیری جامعه برای تأثیرگذاری خوب ازدواجها
نیز همیشه وجود دارد 1.فلسفه و تفسیر ازدواج در نگاه شیواییان بار معنایي برتری دارد که احتماال به دلیل اعتقاد
پایدار به یگانگي جاودانهی خدای شیوا در درون هر فرد ميباشد .به قول آنها «ایزد شیوا در درون شماست ،و شما
در درون شیوا هستید .زندگي شیوا ،زندگاني ماست» شیواییاني که به مقامات معنوی باال رسیدهاند ،این جمالت و
جمالت دیگری با این مضمون را برای زوجهای جوان تکرار مينمایند .از نظر آنها ،فراموش کردن اینکه شیوا
در درون زن است ،یا فراموش کردن اینکه شیوا در درون شوهر است یعني فراموش کردن خود آیین شیوا .اعتقاد
اساسي شیواییان مبنایي روانشناختي را برای شوهر بنا ميکند که همسرش را به عنوان شکتي و همسر نیز شوهرش
را به عنوان یک ایزد بنگرد .یک زن به شوهر خود انرژی معنوی 2ميدهد ،و او را قوی ميکند .فرزندان نیز
انرژهای خود را از والدینشان ميگیرند ،زیرا در نظر آنها والدینشان شیوا -شکتي یا اولین گورو هستند .زني که
همواره به نیازهای شوهرش توجه دارد ،الگوی خوبي برای فرزندان است .او با متمرکز کردن انرژیهایشان در
درون خانوادهاش جوّی معنوی را در خانه ایجاد ميکند .شوهر در انجام وظیفه وظایف دیني خود ،عشق و
وفاداری و انرژیهای معنویاش را به خانواده خود ميبخشد ،و از این طریق به جامعه سود ميرساند .او هرگز
صدایش را در خانه بلند نميکند ،و به هیچ وجهي از خود خشمي نشان نميدهد .او الگویي برای کل خانواده
است .وقتي پسران او به بلوغ ميرسند ،اصول زندگي خود را با پدر پیوند ميدهند ،و در نتیجه خانواده ،جامعه و
کشور رشد ميکنند.

3

انواع ازدواج
گونههای مختلفي از ازدواج در میان هندوها رواج دارد که آنها را رتبهبندی کردهاند .بیشتر متون معتبر
سنسکریت هشت نوع ازدواج را فهرست کردهاند .با اینکه تعداد کمي از این انواع ازدواج همچنان عملي مي
شوند ،اما نمونههایي از آنها را در ادبیات حماسي سنسکریت راماینه و مهابهارته و همچنین در دیگر ادبیات
کالسیک هندو یافت ميشود .عالوه بر مورد معمولي ازدواج که به واسطه والدین انجام ميشود ،آیین هندو ،به
اشکال قانوني ازدواج عاشقانه نیز بها ميدهد 0.بنابه رسوم پیروان شیوا ،ازدواجهای عاشقانه که والدین آن را
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ترتیب نميدهند ،در صورتي کامال مورد قبول هستند که طالعبیني عالي داشته باشند ،والدین هر دوطرف توافق
داشته باشند ،و دختر و پسر جوان از یک فرقه مذهبي یکسان باشند .البته ،این ایدهآلها همیشه برآورده نميشوند.

1

با این مقدمات سمسکاره ازدواج و آیینهای مرتبط با آن ارائه ميگردد .بهطور خالصه ،سمسکاره ازدواج
مجموعه آیینهایي از مرحله انتخاب همسر تا انجام مراسم عروسي و رفتن به خانه مشترک را در برميگیرد .هر
چند که پایه و شالوده اصلي آیینهای مذکور در میان تمام هندوها کمابیش یکسان است اما در انجام جزئیات
برخي فعالیتها میان شاخههای مختلف هندو و همچنین میان هندوهای پیشین و امروزی تفاوتهایي گاه معنادار
مشاهده ميشود.
زمان ازدواج
بنا به آن چه در سمسکاره تشرف تاکید گردید اجازه ازدواج بعد از انجام مراسم تشرف به جوان داده ميشود،
یعني ضروری است که جوان ابتدا آداب ،امور مذهبي و دیني خود را فرا گیرد که بنا به تفاوتهایي که ذکر
گردید ممکن است حتي چند سالي طول بکشد و پس از آن ميتواند ازدواج کند .برای زنان هندو که آیین
تشرف ندارند ،مراسم عروسيشان همان تشرف است .زنان معموال در اوایل جواني ازدواج ميکنند 2.تا پایان قرن
نوزدهم درمیان هندوها ازدواج کودکان رایج بود و همچنان در بعضي مناطق شایع است .در ابتدا رسم ازدواج
کودک برای طبقه برهمنان بود اما بعد از مدتي بقیه کاستها نیز آن را پذیرفتند .در سال  ،1214حداقل سن
ازدواج برای دختران  14سال بود و در سال  1211به دوازده سالگي و در  1121به چهارده سالگي رسید .امروزه
سن ازدواج برای عروس  12و برای داماد  21سال در نظر گرفته شده است.

3

مرحله شناسایی و آشنایی
اولین قدم در ازدواج پیدا کردن همسر مناسب است .منابع با تاکید به رضایت فرزند وظیفه انتخاب را بر عهده
والدین ميگزارد 0.این رسم که تقریبا در میان جوامع شرقي مشترک است نقش مهم و بهسزایي به والدین مي-
دهد ،هرچند اکنون و با گسترش فضای مجازی ممکن است ،انتخاب اولیه در میان جوانان صورت پذیرد و پس از
آن والدین به تحقیق و تفحص ميپردازند .خانوادهی دختر به صورت سنتي ،مسئولیت بزرگي در تدارک ازدواج
دخترانشان دارند .بسیاری از صاحبنظران هشدار دادهاند که با عدم مدیریت در ازدواج دختران به خانوادهها
آسیب ميرسد ،حتي برخي به زنان توصیه ميکنند که اگر خانوادهشان در یافتن شوهر برای آنان درماندهاند،
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خودشان شوهر مناسبي انتخاب کنند.

1

برخي منابع برای ویژگيهای همسر منتخب مواردی را نیز ذکر ميکنند مانند اینکه مرد باید دوشیزهای را
انتخاب کند که «نه موهای خیلي زیادی داشتهباشد و نه خیلي کم ،نه سیاهچهره باشد و نه زردچهره ،نه فلج باشد و
نه بدترکیب .او نباید با دختری ازدواج کند که تبهکار یا ناسالم باشد ،اصل و نسب پاییني نداشتهباشد ،بيفرهنگ
نباشد ،بیماری ارثي نداشتهباشد ،ظاهر مردانه نداشتهباشد ،صدایش خسخس نکند ،پوست زمختي نداشتهباشد،
ناخنهای سفید و چشمان قرمزی نداشتهباشد ،قامت متوسطي داشته باشد .وی همچنین نباید در خویشاوندی پنج-
درجه از مادرش دور شود و هفت درجه از پدرش».

2

معیارهای دیگری نیز برای ازدواج در نظر گرفته ميشوند .تحصیل و شغل از عواملي هستند که به طور
فزایندهای در معیارهای ازدواج ارزشگذاری ميشوند .همینطور مسائل خانوادگي ،مثل طبقه خانواده و قوم و
خویش و شایستگيهای شخصیتي عروس و داماد نیز در نظر گرفته ميشوند .یک عروس ایدهآل ،نشانههایي از
فرخندگي با خود دارد ،خوشایند به نظر ميرسد ،داشتن برادر نیز یک امتیاز برای عروس به شمار ميآید ،ضمن
اینکه شایسته است وی از هر گونه بیماری و مشکل سالمتي عاری باشد و همچنین باکره باشد یعني قبال ازدواج
نکرده باشد 3.زایایي و قدرت باروری زن نیز مهم است .در خاتمه این بحث اشاره ميگردد که فلسفه ازدواج به
تولید نسل ختم ميگردد .زني سعادتمند و خوش یمن است که اوال بارور باشد و ثانیا بتواند فرزند پسر به دنیا
بیاورد .به گفتهی کتب مقدس ،پسر ميتواند والدینش را از جهنم بیرون بکشد .وجود او نه تنها برای غرور خانواده
و برای تد اوم دودمان آن ،بلکه همچنین برای سعادت معنوی در جهان پس از مرگ نیز ضروری است .بدون
مراسم یادبود مرگ که پسر بزرگ آن را انجام ميدهد ،شخص متوفي برای همیشه به شکل روح باقي مي ماند.

0

برای داماد نیز خصوصیاتي مدنظر مي باشد .داشتن ظاهر خوب ،مردانگي ،تحصیالت خوب در ودهها ،پاکدامني و
دانایي ،خصوصیاتي است که به صورت سنتي در داماد خوب وجود دارد.

5

ازدواج طبقات مختلف
شاید مهمترین معیار که ابتدا باید بررسي شود همسانيِ طبقاتيِ عروس و داماد باشد .به همین دلیل ازدواج در
طبقات مختلف ممنوع و یا حداقل ناپسند و نکوهیده است .مطابق نظام کاستي با اینکه اسنادی چون منو و یجَنیه-
وَلکیه 0اجازه ازدواج زني از طبقه پایینتر با مردی از طبقه باالتر را ميدهند ،اما اینکار ایدهآل نیست .از طرفي
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دیگر ،وصلتي که در آن یک زن از طبقه باالتر با مردی از طبقه پایینتر ،ازدواج ميکند ،از نظر سنت ناخوشایند و
در برخي موارد در قانون هندو ممنوع است .هر چند مصوبه ازدواج هندو در سال  1155برخي از این موانع ازدواج
را لغو کرد .اما قرائن حاکي از آن است که همچنان این سنتها پابرجا است و طرفدار دارد .به عنوان نمونه،
آگهيهای مدرن مربوط به ازدواج در روزنامهها سندی است بر اینکه خانوادههای هندو همچنان بر ازدواج زن و
مردی از یک طبقه و کاست ارزش مينهند .در آیین هندو برخي ممنوعیتهای قانوني دیگر نیز وجود دارد ،مانند
این که ازدواج اعضای یک خاندان با هم یا ازدواج افرادی با یک گروه خوني همسان نوعي زنای با محارم
محسوب ميشود و در اکثر مکاتب قانوني آیین هندو ممنوع است.

1

پس از مرحله شناسایي ،مهمترین بخش تحقیق و آشنایي با خانواده مورد نظر است .زماني که یک همسر
انتخاب ميشود ،به طور محرمانه ،تحقیقهای غیر رسمي توسط یکي از خویشاوندان و دوستان وی انجام ميشوند.
اگر پاسخ آنه ا دلگرم کننده باشد ،پدر دختر با پدر پسر مالقات کرده و به او پیشنهاد ازدواج ميدهد ،البته در
برخي از جوامع هندویي و شیوایي این پدر پسر است که پیشنهاد ازدواج ميدهد.اما در بعضي جوامع روستایي
هندو ،فقط پدر دختر را موظف به پیشنهاد ميداند .زماني که توافقي نسبي ایجاد شد ،خانوادهها در خانهی دختر
جمع ميشوند تا بیشتر با هم آشنا شوند و به دختر و پسر اجازه دهند تا دربارهی زندگي خود با هم دیدار و بحث
کنند .مرحله شناسایي با گفتگوهای دوطرف نیز ادامه ميیابد.

2

عالوه بر تحقیقات و متعاقب آن گفتگوهای طرفین خصوصاً زوجین ،خانوادهها با طالع بین و گوروی خانواده
مشورت ميکنند ،و طالع تولد دختر و پسر را مقایسه ميکنند ،زیرا یکي از فاکتورهای تاثیرگذار در ارزیابي دو
خانواده از همدیگر ،نتایج طالع بیني است 3.اکثر طالعبینهای سنتي یک یا دو دِوَه دارند که به آن ها کمک مي-
کنند تا دانشي در خصوص گزارشهای کیهاني و بینشي را در خصوص قدرتهای سیارهای که کرمهها را سوق
ميدهند ،ارائه کنند .سازگاری طالعبینانه نیز بین دختر و مادر شوهر آیندهاش جستوجو و کسب ميشود .نتایج
حاصله زماني جدی گرفته ميشوند که آنها در یک خانه زندگي کنند زیرا در این خصوص عروس تحت
هدایت مادر شوهرش است و ممکن است زمان بیشتری با او سپری کند تا با شوهرش .او در ازدواج با پسر ،دخترِ
مادر آن پسر ميشود .البته جاذبهی متقابل و رضایت کامل زوج حائز اهمیت است.

0

مرحله نامزدی یا شناخت زوجین از یکدیگر ،ممکن است ماهها و حتي چند سال طول بکشد .نکتهای که
جالب و حائز اهمیت است ،تاکید بر عجله نداشتن برای حصول نتیجه ميباشد .بنا به اعتقاد راسخ شیواییان ،هرگز
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نباید یک احساس فوریت برای این کار یا هر تعهد مادامالعمر دیگری وجود داشته باشد .همان طور که جنانه -
گورو شیوا یوگاسوامي بسیار خردمندانه گفته« :عجله نکنید .نگران نباشید .تأسف نخورید».

1

بعد از توافق طرفین نیز بالفاصله عروسي سر نميگیرد .سمسکاره عروسي که با مراسم نامزدی و اعالم قبول
ازدواج از طرف داماد شروع ميشود ،به صورت سنتي ميتواند سالها قبل از انجام تشریفات مذهبي و کامروایي
و به پایان رسیدن مراسم ازدواج ،اتفاق بیفتد .امروزه مراسم نامزدی چند سال قبل از شامگاه جشن عروسي شروع
ميشود2.پس از توافق ازدواج ،هدایای سخاوتمندانهای بین هر دو خانواده رد و بدل ميشود تا عشق وفاداری را
بین دو خانواده تحکیم کنند .گاهي نیز نامزدی قبل از روز ازدواج صورت ميگیرد 3.یعني فاصله عقد و عروسي
یکروز بیشتر نباشد .هرچند که به نظر این کمتر اتفاق بیافتد.
گفتگوها و توافقات پیش از ازدواج
در مرحله شناخت و توافق اولیه بین دختر و پسر فرایندهایي باید طي شود .نخست افشای صادقانه رازهای گذشته
ميباشد .در این زمان هر کسي در خانواده و دوستان با اطمینان زیاد ،حتي به صورت ناشناس ،همه موانع این
ازدواج را که باید شناخته و درک شوند با گوروی خانواده در میان ميگذارند .باید افشای کامل و صادقانه
زندگي پسر و زندگي دختر از جمله تجربیات جنسي آنها برای هر دو خانواده و نیز برای گورو صورت گیرد .به
عبارتي دختر و پسر بایستي اعتراف صادقانه ای از گذشته خویش داشته باشند .این امر اگر به درستي ادا گردد امر
مهمي در حفظ پاکدامني دختر و پسر در مرحله تجرد محسوب مي گردد.

0

مرحله بعد انجام تعهدات است .آنچه در میان هندوها خصوصا شیواییان مرسوم است این است که قبل از
مراسم ازدواج ،عروس و داماد هر کدام تعهدی دستي مينویسند ،و به یکدیگر تعهد وفاداری ميدهند .آنها با
این کار تعهدات ،ایدهآلها ،انتظارات و عشق خود را رسمي ميکنند .زوج این اسناد را با هم به اشتراک گذاشته
و مطرح ميکنند ،با دقت آنها را ميخوانند و اصالحات الزم را انجام ميدهند تا توافق صددرصد حاصل شود.
این تعهدات بایگاني ميگردند اما زماني که رابطهی آن ها از مسیر خود خارج شود به این عهد و پیمانهای
مفصل مراجعه ميشود .هر یک از دو خانواده نیز تعهدی کتبي مينویسد و مادر و پدر عروس ،و مادر و پدر داماد
آن را امضا ميکنند و متعهد ميشوند کارهای که در زمینه ارته ،کامه ،درمه و مکشه باشد را برای آنها انجام
دهند .چنین شهادتنامه وگواهيهای کتبي در حمایت از ازدواج آنها ،از سوی پدربزرگها ،مادربزرگها،
عموها ،و عمهها ،دایيها،خالهها ،برادران ،و خواهران و نیز اعضای جامعه مذهبي بسیار استقبال مي شوند 5.بنا به
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سنت و برای بهتر کردن زندگي زن و مرد بهتر است که حتي در صورت نداشتن اختالف ،سالي یک بار در طول
زمان مقدس خاصي ،توافق نامه ازدواج خود را بیرون بیاورند و با هم بررسي کنند که در کجا سست و وظیفه-
نشناس بودهاند .آنها در ذهن خود وقایعي را مرور ميکنند که همچنان به صورت سمسکارههای منفي زندگي
زناشویشان را به لرزه مياندازد و با تواضع معذرتخواهي ميکنند و درخواست بخشش و راه چاره مينمایند.

1

تشریفات مراسم عروسی
بعد از گذر روزهای نامزدی و آمادگي خانواده های طرفین روز عروسي تعیین ميگردد .زمان عروسي گاه بهطور
قراردادی بر اساس موقعیتشناسي خانوادهها و گاه به کمک تقویم نجومي و برهمن خانواده ،روز مبارکي را برای
ازدواج تعیین ميکنند .با رسیدنِ موعدِ تعیینشده ،سمسکارهی عروسي شروع ميسود .این سمسکاره شامل چند
بخش مهم و برخي جزئیات و حواشي نه چندان ضروری ميباشد که به ترتیب ارائه ميگردد .تقریبا ميتوان گفت
همه اشکال ازدواج دربردارنده این چند آیین هستند :هدیهدادن به دختر ،دستها را محکم گرفتن یا دادن حلقهها،
خواندن حکمتهای ودهی ،قدم زدن دور آتش ،هفت قدم ،و به خانه رفتن.
هرچند برخي از آیینها در هر منطقهیي فرق دارد ،اما آداب ذکر شده همهجا یکساناند و هسته مراسم را
تشکیل ميدهند .مراسم واقعي ازدواج در ضیافتي به اوج خود ميرسند که اغلب آن قدر مجلل است که خانواده-
های فقیر وامهای کمرشکني ميگیرند تا از عهدهی مخارج برآیند و برای تمام کساني که انتظار دارند دعوت
شوند غذا تهیه کنند .با توجه به موقعیت میزبان ،اسب یا فیل تزیین شدهای باید اجاره شود ،رقاصان و نوازندگان
باید مهمانان متعدد را سرگرم کنند و همچنین هزینهای به برهمنان به خاطر اجرای مراسم پرداخت شود .مراسم از
منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت است ،اما هر جایي الگوی خاصي را دنبال ميکنند که پرمعني و به آداب و
رسوم باستاني متکي است.

2

آیین ازدواج را روحاني خانواده که به طبقهی برهمن تعلق دارد به جا ميآورد .روز عروسي ،داماد معموالً
همراه با دوستان و خویشان فراوان به خانه عروس ميرود .عروس لباس قرمز براق ميپوشد که نماد عشق و ایمان
است ،و داماد لباس سنتي سفید که نماد پاکي و آرامش است .داماد وارد خانه پدر عروس ميشود .ورود به خانه
با اتفاق همراهان انجام ميگیرد .والدین عروس دست عروس و داماد را در دستان هم ميگذارند .بنا بر گزارشي
دیگر پدر داماد از پدر عروس ميخواهد که دست عروس را در دست وی گذارد ،آنگاه دست داماد را نیز
گرفته و در دست عروس ميگذارد و رسما آن را به داماد پیشکش ميکند 3.پس از آن مراسم انتقال مسئولیت
اجرا ميشود که در آن مسئولیت عروس از پدرش به داماد منتقل ميشود .داماد دست عروس را ميگیرد و اعالم

.
.
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ميکند« :من دست تو را برای ازدواجي سعادتمند ميگیرم ،پس با من ،شوهرت ،ميتواني به سن پیری برسي».
اُلفت و نزدیکي این ازدواج با اجرای مراسم لمس قلب بدین صورت انجام ميشود که داماد قلب عروس را لمس
ميکند و زیر لب دعایي برای تقدس ازدواج ،فکر و قلبشان زمزمه ميکند .برای تصویب تعهد به ازدواج ،زوج
سه مرتبه دور آتش مقدس ميچرخند .در همین حال داماد دعایي 1ميخواند و در مراسم تلقیح منتره عوض مي
شود.
این منم ،آن تویي ،تو آني ،من اینم ،من آسمانم ،تو زمیني .من سامهوده هستم ،تو ریگ ودهای .بیا ،اجازه بده
با هم ازدواج کنیم ،بیا نطفههایمان را یکي کنیم .بیا فرزنداني به دنیا بیاوریم .بیا پسراني با طول عمر زیاد داشته
باشیم .عزیز یکدیگر و روشنایي هم باشیم ،افکارمان مشتاق هم باشد .باشد که صد سال با هم زندگي کنیم.

2

معموالً ،این آداب را جلوِ یک آتشدان آجری بهجا ميآورند .برهمن با عروس ،داماد ،و پدر و مادر عروس و
داماد ،کنار آتش ،یا آگني ،مي نشیند .خانواده و دوستان دعوت شده ،دور این گروه حلقه ميزنند در حالي که
برهمن آداب ازدواج را به جا ميآورد .در آیین عروسي ،مثل پوُجا ،ناقوس ميزنند ،سرودهای وِدایي ميخوانند،
و گلهای معطر ،روغن حیواني ،غلّه نپخته ،و خیلي چیزهای دیگر از این نوع مواد را به صورت افشاني به اگني
ميریزند.

3

آتش مقدس چون شاهدی برای پیمانشان و پیوستن درمه است ،عروس پیشکشهایي چون دانه غالت و
روغن حیواني به آتش تقدیم ميکند که نماد کامیابي و باروری وصلت عروس و داماد هستند .عروس در حالي
که دانهها را تقدیم ميکند دعا ميکند« :همسرم زندگي طوالني داشته باشد و خاندانم رونق یابد .امیدوارم این
دانهها کامیابي را برای ما و وصلتمان بیاورد ».هر بار که داماد پاهای عروس را روی سنگ مي گذارد ،این کلمات
را تکرار ميکند« :روی این سنگ پا بگذار ،همچون سنگ استوار باش ،بر دشمنان غلبه کن ،دشمن را لگدمال
کن ».سپس تازه داماد بر روی دستان عروس روغن حیواني مي ریزد ،برادر عروس نیز سه بار دانه های برنج را بر
روی دستان آن ها ميریزد .تازه داماد روبان موی عروس را باز ميکند و این کلمات را ميگوید« :من تو را از
بندهای وَرونه رها ميکنم ».پس از آن مراسم قرباني آتش یا مراسم هفت قدم را اجرا ميکنند ،بسیاری عقیده
دارند برای اینکه ازدواج قانوني باشد باید این آیین انجام شود .عروس همراه داماد هفت قدم برميدارد و هربار
پای راست خود را بر کُپهای از دانههای برنج قرار ميدهد و ميگوید «:امیدوارم یک قدم برای قدرت ،یک قدم
برای توانایي ،یک قدم برای ثروت ،یک قدم برای خوشبختي ،یک قدم برای اوالد و یک قدم برای اوقات خوب
برداری .امیدوارم با قدم هفتم با من دوست شوی! امیدوارم به من وفادار باشي .بیا پسران زیادی به دنیا آوریم.

.
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امیدوارم آنها عمر درازی داشته باشند» .برهمني که مراسم را اجرا ميکند سر عروس و داماد را نزدیک هم مي
آورد و آنها را با آب تر ميکند .طي این مراسم عروس به موازات داماد مي ایستد و پای راست خود را روی
سنگ آسیابي ميگذارد ،که نمادی از نیروی دروني زن و تعهد محکماش به ازدواج و وظایفش در مقام زن است.
سپس به آفتاب نگاه مي کنند و به ستاره قطبي خیره ميشوند .در این مراسم عروس دعاهایي زمزمه ميکند:
«درخانواده شوهرم پایدار باشم»« ،همسرم سالها زنده باشد و فرزند به دنیا بیاورم ».در واقع عروس با نگرستین به
خورشید پاکدامني خود را اظهار ميکنند .با باالرفتن از سنگ تعهد و وفاداری خود را به پیماناش اعالم ميکنند
و با خیره شده به ستارهی قطبي که نماد ثبات است ،استواری خود را نشان ميدهند.

1

گرهزدن ریسمان یا گردنبند
2

امروزه مراسم بستنِ گردنبند یا منگَلهسوتره که بنا بر اعتقاد آنان گرهزدنِ سعادت است ،یکي از برجستهترین
آیینها در این سمسکاره است .نوع منگَلهسوتره با توجه به طبقهها ،خویشاوندان ،مناطق ،قدرت مالي و گروههای
مذهبي متفاوت است .گردنبند ممکن است ریسمان کتاني ساده باشد که در زردچوبه خیسانده ميشود تا به رنگ
طالیي درآید ،یا گردنبند محکم طالیي باشد ،یا به ظرافت یک رشته نخ سیاه باشد که سنگ های طالیي رنگ و
مهرههای سیاهرنگ آن را آراستهاند .به عنوان آخرین مرحلهی مراسم ازدواج ،داماد منگَلهسوتره را به نشانهی
خوشبختي و سعادت و منزلت و آبروی عروس ،دور گردن او ميبندد .این رسم خاص در دستورالعملهای
مربوط به مراسم ازدواج در متون کهن سنسکریت دیده نشده پس منترههای سنسکریت معموال با اهدای ریسمان
ازدواج همراه نیستند .منگَلهسوتره یکي از برجستهترین نمادهای ازدواج است که زنان هندو دارند و کاربرد آن
شبیه حلقه ازدواج است که زنان در دیگر فرهنگها استفاده ميکنند .وقتي شوهر ميمیرد معموالً زن منگَلهسوتره
و دیگر زیورآالت را که نشانه خوشیمني ازدواج است را در ميآورد 3.نزد شیواییان هنگامي که تمام توافقات
حاصل شوند مادرِ پسر ،دختر را با یک گردنبند طال آرایش ميکند .پسر و دختر هدایایي همچون حلقههای
نامزدی را رد و بدل ميکنند .سپس در حضور بزرگترهایشان ،تعهداتشان را به یکدیگر ميخوانند.
آیینهاي خوشآمد گویی و ورود به خانه
خوشآمد گویي در ازدواج شامل یک جشن بزرگ است که معموال تازه عروس و داماد تمرین مهماننوازی مي
کنند ،این یکي از وظایف پرهیزکارانهی صاحبخانههاست و ملزم به انجام آن هستند .معموال عروس و داماد از
تکتک مهمانان پذیرایي ميکنند و در ظرف هر مهمان مقدار زیادی روغن حیواني ميریزند 0.مرحله بعدی این
سمسکاره ،فرآیندی است شامل سفر تشریفاني به خانهای که زوج صاحب آن ميشوند .وقتي عروس وارد خانه
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ميشود ،ابتدا برای خوش یمني با پای راست به ظرفي از برنج یا گندم که در آستانه در قرار گرفته ضربه ميزند،
که نمادی از کامیابي و زایایي این زوج است .پس از آن ،عروس به خانواده وارد ميشود .ورود عروس به خانهی
جدیدش را خوشآمد ميگویند؛ این خوشآمدگویي اغلب توسط اعضای خانواده شوهر انجام ميشود و یکي از
زنان خانواده به او تبریک ميگوید .سپس طبق سنتهای خانوادگي یا منطقهای مجموعهای از مراسم زنانه اجرا
ميشود .در سال های اخیر ،آیین ورود به خانه معطوف به خیرات و تضمین کننده باروری عروس جدید است .در
گزارشي ذکر شده است که عروس در حال ورود به خانهاش است بگوید« :امیدوارم شادی شما در اینجا با پسران
و دخترانتان افزایش یابد 1».با هر هدیهای که داماد ميدهد دعا ميکند« :پرجاپتي برایمان فرزند خلق کند 2».امروزه
اندکي از خانوادهها مراسم قرباني را که نیازمند آتش خانگي است بهجا ميآورند 3.البته برخي معتقدند که در
ابتدا عروس به خانه خود وارد نشود و سه شب بعد از مراسم عروسي را در خانه پیرزني برهمن که شوهر و بچه-
هایش زندهاند سپری کند.

0

متون کهن برای تازه عروس و داماد یک دوره سه روزه روزهداری ،ریاضت ،و تجرد را توصیه ميکنند و به
دنبال آن در روز چهارم به طور رسمي وارد زندگي ميشوند که زوج در آن مسئولیتهای وقف همدیگر بودن و
سازندگي و زایش را متعهد ميشوند.همچنین در منابع به یک روزه سکوت اشاره شدهاست که وقتي عروس دب
اکبر را ببیند ،او باید سکوتش را با گفتن این جمله بشکند «:امیدوارم شوهرم عمر طوالني داشته باشد ،امیدوارم
برایش فرزنداني به دنیا آورم ».داماد با لمس قلب عروس دعا ميکند« :خدایان قلب های ما را متحد کنند 5».با این
اتحاد قلبي تازهداماد برای اولین بار آتش مقدسشان را روشن ميکند .عروس روی پوست گاو مي نشیند و اولین
دلمه به او داده مي شود تا با این ذکر بخورد«:امیدوارم تمام خدایان قلب های ما را یکي کنند ».زوج غذا را با هم
تقسیم مي کنند و مراسم عروسي را به پایان ميرسانند 0.با اتمام گزارش سمسکاره ازدواج نکات مهمي از رسوم و
حواشي آییني این سمسکاره قابل طرح ميباشد.
فرهنگ غذا و لباس مهمانان
در متون شیوایي تاکید شده است که در طول جشن عروسي یا مراسم مربوط به آن ،از رژیم غذایي گیاهخواری
به هیچ وجهي نباید چشمپوشي کرد .گوشت و غذاهای غیر گیاهي نباید مصرف شوند ،حتي برای خوشنود کردن
مهماناني که از سایر مذهب ها یا جوامع هستند .همچنین باید از تمام هندوهای شرکت کننده درخواست شود که
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لباس هندویي رسمي بپوشند.

1

حمایت از دختر
قوانین هندویي تاکید زیادی بر حمایت از دختری که به خانه بخت ميرود دارند ،لذا در منابع شیوایي آمده است،
زماني که ازدواجي انجام ميشود  ،این وظیفه والدین شوهر است که از این ازدواج پشتیباني کرده و خانهای برای
دختر جدیدشان مهیا کنند .برخي منابع متاخر حضور عروس در خانه پدر داماد را نوعي استعمار تلقي نموده و
اشاره مينمایند که در جامعه مدرن هندو و خصوصا در انجمن شیواییان قابل قبول نیست که از سنت ظالمانهای
تبعیت کنند که در آن دختر تحت تکفل و سرپرستي کامل خانواده پسر قرار بگیرد و به ندرت به وی اجازه
مالقات خانواده خودش داده شود .این وظیفه خانواده عروس است که بر حمایت او نظارت کنند و توانایيهای
زوج را برای زندگي با یکدلي و توافق مشاهده نمایند ،در حالي که به آن ها این آزادی را ميدهند که در خانه
جدید خود مشکالتشان را با هم حل کنند.

2

اگر دختر مورد سوء استفاده فیزیکي قرار بگیرد ،خانوادهاش باید درِ خانهشان را برای بازگشت او باز کنند و
به او پناه ،آرامش و تسلي بدهند و تعهدات قابل اعتمادی را از شوهر بگیرند ،مبني بر این که این مشکل دیگر
اتفاق نخواهد افتاد.

3

وظایف زن در حفظ خانواده و ابراز وفاداري با رسم ساتی
در سنت هندویي وفادارترین زن کسي بود که خود را در خرمن مرده سوزان شوهرش قرباني کند .عدهای ریشهی
این رسم را در اسطوره سَتي ميدانند 0.سَتي همسر شیوا به خاطر بيحرمتي که به شوهرش ،شیوا ،کرده بودند خود
را در آتش قرباني انداخت و خودکشي کرد .آیین سوزاندن زن هنگام مرگ شوهر نماد وفاداری است .امروزه
اگرچه از نظر قانوني این رسم ممنوع شده است اما همچنان در بعضي مناطق انجام ميشود .در مکانهای زیارتي،
بیوه های زیادی مابقي عمرشان را در معابد و تشکیالت مذهبي سپری مي کنند و دعاهای طلب برکت را برای
ثروتمنداني که برای آن ها غذا و سرپناهي فراهم ميکنند ،ميخوانند.

5

شریعت منو اظهارات دلنشیني در خصوص مادر دارد که الههی خانه است و ایزدان خانه را که به زن احترام
ميگذارند غرق در شادی ميکنند 0.وی خانهای را که در آن روابط زنانه کامال مورد احترام واقع نميشود ،لعنت
ميکند و بیان ميکند آن خانه چنان نابود ميشود که گویي سحر و جادو آن را ویران کرده است .خانوادهای که
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شوهر از همسرش راضي است و همسر از شوهرش راضي است مطمئنا شادی پایدار خواهد بود.

1

از طرفي دیگر ،منو همچنین مردان را در مقابل زن افسونگر جاودانه هشدار ميدهد 2و حکمهایي بیان مي کند
که زن نباید مستقل باشد .زن در دوران کودکي ،باید مطیع پدرش باشد ،در جواني مطیع شوهرش و وقتي
سرورش بمیرد ،مطیع پسرش باشد .او نباید از شوهرش جدا شود .زن وفادار باید همواره شوهر را همچون ایزد
بپرستد 3.زن باید همیشه شاد ،ماهر در امور خانه ،دقیق در تمیز کردن وسایلاش ،صرفه جو در هزینه ها و وفادار به
شوهرش باشد ،تا زماني که شوهرش زنده است یا اینکه خودش بمیرد.

0

اهمیت آمیزش و تولید نسل
بنا بر گزارشهای رسوم و آیینهای هندویي به نظر ميرسد هدف غایي ازدواج آمیزش و تولید نسل باشد .بنا به
اعتقاد آنها باروری و کامیابي در ازدواج همیشه بزرگترین مسئله مهم در فرهنگ هندو بوده است .بنابراین
خانوادهها ب رای انتخاب شریک زندگي برای دخترها و پسرهایشان بسیار مراقبت مي کنند .طبق اسناد معتبر هندو،
زن ازدواج نکرده -یا زني که در طول چرخه باروریاش آمیزش جنسي نداشته -مثل زمین حاصلخیزی است که
نیروی بالقوه موفقیتاش هدر ميرود .چنین هدر رفتني ،گناه است و به نظر عدهای از صاحبنظران در موازات
سقط جنین است .زیرا فرزندان تسلسل خانواده را تضمین ميکنند و به اجداد خانواده کمک ميکنند تا به بهشت
بروند و در زندگي بعدی تناسخ بهتری داشته باشند.

5

تک همسري یا چند همسري و طالق
ظاهرا قانون سنتي هندوها به مرد این اجازه را ميداده که تا چهار همسر بگیرد.اما قانون امروزی ،قانون تک-
همسری است .قانون ازدواج هندوها که در سال  1155پس از سالها تالش ،و با وجود مخالفت بسیاری از
هندوهای سنتي ،توسط دولت هند به تصویب رسید و با اصالحاتي چند در سال  1100به قانون رسمي ازدواج
برای هندوها تبدیل شدهاست .این کار به قانون ازدواج هندوها ،که در چندین شکل منطقهای وجود داشت،
وحدت بخشید و همچنین با به رسمیت شناختن ازدواج غیرمذهبي و مجاز دانستن طالق به تقاضای زن به قانون
غربي مدرن نزدیکتر شد.

0

مطابق برخي رسوم قبایل هندویي مرد ميتواند دوباره با زني از زیرکاست (زیر طبقه) خودش ازدواج کند.
همچنین ،اگر زن و شوهر بچهدار نشدند مرد ميتواند مجددا ازدواج کند .ازدواج دوم معموالً آشکارا انجام نمي-
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شود زیرا سبب بروز مشکالتي برای بچههای این ازدواج ميشود .فراتر از ازدواج چند همسری ،مهابهاراته جامعه-
ای را توصیف ميکند که در آن چند شوهری رواج داشت .دروپدی 1زني است که همسر پنج برادر از طایفهی
پاندِوَه 2شد .این رسم در میان چند قبیله در تپههای اطراف تِهریگَروال 3نیز همچنان رواج دارد 0.چندهمسری گاه
در جنوب هند و در مناطق اطراف کوههای هیماالیا دیده ميشود.

5

بنا بر آنچه که در خصوص اهمیت تحکیم بنیان خانواده ذکر گردید ،در آیین هندو ،طالق از نظر قانوني
مجاز است اما به ندرت اتفاق مي افتد .جدایي قانوني است اما امری ناپسند است و در صورتي امکانپذیر است که
خانواده دختر ،دختر را بازگردانند.

0

نتیجهگیری
در این نوشتار به بررسي آیینهای گذار در سنت شیوایي پرداخته شد .بنا به تعریفي که ارائه گردید ،آیینهای
گذار مجموعه آیین های بودند که هر فرد در گذر از یک مقطع زندگي به مقطع دیگر انجام ميدهد ،یا برایش
انجام ميدهند؛ به عبارت دقیقتر ،مناسک گذار ،دستهای از شعایر هستند که گذر شخص را از یک مرحله ،نقش
و یا از یک موقعیت اجتماعي به مرحله دیگر مشخص ميکند ،و تجربههای فرهنگي و انساني را با تقدیر زیستي،
تولد و تولیدمثل و مرگ ،ادغام ميکند .این مناسک که در همه گروهها بین جوان و پیر ،مونث و مذکر ،مرده و
زنده تمایز ميگذارد ،در چهار مقطع آییني شامل ،تولد ،تشرف ،ازدواج و مرگ انجام ميشود.
در کتب سنتي هندوها و گزارشهای منقول از آن ،بیش از  04آیین فهرست شدهاست .تقریباً ميتوان گفت
هندوئیسم دارای یکي از گستردهترین نظامهای آیینهای چرخهی زندگي است .این سنت ،آیینهای گذار لحظه-
های حساس و مهم در زندگي انسان را از تولد تا مرگ مشخص ميکند ،البته امروزه تقریبا  10سمسکاره در
زندگي آنها جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان سعي در انجام آن دارند.
در خصوص دین شیوایي نیز اشاره گردید که شیواییان به عنوان یکي از شاخههای هندوییزم میراثدار بخشي
از این آداب و رسوم یا سمسکارههای متعدداند .این سنت با شاخههای دیگر هندویي در انجام سمسکارههای
مرسوم اشتراک پرمعنایي داشته و فقط در نحوه برگزاری برخي از آنها با دیگر فرقهها تفاوت دارد و یا برای
توضیح فلسفه وجودی آنها تفسیر خاص خود را ارائه ميکند .به طور کلي هدف از برگزاری این مناسک در این
سنت ،رسمیت دادن ،متبرک ساختن ،تعیین وظایف و حقوق افراد ،حفظ پیروان در مقابل آثار زیان بخش محیط

1. Draupadī.
2. Pāņdava.
3. Tehrī Garhvāl.
.

, p.

4. Klaus K. Klostermaier,
.

5. Axel Michaels, p.
.
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و در نهایت ارتباط سازنده افراد با ایزدان است.
سمسکاره ازدواج شامل مجموع آداب انتخاب همسر تا انجام اعمال زناشویي است ،در این مرحله از زندگي،
مرد نمادی از ایزد شیوا و زن نمادی از ایزدبانویِ شکتي است ،ازدواج و پیوند آنها نیز جلوهای از ارتباط و پیوند
شیوا با شکتي است .جوان شیوایي برای نخستین بار پس از ازدواج همهی عقاید خود درباره شکتي و ارتباط شیوا
و شکتي را عمال ادا ميکند؛ به گونهای که زن و مرد خود ر ا در نقش شیوا و شکتي ميیابند .در تعهد کتبي که
هر دو پیش از ازدواج مينویسند و پس از ازدواج نیز به مناسبهای مختلف به آن مراجعه ميکنند ،نماد کاملي از
اعتقاد آنها به آموزههای شیوا و شکتي است به گونهای که اگر یکي از زن و مرد در انجام وظایف و تعهداتش
کوتاهي کند ،مثل این است که در مقابل ایزدان کوتاهي کرده است .مرد پس از ازدواج عقیده و احترامش به
شکتي قویتر ميشود ،همسرش را چون شکتي ميبیند ،وقتي که به همسرش احترام ميگذارد و منزلت او حفظ
ميکند گویي به شان و مقام شکتيِ شیوا احترام گذاشته است ،زن نیز مرد را چون خدای خود ،شیوا ميداند و
انجام اوامر او را مثل انجام وظیفه در مقابل شیوا تلقي ميکند.
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