
VI -  بھ عنوان ادبیاتوداھا  

  یك سرود آفرینش - ودا - ریگ - »ودا«چھار - خطنویسي - سانسكریت و انگلیسي

زبان ھند و آریایي، از لحاظ ما، باید مورد توجھ خاصي قرار گیرد، زیرا سانسكریت یكي از كھنترین 
ي كھ بھ وقت. است كھ زبان انگلیسي ھم بھ ھمان گروه تعلق دارد» ھند و اروپایي«زبان گروه زبانھاي 

  شباھت میان ارقام، اصطالحات 

توجھ كنیم، بھ نوعي  -شده كھ فعل ربطي نامیده - دھندة زبانھاي سانسكریت، یوناني، التین، و انگلیسي
فاصلة عظیم زماني و مكاني، میان این زبانھا رغم  بریم كھ، علي ارتباط و پیوستگي فرھنگي پي مي

تر از  كاملتر از یوناني، پردامنھ«احتماال این زبان باستاني، كھ سر ویلیام جونز آن را . موجود است
آنھا بھ چھ . اي مھاجمان آریایي نبوده است دانستھ، زبان محاوره» التیني، و بسیار منصحتر از ھردو

توان فرض كرد كھ خویش نزدیك آن زبان  دانیم؛ فقط مي ره چیزي نميزدند؟ در این با زباني حرف مي
ھایي از یك زبان  ھا نشانھ سانسكریت وداھا و حماسھ. فارسي كھن است كھ اوستا بھ آن نوشتھ شده است

باستاني و ادبي با خود داشتند، از اینرو فقط زبان دانشمندان و برھمنان بود؛ خود واژة سانسكریت بھ 
در عصر ودایي مردم نھ بھ یك زبان، بلكھ بھ زبانھاي . ه، خالص، كامل، و مقدس استمعني آماد

ھند ھرگز یك زبان نداشتھ . اي یك گویش آریایي خاص خود داشت ھر قبیلھ گفتند؛  گوناگوني سخن مي
  .است

قرن ھشتم  در. اند اي در كار نیست كھ نشان دھد مؤلفان آنھا با خطنویسي آشنا بوده در وداھا ھیچ اشاره
م بود كھ بازرگانان ھندي، كھ احتماال دراویدي بودند، گویا یك خط سامي را كھ بھ خط فنیقیھا  یا نھم ق

شباھت داشت، از آسیاي باختري بھ ھند آوردند؛ و ھمة الفباھاي بعدي ھند از این خط، كھ ھندیان آن 
دود بھ مقاصد بازرگاني و اداري گویا خطنویسي قرنھا مح. نامند، مشتق شده است مي» خط برھما«را 

آنان كھ این ھنر بنیادي را «آمد؛  بود؛ و چندان توجھي براي استفاده از آن در ادبیات بھ عمل نمي
رسد كھ حتي كتابھاي بودایي ھم پیش از  بھ نظر نمي» تكامل بخشیدند بازرگانان بودند نھ برھمنان؛

  . م نوشتھ شده باشد قرن سوم ق

تا پیش از آنكھ ھواي (براي ما، كھ . ھاي آشوكاست ھاي موجود ھند ھمان كتیبھ كھنترین سنگنبشتھ
قرنھا اندیشیدنمان از راه چشم و با نوشتھ و چاپ بود، ) پیرامونمان از كلمات و موسیقي انباشتھ شود

فھمیدن این نكتھ دشوار است كھ چگونھ ھند، آگاھانھ، دیري پس از آنكھ نوشتن را آموختھ، باز بھ 
ھاي كھن انتقال سیھ بھ سینة تاریخ و ادبیات چسبیده است، یعني بھ ھمان راه از برخواندن و  ان شیوهھم

خواندند بزرگ  ھا سرودھایي بود كھ ھمپاي نسلھایي كھ آنھا را مي وداھا و حماسھ. بھ حافظھ سپردن
اعتنایي بھ خطنویسي  دم ھند از ھمین بي بیخبري ما از سپیده .چشمشدند؛ اینھا براي گوش بود، نھ  مي

  .ناشي شده است

پس این وداھا، كھ تقریبًا تمام فھم ما دربارة ھند آغازین از آن مشتق شده، چیستند؟ واژة ودا بھ معني 
را بھ ھمة علم مقدس » ودا«ھندیان . است[ دانشنامھ]= » كتاب دانش«و در اصطالح  است؛» دانش«

تر از آرایش و  آشفتھ. كنند؛ ودا، مثل كتاب مقدس، بیشتر ادبیات است تا كتاب دوران كھن اطالق مي
  :امروزه از وداھاي فراوان فقط چھار ودا در دست است. دي این مجموعھ چیزي وجود نداردبن تقسیم

  ودا، یا دانش سرودھاي ستایش؛  -ریگ.1
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  ودا، یا دانش آھنگھا؛  -سامھ.2
  ودا، یا علم اوراد قرباني؛  - یجور.3
  . ودا، یا علم اوراد سحر -اثروه.4

  :شود ميھر یك از این چھار ودا خود بھ چھار بخش تقسیم 

     

  ، یا سرودھا؛ ھا منتره.1
  ھا، یا جنگ آیینھا و نمازھا و افسونھاي برھمنان؛  برھمنھ.2

  نشین؛ براي زاھدان جنگل» نصوص جنگلي«ھا، یا  آرنیكھ -3

  .فیلسوفانبراي  اوپانیشادھا، كھ گفتگوي پنھان است -4

» ودا -ریگ«. فقط یكي از وداھا بیشتر بھ ادبیات تعلق دارد تا بھ دین و فلسفھ، یا بھ سحر و جادو
اگون مورد سرود یا مزامیر ستایش، دربارة موضوعات گون 1028نوعي جنگ دیني است كھ از 

دم، زمین، و مانند  خورشید، ماه، آسمان، ستارگان، باد، باران، آتش، سپیده - پرستش ھند و آریاییھا
عمر است؛ اغلب این سرودھا درخواستھاي واقعي گلھ، محصول، و طول  .استفراھم آمده  -اینھا

برخي . رسد؛ چند تا از آنھا بھ شیوایي و زیبایي مزامیر است دستة كوچكي از آنھا بھ مرز ادبیات مي 
در یك سرود، از . زدگي طبیعي كودكان باشند، مثل شگفت از آنھا ساده و بھ صورت شعر طبیعي مي

ي این سؤال بھ میان آید اظھار تعجب شده است؛ در سرود دیگر اینكھ شیر سفید از گاوھاي سرخ مي
پرسند  افتد؛ در سرود دیگري مي كند با سر بھ زمین نمي آمده كھ چرا خورشید چون شروع بھ افول مي

» .كنند آبھاي رخشان ھمة رودھا، كھ بھ یك اقیانوس جاري ھستند، ھیچ گاه آن را پرنمي«چگونھ 
  :، بر سر جنازة رفیقي است كھ در نبرد بھ خاك افتاده استتاناتوپسیسسوگسرودي، بھ سبك 

  كشید گرفتم از دست مرده كماني را كھ او مي

  .تا ما را فرامانروایي، نیرومندي، و شكوه آورد

  تو آن جا، ما این جا، توانگر از دودمان پھلوانان،

  .را فرو خواھیم شكستھمة ھجومھاي ھر دشمني 

  بھ سینة خاك، بھ مادر، نزدیك شو،

  ترین است؛ این خاك تا دورھا گسترده است و دلخواستھ

  چون پشم براي دھندگان پرسخاوت،[ است]جوان و نرم 

  .بشود كھ تو را از دامان زوال دور داراد

  اي خاك، گشاده باش، بر او سخت مفشار،
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  مھرآمیزي او را خوشامدگوي؛آسان بدو نزدیك شو، با یاري 

  دارد بھ كردار مادري كھ با جامة خویش پسرش را پنھان مي

  . تو نیز، اي زمین، ھمین گونھ این مرد را كفن درپوش

اي است میان نخستین پدر و مادر  پرده گفتگوي بي) 10. 10ودا؛ - ریگ(یكي دیگر از این شعرھا 
نشیند كھ بھ رغم حرمت  یمي زیر پاي برادرش مي. انبشر، یعني یمھ و یمي، دو برادر و خواھر توام

یمھ با . گوید كھ او فقط خواھان استمرار نسل است االھي زناي بامحارم، بیاید با او زندگي كند، و مي
گیرد، و آخرین تیر  اي را بھ كار مي یمي ھر انگیزه. كند ھاي عالي اخالقي پافشاري مي تكیھ بر شالوده

سرانجام  این داستان آن طوري كھ بھ دست ما رسیده، بي. یمھ را ناتوان بخواندتركشش ھم این است كھ 
» سرود آفرینش«واالترین شعرھا یك . است، و خود باید از شواھد و قراین در این باره قضاوت كنیم

آور است، كھ در آن یك ھمھ خدایي لطیف، حتي یك شكاكیت پارسایانھ، در كھنترین كتاب  حیرت
  :شود قوام نمودار ميترین ا مذھبي

  .»بودن«بود نھ » نبودن«نھ [ در آغاز] 

  نھ ھوا بود، نھ آسمان آنسوي آن،

  چھ پنھان بود؟ كجا؟ در پناه كھ؟

  پایان ژرف آنجا بود؟ و آب بي

  نھ مرگ بود نھ بیمرگي؛

  و نھ از روز؛[ بود]نھ نشاني از شب 

  :دم بيدم زد، [ بھ نیروي ذاتي، یا طبیعت خودش]= آن یك بھ خود 

  .ھیچ نبود جز آن كھ آن سوي است

  تاریكي بود نخست، پوشیده در تاریكي؛

  .ھیچ نشانة شناختن، این ھمھ آب بود بي

  شد، پوشیده در تھي بود، آن، كھ مي

  .پدید آمد» تف«آن یك بھ نیروي 

  :درشد» یك«بھ آن » كام«در آغاز 

  .كھنترین تخم بود، ساختة جان
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  جستند، ر دلھاي خود ميفرزانگاني كھ با فرزانگي د

  .دریافتند» نبودن«را در » بودن«بند 

  :پرتو آنھا روشنایي را بر تاریكي گسترد

  بر باال بود یا بھ زیر؟» یك«اما آن 

  :نیروي آفریننده آنجا بود، و نیروي بارآور

  .زیر، نیرو بود و باال، انگیزه

  داند؟ كھ آن را اینجا بازخواھد گفت؟ كھ بھ یقین مي

  زاده شد، و این آفرینش از كجا آمد؟ از كجا

  :خدایان پس از آفرینش این جھان زاده شدند

  داند كھ آن از كجا برخاستھ است؟ پس كھ مي

  داند كھ آفرینش از كجا برخاستھ است؛ كس نمي ھیچ

  :او آن را پدید آورده است یا نھ[ داند كھ آیا نمي]و 

  نگرد، آن كھ آن را در برترین آسمان مي

  . داند داند، یا شاید او ھم نمي تنھا او مي

براي مؤلفان اوپانیشادھا این مانده بود كھ این مسائل را بگیرند، در این اشارات باریك شوند، و آنھا را 
  .ترین نمونھ، و شاید ھم بزرگترین محصول جان ھندي، بسازند و پرداخت كنند بھ شكل برجستھ

VII - فلسفة اوپانیشادھا  

 -رستگاري - وصف خدا - ھماني آن دو -برھمن -آتمن - عقل در مقابل شھود -موضوع آنھا - امؤلفان آنھ
  نظر امرسن دربارة برھما -تأثیر اوپانیشادھا

بخش  اي چون اوپانیشادھا تا این حد سودمند و تعالي در تمام جھان ھیچ مطالعھ«: شوپنھاور گفتھ است
اینجا، سواي قطعات اخالقي » .گ من ھم خواھد بودتسالي زندگاني من بوده، و تسالي مر. نبوده است

توان یافت؛  كھنترین فلسفھ و روانشناسي موجود نژاد ما را مي[ كھ در فصل ھشتم آمده] حوتپ -پتاح
آور انسان است، براي فھمیدن جان و جھان، و بستگي  اوپانیشادھا كوشش لطیف و صبورانة حیرت

  .باشند گي ھومر، و بھ ھمان نویي كانت مياوپانیشادھا بھ ھمان دیرین. میان آن دو
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پیش و نزدیك و «بھ معناي ) اوپھ( upaمركب است از یك جزء[ نشد اوپھ: در واقع]واژة اوپانیشاد 
تعلیم «یا » تعلیم پنھان«كم كم معني » نزدیك نشستن«این  .»نشستن«بھ معناي [ شد] sadو » كنار

  را گرفت، كھ استاد در نھان آن را بھ بھترین و محبوبترین » درونیان

ھ پارسایان و فرزانگان گوناگون ك استصد و ھشت تا از این گفتارھا در دست . سپرد  شاگردانش مي
اینھا نشان دھندة یك نظام فلسفي ھمساز نیستند، بلكھ عقاید،  .اند ساختھم  ق 500تا  800آنھا را از 

آنھا . اند   فھ و دین ھنوز بھ ھم آمیختھ، و درسھاي مردان بسیاري است كھ در آنھا فلس»ھا خالصھ«
كوشیدند آن واقعیت ساده و ذاتي را كھ بستر كثرت ساختگي اشیا است بفھمند، و با احترام با آن   مي

این متنھا پر است از سخنان مبھم و متناقص، و گاھي ھم مقدم بر تمام تندباد پرگویي . یگانھ شوند
نماید كھ حرفھاي تام   گاھي در آنھا سخناني ھست كھ ھمان اندازه عجیب و غریب مي است؛ھگلي 

  .گذارند  سایر براي معالجة زگیل؛ گاھي این كتابھا چون عمیقترین تفكر تاریخ فلسفھ در ما تأثیر مي

گاه در  مگر آنچھ گاه  دانیم، دانیم، اما از زندگي آنھا چیزي نمي ا مينام بسیاري از مؤلفان این كتابھا ر
الكیھ است كھ مرد است و  و ھا یكي یاجنھ ترین چھره در میان آنھا زنده. شود تعلیماتشان آشكار مي

یكي از . دیگري گارگي كھ زن است، و این افتخار نصیبش شده كھ درشمار قدیمترین فیلسوفان باشد
ھمكارانش در او بھ چشم نوآور خطرناكي نگاه . تر دارد والكیھ، زباني گزاینده ي یاجنھاین دو، یعن

والكیھ براي ما  یاجنھ. بالمعارض ساختند» درست پنداري«كردند؛ پیروانش از تعالیم او یك پایة  مي
ریي نشین شود؛ ھمسرش مت اي خلوت كند كھ چگونھ كوشید تا دو ھمسرش را رھا كند و فرزانھ بیان مي

توان آن نیرویي را احساس كرد كھ  خواھد كھ او را ھم با خود ببرد، در این خواھش او مي از او مي
  .ھند ھزاران سال با آن جویاي دین و فلسفھ بوده است

: خواست ترك خانمان كند، رو بھ ھمسرش متریي كرد و گفت والكیھ مي در آن ھنگام كھ یاجنھ
خواھم دار و ندارم را میان تو و ھمسر  مي. انھ بھ بیخانگي برومخواھم از خ متریي، من براستي مي«

  ».دیگرم، كاتیایني، قسمت كنم

اي سرور من، اگر ھمة زمین، پر از خواستھ، از آن من باشد، بھ من بگو كھ آیا من «: اما متریي گفت
  »با آن بیمرگ خواھم شد؟

د بود، ولي امید خلود از خواستھ چشم نھ، زندگي تو چون توانگران خواھ«: والكیھ پاسخ داد یاجنھ
  ».مدار

  كند چھ كنم؟ سرورم، آنچھ سرور من از خلود  من با آنچھ مرا بیمرگ نمي«: متریي گفت

  ».داند برایم بگوید مي

كنیم، و بھ  ایم، كجا زندگي مي از كجا آمده«. ناپذیر است موضوع اوپانیشادھا، ھمھ، راز این جھان فھم
آیا باید زمان، … شناسي، بھ ما بگو كھ بھ فرمان كھ اینجا ساكنیم كھ برھمن را ميرویم؟ اي آن  كجا مي

یا طبیعت، یا لزوم، یا تصادف یا عناصر را علت آن دانست، یا آن كس را كھ پوروشھ، یعني روح 
ثروت بسیار نبودند، بلكھ پاسخ پرسشھاي خود «ھند از این قبیل مرداني كھ طالب » برترین، نام دارد؟

خوانیم كھ شاھي دست از سلطنت  در میتري اوپانیشاد مي. خواستند، نصیب بسیار برده است مي» را
رود كھ ریاضت بكشد، دلش را براي فھمیدن صافي، و معماي جھان را حل  شوید و بھ جنگل مي مي
تو «شاه گفت . بھ نزدش آمد» دانندة دلھا«اي  شاه، پس از آنكھ ھزار روز ریاضت كشید، فرزانھ. كند
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دھد كھ  آن فرزانھ بھ او ھشدار مي» .داني، بھ ما ھم بگو آني كھ سرشت حقیقي آن معماي جھان را مي
كند؛ و در عباراتي كھ باید براي شوپنھاور، شوپنھاوري  اما شاه پافشاري مي» .چیزھاي دیگر بخواه«

گذرد،  اندیشة ھندي مي باشد، بیزاري از زندگي، بیم دوباره زاییده شدن را ، كھ بھ تیرگي در سراسر
  : گوید باز مي

اي است از استخوان، پوست، عضلھ، مغز  جوھر، كھ آمیزه اي سرور، در این تن بدبو و بي«
استخوان، گوشت، مني، خون، مخاط، اشك، آب بیني، مدفوع، ادرار، باد، زردآب، و بلغم، از 

فریب، ترس، نومیدي، رشك، برآوردن كامھا چھ حاصل؟ در این تني كھ گرفتار میل، خشم، آز، 
كنیم، پیوستن بھ آنچھ از آن بیزاریم، گرسنگي، تشنگي، ضعف و پیري، مرگ  جدایي از آنچھ آرزو مي

بینیم كھ تمام این جھان چون  و بیماري، اندوه و مانند اینھاست، از برآوردن كامھا چھ حاصل، و ما مي
از چیزھاي دیگر، … روند آیند و از میان مي مياین حشرات، این علفھا، و این درختھایي است كھ پدید 

غرقھ شدن زمین … خشكیدن اقیانوسھاي بزرگ، فروافتادن قلل كوه، انحراف ستارة ثابت قطبي است
در چنین دایرة وجودي چھ حاصل از برآوردن كامھا، كھ مرد چون آن كامھا را برآورد، … است

   ».شدبارھا بازگشت او بھ این جا، بھ زمین دیده خواھد 

چگونھ . پایي عقل است دھند چوبین اولین درسي كھ فرزانگان اوپانیشادھا بھ شاگردان برگزیدة خود مي
گیرد، ھمیشھ امیدوار است كھ عظمت تو درتوي  این مغز ناتوان، كھ با مختصر عمل حساب درد مي

بیحاصل  چیزي را دریابد كھ خود جزء بسیار ناپایداري از آن است؟ این بھ آن معنا نیست كھ عقل
پردازد خوب بھ كارمان  است، عقل ھم براي خود جایي دارد، و ھنگامي كھ بھ نسبتھا و اشیا مي

ماند؟ ما، در حضور آن حقیقت  آید؛ اما چگونھ در برابر ابدیت، بینھایت یا حقیقت بنیادین درمي مي
و این عقل، جوشد، سواي این حس  خاموش، كھ نگھدارندة ھمة نمودھاست و در ھر دانستگي برمي

  نیاز بھ عضو ادراك یا 

شود، نھ با ھوش سرشار، و نھ با دانشي  آتمن یا روح جھان نھ با علم یافتھ مي«كھ ھمانا آتمن است، و 
باشد كھ او جویاي … باشد كھ برھمن دانش را رھا كند و چون كودك شود،… آید كھ از كتاب بھ دست

برترین فھم، چنانكھ اسپینوزا گفت، » .بان استكلمات بسیار نباشد، زیرا كھ این خستگي محض ز
ادراك مستقیم و بینش بیواسطھ است؛ و چنانكھ برگوسن متذكر شده، شھود است، نگرش دروني جان 

برھمن متكي بھ خود، در «. توانستھ، بدقت بستھ است است كھ درھاي حس بیروني را، تا آنجا كھ مي
كند نھ بھ  بیرون باشند؛ از اینرو انسان بھ بیرون نگاه ميھایي پدید آورد تا رو بھ جھان  حواس روزنھ

) در درون(اي، با چشمان فروبستھ و آرزوي خلود، خود را در آن سو  اما فرزانھ. درون خود
  ».نگریست مي

نگري، مرد چیزي نیابد، این شاید درست نگري او را ثابت كند؛ زیرا اگر مردي در آن  ن اگر، با درو
انسان، پیش . زئي گم شده است، نباید منتظر باشد كھ آن جاویدان را در خود بیابدنمودي و ج[ جھان]

از آنكھ بتواند آن واقعیت دروني را دریابد، باید ھر كردار و اندیشة بد، ھمة آشوب تن و جان را از 
ي بھ اي روزه بگیرد، و فقط آب بنوشد؛ آنگاه، چنین بگوییم، جان از گرسنگ باید دو ھفتھ. خود بزداید

آرامش و خاموشي خواھد افتاد؛ حواس پاك و پاكیزه خواھد شد؛ روح، آرام بھ حال خود گذاشتھ خواھد 
شد تا آن اقیانوس بزرگ روان را، كھ خود جزئي از آن است، احساس كند؛ سرانجام فرد از ھستي 

نگرد خود  مي زیرا آنچھ در این نگرش دروني پاك. شود پدیدار مي» حقیقت«و » وحدت«ماند، و  وامي
فردي نیست؛ آن خود فردي فقط یك سلسلھ از حاالت مغز یا حاالت رواني است، فقط تني است كھ از 

ھمة » روان« ھمة خودھا،» خود«است، یعني  آتمن جوید آنچھ جوینده مي. درون بدان نگریستھ باشند
  .شوییم روانھا، و مطلق غیرمادي بیشكلي كھ ما چون خود را فراموش كنیم خویشتن را در آن مي
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یعني كھ ذات خود ما ھمانا تن یا جان، یا من فردي نیست، : است» تعلیم پنھان«پس، این نخستین گام 
است، یعني آن كھ ھمھ  برھمنگام دوم . نقش ھستي درون ما، یعني آتمن، است بلكھ عمق خاموش و بي

  ، غیر شخصي، در بردارندة ھمھ،  خنثيكند،  را سرشار مي

» روان نیافریده، پریشاني ناپذیر، و نامیرنده«، »ھست ھست«رفتني جھان است، بنیاد ھمھ، و ذات ناگ
ست؛ نیرویي است كھ پشت و زیر و زبر ھمة »روان روانھا«است، آتمن، كھ روان ھمھ چیز است، 

  .ایستد نیروھا و ھمة خدایان مي

  والكیھ چند خدا ھست؟ اي یاجنھ«سپس ویدگده ساكلیھ از او پرسید 

آمده است، یعني سیصد و سھ، و سھ ھزار و » سرود ھمة خدایان«مان اندازه كھ در ھ… «پاسخ داد
  ».سھ تا

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اما یاجنھ«

  ».سي و سھ تا«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اما یاجنھ«

  ».شش تا«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اما یاجنھ«

  .»دو تا«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ اما یاجنھبلھ، «

  ».یكي و نصفي«

  »والكیھ، براستي چند خدا ھست؟ بلھ، اي یاجنھ«

  » .یكي«

یا نیروي درون ما ھمان ) غیرفردي(روان . آتمن و برھمن یكي ھستند: گام سوم از ھمھ مھمتر است
ناپذیري در جان  ور خستگيآ اوپانیشادھا این تعلیم را با تكرار ماللت. روان غیرشخصي جھان است

، وراي ھمة شكلھا و حجابھا، یكي است؛ )یا عیني و ذھني(دروني و بیروني . دھند شاگرد رسوخ مي
آموزگاري آن را در این تمثیل . ایم یافتة خود، با خدا، چون ذات تمام اشیا، یگانھ ما، در واقعیت فردیت

  :كند مشھور بیان مي

  ».وراي از آن درخت انجیر بیا میوه«

  ».اینك میوه، اي استاد«
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  ».آن را ازمیان نصف كن«

  ».چنین كردم«

  »بیني؟ آنجا چھ مي«

  ».ھا را تقریبًا این ریزترین دانھ«

  ».یكي از آنھا را از میان نصف كن«

  ».چنین كردم«

  »بیني؟ آنجا چھ مي«

  »بینم چیز خاصي نمي«

بیني، این درخت بزرگ انجیر بھ  نمي اي عزیز، از این ذات لطیف كھ تو آن را در آنجا«: پدر گفت
» آتمن«این خود . این حقیقت است. است» ھمھ» «خود«عزیزم بدان كھ این ذات . وجود آمده است

  ».آن تو ھستي، شویتكیتو - »اس تت توم«. است

  ».اي استاد، باز ھم بھ من تعلیم بده«: پسر گفت

  » .باشد، پسرم«: پدر گفت

اینجا درسھاي دیگري . ذات اوپانیشادھا ھمین دیالكتیك كمابیش ھگلي آتمن و برھمن، و تركیب آنھاست
بھ رھایي  ، و نیز اشتیاقتناسختقریبًا در این گفتارھا، عقیده بھ . آموزند كھ ارزش ثانوي دارد ھم مي

خواھد كھ  والكیھ مي جنكھ، شاه طایفة ویدیھھ از یاجنھ. یابیم از این زنجیر سنگین تناسخھا را مي) مكشھ(
والكیھ پاسخش را با روشنگري  یاجنھ. شدن رھایي یافت توان از دوباره زاییده بھ او بگوید چگونھ مي

بودن رھا،  تواند از یك جزء فردي ميانسان، با زدودن مرتاضانة ھمة خواھشھاي خود، : دھد یوگھ مي
در اینجا شاه، كھ . شدن برھد گونھ، از دوباره زاییده و با سعادت عالي روان جھان یگانھ شود، و، بدین

  ».ھا بندة تو خواھیم شد اي شریف، ھم من و ھم ویدیھھ«: گوید از نظر مابعدالطبیعھ مغلوب شده، مي
دھد دشوار فھم است، زیرا در آن از دانستگي  ن مشتاق بشارت ميوالكیھ بھ ای اما این بھشتي كھ یاجنھ

شدن است، و اتحاد مجدد جزء است با كل، یعني » ھستي«فقط مجذوب . فردي خبري نخواھد بود
شوند و نام و  ھمان گونھ كھ رودھاي روان در دریا ناپدید مي«. جزئي كھ موقتًا ازكل جدا شده است

سان ھم فرزانھ، آزاد از نام و شكل، بھ آن شخص االھي كھ آنسوي  بدیندھند،  شكل خود را از دست مي
  » .شود ھمھ است نزدیك مي

قدر از  اي در باب زندگي و مرگ، غربیان را خشنود نخواھد كرد، چھ دین آنان ھمان  چنین نظریھ
ا اما این نظر ذھن فلسفي ھندي را ب. فردگرایي سرشار است كھ نھادھاي سیاسي و اقتصادیشان

ما این فلسفة اوپانیشادھا، این خداشناسي یكتاپرستانھ و این . آورش ارضا كرده است پیوستگي حیرت
والكیھ تا  بینیم كھ براندیشة ھندي، از بودا تا گاندي، و از یاجنھ خلود رازآمیز و غیرشخصي را مي

 -براي جھان مسیحي اوپانیشادھا تا امروز براي ھند ھمان بوده است كھ عھد جدید. تاگور سلطھ دارد
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حتي در اروپا و . اند گاه بدان عمل كرده، اما ھمواره بدان حرمت نھاده اعتقادنامة شریفي كھ فقط گاه
از زنان تنھا و مردان خستھ گرفتھ تا شوپنھاور و  - دقیق میلیون میلیون پیرو تئوزوفيامریكا ھم این 

كرد كھ این فیلسوف بزرگ فردگراي امریكایي از این اعتقاد  چھ كسي فكرمي. یافتھ است -امرسن
  گوید فردیت فریبي است، بیان كاملي عرضھ كند؟ ھندي، كھ مي

  برھما

  كشد، اندیشید كھ او مي گر كشندة سرخ ميا

  اندیشید كھ او كشتھ شده است، یا اگر كشتھ مي

  آنان آن راھھاي ظریف را، كھ

  .دانند گردم، خوب نمي گذرم و باز مي روم و مي من در آنھا مي

  دور یا از یاد رفتھ مرا نزدیك است؛

  سایھ و آفتاب یكي است؛

  شوند؛ خدایان ناپدید شده مرا پدیدار مي

  .و مرا نام و ننگ یكي است

  اندیشند، گیرند بد مي مرا بھ چیزي نمي آناني كھ

  دھند من خود بالم؛ آنگاه كھ پروازم مي

  شكاك و شكم،

  .خواند و سرودي ھستم كھ برھمن مي
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 فصل پانزدھم

  

  بودا

I -مرتدھا  

  گرایان دینھاي بدون خدا ماده -ملحدان - سوفسطاییان - نیھیلیستھا -شكاكان

گاھي فرزانگاني برھمنان را بھ . از خود اوپانیشادھا پیداست كھ درھمان زمان ھم شكاكھایي بودند
گرفتند، چنانكھ چاندوگیھ اوپانیشاد برھمنان درستي پندار آن زمان را بھ یك دستھ سگ  ریشخند مي

» .، بخوریم؛ اوم، بنوشیم اوم«گویند  كند كھ ھر یك دم دیگري را چسبیده، مؤمنانھ مي مانند مي
گوید نھ خدایي ھست، نھ بھشتي، نھ دوزخي، نھ تناسخي، و نھ جھاني؛ وداھا و  سوسنوید اوپانیشاد مي

مردمي كھ گول این ھا موھوم، و كلمات ھمھ دروغ است؛  اوپانیشادھا كار ابلھاني خودبین است؛ اندیشھ
چسبند، گر چھ در واقعیت   مي» مردان مقدس«اند بھ خدایان و معابد و     حرفھاي پرآب و تاب را خورده

در باب ویروچنھ گفتھ شده كھ سي و دو سال شاگرد خود خداي . میان ویشنو و سگ ھیچ فرقي نیست
اندوه، گرسنگي، و تشنگي آزاد آن خودي كھ از بدي، پیري، مرگ، «بزرگ، پرجاپتي، بود، و دربارة 

تعلیم بسیار گرفت، و بعد ناگھان بھ زمین بازگشت و این تعلیم بسیار » است، و آرزویش حقیقت است
خود انسان باید در این جا روي زمین نیكبخت شود؛ باید بھ خود رسد؛ آن «پر ھیاھو را موعظھ كرد 

این : رسد، ھر دو جھان را داراست بھ مي كند، آن كھ خود كھ خود را این جا روي زمین نیكبخت مي
اند ما را كمي دربارة  شاید برھمنان خوبي كھ تاریخ سرزمینشان را حفظ كرده» .جھان و آن دیگري را

  .ھمسازي رازوري و تورع ھندو فریفتھ باشند

  اقدام كھ از  –اند  اي كھ دانشمندان در فلسفة پیش از بوداي ھند كشف كرده در واقع، از آن چند چھره

شمرند؛  بینیم كھ ھمة برھمنان را خوار مي كنند، اشخاص گوناگوني را مي برھمن تفكر مي  كھ دربارة
بر ) ھیچ باور(گو، نیھیلیست  –ھیچ ھراسي نام ناستیكھ، یا نھ  دارند؛ و بي خدایان شك روا مي در ھمة

پذیرفت و نھ انكارش  نھ مي بود، یعني زندگي پس از مرگ را) آگنوستیك(سنجیھ، الادري . خود دارند
. دانست كرد، و فلسفھ را محدود بھ جستجوي آرامش مي  كرد؛ او در امكان شناسایي شك مي مي

كرد، و تعلیمش این بود كھ روان آدمي بردة پذیراي بخت  كاشپیھ قبول فرقھاي اخالقي را رد مي پورنھ
ھمھ چیز است، و بھ نیكیھاي   ین كنندةمشكرین گشالھ بر این عقیده بود كھ تقدیر تعی. و تصادف است

و باد   خاك، آب، آتش،) چھار عنصر(اجیتھ كیسھ كمبلین انسان را ساختة . انسانھا توجھي ندارد
شوند؛ و  روند؛ نابود مي  ابلھ و فرزانھ، بھ ھنگام زوال تن، یكسان از میان مي«: گفت دانست، و مي مي

مایانا، برھمن جابالي را در ھیئت یك شكاك نمونھ نشان مؤلف را» .دیگر، پس از مرگ، ھستي ندارند
خواھد دست از پادشاھي بردارد تا سوگندش را  را، كھ مي) قھرمان رامایانا(جابالي، راما . دھد مي

  .كند نشكستھ باشد، ریشخند مي

كھ در ایمان و آیین و وظیفھ تردید روا  آور، بیان و سخن جابالي، برھمن دانا و سوفسطایي خوش
  :گفتچنین  آیودھیابا پسر جوان شاه   داشت، مي
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گردانند، و بھ جستجوي نیكي براي نیكبختي  يسوزد كھ از كامھاي دنیایي رو م  دلم بھ حال آنھایي مي«
  .روند شتابند و در مرگي نابھنگام فرو مي اخروي مي

مردم ھر سالھ خوراك و چیزھاي گرانبھاي دیگر را در راه نیاكان از دست . خورم غم دیگران را نمي
ست كھ مرده غذا بخورد گاه شده ا      اي راما، آیا ھیچ. برند خود پیشكش كرده، آنھا را از میان مي  رفتة

توانند  خویشان آنھا مي. روند نیازي بھ زادراه ندارند ودیگري پرورده شود، پس آنھایي كھ بھ سفر مي
  !بھ نام آنھا در خانھ بھ برھمني غذا بدھند

اند كھ در واداشتن دیگران بھ   چندره، این اوامر و نواھي كتاب مقدس را آموختگاني آورده  اي رامھ
دالن را  از اینرو ساده. اندوزي چربدست بودند دا كردن دستاویزھاي دیگر ثروتبخشش و پی

بدھید؛ ببخشید؛ دستگیري كنید؛ خود را مقدس «: تعلیمشان این است. اند فرمانبردار خویش كرده
از ! اي راما، فرزانھ باش، یقین بدان كھ جز این جھاني نیست» .سازید؛ ریاضت بكشید؛ مرتاض شوید

اصلي را بپذیر كھ براي ھمھ ! مند شو و ھر چھ ناخوشایند است، آن را بھ دور افكن  بھرهآنچھ ھست 
  ».پذیرفتني باشد

  خیابانھا، و جنگلھاي شمال ھند را پر از غلغلة بحثھاي فلسفي  وقتي بودا بھ سن مردي رسید تاالرھا، 

گي از این سوفسطاییان دستة بزر. و كھنترین كتابھاي بودایي پر است از اشارات بھ این مرتدھا
و . رفتند اي بھ ناحیة دیگر مي  گرد، یعني پریباجكا، بھترین ایام سال را، در شمال ھند، از ناحیھ دوره

برخي از آنھا منطق را فن اثبات ھر چیزي . گشتند پي شاگرد فلسفھ، یا دنبال مخالفان خود مي
شده بودند؛ » مارماھي لولنده«و » موشكاف«دادند و صاحب القابي مثل  دانستند و آن را تعلیم مي مي

شدند كھ  گروه انبوھي جمع مي. دادند و بیحاصلي فضیلت اخالقي را نشان مي  برخي دیگر نیستي خدا،
بھ این گونھ گفتارھا و مناظرات گوش بدھند؛ براي آنھا تاالرھاي بزرگي ساختھ بودند؛ و گاھي 

. دادند  ان معنوي پیروز بیرون آمده باشد، پاداش ميفرمانروایان ھم بھ كسي كھ از میان این مبارز
  .آور اندیشة آزاد، و عصر ھزاران آزمون فلسفي بود عصر حیرت

گیري  از این شكاكان چندان چیزي بھ دست ما نرسیده است، و یاد آنھا كمابیش منحصرًا از خرده
ھاي نیھیلیستي او از میان  وترهقدیمیترین این نامھا بریھسپتي است، اما س. دشمنانشان باقي مانده است

رفتھ است؛ و تمام چیزي كھ از او بھ جا مانده شعري است كھ، با زبان عاري از ھر گونھ ابھام ناشي 
  :گیرد  الطبیعھ، بھ برھمنان خرده مي بعد از مسائل ما

  آتش داغ و آب سرد است، نسیم بامدادي لطافت

  فرحبخشي دارد؛ این گوناگوني از چھ كسي آمد؟

  .از سرشت خاص خود آنھا زاییده شد

  - استو ھمة اینھا را ھم بریھسپتي گفتھ 

  نھ بھشني ھست، نھ رھایي غایي،

  …نھ رواني، نھ جھاني دیگر، و نھ شعایر طبقاتي
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  سھ ودا، خویشتنداري سھ گانھ

  - توبھو تمام خاك و خاكستر 

  اینھا دستاویز معاش مرداني است

  …كھ از عقل و مردي عاري ھستند

  چگونھ این تن، ھنگامي كھ خاك شود، 

  بیند؟ و اگر روحي بتواند زمین را باز مي

  رود، چرا آن دلبستگي نیرومندي كھ مرده بھ جھانھاي دیگر ب

  گرداند؟ بھ بازماندگانش دارد او را بھ زندگي باز نمي

  كنند  میرند تجویز مي آن آداب پر خرجي كھ برھمنان براي كساني كھ مي

  –چیزي جز وسیلة معاشي نیست كھ ساختھ و پرداختة زیركي برھمنان است 

  …ھمین و بس

  ر آسایش و شادي سپري كن؛تا زندگي دوام دارد، آن را د

  .بگذار مرد از دوستانش پول قرض كند، و نانش در روغن باشد

از این كلمات قصار بریھسپتي، سراسر، یك مكتب مادي ھندي پدید آمد، كھ، بھ اعتبار نام یكي از این 
آسمان نازل داند كھ از  آنان بھ این فكر كھ وداھا را حقیقتي مي. ماده گرایان، آن را چارواكھ نامیدند

خندیدند؛ بنا بر استدالل آنھا، حقیقت را ھرگز نمي توان شناخت، مگر از راه حواس، حتي بھ  شده مي
عقل ھم نباید اعتماد كرد، زیرا صحت ھر استنتاجي نھ فقط بھ مشاھدة درست و استدالل صحیح 

رد؛ و در این باره، بستگي دارد، بلكھ بھ این فرض ھم موكول است كھ آینده چون گذشتھ عمل خواھد ك
گفتند چیزي كھ  ھوا خواھان مكتب چارواكھ مي. چنانكھ دیویدھیوم گفتھ است، یقیني در كار نیست

كند، یك فریب است، و آتمن  حواس آن را درك نكند، وجود ندارد؛ پس روح، كھ حواس آن را درك نمي
لة نیروھاي فراتر از طبیعي را ما، نھ در تجربھ و نھ در تاریخ، اثري از داخ. ھم نیرنگي بیش نیست

لوحان آنھا را بھ اھریمنان یا خدایان نسبت  تمام نمودھا طبیعي ھستند؛ فقط ساده. بینیم در جھان نمي
اندیشنده است؛ تن است كھ   ماده تنھا واقعیت است؛ تن تركیبي از اتمھاست؛ ذھن صرفًا مادة. دھند مي

چھ كسي روح را دیده كھ در حالتي جدا از تن «. نھ روح كند، شنود، فكر مي بیند، مي كند، مي حس مي
دین، گمراھي، بیماري، یا . نھ خلودي در كار است، و نھ دوباره زاییده شدني» وجود داشتھ باشد؟

دانند، فقط بھ  مردم دین را الزم مي. نیرنگ است؛ فرض خدا براي روشنگري یا فھم جھان بیفایده است
اند و، ھنگامي كھ رشد دانش این ایمان آنھا را نابود كند، كمبود و پوكي  این دلیل كھ بھ آن خو گرفتھ

آسایش است،   اخالق ھم طبیعي است؛ یك قرارداد اجتماعي و یك وسیلة. كنند اي احساس مي آزار كننده
گذارد كھ  نھ یك فرمان االھي، طبیعت بھ بد و خوب، بھ عیب و ھنر كس اعتنایي ندارد، و مي

چ تبعیضي، بر بدكاران و پارسایان بتابد؛ اگر طبیعت یك صفت اخالقي داشتھ باشد ھی خورشید، بي
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چھ حاجت كھ بھ غریزه و میل خود لگام بزنیم، چون اینھا را . اخالقي فراتر از تجربة آن است ھمان بي
فضیلت خطاست؛ مقصود از زندگي، زیستن است، و تنھا فرزانگي . طبیعت بھ انسان آموختھ است

  .نیكبختي است سعادت و

چنبرة برھمنان را بر ذھن ھند . این فلسفة انقالبي چارواكھ بھ عصر وداھا و اوپانیشادھا پایان داد
اما این ماده . ھندي را در خلئي گذاشت كھ تقریبًا رشد دین نویي را ناگزیر كرد  و جامعة  سست كرد،

دین نویي كھ براي جایگزیني ایمان  گرایان كارشان را چنان كامل عیار انجام داده بودند كھ ھر دو
ھر دو بھ جنبش ناستیكھ یا نیھیلیسم تعلق داشتند؛ و ھر دو . ودایي عرضھ شد، پرستشي بدون خدا بود

بنیاد نھاده بودند، نھ برھمنان، و از واكنش بھ آداب و تشریفات ) كشتریھ(را دو تن از طبقة جنگجویان 
  با آمدن  .بودند و خداشناسي برھمنانھ پیدا شده

  .آیین جین و آیین بودا دوران جدیدي در تاریخ ھند آغاز شد

II – مھاویر و جین  

كشي  رستگاري از راه خود –ریاضت كشي  –چند خدایي الحادي  –اعتقادنامة جین  –قھرمان بزرگ 
  أخر آیین جینتاریخ مت –

م پسري در خانوادة بزرگزادة توانگري از طایفة لیچھوي، در حومة شھر  در حدود اواسط قرن ششم ق
مند بودند، بھ والدینش اگر چھ ثروت .شد ویشالي، یعني در جایي كھ حاال ایالت بھار است، زاییده

. دانست اي مي اي تعلق داشتند كھ دوباره زاییدن شدن را نفرین، و خودكشي را امتیاز خجستھ فرقھ
آن دو، بھ اختیار خود، تن بھ گرسنگي دادند و   ھنگامي كھ پسرشان بھ سي و یك سالگي رسید،

فرو پیچید؛ جامھ از جوان، بھ اعماق روحش رو آورد؛ و دامن از جھان و راه و رسم آن . درگذشتند
وار، بھ جستجوي صفا و فھم خویش، در بنگال باختري راه بیخانگي در  تن بیرون كرد؛ و مرتاض

نامیدند، یعني » پیروز«پس از سیزده سال انكار نفس،جمعي از شاگردانش او را جینھ یا . پیش گرفت
است كھ در فواصل منظمي  یكي از آن آموزگاران بزرگي كھ، بنابر عقیدة آنھا، سرنوشت مقدر كرده

پھلوان «نامیدند، یعني  مھاویرسپس رھبرشان را . ظھور كرده، مردم ھند را بیدار و روشن كنند
مھاویر براي پیروان زن و مردش . شان، نام جین را برخود نھادند ترین عقیده ، و از برجستھ»بزرگ

ھزار پیرو بھ جا  انجمن رھباني بنا نھاد و، ھنگامي كھ درھفتاد و دو سالگي در گذشت، چھارده
  .گذاشت

آنان با یك . تمام تاریخ دین را تكامل بخشید ھاي تعلیمات بتدریج، این فرقھ یكي از عجیبترین مجموعھ
گرا آغاز كردند، كھ، بنابر آن، شناسایي محدود است بھ دو نوع نسبي و زماني، یا  منطق واقعیت

بنابر این تعلیم، ھیچ چیز حقیقي نیست، مگر از یك دیدگاه، كھ احتماال اگر از دیدگاھھاي . موقتي
یح عقیدة خود، عمومًا حكایت آن شش مرد كور را نقل در توض. دیگري دیده شود غلط خواھد بود

كشیدند تا آن را بشناسند؛ آن كھ دستش بھ گوش فیل  كردند كھ بھ قسمتھاي متفاوت فیل دست مي مي
گفت این جانور  كرد كھ این حیوان بادبزن بزرگي است؛ آن كھ پا را گرفتھ بود مي رسیده بود فكر مي

  پس، كلیة داوریھا .استستون گرد عظیمي 

كاري  از وداھا. یابند ھا در مي محدود و مشروط است؛ حقیقت مطلق را فقط رھانندگان ادواري یا جینھ
» آفریدگار«رض گفتند ف جینھا مي. ساختھ نیست؛ آنھا وحي خدایي نیستند، چونكھ خدایي در كار نیست
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تواند آن فرض را رد كند، بھ این معني كھ نشان  اي مي فرض الزمي نیست؛ ھر بچھ» علت اول«یا 
علت، ھمان قدر دشوار است كھ فھمیدن یك جھان  بي» علت«نیافریده یا » آفریدگار«دھد فھمیدن 

ت نامحدودش ناشي از این عقیده كھ بگوییم جھان قدیم است و تغییرات و تحوال. علت یا نیافریده بي
  . رسد تر بھ نظر مي نیروھاي ذاتي طبیعت است، نھ ناشي از دخالت یك خدا، خیلي منطقي

جینھا، كھ آسمان خدا را خالي . اما اقلیم ھند با یك عقیدة موافق با اصول طبیعي پایدار سازگار نیست
اینھا را با عشق و . خود پركردند كرده بودند، بزودي آن را با پارسایان خدا گشتة تاریخ و افسانة فرفة

دانستند، و اینھا بھ ھیچ  پرستیدند، اما حتي اینھا را ھم دستخوش تناسخ و زوال مي آیینھاي خاص مي
گرا ھم نبودند؛ آنان در ھمھ چیز یك تمایز دوگانة  جینھا ماده. وجھ آفریدگار یا فرمانروایان جھان نبودند

ھر روحي كھ . آنان ھمھ چیز، حتي سنگ و فلز ھم، روحي داشت پذیرفتند؛ در نظر ذھن و ماده را مي
شود، و چندي از  آتمن، یعني برترین خود، یعني واالترین روح مي مالمت برسد پرم بھ زندگاني بي

فقط برترین . گردد یابد؛ اما چون پاداش این روح با نیكیش برابر شد، باز بھ تن باز مي تناسخ رھایي مي
كامل برسند؛ اینھا ارھتھا یا ارزندگان و ارجمنداني ھستند » رھایي«توانند بھ  ميو كاملترین ارواح 

كنند، و از تأثیر دركارھاي  كھ، چون خدایان اپیكوري، در سپھري دور و در قلمرو ظلي زندگي مي
  . اند انسانھا ناتوانند، اما، شادمانھ، از ھر گونھ امكان تولد مجدد خالص شده

داري از آزردن  یعني خویشتن -رھایي، ریاضت كشیدن و اھیمساي كامل است گویند راه جینھا مي
جانداري را نكشد؛ دروغ نگوید؛ چیزي را كھ بھ او : ھر مرتاض جین باید پنج سوگند یاد كند. زندگان

  ؛ پاكدامن )دزدي نكند(اند نگیرد  نداده

مطلوب روگرداندن از رنج و  اندیشند كھ لذت جسماني ھمیشھ گناه است؛ كمال آنان مي. بیروني كند
براي جینھا كشت و زرع حرام است، چون در . نیازي از ھمة چیزھاي بیروني راحت است و بي

پوشد،  جین خوب از عسل ھم چشم مي. كنند شكافند و حشرات یا كرمھا را لھ مي زراعت خاك را مي
دن موجوداتي را كھ در آن كند تا مبادا وقت نوشی داند؛ آب را صاف مي چون آن را حیات زنبور مي

كشد كھ بھ ھنگام تنفس موجودات زندة ھوا را فرو ندھد و  پنھان است از میان ببرد؛ پرده بر دھانش مي
كند تا  كشد تا حشرات را از شعلھ دور بدارد؛ و زمین پیش پایش را جارو مي نكشد؛ گرد چراغ پرده مي

نباید جانوري را گردن بزند یا قرباني كند؛ و اگر جین ھرگز . اي نگذارد و جانش را نگیرد پا بر زنده
مؤمن دقیقي است، بیمارستاني یا آسایشگاھي، چنان كھ در احمدآباد ھست، براي چارپایان پیر و 

كیش او خودكشي را بسیار . تواند بگیرد ھمان جان خود اوست تنھا جاني را كھ مي. سازد دیده مي آسیب
گرسنگي كشیدن آرام باشد، زیرا این بزرگترین پیروزي روح بر  كند، خصوصًا اگر از راه تأیید مي

گویند رھبران  اند؛ مي بسیاري از جینھا بھ این طریق جان خود را از دست داده. ارادة كور زیستن است
  .كنند این فرقھ، حتي امروزه ھم، با گرسنگي كشیدن جھان را ترك مي

شده، در كشوري كھ زندگي ھمیشھ در آن سخت دیني كھ بر چنین شك و انكار عمیق زندگي نھاده 
كشي افراطي گیرایي آن را، حتي در ھند  شده است؛ اما ریاضت بوده، از حمایت عمومي برخوردار مي

در ) زایر چیني(چوانگ  اي بودند، و اگر چھ یوان جینھا از آغاز اقلیت برگزیده. ھم، محدود كرده است
اي  افتھ بود، این اوج، در سیر آرام این فرقھ، امر موقتي و گذرندهقرن ھفتم، آنھا را بیشمار و نیرومند ی

بودن یا نبودن شكاف بزرگي در این فرقھ  میالدي بر سر مسئلة برھنھ 79در حدود سال . بوده است
افتاد؛ از آن زمان بھ بعد جینھا بھ دو فرقة بزرگ شویتامبره، یا سپیدجامگان، و دیگمبره، یا آسمان 

پوشند؛  امروز ھر دو فرقھ لباس مرسوم محل و زمان خود را مي. رھنگان، تقسیم شدندپوشان، یعني ب
ھاي كوچكتري تقسیم  این دو فرقھ، خود، بھ فرقھ. گردند فقط افراد سالخورده در خیابانھا برھنھ مي

باشند؛ رویھمرفتھ از  ھشتادو چھار فرقھ مي» ھا شویتامبره«چھار فرقھ، و » ھا دیگمبره«: شود مي
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تأثیر فرقة  گاندي، كھ سخت تحت. نفر پیرو آیین جین ھستند 000،300،1فقط  میلیوني 320جمعیت 
اي خرسند است؛ و تا  جین است، اھیمسا را شالودة راه سیاسي و زندگاني خود كرده است؛ بھ فوطھ

ھاي خود بدانند، یعني تجسد دیگر روح  توانند او را یكي از جینھ جینھا مي .گیرد ميمرگ روزه  پاي
  .گردد تا جھان رابرھاند بزرگي كھ ھر چند یكبار بھ تن باز مي

III - افسانة بودا  

 - كشي سالھاي ریاضت - گریزاز خانھ - رنجھاي زندگي -جواني - آور تولد شگفت -بودازمینة آیین 
  بینش نیروانھ -روشنفكري

بردن بھ چگونگي آن شرایط اقتصادي، سیاسي، و اخالقیي كھ  سال، پي 2500امروز، از وراي 
ك از زمان بیش. دینھایي چون دین بودا و آیین جین را چنین ریاضت پیشھ و تلخكام كرده دشوار است

شھرھاي بزرگي چون پاتلیپوتره و : استقرار حكومت آریاییھا در ھند پیشرفت بسیاري حاصل شده بود
ویشالي ساختھ شده بود؛ از صنعت و تجارت، ثروت و از ثروت فراغت پدید آمده بود، و فراغت ھم 

گرایي قرون ھفتم و  طلبي و ماده احتماال ثروت ھند بود كھ لذت. دانش و فرھنگ را شكوفا كرده بود
بالد؛ حواس از تنگناھاي پارسایانھ آزاد  دین در ثروت و غنا نمي. م را بھ وجود آورده بود ھشتم ق

در ھند روزگار بودا، مانند چین . دارد كھ آزادي آنھا را تصدیق كند ھایي عرضھ مي شود، و فلسفھ مي
، زوال -زنیم ودمان حرفي نمياز روزگار خ - در زمان كنفوسیوس و یونان در عھد پروتاگوراس

آیین جین و بودا، . معنوي دین كھن شكاكیت در اخالق و ھرج و مرج اخالقي را بھ وجود آورده بود
گرچھ از الحاد مالیخولیایي یك عصر پندار زدوده و بیدار آبستن بودند، خود واكنشھاي دینیي بودند كھ 

   .بودندال دنیا دوست ایستاده و فراغب» آزاد شده«رویاروي عقاید لذتجوي یك طبقة 

سنت ھندي شودودنھ، پدر بودا، را مرد دنیا و عضو طایفة گئوتمھ از قبیلة مغرور شكیھ، و فرمانروا 
اما ما چندان چیز مسلمي . كند یا شاه كپیلھ وستو، شھري دردامنة سلسلھ جبال ھیماالیا، وصف مي

كنیم كھ پیرامون نام او گرد آمده، نھ بھ این  و اگر در اینجا داستانھایي نقل مي دانیم؛ نميدربارة بودا 
دلیل است كھ این داستانھا تاریخي است، بلكھ بھ این اعتبار است كھ اینھا یك بخش اساسي ادبیات ھند 

دانند و دیگر جز این  م مي ق 563ا دانشمندان زمان تقریبي تولد او ر. دھد آسیایي را تشكیل مي و دین
یكي از آنھا . گوید ھاي غریبي آن را باز مي كند و بھ شیوه گویند؛ افسانھ ماجرا را دنبال مي چیزي نمي
  :گویند در آن روزگار. است جاتكھداستانھاي 

&9 ;  

ھفت . آرایي بودند شد، و مردم در كار جشن وستو جشنوارة بدر نیمة تابستان آغاز مي در شھر كپیلھ
ار آور تھي و سرش در آراستن جشن، كھ از شرابھاي مستي) مادر بودا(روز پیش از بدر ملكھ مھامایا 

در روز ھفتم، سحرگاه، بانومھامایا از خواب . كرد ھاي گل و بویھاي خوش بود، شركت مي از حلقھ
اي بس باشكوه بھ تن كرد؛ ازخوراك  سپس جامھ… برخاست؛ در گالب شستشو كرد؛ و پیشكشھا داد

تمام  را یاد كرد و بھ خوابگاه اندروني شاھي، كھ با شكوھي مقدسبرگزیده خورد؛ سوگندھاي روز 
چھار شاه بزرگ : بھ خواب رفت، و در خواب دید كھ. آراستھ بودند، رفت و بر بستري شاھانھ خوابید

و در  بسترش را بھ كوھستان ھیماالیا برده، بر فالت منوسیال، بھ پھناي شصت فرسنگ، قرار دادند،
آنگاه ھمسران چھار شاه آمدند و او را بھ دریاچة انوتتھ راھنمایي كردند و بر آنش . اي ایستادند گوشھ

ھاي آسماني بر او پوشاندند، بویھاي  جامھ. داشتند كھ شستشو كند تا از ھمة آالیشھاي انساني پاك شود
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ا كاخ زرینش، چندان از آنجا دور تپھ، ب سیمین. خوش بر او افشاندند و گلھاي آسماني بر او آویختند
، كھ گویي ستوهآنگاه بودي . آنجا برایش بستري آسماني، رو بھ خاور، گسترده او را بر آن نھادند. نبود

تپھ باال  ن دور نبود، رفتھ بود فرودآمد و از سیمینتپھ، كھ چندان از آ بھ شكل پیلي سپید و واال بھ زرین
خروشان بھ كاخ . شد و درخرطوم سیمگونش نیلوفري سپید داشت از سوي شمال نزدیك مي. رفت

زرین داخل شد و سھ بار گرد بستر مادرش چرخید و پھلوي راست خود را بھ سوي او گرفت و پھلوي 
فت، بدینسان آبستني او در پایان جشن بدر نیمة راست او را لمس كرد، یعني بھ درون رحم او ر

  .تابستان بود

شاه شصت و چھار . راجھ، شاه، پدر بودا، باز گفت آن بانو، چون روز بعد بیدار شد، خواب خود را بھ
. ھاي دیگر خشنود كرد برھمن برجستھ را فراخواند، آنان را بزرگ داشت و با خوراك عالي و ھدیھ

پذیراییھا خشنود شدند، گفت تا آن خواب را باز گویند، و از آنان پرسید كھ چھ سپس، چون آنان از این 
اي شاه، نگران مباش؛ ملكھ آبستن شده است، نر است نھ مادینھ، و تو «برھمنان گفتند . خواھد شد

صاحب پسر خواھي شد كھ اگر در خانھ بماند شاه خواھد شد، شاه جھان؛ و اگر خانھ را ترك، و جھان 
  …خواھد شد[ درندة پردة جھل] در  كند، در جھان بودا و پرده را رھا

بانومھامایا، بودي ستوه را، مانند روغني در سبو، ده ماه درشكم داشت، و چون ھنگام زادن فرا رسید 
خواھم بھ  سرورم مي«: خواست كھ از خانة پدري خود دیدار كند، بھ شودودنھ، راجة بزرگ، گفت

وستو و دیودھھ را  راجھ پذیرفت و دستور داد تا جادة میان كپیلھ» .بروم ام، دیودھھ، شھر خانواده
آنگاه بانو را در تخت رواني زرین . ھموار و با گلدانھاي بزرگ، گل، سبزه، و پرچم تزیین كنند

در آن زمان، در میان دو شھر، گردشگاھي پر . نشانید، و ھزار نفر مالزم و مستخدم با او ھمراه كرد
در آن موقع … ، بھ نام بیشة لومبیني، بود كھ بھ ساكنان ھر دو شھر تعلق داشت»سال«از درختان 

آن بانو چون آنجا را دید بھ . درختان سراسر، از ریشھ تا بلندترین برگ و شاخسار، پوشیده از گل بود
  وجد آمد، و اظھار تمایل 

ھاي بلند آن  ھ یكي از شاخھبھ پاي درخت سال بلندي رفت و دست ب… كرد تا در آن بیشھ تفرجي كند
بانو دست دراز كرد، شاخھ . شاخھ، چون ني نرمي خم شد، پایین آمد، و در دسترسش قرار گرفت. برد

اي كنفي پیرامون او كشیدند  سپس مالزمان پرده. را بگرفت، در ھمین لحظھ دردھاي زایمان آغاز شد
، و شاخة درخت سال را در چنگ داشت، بانو در ھمان حال كھ ایستاده بود. و خود بھ كناري رفتند

ستوه  اند، بودي شدن بھ مادة ناپاك آلوده ولي، برخالف دیگر موجودات، كھ بھ ھنگام زاده… فارغ شد
وي، مانند واعظي كھ از كرسي خطابھ فرود آید، دو دست و دو پایش را باز كرد، و نیالوده . چنین نبود

  . ارچة بنارس نشانده باشند، از دل مادرش خارج شدو پاك از ھر آلودگیي، چون گوھري كھ بر پ

نیز باید دانست كھ بھ ھنگام تولد بودا روشنایي بزرگي در آسمان پیدا شد؛ كرھا شنوا شدند؛ اللھا گویا؛ 
آمدند تا او را یاري كنند؛ و شاھان از دوردستھا بھ  ولنگھا راست؛ خدایان از آسمان فرود

ھا تصویر رنگارنگي از شكوه وناز نعمتي كھ در جواني پیرامون او  نھدر افسا. خوشامدگویییش شتافتند
در سھ كاخ منزل داشت؛ پدر » خداوار«ھمچون شاھزادة نیكبختي . شود را گرفتھ بود دیده مي

داشت؛ چھارصد رقاصة زیباروي او را  مھربانش او را از ھر گونھ تماس با درد و اندوه دور نگاه مي
بزرگ شد پانصد بانو را بھ نزدش فرستاد، تا از آن میان یكي را بھ ھمسري  كردند؛ و چون سرگرم مي

و او ھمچون فردي از طبقة كشتریھ در فنون جنگي آموزش دقیقي دید؛ ولي پیش پاي . برگزیند
زن گرفت، پدر خوشبختي . فرزانگان ھم نشست، و در ھمة مكتبھاي فلسفي رایج آن روزگار استاد شد

  .زیست امش و خوشنامي ميشد، و در ثروت و آر
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بنابر سنن دیني، او یك روز از كاخ بھ خیابان و میان مردم آمد، پیرمردي را دید؛ روز دیگر باز از 
او، خود، چنانكھ در . اي دید كاخ بیرون آمد و این بار بیماري را دید؛ روز سوم كھ بیرون آمد مرده

  :دھد چنین شرح مي كتابھاي مقدس شاگردانش آمده، ماجرا را بھ طرز مؤثري

مرد «: آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد. اي رھروان، من در چنین ناز و نعمت بسیار پرورده شده بودم
… تواند بر آنھا فایق آید و مرگ است و نمي… بیماري… معمولي نیاموختھ، كھ خود دستخوش پیري

گرداند و  شود؛ و رو مي و سرگشتھ مي بیند از خطر آگاه اي را مي آنگاه كھ پیرمرد، مرد بیمار، و مرده
آن » رو بگردانم؟… من نیز دستخوش پیري، بیماري، و مرگم، آیا من نیز باید: دھد بھ خود ھشیار مي
بھ یكباره از ) …جواني، ثروت(چون این اندیشھ درمن پیدا شد، مستي بادة زندگاني . شایستة من نیست

آنگاه ..   .یا بیداري، آنگاه كھ ھنوز بیدار نشده بودم شدگي اي رھروان، من پیش از روشن… سرم پرید
جستم كھ آن ھم،  كھ دستخوش زاییده شدن، پیري، بیماري، مرگ، اندوه، وآلودگي بودم، چیزي را مي

: آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد. بود) زاییده شدن، پیري، بیماري، مرگ و اندوه(خود، دستخوش 
دن، پیري، بیماري، مرگ، اندوه، و آلودگیم، چرا در پي چیزي باشم من كھ خود دستخوش زاییده ش«

شدن  و آلودگي است؟ اكنون من بھ پستي دستخوشان زاییده… كھ آن نیز خود دستخوش زاییده شدن
  چگونھ است كھ . ام برده پي

  »و آلودگي نیست برآیم؟… بھ جستجوي برترین آزادي از ھربند، یعني نیروانھ، كھ دستخوش پیري،

براي بودا دیدن این . بودند بود خدایاني ھم نمي مرگ، منشأ تمام دینھاست، و شاید اگر مرگ نمي
باشد، ناگھان بر » دیگرگوني حال«مثل كسي كھ دستخوش . ھا آغاز روشن شدگي یا بیداري بود صحنھ

شبانگاه، . ، ھمسر و پسر نوزادش را ترك كند، و سر بھ بیابان بگذارد و مرتاض شود پدرآن شد كھ 
در . مخفیانھ و آھستھ، بھ اطاق ھمسرش رفت، و براي آخرین بار نگاھي بھ پسرش راھولھ انداخت
  :ن ھنگامكتابھاي مقدس بودایي، با سخناني كھ براي ھمة پیروان بودا مقدس است، آمده كھ درست در آ

از جاي برخاست و بھ خانة مادر راھولھ . بودي ستوه با خود اندیشید كھ اكنون كودك را خواھم دید
مادر . سوخت چراغي با روغن عطرآگین در خوابگاه اندروني مي. رفت و در اندروني را گشود

یستاد، ستوه پا بر آستانھ نھاد، ا بودي. ، و دستش زیر سر كودك بود…راھولھ بر بستري از گل خوابیده
اگر دست او را تكان بدھم و كودك را بگیرم، ھمسرم بیدار خواھد شد و : نگاھي كرد و با خود اندیشید

شدم، باز خواھم گشت و او را خواھم ) بیدار و روشن(=» بودا«چون . مرا از رفتن باز خواھد داشت
  . اي از آن خانھ فرود آمد و كاخ را ترك گفت با چنین اندیشھ«. دید

رانش، نومیدانھ بھ  یكي صبح، سوار بر اسبش كنتكھ، از شھر بیرون آمد، در حالیكھ، چنھ، ارابھدر تار
آنگاه ماره، سلطان بدي، بر او ظاھر شد تا از راه بھ درش كند، و امپراطوریھاي . دم آن چسبیده بود

ز رود اما بودا نپذیرفت، و ھمچنان، سواره، با یك جست نیرومند ا. بزرگي بھ وي پیشكش كرد
آنگاه زمین بھ گردش درآمد تا او . میل بھ دیدن زادگاھش در او پیدا شد، اما برنگشت. پھناوري گذشت

  . ناگریز نباشد كھ بھ پشت سر نگاه كند

فكر كردم كھ آنجا براستي برایم جایي دلپذیر، و «: گوید خودش مي. در محلي بھ نام اوروویال ایستاد
ن است، و شستنگاھھاي آن خوشایند است؛ پیرامونش ھمھ رود صافي روا. جنگل زیبایي است

ترین اشكال ریاضت تن داد؛ مدت شش سال راھھا و  او در اینجا بھ سخت» .مرغزار و روستاست
  بھ تخمھا و سبزه. اعمال پیروان یوگھ را، كھ پیش از این بر صحنة ھند ظاھر شده بودند، آزمود

. كم كم غذایش را بھ روزي یك دانھ برنج رسانید. ردخو بساخت، و چندي ھم سرگین چارپایان مي
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اي از موي سخت جانوران بر تن كرد؛ موي سر و ریشش را بھ قصد خودآزاري كند؛ چنانكھ بھ  جامھ
  مرتب بھ جایي . مانست درختي پیر مي

  :گوید باز ھمو مي. خوابید مي

فشرده و با زبان بھ كام  دانھاي بھ ھماكنون چگونھ است كھ من، با دن: آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد
عرق از زیر ). و چنین كردم(… چسبیده، بھ اندیشة دلم چیره شوم، آن را بشكنم، و بر آن فشار آورم؟

من نیز . مثل اینكھ مردي نیرومند سر مردي ناتوان را با ضربة شمشیر خرد كند. بغلم جاري شد
بسیار، و جانم حاضر و استوار بود، ولي تنم با براستي تاب و توانم … دستخوش چنین ضرباتي بودم

شدند  جانم چنان بود كھ احساسھاي دردآوري كھ در من پیدا مي. این كوشش دردآور آشفتھ و پریشان شد
سپس دم و بازدم دھان و بیني را حبس كردم، آنگاه، با … ام را بھ خود متوجھ كنند نتوانستند اندیشھ

. یني، در اثر بیرون رفتن ھوا، غرشي عجیب در گوشھایم پیدا شدنگاھداشتن دم و بازدم دھان و ب
سان دم و  بدین… آورد، گونھ براستي فریادھاي فروخوردة قورباغھ غرش عجیبي بھ وجود مي ھمان

با حبس دم و بازدم دھان و بیني و گوش ھواھاي تند و سختي سرم . بازدم دھان و بیني را نگاه داشتم
اینكھ مرد نیرومندي سر خود را با نوك تیز خنجري بشكافد؛ كامال ھمین  مثل. را بھ حركت درآورد

گونھ بود، وقتي كھ من دم و بازدم دھان، بیني، و گوشھایم را نگاه داشتم، بادھاي تند سرم را تكان 
اكنون خوب است كھ من بیش از پیش غذاي كمتري : آنگاه این اندیشھ در من پیدا شد… دادند مي

اندازه الغر شد؛  تنم بي… پس از آن. باقال، نخود، و عدس، كھ در كف دست جا بگیردبخورم؛ آن قدر 
دست و پایم، از این غذاي بیحد اندك، چون نیھاي خشك خشكیدند؛ سرینم، از این خوراك بیحد اندك، 

ھاي تنم، چون  ھاي تسبیح شد؛ دنده ھاي درآمدة تیرة پشتم چون رشتھ پاي شتران شد؛ مھره[ كف] چون 
ھاي من مردمكھاي  تیرھاي بام خانة قدیمي، كھ تیز بیرون زده باشند، بیرون آمده بود؛ در چشمخانھ

شدند؛  ھاي دریایي كوچك در چاھي ژرف، بسیار ریز گشتھ و بسختي دیده مي ام، چون ستاره فرورفتھ
باشد، تھي و پوست سرم چون كدوي قلیاني جنگلي، كھ تازه چیده و در آفتاب داغ خالي و پژمرده شده 

خواستم بھ  رسید، و چون مي خواستم دست بھ شكمم بكشم، دستم بھ تیرة پشتم مي چون مي. افسرده شد
اك بیحد اندك، این گونھ شكمم بھ تیرة پشتم  از این خور. خورد تیرة پشتم دست بكشم، دستم بھ شكمم مي

مالیدم، و با این كار موھایم  دست ميبراي اینكھ تنم تاب و تواني پیدا كند، آن را با … نزدیك شده بود
  … ریخت شد و بھ شكل بدي از پوستم فرو مي كنده مي

اش  شاید او ھم مثل معمول گرسنھ. اما یك روز این اندیشھ در بودا پیدا شد كھ خود آزاري راه نیست
اي در دلش  حس كرد كھ از این ریاضتھا ھیچ نور تازه. بود، یا آنكھ یاد دلپذیري در او پیدا شده بود

بلكھ، » .من از این سختي بھ دانش و بینش فراتر از انسان، و براستي اصیل، نخواھم رسید«. ندمیده
برعكس، آن كبري كھ در خود آزاري بود ھرگونھ قدسیتي را، كھ شاید از ریاضت پیدا شود، زھرآگین 

و در آنجا استوار  نشست،گستري  از اینرو دست از ریاضت كشید و رفت زیر درخت سایھ. كرده بود
از خود پرسید منشأ . و آرام ماند؛ عزم كرد تا بھ روشني نرسد و بھ حقیقت دست نیابد از آنجانرود

  اندوه، رنج 

پایان جریان  دھا و مرگھاي پیاپي بيبیماري، پیري و مرگ انسان چیست؟ ناگھان در او بینشي بھ تول
شود، و ھر آرامش و شادیي با آرزو و  اثر مي دید كھ ھر مرگي از تولد نویي بي: زندگي پیدا شد

با ذھني چنین مجموع، پاك، و «. شود ناخرسندي، نومیدي، و اندوه و درد تازه و نویي مواجھ مي
با چشمي یا بینشي خدایي، كھ از . توجھ كردمدل را بھ شناسایي مرگ و دوباره زاییده شدن م… مصفا،

برد، مرگ و دوباره زاییده شدن موجودات عالي و نجیب، زشت و زیبا، شاد و  چشم انسانھا دست مي
از میان ) كرمھ(رنجور را دیدم، و فھمیدم كھ چگونھ موجودات ھمیشھ بر طبق كردارھاي خود 
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ار بد و نیك، در این زندگي، یا در كالبد بعدي و این كرمھ قانوني جھاني است كھ ھر كرد - روند مي
   .دید روان، پاداش یا كیفر خواھد

توجھ و تدقیق در این توالي بھ ظاھر مسخرة مرگ و تولدھا بود كھ بودا را بر آن داشت كھ زندگاني 
پایاني  بھ خود گفت تولد، منشأ ھر بدي و رنج است، و با اینھمھ تولد بھ طور بي. وار بداردانسان را خ

… اگر بتوان تولد را متوقف كرد. كند یابد، و بستر رنج انسان را ھمیشھ از نو پرآب مي  ادامھ مي
طلبد، تا در آن،  چون قانون كرمھ تناسخھاي مكرر نویي مي ایستد؟ نميراستي چرا تولد از حركت باز 

توانست زندگاني  اما اگر انسان مي. روان تاوان كار بدي را كھ در زندگیھاي گذشتھ كرده پس بدھد
ھایش را  اندیشھتوانست  مقرون بھ عدل كامل، شكیبایي پایدار و مھر بھ ھمھ را در پیش گیرد، اگر مي

توانست  آنگاه شاید مي - گذرند، بپیوندد شوند و مي بھ چیزھاي جاویدان، و نھ بھ چیزھایي كھ پیدا مي
توانست ھمة  اگر انسان مي. بخشكد) رنج(=دوباره زاییده شدن را متوقف كند، و براي او چشمة بدي

ر فردیت، كھ اولین و بدترین فریب آرزوھاي خود را آرام كند، و فقط جویاي نیكي كردن باشد، آنگاه ب
چھ آرامشي در آن دل . شد اي غرقھ مي یافت و روان سرانجام در بینھایت ندانستھ انسان است، غلبھ مي

و آیا دلي كھ پاك نشده ھرگز روي آرامش  -!خواھد بود كھ خود را از ھر آرزوي فردي پاك كرده باشد
در اینجا ممكن است و نھ، بھ خالف آنچھ بسیاري از ادیان را خواھد دید؟ بنا بھ اندیشة كفر، سعادت نھ 

فقط یگانھ آرامشي كھ متصور است، آرامش كامل میل و . پندارند، پس از این امكانپذیر خواھد بود مي
  . آرزوي بھ پایان رسیده، یعني نیروانھ است و بس

ج انسان را دانست، بھ یعني بودا، پس از ھفت سال تفكر، چون علت رن» روشني یافتھ«مرد منور و 
  .شھر مقدس بنارس رفت و آنجا در باغ گوزن، در سارنات، نیروانھ را براي انسانھا موعظھ كرد

IV -  بوداتعلیم  

مكتب  -بودا و مسیح -پنج دستور اخالقي - راه ھشتگانھ -چھار حقیقت عالي - روشھاي او -چھرة استاد
  »نیروانھ«معني  -روان او روانشناسي بي -الحاد او -الادري بودا و ضدیت او با تفوق روحانیون

چون او ھم مثل . داد بودا، مثل سایر آموزگاران زمانش، از راه بحث، سخنراني، و تمثیل تعلیم مي
ھایي خالصھ )»نخ، رشتھ«(سید، آن را در سوتره سقراط یا مسیح بھ فكرش نرسید كھ تعلیمش را بنو

این گفتارھا، كھ در یاد پیروانش براي ما محفوظ مانده، ندانستھ، . كرد تا حافظھ را بھ كار گیرد مي
اي نیرومند، خویش كام  مردي با اراده: كند نخستین شخصیت برجستة تاریخ ھند را براي ما تصویر مي

بود نھ » روشن شدگي«او مدعي . پایان آرام، و با نیكخواھي بي و مغرور، اما با رفتار و گفتاري
در مناظره شكیباتر، و از . گوید وحي؛ ھرگز وانمود نكرد كھ خدایي باواسطة او با بندگانش سخن مي

شاگردانش، كھ شاید صورت آرماني او را نشان . ھر آموزگار بزرگ بشریت مالحظھ كارتر بود
زاھد دست از كشتن زندگان  گوتمة«: كند دند كھ كامال بھ اھیمسا عمل مينمو دادند، او را چنین مي مي

او كھ زماني از طبقة كشتریھ بود، اینك چوب و . گزیند برداشتھ، از ویران كردن زندگاني دوري مي
ختھ است؛ از خشونت شرمسار و از عطوفت سرشار است؛ و با ھمة شمشیر را بھ سویي اندا

گوتمھ چون بدگویي را كنار نھاده، از غیبت … كند موجوداتي كھ جان دارند ھمدردي و مھرباني مي
  اند بھ یكدیگر نزدیك  سان او، ھمچون پیوندگر، كساني را كھ از ھم بریده بدین… گرداند رو مي

آور، دوستدار صلح، مشتاق صلح، گویندة سخناني   دوست ھمند؛ صلحكند؛ مشوق آناني است كھ  مي
تزه و مسیح آرزو داشت كھ نیكي بھ جاي بدي، و مھر بھ  - او ھمچون الئو» .آورد است كھ صلح مي
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اگر مردي از سرابلھي با من بد كند، «. ماند جاي كین بازگردد؛ و در برابر نفھمي و دشنام خاموش مي
كینم جاي خواھم داد؛ بد ھر چھ از او بیش آید نیكي من بیش بدو باز خواھد  ر بيمن او را در پناه مھ

لوحي او را دشنام گفت، بودا، ساكت و خاموش، گوش داد؛ اما چون آن مرد از  وقتي ساده» .رسید
دھند  اي فرزند اگر مردي نخواھد پیشكشي را كھ بھ او مي«: دشنام گفتن باز ایستاد، بودا از او پرسید

پسرم، «بودا گفت » .از آن پیشكش آورنده«مرد پاسخ داد » ذیرد، آن پیشكش از آن كھ خواھد بود؟بپ
بودا بھ خالف بیشتر » .خواھم دشنامت را بپذیرم، تمنا دارم كھ آن را در خود نگاه داري من نمي

شان دانست كھ ورود در مباحث مابعدالطبیعة بدون مزاح، ن پارسایان طبعي طنزآمیز داشت، و مي
  .بیذوقي است

روش تعلیم او منحصر بھ فرد بود، گرچھ تا حدي آن را مدیون آوارگان یا سوفسطاییان سیار زمان 
در حالي كھ شاگردان محبوبش ھمراه، و ھزار ودویست . رفت از شھري بھ شھري مي. خویش بود

یشگري از آن شھر بھ در فكر فردا نبود، اما بھ این خرسند بود كھ ستا. پیرو بھ دنبالش روان بودند
در كنار روستایي . اي میھمانش كند؛ وقتي درخانة روسپییي غذا خورد، پیروانش را بدنام كرد لقمھ

بعد از ظھرھا را بھ . افكند اي یا رودكناري رحل اقامت مي كرد، و در باغي یا بیشھ توقف مي
رسشھاي سقراطي، تمثیلھاي گفتارھایش بھ شكل پ. گذراند نگري، و شامگاه را بھ تعلیم مي خویشتن

اخالقي، مناظرة مؤدبانھ، یا سخنان كوتاه بود، و مراد از آن این بود كھ تعلیمش را بھ صورت 
بود كھ در آن نظرش را در این » چھار حقیقت عالي«گفتار خاصش . اختصار، آساني، و نظم درآورد

شود، و فرزانگي ھمانا در  ميكرد كھ زندگي رنج است، و رنج از آرزوي نفس پیدا  زمینھ بیان مي
  .فرونشاندن ھرگونھ آرزوي نفس است

زاییده شدن براستي رنج است؛ پیري رنج است؛ بیماري . اي رھروان، این است حقیقت عالي رنج«. 1
رنج است؛ مرگ رنج است؛ بودن با چیزھاي ناخوشایند رنج است؛ دور بودن از چیزھاي خوشایند 

  .است؛ سخن كوتاه، پنج بخش دلبستگي رنج است رنج است؛ بھ آرزو نرسیدن رنج

خاستگاه رنج، آرزوي نفس است كھ بھ دوباره . اي رھروان، این است حقیقت عالي خاستگاه رنج«. 2
آن . پیوندد، و بھ كامراني و شھوت بستھ است كامي كھ اینجا و آنجا بھ جستجوست شدن مي زاییده

  .؛ و آرزوي نیستيآرزوي كام؛ آرزوي ھستي: آرزوي نفس این است

رھایي از رنج ھمان رھایي از آرزوي نفس . اي رھروان، این است حقیقت عالي رھایي از رنج. 3
است، ترك آن است، روگرداندن از آن، آزادي از آن، و بریدن از آن است، تا آنجا كھ ھیچ نشاني از 

  .آن بھ جا نماند

انجامد، آن راه در حقیقت راه  از رنج مي اي رھروان، این است حقیقت عالي راھي كھ بھ رھایي. 4
ھشتگانة عالیي است كھ ھمانا شناخت درست، اندیشة درست، گفتار درست، كردار درست، معیشت 

  ».درست، كوشش درست، حال درست، وخلسة درست است

 بود كھ ھرگز بودا معتقد بود كھ در زندگي انسان كفة رنج چنان سنگینتر از شادي است كھ بھتر آن مي
اشك ریختھ شده [ در رنج مرگ عزیزان ]گوید بیش از ھمة چھار اقیانوس بزرگ مي. شد زاده نمي

آیا آنچھ «پرسد  از شاگردي مي. در نظر او، زھر ھر شادي ھمان كوتاھي و زودگذري آن است. است
 پس شر بنیادي تنھاست» .رنج است، اي استاد«: پاسخ این است» نپاینده است، رنج است یا شادي؟

، نھ ھر میلي، بلكھ میل خودخواھانھ، میلي كھ بھ سوي سود جزء )یعني، آرزوي نفس، میل، و طلب(
كشاند، كھ این، خود،  باشد، نھ براي خیر كل؛ از ھمة اینھا باالتر، آرزوي كام است كھ بھ تولید مثل مي
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ز این تعلیم استاد، یكي از شاگردانش، ا. رساند اي مي ھدفي زنجیر وجود را بھ رنج تازه بھ طور بي
كند؛ خودكشي بیفایده  كند، اما بودا نظر او را رد مي گیرد كھ بودا خودكشي را تأیید مي چنین نتیجھ مي

شود تا بھ فراموشي كامل خود  است، چون روان، صفا نیافتھ، باز در تناسخھاي دیگري زاییده مي
  .برسد

ا روشنتر بیان كند، او براي راھنمایي آنھا وقتي شاگردانش از او خواستند كھ مفھوم معیشت درست ر
شاید از ده فرمان موسي «را آورد كھ دستورھاي ساده و مختصري است، اما » پنج دستور اخالقي«

  :»تر باشد جامعتر، و انجام دادنش سخت

   خودداري از كشتن ھر موجود زنده؛.1
   خودداري از برداشتن چیزي كھ بھ شخص داده نشده است؛.2
   روغ گفتن؛خودداري از د.3
   آورد؛ كننده، كھ بیخبري مي ھاي مست خودداري از نوشابھ.4
   .غیرقدسيخودداري از زندگي .5

ني این آیی«. افزاید كھ بھ طور عیني پیشگام مسیح است جاي دیگري بودا عناصري را بھ تعلمیش مي
» .باستاني است كھ ھرگز در اینجا دشمني با دشمني از میان نرود؛ تنھا با نادشمني از میان برود

آن كس آرام و نیكبخت . كشد یافتھ رنج مي آورد؛ چرا كھ شكست پیروزي بھ دیگران كینھ بھ بار مي«
نان ناراحت او مثل عیسي از حضور ز» .ھاي پیروزي و شكست را رھا كرده باشد زید كھ اندیشھ مي

  .بود، و مدتھا در پذیرفتن آنان بھ نظام بودایي دو دل بود

  :آننده شاگرد محبوبش یك بار از او پرسید

  »استاد ارجمند با زنان چگونھ باید رفتار كنیم؟«

   ».بینید آن طور كھ گویي آنان را نمي«.1
   »كنیم؟آمد و آنھا را دیدیم، چگونھ باید باآنھا رفتار  استاد ارجمند، اگر پیش«.2
   ».گفتگو نكنید«.3
   »ولي وقتي كھ گفتگویي پیش آمد، چگونھ با آنان رفتار كنیم؟«.4
  » .اگر چنین شد، ھشیار باشید«.5

مفھوم ذھني او از دین مفھومي كامال اخالقي بود؛ او در ھمھ چیز بھ رفتار و سلوك توجھ داشت، نھ بھ 
غسل  گایا ي برھمني بھ او پیشنھاد كرد كھ دروقت. مراسم آییني یا پرستش، ما بعدالطبیعھ یا خداشناسي

. اي برھمن، اینجا خویشتن را بشوي، درست ھمین جا«كند و خود را از گناھانش پاك كند، بودا گفت 
اي را نگیري، و در  اگر دروغ نگویي، اگر جان از جانداري نستاني، اگر نداده. با ھمگان مھربان باش
در تاریخ دین، » .اباستدیگر چھ حاجت بھ رفتن بھ گایا؟ ھر آبي برایت آب گ - انكار نفس پایدار باشي

شدن بھ ھر  گذارد، اما با اینھمھ از كشیده ھیچ چیز عجیبتر از دیدن بودا نیست كھ دیني جھاني بنیاد مي
گوید بینھایت افسانھ است، خیالبافتة فیلسوفاني  مي. گونھ بحثي دربارة ابدیت، خلود، یا خدا پرھیز دارد

او بھ   ».استكي داند كھ این باغ از كي   پشھ«كنند  اند كھ اعتراف است كھ این فروتني را نداشتھ
زند، چنانكھ گویي او این اسطورة نجومي عبث  مناظره بر سر محدود یا نامحدود بودن جھان لبخند مي

او از بیان . كرد بیني مي كنند، پیش ه بر سر این مسئلھ بحث ميفیزیكدانھا و ریاضیدانھا را، كھ امروز
آیا جھان آغازي داشتھ یا انجامي خواھد داشت؟ آیا روان : پرھیزد ھا مي ھرگونھ عقیده در این زمینھ
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ھمان تن است یا متمایز از آن؟ آیا براي بزرگترین پاكان ھم در بھشتي پاداشي ھست یا ) زندگاني(=
» وتاب خوردن، و دام بحث و اندیشھ بازي، پیچ شب جنگل، بیابان، خیمھ«ھا را نھ؟ او این پرسش

انجامد؛  آلود، دلخوریھاي شخصي، و اندوه مي نامد، و كاري با آنھا ندارد؛ اینھا فقط بھ بحثي تب مي
پارسایي و رضا در شناختن جھان و خدا نیست، . برد ھرگز بھ فرزانگي و حكمت یا آرامش راه نمي

و آنگاه، با طنزي رسواكننده، پیشنھاد . نھا در زیست نیكخواھانھ و دور از خودپرستي استبلكھ ت
  .توانستند بھ این پرسشھا پاسخ بدھند داشتند، نمي كند كھ خود خدایان ھم، اگر ھستي مي مي

اكنون این «: كیوده، در دل رھروي از انجمن رھروان در این نكتھ شكي پیدا شد كھ روزگاري، اي
پس، » ماند؟ ایستند كھ نشاني از آنھا بھ جا نمي خاك، آب، آتش، و باد كجا باز مي: عنصر بزرگ چھار

  آن رھرو در حالت نظاره چنان 

  .او راه جھان خدایان روشن شد

اي دوستان، «: كیوده، آن رھرو تا سپھر چھار شاه بزرگ باال رفت و بھ خدایان آنجا گفت آنگاه، اي
  »ماند؟ ایستند كھ نشاني از آنھا بھ جا نمي ، آتش، و باد كجا باز ميچھار عنصر بزرگ خاك، آب

اما چھارشاه . دانیم اي رھرو، ما این را نمي«: چون او چنین گفت خدایان آسمان چھارشاه بزرگ گفتند
  ».دانند آنان مي. بزرگ ھستند كھ تواناتر و شكوھمندتر از مایند

و ھمان پرسش را كرد، و آنان او را با ھمان (رگ رفت كیوده، آن رھرو نزد چھارشاه بز آنگاه، اي
فرستادند؛ آنھا ھم او را نزد شاھشان، سكھ، فرستادند؛ وي ھم او را [ خدا] پاسخ بھ سپھر سي و سھ 

نزد خدایان یامھ فرستاد؛ آنھا ھم او را نزد شاھشان سویامھ فرستادند؛ او ھم او را نزد خدایان توسیتھ 
رتي  - توسیتھ فرستادند؛ او ھم او را نزد خدایان نیمانھ و را نزد شاھشان سنفرستاد؛ كھ آنھا ھم ا

نمیتھ و سوتي  - او ھم او را نزد خدایان پر فرستاد؛ كھ آنھا ھم او را نزد شاھشان سونیمتھ فرستادند؛ 
  .)ادبرھما فرست -فرستاد؛ آنھا ھم او را نزد شاھشان وسوتي فرستادند، و او ھم او را نزد خدایان جھان

برھما درجانش، كھ چنین  - كیوده، آن رھرو چنان در یكدلي خود مجذوب شد كھ راه جھان آنگاه، اي
اي دوستان، چھار عنصر «: و او بھ خدایان مالزم برھما نزدیك شده، گفت. آرام شده بود، روشن شد

  »گذارند؟ ایستند كھ نشاني از خود بھ جا نمي بزرگ خاك، آب، آتش، و باد كجا باز مي

اما برھما ھست، . دانیم اي رھرو، ما این را نمي: چون او چنین گفت، خدایان مالزم برھما گفتند
برھماي بزرگ، برترین، توانا، برھماي بصیر، فرمانروا، سرور ھمھ، نگھدارنده، آفریننده، 

او تواناتر و شكوھمندتر از ! سال ایام، پدر ھر چھ ھست و ھر چھ خواھد بود دیرینھ… سرھمھ،
  ».داند او آن را مي. ماست

  »اكنون آن برھماي بزرگ كجاست؟«

اما، اي رھرو، چون . دانیم كھ برھما كجاست، نھ چرا ھست، و نھ از كجاست اي رھرو، ما نھ مي«
. ھاي آمدنش پدیدار شود، ھنگامي كھ روشني برآید، و شكوه بدرخشد، آنگاه او آشكار خواھد شد نشانھ

  ».ید و شكوه بدرخشد این نشان تجلي برھماستزیرا ھنگامي كھ روشني برآ
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اي «: و آن رھرو بھ او نزدیك شد و گفت. كیوده، دیري نگذشت كھ برھماي بزرگ نمودار شد  اي
ایستند كھ نشاني از خود بھ جا  دوست، این چھار عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد كجا باز مي

  »گذارند؟ نمي

رھرو، من برھماي بزرگم، برترین، توانا، بصیر بینا،  اي«: چون او چنین گفت، برھماي بزرگ گفت
فرمانروا، سرور ھمھ، نگھدارنده، آفریننده، سرھمھ، ھر كس را بھ جایش گمارنده، دیرینھ سال ایام، 

  »!پدر ھر چھ ھست و ھر چھ خواھد بود

چنان كھ  اي دوست، من از تو نپرسیدم كھ تو براستي«: آنگاه، آن رھرو بھ برھما پاسخ داد و گفت
ایستند  گویي ھستي یا نھ، بلكھ از تو پرسیدم كھ چھار عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد كجا باز مي مي

  »گذارند؟ كھ نشاني از خود بھ جانمي

اي رھرو، این خدایان مالزمان برھما «: كیوده، برھما آن رھرو را بھ كناري كشید و گفت آنگاه، اي
نتوانم ببینم، چیزي نیست كھ من نفھمیده باشم، چیزي نیست كھ  براین باورند كھ چیزي نیست كھ من

دانم كھ آن چھار  اي رھرو، من نمي. از اینرو، من در حضور آنان پاسخي ندادم. من در نیافتھ باشم
  عنصر بزرگ خاك، آب، آتش، باد كجا باز 

  ».ماند ایستند كھ نشاني از آنھا بھ جا نمي مي

آورند كھ برھمنان مدعي ھستند كھ راه حل این مسائل را  ھ یادش ميھنگامي كھ برخي از مشتاقان ب
لولند؛ و  اي رھروان، زاھدھا و برھمناني ھستند كھ چون مارماھي مي«: خندد دانند، بھ آنان مي مي

وار  چون در این یا آن مسئلھ از ایشان پرسشي شود، بھ دو پھلوگویي، بھ لولیدن مارماھي
دزبان است، در برابر روحانیان زمان خویش چنین است؛ او این فرض آنھا اگر گاھي تن» .آورند رومي

شمارد، و براھمة مغرور بھ طبقة خود را بدین گونھ ننگین  را كھ وداھا وحي خدایان است خوار مي
او آشكارا نظام طبقاتي را محكوم . پذیرد كند كھ اعضاي ھر طبقھ را بھ انجمن رھروان خویش مي مي
. بھ ھمة سرزمینھا بروید و این بشارت را تعلیم دھید«: گوید بروشني، بھ شاگردانش مي كند، بلكھ، نمي

بھ آنان بگویید كھ بینوایان و فرودستان، توانگران و فرادستان ھمھ یكي ھستند، و ھمة طبقات در این 
كند، و  او اندیشة قرباني براي خدایان را رد مي» .شوند، ھمچنان كھ رودھا در دریا آیین یگانھ مي

نگران قرباني جانوران در این آیینھاست؛ ھرگونھ آیین و پرستش موجودات فراتر از طبیعي، ھمة 
دارد  ھیچ جدالي، دیني را عرضھ مي آرام و بي. كند ھا و وردھا، ھر ریاضت و نمازي را رد مي منتره

ا بھ ھمة كافران ازھر گونھ اصول جزمي و حرفة روحانیتي آزاد است، و راه رستگاري ر  كھ یكسره
  .دارد و مؤمنان یكسان عرضھ مي

رودكھ  از راھش بیراھھ نمي .رسد ميگاھي این مشھورترین پارسایان ھند از الادریھ بھ الحاد آشكار 
گوید كھ گویي برھما واقعیت است نھ یك آرمان؛ و پرستش  خدا را انكار كند، و گاھي چنان سخن مي

گوید  خندد؛ مي اما بھ اندیشة نماز و دعا فرستادن بھ آن نشناختني مي. كند عمومي خدایان را ممنوع نمي
اینھا ھمیشھ حاصل  - » اي است بشود فرض ابلھانھاین كھ دیگري بتواند سبب خوشبختي یا بدبختي ما «

او از این رو گردان است كھ دستور اخالقي خود را بر پایة ھرگونھ . رفتار و آرزوھاي خود ماست
بھ رنج و كشتني كھ در . آورد و نھ برزخي و نھ دوزخي احكام فراتر از طبیعي بگذارد؛ نھ بھشتي مي
كھ آنھا را خواست آگاھانة یك خداي انسان مانند بینگارد؛ فرایند زیست ھست بیش از آن حساس است 

او در این صحنة نظم . ھاي یك قصد و نیت است اندیشد كھ این خطاھاي جھاني سنگینتر از نشانھ او مي
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یابد، بلكھ فقط  و آشفتگي، بدي و خوبي، ھیچ اصل پاینده، و ھیچ مركزي براي واقعیت جاویدان نمي
  .بیند كھ تنھا اصل بنیادین مابعدالطبیعة آن ھمان تغییر است ت سركش ميگردابي و جریاني از حیا

كشد؛ او  روان ھم پیش مي دارد، یك روانشناسي بي گونھ كھ بودا االھیاتي بدون خدا عرضھ مي ھمان
دربارة جھان با ھراكلیتوس و . كند را بھ ھر شكلي، حتي دربارة انسان، رد مي) آنیمیسم(جانگرایي 

دانیم ھمان احساسھاي  تمام آن چیزي كھ مي. فق است، و دربارة ذھن با ھیوم ھمعقیدهبرگوسن موا
حیات، تغییر . اي نیرو، و ھر جوھري حركت است توان دید، ھر ماده ماست؛ از اینرو، تا آنجا كھ مي

اي است كھ ما، براي آسودگي مغزھاي  اسطوره» روان«شدن و خاموش شدن؛  است، جریان خنثاي
این «. دھیم ھیچ دلیل درستي، پشت جریان حاالت خود آگاه خویش قرار مي ن، آن را، بيناتوانما

دھد، یك شبح  كھ احساسھا و ادراكھا را دراندیشھ بھ ھم پیوند مي» ذھن«، این »یگانگي برتر ادراك
است؛ تمام آنچھ ھست خود ھمین احساسھا و ادراكھاست، كھ بھ طور خودبھ خود بھ یادھا و تصورات 

گرانقدر ھم وجودي متمایز از این حاالت رواني نیست؛ فقط استمرار » خویشتن«حتي . شود  دل ميب
تر ارگانیسم را، ھمراه با عادات رواني و اخالقي  تر حاالت كھنھ این حاالت است كھ حاالت تازه
ت كھ بھ آنھا اي نیس اسطوره» ارادة«توالي این حاالت معلول یك . آورند تمایالت و گرایشھا، بھ یاد مي

این ذھن سیال كھ فقط حاالت . افزوده شده باشد، بلكھ نتیجة جبر وراثت، عادت، محیط و شرایط است
كھ فقط خوي یا پیشداوریي است كھ وراثت ناگزیر و » خویشتن«رواني است، این روان یا 

. واره پایدار باشدتواند خلودي داشتھ باشد، بھ این معنا كھ فرد ھم تجربةناپایدار آن را ساختھ، نمي
  .مردان ارزنده، حتي خود بودا ھم، پس از مرگ چون یك شخص باقي نخواھند ماند

تواند  اما، اگر چنین باشد، مسئلھ تولد مجدد چگونھ ممكن است؟ اگر رواني در كار نیست، چگونھ مي
جا نقطة ضعف بھ وجودھاي دیگري برود و براي گناھاني كھ در این كالبد كرده است كیفر ببیند؟ این

فلسفة بوداست؛ او ھرگز كامال با این تناقض میان روانشناسي خردگرایانھ و قبول نسنجیدة تناسخ 
ا، چون اصل یا این عقیده چنان در ھند عمومیت دارد كھ تقریبًا ھر ھندویي آن ر .شود نميرو  روبھ

دھد كھ آن را اثبات كند؛ كوتاھي عمر و كثرت  پذیرد، و بندرت بھ خودزحمت مي فرض مسلم، مي
  نسلھا، ناگزیر انتقال نیروي حیاتي یا، اگر از دیدگاه االھیات

كرد گرفت؛ این  بودا این اندیشھ را ھمراه با ھوایي كھ تنفس مي. كند بگوییم، انتقال روان را القا مي
او چرخ دوباره زاییده شدن، یا دایرة وجود . تنھاچیزي است كھ او گویا ھرگز در آن تردید نكرده است

دایره آزاد شود، چگونھ در  اش این بود كھ چگونھ از این دانست؛ تنھا اندیشھ و قانون كرمھ را مسلم مي
  .برسدو پس از آن بھ نیستي » نیروانھ«اینجا بھ 

این نكتھ را » استاد«چیست؟ یافتن پاسخ غلطي براي این پرسش دشوار است، چون » نیروانھ«اما 
بھ طور كلي، . اند اند، بھ این واژه داده ش ھم ھر معنایي كھ زیر آسمان كبود یافتھمبھم گذاشتھ و پیروان

كتابھاي بودایي آن را بھ . ، مثل خاموش شدن چراغ یا آتش»خاموش شده«سانسكریت نیروانھ یعني 
یك حالت سعادت كھ از راه محو كامل امیال خود پرستانھ در این ) 1: (برند این معاني بھ كار مي

اتحاد ) 4(فناي خود آگاھي فردي؛) 3(شدن؛  رھایش فرد از دوباره زاییده) 2(شود؛ ي حاصل ميزندگ
بھشت سعادت پس از مرگ؛ گویا در تعلیم بودا نیروانھ بھ معناي خاموشي ھرگونھ ) 5(فرد با خدا؛

ات در ادبی. شدن است میل فردي، و پاداش بھ یك چنین خودنپرستیدن، یعني گریز از دوباره زاییده
بودایي، این اصطالح یك معناي دنیایي ھم دارد، زیرا ارھت، یا مرد ارزنده، را مكررًا چنین وصف 

متانت : آن ھفت بخش اینھاست. رسد نیروانھ بھ آن مي» ھفت بخش سازندة«اند كھ با یافتن  كرده
، اما اینھا محتواي آن است. پژوھش در حقیقت، نیرو، شوق، آرامش، جمعیت خاطر، استغناي طبع

علت و سرچشمة نیروانھ خاموشي میل خودپرستانھ است؛ و : تواند علت تولیدكنندة آن باشد بندرت مي
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بودا . رنج است كھ پاداش نیستي اخالقي نفس است نیروانھ، در غالب متون كھن، بھ معناي آرامش بي
ھمان رھایي از  رھایي از رنج. اكنون، اي رھروان، این است حقیقت عالي رھایي از رنج«گوید  مي

آرزوي نفس است، ترك آن است، روگرداندن از آن، آزادي از آن، و بریدن از آن است، تا آنجا كھ 
در مجموعة تعلیم . و آرزوي نفس، این تب میل خودجوي خودپسند -» .ھیچ نشاني از آن بھ جا نماند

كھ دیگر نگران خود ، نیروانھ ھمیشھ مترادف سعادت است، یعني محتواي آرام آن روان »استاد«
پاداش برترین تقدس، ھمانا ھرگز دوباره زاییده نشدن . اما نیروانة كامل دربردارندة نیستي است. نیست
   . است

نفسھاي ما، كھ موج . كنیم گوید، ما سرانجام پوچي فردگرایي رواني و اخالقي را درك مي بودا مي
باشند كھ بر  اي مي ند، بلكھ چین و شكنھاي گذرندهاي نیست زنند، واقعًا موجودات و نیروھاي جداگانھ مي

ھاي كوچكي ھستند كھ در تور دستخوش باد سرنوشت ساختھ و از ھم  اند؛ گره جریان زندگي پیدا شده
  وقتي كھ خود را اجزایي از یك . شوند باز مي

تلخي  شكستھاي شخصیمان، رنجھاي گوناگون و مرگ اجتناب ناپذیرمان، دیگر ما را ھمچون پیش بھ
وقتي كھ آموختھ باشیم كھ، نھ بھ زندگاني جداگانة . اند كند؛ آنھا در پھنة نامحدودي گم شده غمگین نمي

  .خود، بلكھ بھ ھمة انسانھا و ھمة زندگان مھر بورزیم، آنگاه سرانجام آرامش را باز خواھیم یافت

V – آخرین روزھاي بودا  

  مرگ  - ایيرھروان بود - دیدارش از خانة پدري - معجزات او

آوریم كھ تنھا چیزھایي است كھ ما دربارة  اي رو مي ھاي ساده گذریم و بھ افسانھ از این فلسفة واال مي
داشتھ، اما شاگردانش ھزار داستان  با آنكھ او معجزات را خوار مي. دانیم بقیة زندگاني ومرگ بودا مي

م بھ ھم زدن، جادووار، از وردگنگ در یك چش. اند دربارة عجایبي كھ از او بھ ظھور رسیده ساختھ
منظومة «شود؛ در پایان یكي از گفتارھایش  گذرد؛ خالل دنداني كھ انداختھ بود سبز و درخت مي مي
آن را «وقتي كھ دشمنش دیودتھ فیل دماني را بھ سوي او رھا كرد، بودا» .اي جھان لرزید ھزار الیھ ده

اند  سنار و دیگران از این لطایف بھ این نتیجھ رسیده .، و آن فیل كامال رام شد»از مھرش سرشار كرد
مھم نیست؛ بودا براي ما ھمان . اند ھاي باستاني خورشید ساختھ شده كھ افسانة بودا براساس اسطوره

  .دھند؛ و این بودا وجود دارد ھایي است كھ در ادبیات بودایي بھ او نسبت مي اندیشھ

اش  شاگردان بسیاري بر او گرد آمدند، و آوازه. نگارند يكتابھاي بودایي تصویر دلنشیني از او م
وستو است پیكي بھ  پدرش چون شنید كھ بودا در نزدیكي كپیلھ. درتمام شھرھاي شمال ھند پراكنده شد

او رفت، و پدرش كھ . نزدش فرستاد و از او دعوت كرد كھ روزي را در خانة كودكیش بگذراند
ھمسر بودا، كھ در تمام مدت . د از بازگشت این قدیس شادي كردبرفقدان او مویھ كرده بود، یك چن

دوریش بھ او وفادار مانده بود، بھ پایش افتاد، دوپایش را گرفت و سر بھ پایش نھاد، و او را چون یك 
اي سرور، «: شاه با بودا از مھر بزرگش نسبت بھ او سخن گفت خدا حرمت نھاد، سپس شودودنھ

ھاي زرد پوشید؛  اي، او ھم خرقھ ھاي زرد بھ تن كرده چون رھروان، خرقھعروسم وقتي شنید كھ تو، 
خورد؛ وقتي كھ فھمید تو  خوري، او ھم روزي یك بار غذا مي وقتي شنید كھ تو روزي یك بار غذا مي

خوابید؛ و چون دانست كھ تو حلقة گل و بوي  اي، او ھم بر بستر تنگ مي بستر بزرگ را رھا كرده
  .بودا او را بركت بخشید، و بھ راه خود رفت» .اي، او ھم از آنھا دست برداشت هخوش را رھا كرد
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  ات  اي مرتاض، سایھ«آنگاه پسرش راھولھ بھ نزدش آمد و بھ او مھر ورزید و گفت

    

او را بھ انجمن بودایي » استاد«گرچھ مادر راھولھ امید داشت پسرش شاه شود، اما » .دلپذیر است
بعد شاھزادة دیگري بود بھ نام ننده كھ او را براي مقام وراثت مسلم تخت و تاج تقدیس كرده . پذیرفت

و   اھي دست شست،كاره رھا كرد و از ش ولي ننده، كھ گویي درحالت جذبھ بود، مراسم را نیمھ. بودند
شودودنھ چون این را شنید . نزد بودا رفت و خواست كھ بھ او ھم اجازه دھد كھ بھ انجمن بپیوندد

آنگاه كھ آن سرور جھان را ترك گفت، این براي من اندوه «گفت . غمگین شد، و از بودا خواھشي كرد
مھر . ھنگامي كھ راھولھ رفتكوچكي نبود؛ ھمچنین بود ھنگامي كھ ننده رفت، و خیلي بیش از اینھا 

اي سرور، عنایت كن كھ شریفان . گذرد فرزند از پوست، گوشت، رگ، استخوان، و مغز استخوان مي
بودا رضا داد، و، » .تو پذیرش بھ انجمن را دربارة پسري كھ از پدر و مادرش اجازه ندارد انجام ندھند

   .اي شرط حتمي پذیرش در انجمن شد از آن پس، چنین اجازه

آید دیني كھ در آغاز از حرفة روحانیتي در آن خبري نبود، انجمني از رھروان پدید آورده  بھ نظر مي
چندان از مرگ بودا نگذشتھ بود كھ . بود كھ، بھ نحو خطرناكي، مشابھ ھمان حرفة روحانیتي ھندو بود

انجمن از ردة برھمنان و  درواقع، اولین گروندگان بھ. اینان خود را تسلیم دم و دستگاه روحانیت كردند
یا  بیكوھا،در زمان بودا، این . پس از آنھا از توانگرترین جوانان بنارس و شھرھاي مجاور بودند

زدند، با این عبارت  كھ حرف مي بھ یكدیگر، و نیز با ھر. آوردند اي را بھ جا مي رھروان، آداب ساده
اي را بكشند،  بایست ھیچ زنده آنان نمي »!موجوداتآرامش بر ھمة «: فرستادند آمیز درود مي تحسین

غ و بدگویي بپرھیزند؛  ایست از دروب بایست ھیچ چیزي را كھ بھ آنھا داده نشده بردارند؛ مي نمي
اختالفھا را حل و بھ ھماھنگي تشویق كنند؛ ھمیشھ بھ ھمة انسانھا و جانوران مھر بورزند؛ از ھرگونھ 

لذت حسي یا جسمي، موسیقي، رقصھاي ناچ، معركھ و نمایش، بازي تجمالت، گفتگوھاي بیھوده، 
اي كھ سرو كارش با خرید و فروش باشد  ا ھر پیشھوكار، یا ب بیني بپرھیزند؛ با كسب مباحثھ، یا طالع

بكشند، و جدا از زنھا، و با پاكدامني [ جنسي] كاري نداشتھ باشند؛ وانگھي، دست از ناخویشتنداري 
  كرر زنان، بھ آنان ھم اجازه داد كھ چون ھاي م بودا، بر اثر البھ .كنندكامل زندگي 

آننده اگر زنان «بھ آننده گفت . گاه كامال با این حركت ھمساز نشد اما ھیچ شوند،رھرو بھ انجمن وارد 
یافت و آیین نیك  نگي بروند این آیین مصفا سالھا دوام مياجازه نیافتھ بودندكھ از زندگي خانھ بھ بیخا

اند، آیین مصفا دیري  ولي آننده از آنجا كھ اكنون زنان این اجازه را یافتھ. بود ھزار سال، پابرجا مي
انجمن بزرگ یا سنگھ تا . حق با او بود» .پاید، آیین نیك بیش از پانصد سال پابرجا نخواھد بود نمي

تھ است، اما دیري است كھ آیین استاد را با جادو و چند خدایي و خرافات بیشمار تباه امروز دوام داش
  .كرده است

پیروان استاد در پایان عمر دراز او كم كم بھ خدا كردن او روآورده بودند، با آنكھ او، خود، آنان را بھ 
در یكي از . بیندیشنداین مبارزه خواستھ بود كھ در او شك و تردید روا دارند و، خود، براي خود 

  : آخرین گفتگوھاي او چنین آمده است

در آن زمان ساریپوتة ارجمند نزد آن سرور آمد، سالم كرد، و بھ احترام در كناري نشست و چنین … 
  :گفت
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اندیشم كھ تاكنون، چون آن سرور، استاد  سرور ارجمند، من بھ آن سرور چنان ایمان دارم كھ مي«
  ».شدگي باشد، نبوده، نیست، و نخواھد بود رتر و افزونتر، یعني داراي روشندیگري كھ داراي دانش ب

آیا . اي گویي، تو براستي ترانة جذبھ سر داده اي سارپیوتھ، بسیار درشت و گستاخانھ سخن مي.1
اند  بوده) بودایان(= تمام سروراني را كھ، در قرنھاي دور گذشتھ، از ارھتھا و بیداران 

اي كھ رفتارشان، فرزانگیشان، راه زندگیشان،  اي، و آگاه بوده ن را شناختھاي، دودلیھایشا دیده
   »و مقامھایشان چگونھ بوده است؟

   ».نھ سرور ارجمند.2
پس حتمًا تو ھمة سروراني را كھ در قرنھاي دراز آینده از ارھتھا و بیداران خواھند بود «.3

   »اي؟ دریافتھ
   ».نھ سرور ارجمند«.4
شناسي، و در دل او راه  چون ارھت و بیداري كھ اكنون زنده است ميپس تو، دست كم مرا «.5

   »اي؟ یافتھ
   ».حتي آن را نیز نھ، اي سرور«.6
اي، چرا سخناني چنین درشت  پس، تو كھ در دلھاي ارھتھا و بیداران گذشتھ و آینده ننگریستھ«.7

   »دھي؟ گویي؟ چرا اینچنین ترانة جذبھ سر مي و گستاخانھ مي

  :بزرگترین و شریفترین درسھا را آموختو بھ آننده 

آننده، چھ اكنون و چھ پس از مرگم، ھر كس چراغ خود باشد، پناه خود باشد، بھ پناه بیروني پناه «
كھ بھ برترین … اینان ھستند -جز در خود، پناه دیگري نجوید… نبرد، بلكھ سخت بھ حقیقت بیاویزد،

  » !وختن باشنداما آنان باید مشتاق آم! بلندي خواھند رسید

  : واپسین سخنانش با رھروان این بود. م در ھشتادسالگي درگذشت ق483او در سال 

  بیدارو ھشیار . چیزھاي آمیختھ دستخوش تباھي ھستند. اي رھروان، بیایید كھ من شما را تعلیم دھم«
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 فصل شانزدھم

  

  از اسكندر تا اورنگ زیب

I -چندره گوپتھ  

روزي از زندگي یك  - كاخ شاھي -دانشگاه تكسیلھ - مردم - چندره گوپتة رھایي بخش -اسكندر در ھند
  ادارة شھرھا - حمل و نقل و راھھا - بھداشت عمومي -قانون - ادارة حكومت -ماكیاولي كھین -شاه

یك سال . م اسكندر كبیر از ایران بھ راه افتاد، از ھندوكش گذشت و برھند فرود آمد ق327در سال 
داد؛ براي  درایاالت شمال غربي كھ یكي از استانھاي ثروتمند شاھنشاھي ایران بود، مصاف مي

رام از م از سند گذشت، و آرام آ ق326در آغاز سال . ستاند اش زر مي سپاھش زاد راه و براي خزانھ
رو شد، و در  راه تكسیلھ و راولپندي جنگید و بھ جنوب و خاور رسید، و با سپاه پوروس شاه روبھ

تن را ھم بھ  12000فیل او را شكست، و  200ارابھ و  300سواره،  4000پیاده،  000،30نبردي 
كھ دلیري و  اسكندر،. پوروس شاه تا توان در تن داشت جنگید و سرانجام سپر انداخت. ھالكت رساند

خواھد اسكندر با او چھ رفتاري در  ستود، گفت بگوید كھ مي باالي بلند و سیماي نیكوي او را مي
بھ «اسكندر گفت » .اي اسكندر، با من شاھانھ رفتار كن«پوروس در پاسخ او گفت . گیرد پیش

ولي » .بخواهكند  خاطرخودم با تو چنین رفتار خواھد شد؛ اما تو بھ خاطر خودت، آنچھ شادت مي
اسكندر را این پاسخ بسیار خوش آمد؛ و سلطنت تمام . پوروس گفت در آنچھ او خواستھ ھمھ چیز ھست

پوروس ھمپیماني وفادار و . شدة ھند را، بھ عنوان خراجگزار مقدونیھ، بھ وي واگذاشت نواحي فتح
اسكندر . رباز زدندسپس اسكندر خواست كھ بھ سوي دریاي خاور برود، اما سربازانش س. كوشا بود

از میان قبایل وطنپرست دشمن، كھ سربازان  -پس از گفتگوھا و سخنھاي بسیار گردن نھاد، و آنان را
و باالي ساحل، از طریق  ،ھوداسپسبھ پایین رود  -داشتند نگران اسكندر را در ھر گام بھ جنگ وا مي

وقتي كھ بیست ماه پس از فتوحاتش بھ شوش رسید، از ارتشي كھ . ، بھ بلوچستان ھدایت كردگدروسیا
  .ه بوداي درمانده و بینوا نماند سھ سال پیش با او بھ ھند رفتھ بود جز پاره

عامل اصلي این دگرگوني یكي از . ھفت سال بعد، ھر گونھ آثار سلطة مقدونیھ از ھند برچیده شد
ھاي تاریخ ھند بود، كھ جنگاوري كوچكتر از اسكندر اما فرمانروایي بزرگتر از  ماجراجوترین چھره

ندان ننده كھ در آن وي از بزرگزادگان طبقة كشتریھ بود كھ توسط خا. او بود و چندره گوپتھ نام داشت
این جوان بھ یاري . رغم وابستگي بھ آن خاندان، از مگده تبعید شده بود كرد، علي موقع حكومت مي

رایزن زیرك ماكیاولي مانندش، یعني كئوتیلیھ چانكیھ، سپاه كوچكي سازمان داد، و برپادگانھاي 
، پایتخت پادشاھي مگده، را در پیش  پاتلیپوترهسپس راه . مقدوني غلبھ یافت و ھند را آزاد اعالم كرد

بایست  پا كرد و تخت شاھي را بھ چنگ آورد، و سلسلة ماوریا را بنیاد نھاد كھ مي گرفت، آشوبي بھ
گوپتھ، كھ  چیزي نگذشت كھ چندره .وھفت سال بر ھندوستان و افغانستان فرمان براند یكصدوسي

مرام كئوتیلیھ بود، حكومتش را نیرومندترین حكومتي كرد كھ جھان تا  دلیریش تابع فرزانگي بي
زماني كھ مگاستنس، از سوي سلوكوس نیكاتور، پادشاه سوریھ، بھ سفارت . روز بھ خود ندیده بود آن

كھ  -مگاستنس آن را براي یونانیان دیرباور. ش كردا بھ پاتلیپوتره آمد، تمدني در آنجا یافت كھ حیرتزده
  . وصف كرد و آن را كامال ھمسنگ تمدن خودشان دانست - خود ھنوز نزدیك بھ اوج تمدنشان بودند
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وي . این یوناني از زندگي ھندي عصر خویش شرحي دلنشین، و شاید ھم با مدارا، بھ دست داده است
اي بود كھ  در ھند اثري از بردگي نیافت؛ و این شیوة مرضیھیكي آنكھ : از دو چیز بھ شگفت آمده بود

ھاي  دو دیگر آنكھ جامعة ھند، كھ جمعیتش بنا بر پیشھ .شد نميدر كشور وي از آن نشاني دیده 
بنابر . دانست و در برابر آن بردبار بود  ن تقسیمات را طبیعي ميشد، ای گوناگون بھ چند طبقھ تقسیم مي

  :گزارش این سفیر یوناني

خورند  ھرگز شراب نمي. روند  اي دارند، چون ساده رفتار و میانھ آنان چنان كھ باید زندگي سعادتمندانھ
بندرت كارشان شود كھ  سادگي قوانین و پیمانھایشان با این حقیقت ثابت مي… مگر در مراسم قرباني

برند، نھ بھ مھري نیاز دارند و  بر سر وثیقھ و اماناتشان ھیچ شكایتي بھ قاضي نمي. كشد بھ دادگاه مي
حقیقت و فضیلت را … گذارند و بھ یكدیگر اعتماد دارند نھ بھ شاھدي، امانتشان را نزد یكدیگر مي

كنند و، در نتیجھ، سالي دوبار  بیشترین بخش خاك را براي كشت آبیاري مي… دارند یكسان محترم مي
بھ ھمین لحاظ است كھ ھند ھرگز دچار خشكسالي نشده است، ھیچ گاه در … دارند  محصول بر مي

  .مقدار قوت آنان كمبود كلي نبوده است

  این شھر در سي و دو . از دوھزار شھر ھند شمالي زمان چندره گوپتھ، تكسیلھ كھنتر از ھمھ بود

تكسیلھ » .بزرگ است، و عالیترین قوانین را دارد«گوید شھري  استرابون مي كند؛  وصف مي» كامیاب
الجیشي بر مھمترین راه آسیاي باختري  ھم یك شھر نظامي بود و ھم یك شھر دانشگاھي؛ از نظر سوق

دانشجویان دستھ دستھ بھ تكسیلھ . قرار داشت، و نامورترین دانشگاھھاي ھند آن زمان در این شھر بود
توانستند  در آنجا تمام ھنرھا و علوم را مي. رفتند  د، ھمچنانكھ در قرون وسطي بھ پاریس ميرفتن مي

  .بودنزد استادان برجستھ بیاموزند، خصوصًا مدرسة طب آن در سراسر جھان شرق بلند آوازه 

چھارده كیلومتر و نیم طول و : كند  پاتلیپوتره، پایتخت چندره گوپتھ، را چنین وصف ميمگاستنس 
كاخ شاه از چوب بود، اما سفیر یوناني آن را از كاخھاي شاھي . نزدیك بھ سھ كیلومتر عرض دارد

ستونھایش را بھ زر . جمشید بر آن برتري داشت دانست؛ فقط كاخھاي تخت شوش و اكباتان عالیتر مي
رفتھ، و با نقوش پرندگان و برگھا آراستھ بودند؛ درونش باشكوه تمام بھ فلزات و سنگھاي گرانبھا گ

 180مثال ظروفي طالیي داشتند بھ قطر   فروشي شرقي بود،  در این فرھنگ نوعي جلوه. مزین بود
مده، چنین سانتیمتر؛ اما یك مورخ انگلیسي، بھ استناد آثار مكتوب، تصاویر، و عین آثار بھ دست آ

در قرون چھارم و سوم قبل از میالد شاه ماوریا ھمھ گونھ اشیاي تجملي و «گیرد كھ  نتیجھ مي
صنعتگري استادانھ، در ھمة ھنرھاي دستي، در اختیار داشت، كھ ارزش ھیچ یك از آنھا كمتر از 

  ».مند شدند آثاري نبود كھ، ھجده قرن بعد، امپراطوران گوركاني از آن بھره

گوپتھ، كھ با خشونت تاج و تخت را بھ چنگ آورده بود، در این كاخ، بیست و چھار سال در چندره 
پوشید كھ با ارغوان و  اي عالي مي شد، جامھ بندرت در میان مردم دیده مي. زیست زنداني زراندود مي

با شد، بر تخت رواني زرین، یا بر فیلي كھ بسیار  زر قالبدوزي شده بود؛ اگر از كاخ خارج مي
یا بھ نحوي بھ رامش   رفت، جز ھنگامي كھ بھ قصد شكار بیرون مي. نشست شكوھش آراستھ بودند، مي

شد كھ دایمًا در  پرداخت، اوقاتش كامال مصروف سروسامان دادن بھ امور كشورش مي و تفریح مي
ز خواب در بھر اول ا. اي تقسیم كرده بود ھر روز را بھ شانزده بھر نود دقیقھ. حال گسترش بود

خواند، و دستورھاي  شد؛ در بھر دوم گزارش كارگزارانش را مي  خاست و براي تفكر آماده مي برمي
گذراند؛ در بھر چھارم بھ  كرد؛ بھر سوم را با مشاورانش در ایوان بار خاص مي محرمانھ صادر مي

  یایش گوش پرداخت؛ در بھر پنجم بھ شكایات و دادخواھي رعا امور مالي كشور و دفاع ملي مي
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خواند؛ در بھر ھفتم مالیات و خراج  خورد، و كتابھاي دیني مي كرد و ناھار مي در بھر ششم شستشو مي
یافت،  پذیرفت؛ در بھر ھشتم دوباره در شورا حضور مي گرفت، و كارگزاران را بھ حضور مي را مي

شنید؛ در بھر نھم  د ميو گزارش منھیان و روسپیاني را كھ براي كسب خبر بھ خدمت خود درآورده بو
نشست؛ در بھر دھم و یازدھم بھ مسائل نظامي، و در بھر دوازدھم باز بھ  بھ استراحت و نماز مي

و در بھر سیزدھم بھ شستشوي شبانھ و در بھر چھاردھم و پانزدھم و شانزدھم   گزارشھاي محرمانھ،
ره گوپتھ چگونھ باید باشد، یا خواھد بھ ما بگوید كھ چند شاید این مورخ مي. پراخت بھ خواب مي

خواھد در  بلكھ آن طور كھ او مي خواست مردم شاه را، نھ آنچنان كھ واقعًا ھست،  چگونھ كئوتیلیھ مي
  .آید معموال حقیقت از كاخھا بیرون نمي. نظر مجسم كنند

ي دین زمام حكومت عمال در دست كئوتیلیھ بود، و او وزیر و برھمن كارداني بود كھ از ارزش سیاس
جست؛ مثل خودكامگان جدید عقیده داشت كھ ھر  آگاه بود، اما ھیچ رھنمود اخالقیي از آن نمي

دغلباز بود، اما ھرگز با   پاي بند اصول اخالقي نبود،. دستاویزي اگر در خدمت دولت باشد مجاز است
ندره گوپتھ كرد؛ در تبعید و شكست و ماجراجویي و دسیسھ و قتل و پیروزي بھ چ شاھش چنین نمي

گري قلمرو مخدوش را بھ صورت بزرگترین امپراطورییي  وبا فرزانگي و حیلھ  كرد، خدمت مي
بھتر دید كھ  مؤلف شاھزاده، ) ماكیاولي(مثل   كئوتیلیھ ھم،. درآورد كھ ھند تا آن زمان بھ خود دیده بود

  شاستره، كتاب ارتھ  ،نظرات خود را دربارة جنگ و سیاست بھ رشتة تحریر درآورد؛ بنابر روایات
واقعبیني دقیق این   براي نمونھ دربارة. كھنترین كتاب موجود ادبیات سانسكریت، منسوب بھ اوست

دسیسھ، جاسوسي، «: كنیم كتاب، صورت وسایلي را كھ براي تسخیر یك دژ الزم دانستھ است نقل مي
  .اي در نیروي بدني است جویي عاقالنھ كھ خود صرفھ» و حملھ  تطمیع قلعھ نشینان، محاصره،

و احتماال كار آمدترین حكومتي بود كھ ھند تا آن   كرد، این حكومت ھیچ تظاھري بھ دمكراسي نمي
چیزي مانند این نداشت، و شاید «اكبر، كھ بزرگترین پادشاه گوركاني بود، . روز بھ خود دیده بود

شالودة این » .ي بھتر از این داشتھ باشدبتوان تردید كرد كھ ھیچ یك از شھرھاي باستاني یونان سازمان
اگر بھ قول مگاستنس اعتماد كنیم، حال آنكھ بھ  –چندره گوپتھ . حكومت آشكارا بر قدرت نظامي بود

 30000پیاده،  600000ارتشي مركب از  –باید مشكوك بود   دیگر،  مثل ھر گزارشگر بیگانة  او ھم،
دھقانان و برھمنان از خدمت نظام معاف بودند؛ و . اشتفیل، و تعداد نامعلومي ارابھ د 9000اسب، 

در آرامش و امنیت، مشغول كشت و   كند كھ در گیرودار جنگ، استرابون كشاورزاني را وصف مي
این  –كرد  اما در عمل شورایي آن را محدود مي  قدرت شاه از لحاظ ظاھري نامحدود بود،. زرع بودند

كرد؛ امور  قوانین تازه وضع مي  شد، ي در غیاب او تشكیل ميشورا، كھ گاھي در حضور شاه، و گاھ
داد؛ و ھمة كارگزاران واالمقام دولت را منصوب  مالي داخلي و امور خارجي را سر و سامان مي

  .كند رایزنان چندره گوپتھ و قدرت مؤثر آنان را تأیید مي» منش بلند و فرزانگي«مگاستنس . كرد مي

شد كھ ھر یك وظایف كامال مشخصي داشت؛ مقامات رسمي آنھا، با  دولت بھ دیوانھایي تقسیم مي
بندي شده بودند، و بھ ترتیب درآمد، گمركات، مرزباني، گذرنامھ،  مراتب، دستھ رعایت دقیق سلسلھ 

ھاي ارتباطات، رسومات، معادن، كشاورزي، دامداري، تجارت، انبارھا، دریانوردي، جنگل، سرگرمی
ناظر رسومات بر فروش دارو و مشروبات الكلي . كردند عمومي، فحشا، و ضرابخانھ را اداره مي

ناظر . كرد بایست بفروشند تعیین مي  ھا و مقدار شرابي را كھ مي نظارت داشت، تعداد و محل میكده
و ھم سھمي از  اي ثابت داد، آنھا ھم اجاره معادن، مناطق معدنكاوي را بھ اشخاص غیردولتي اجاره مي

رفت، زیرا دولت مالك  پرداختند؛ نظام مشابھي در كشاورزي بھ كار مي سود حاصلھ را بھ دولت مي
كرد، كھ  ھا نظارت داشت، طاس فراھم مي ناظر سرگرمیھاي عمومي بر قمارخانھ. تمام زمینھا بود

شد  جمع مي» بانك«ھ در شد، و پنج درصد از تمام پولي را ك براي استفادة از آنھا مبلغي پرداخت مي
كرد، درآمد  ناظر فحشا از روسپیان مراقبت، و بر خرج و دخل آنان نظارت مي. گرفت براي خزانھ مي
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آرایي و جاسوسي در كاخ شاه  داشت، و دو تن از آنھا را براي مجلس  دو روز ھر ماه آنھا را برمي
گیرد، وانگھي توانگران را گاه گاه بایست مالیات تعلق  بھ ھر كار و پیشھ و صنعتي مي. گماشت مي

كرد و متناوبًا اوزان و  دولت قیمتھا را تنظیم مي. بیاورند» پیشكشھایي«كردند كھ براي شاه  تشویق مي
فروخت؛ معادن نمك،  بار مي كرد؛ تره ھاي خود محصوالتي تھیھ مي سنجید؛ در كارخانھ مقیاسات را مي

  . ر انحصار خود داشتھاي عالي، اسب و فیل را د الوار، پارچھ

و در شھرھا، بخشھا، و  نفره؛  در روستاھا اجراي قانون یا با كدخدا بود یا با پنجایت، یعني شوراي پنج
ایاالت، با دادگاھھاي پایینتر و عالیتر؛ و در پایتخت یا با شوراي دربار بود، كھ دادگاه عالي بھ شمار 

: مجازاتھا سخت، و مشتمل بود بر. شد ة فرجام تلقي ميآمد، و یا با شاه كھ دادگاه آخرین با مرحل مي
اما دولت فقط دستگاه . گرفت و مرگ، كھ معموال براساس قانون قصاص انجام مي  قطع عضو، شكنجھ

ساخت؛ در  پرداخت؛ بیمارستان و نوانخانھ مي سركوب نبود، بلكھ بھ درمان و بھداشت عمومي نیز مي
كرد؛ و  داشتند توزیع مي ین ضرورتھایي در انبار دولت نگاه ميسالھاي قحط ارزاقي را كھ براي چن

داد تا در  داشت كھ بھ تنگدستان یاري كنند؛ و كارھاي بزرگ عمومي ترتیب مي ثروتمندان را وا مي
  . سالھاي ركود اقتصادي بیكاران را بھ كار گیرد

حفظ جان مسافران را در كرد؛ و  دیوان كشتیراني مقررات مربوط بھ حمل و نقل آبي را تنظیم مي
ھایي  كرد، و جالھ گرفت؛ این دیوان از پلھا و بنادر نگاھداري مي ھا و دریاھا بر عھده مي رودخانھ

ھاي خصوصي متعلق بھ اشخاص بود كھ خودشان آنھا را اداره  كرد، و این سواي جالھ دولتي تھیھ مي
توانست مانع غارتگري افراد  قابت، ميو این ترتیبي ستودني بود، چھ دولت، با این ر -. كردند مي

. توانست مقامات رسمي را از افراط در كارھا مانع شود غیردولتي بشود، و رقابت غیر دولتي ھم مي
رو روستاھا گرفتھ تا راھھاي  گاري  ساختن و مرمت راھھاي سراسر امپراطوري، از راھھاي تنگ

ست متر عرض داشت، با دیوان ارتباطات تجاریي كھ عرض آن ده متر بود، و راھھاي شاھي كھ بی
مسافتي برابر نصف جادة  - یكي از این شاھراھھاي شاھي حدود یكھزار و نھصد كیلومتر. بود

نویسد كھ  مگاستنس مي. طول داشت و از پاتلیپوتره تا مرز شمال غرب امتداد داشت - اي امریكا تراقاره
ساري برآورده بودند كھ جھت و فاصلة در این راه، تقریبًا در ھر ربع فرسنگ، ستون فرسنگ

آب، پاسدارخانھ، و   دار، چاه در فواصل منظم درختان سایھ. داد مقصدھاي گوناگون را نشان مي
  حمل و نقل با ارابھ، تخت روان، گاري گاوكش ، اسب، شتر، فیل، خر، . كاروانسرا ساختھ بودند

نحصر بھ دربار و صاحبان مقامات دولتي فیل از تجمالت بود و معموال م. گرفت و انسان صورت مي
   .دانستند ميشد، و آن قدر با ارزش بود كھ عفت زن را قیمت متوسط خرید یكي از آنھا  مي

مرد، كھ بھ  انجمني مركب از سي. دبستن  ھمین روش ادارة دیواني را در ادارة شھرھا ھم بھ كار مي
كرد؛ گروه  یك گروه صنعت را اداره مي. كرد شدند، بر پاتلیپوتره حكومت مي شش گروه تقسیم مي

داد، و اعمال و رفتارشان را زیر نظر  دیگر بر كار بیگانگان نظارت داشت، خانھ و خادم بھ آنھا مي
داد،  دیگري بھ بازرگانان جواز تجارت مي نوشت؛ گرفت؛ گروه دیگر گزارش تولد و مرگ را مي مي

سنجید؛ گروه دیگر فروش محصوالت  بخشید و مقیاسات و اوزان را مي فروش محصوالت را نظم مي
ھاول . گرفت درصد مالیات مي ھا را در ضبط خود داشت؛ گروه دیگر از ھمة كاالھا ده كارخانھ

یافتھ، و  م شھري بود كامال سازمان چھارم ق رسد كھ پاتلیپوتره در قرن خالصھ، بھ نظر مي«گوید  مي
كمال ترتیباتي كھ نشان داده «گوید  وینسنت سمیث مي  ».شد برطبق بھترین اصول علم اجتماع اداره مي

بررسي جزئیات این سازمانھا آنگاه بھ تعجب . آور است شد، حتي موقعي كھ طرح آن دیده شود، حیرت
م در ھند ریختھ شود و بھ صورتي مؤثر و  ق 300توانستھ در  يافزاید كھ طرح چنین سازماني م ما مي

  ».كارآمد بھ عمل درآید
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. تنھا نقص این دولت حكومت مطلقة آن و، از این رو بستگي مدام آن بھ اعمال زور و جاسوسي بود
شدن  گوپتھ، مثل ھر خودكامة دیگري، برآب بود؛ ھمیشھ از شورش و كشتھ پایة قدرت چندره

روایات . خوابید، و ھمیشھ گرد او را نگھباناني گرفتھ بودند و شب پیاپي در یك اطاق نميد. ترسید مي
وقتي یك قحطي ) بھ نقل از مگاستنس(گوید  ھندیي كھ مورد قبول مورخان اروپایي قرار گرفتھ، مي

بیست سال گوپتھ افتاد، او نومید و درمانده شد؛ تخت و تاج را رھا كرد؛ و  ه     طوالني بر قلمرو چندر
با در نظر گرفتن «: گوید ولتر مي. چون مرتاضان جین زیست؛ آنگاه آنقدر چیزي نخورد تا بمرد

نقدر ترجیح دارد؛ اما من معتقدم كھ این تفاوت آ دوجران ونیزي برزندگي  چیز، زندگي زورق ھمھ
  ».ناچیز است كھ در خور زحمت بررسي ھم نیست

II - فیلسوفشاه  

  كامگاري او - شكست او -بشیران آشوكا -فرمان شكیبایي - آشوكا

  گویند  مي. گوپتھ شد، ظاھرًا مردي بود با منش اندیشمندان بیندوساره، كھ جانشین چندره

از آنتیوخوس، شاه سوریھ، درخواست كرد كھ فیلسوفي بھ او ھدیھ كند؛ بھ او نوشت كھ، در ازاي یك 
س خواھشي بود كھ برآوردني نبود، چون آنتیوخو. فیلسوف واقعي یوناني، بھاي گزافي خواھدپرداخت

  .فیلسوف فروشي پیدا نكرد؛ اما بخت با بیندوساره یار بود، و خود صاحب پسري فیلسوف شد

خود را فرمانرواي امپراطوریي پھناورتر از . م بر تخت نشست ق273آشوكا وردنھ در سال 
افغانستان، بلوچستان، و تمام ھند كنوني، سواي اقصاي : امپراطوري ھر شاه ھندي پیش از خود یافت

مدتي بھ ھمان حال و ھواي پدربزرگش . كم یاسرزمین تامیل جزو قلمرو او بود یعني تامیلھ جنوب،
چیني، كھ در قرن ھفتم میالدي  چونگ، سیاح یوان. گوپتھ، ستمگرانھ اما خوب، سلطنت كرد چندره

 گوید كھ زنداني را كھ آشوكا در شمال پایتختش ساختھ بود سالیان درازي در ھند گذرانده است، مي
ھمچنین بھ او گفتھ . كنند یاد مي» دوزخ آشوكا«درسنت ھندي از آن بھ [ یعني، ھزارسال بعد] ھنوز 

بردند؛ و شاه فرمان داده بود  گونھ شكنجة دوزخ رسمي را در مجازات جانیان بھ كار مي بودند كھ ھمھ
یكي از پیران بودایي،  قضا را. گاه نباید كسي كھ بھ آن سیاھچال افتاده زنده از آن بیرون آید كھ ھیچ

. آب از جوشیدن باز ایستاد. جوش انداختند او را در دیگ آب. ھیچ علت بھ آن زندان افتاده بود بي
وقتي كھ شاه . وي آمد، و شخصًا موضوع را مالحظھ، و حیرت كرد. زندانبان پیامي بھ آشوكا فرستاد

شاه كھ . نباید زنده از زندان خارج شود خواست برگردد، زندانبان یادآور شد كھ بنا بھ فرمان خود او
  .از این تذكر متزلزل شده بود دستور داد تا آن زندانبان را بھ آن دیگ اندازند

گفت تا آن زندان را برچینند، و . گویند چون آشوكا بھ كاخش بازگشت حالش سخت دگرگون شد مي
پیروزي بزرگي بر قبیلة طغیانگر  درھمان ھنگام فھمید كھ سپاھیانش. قوانین كیفري را مالیمتر كنند

. اند اند، و ھزاران تن از شورشیان را كشتھ و بسیاري را ھم بھ اسارت گرفتھ بھ دست آورده كلینگھ
فرمان . پشیمان شد» عزیزانشان«از  اسیران» خشونت، كشتار و جداكردن«آشوكا از اندیشة اینھمھ 

و  - داد كھ اسیران را آزاد كنند، زمینھایشان را بھ آنھا بازگردانند؛ و پیام پوزشي ھم برایشان فرستاد
سپس . اند این امري بود كھ پیش از این سابقھ نداشت، و پس از او ھم فقط چند تني از آن پیروي كرده

چندي خرقة رھروانھ پوشید؛ دست از شكار و خوردن گوشت بھ حلقة انجمن رھروان بودایي پیوست؛ 
  .برداشت و بھ راه ھشتگانة عالي پا نھاد
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توان گفت كھ این ماجرا تا چھ حد افسانھ و تا چھ اندازه تاریخ است؛ و با این بعد  اكنون بدرستي نمي
ا دیده و با خود اندیشیده شاید گسترش آیین بودا ر. ببریم ھاي این پادشاه پي توانیم بھ انگیزه زماني نمي

  بود كھ آیین سخاوت و 

در یازدھمین سال . و مناسبي براي مردمش باشد، و از عسس و محتسب بیشمار ھم خالصش كند
سلطنتش صدور مھمترین فرمانھاي تاریخ حكومت را آغاز كرد و گفت كھ آنھا را با زباني ساده و بھ 

فرمانھاي . تا ھر ھندي باسوادي بتواند آنھا را بفھمد ھا و ستونھا نقر كنند گویشھاي محلي بر صخره
اند؛ از فرمانھایي كھ بر ستونھا نوشتھ شد ده ستون بھ جا  سنگنبشتة او را كمابیش در سراسر ھند یافتھ

شود كھ این  از این فرمانھا معلوم مي. اند مانده است، و جاي بیست ستون دیگر را ھم مشخص كرده
یكسره پذیرفتھ است، و آن را با عزمي راسخ در آخرین حوزة امور انساني،  امپراطور دین بودایي را

ماند كھ امپراطوري جدیدي ناگھان  و این عمل بھ این مي -یعني در سیاستمداري، بھ كار بستھ است
  .از مسیحیت تبعیت خواھد كرد[ در حكومت ]اعالم كند كھ از این پس 

در آنھا سخن . ، ھمگي مربوط بھ مسائل و امور دیني نیستآید گرچھ این فرمانھا بودایي بھ شمار مي
رساند كھ چھ زود ایمان پیروانش جاي شكاكیت بودا را گرفتھ  رود، و این مي از زندگاني آینده مي

از بودا ھم در . شود اما در این فرمانھا نھ اعتقادي بھ یك ذات باري ھست، و نھ ذكري از آن مي. است
فرمان دوم ]فرمان سارنات : شود این فرمانھا گرایش بھ االھیات دیده نميدر . رود آنھا سخني نمي
خواھان ھمسازي در انجمن رھروان است، و براي كساني كھ آن را با تفرقھ یا انشعاب [ ستوني كوچك

اما در فرمانھاي دیگر بارھا شكیبایي در دین را . تضعیف كنند مجازاتھایي در نظر گرفتھ شده است
دھد باید بھ برھمنان ھم بدھد؛ نباید  گونھ كھ بھ رھروان بودایي صدقھ مي انسان ھمان. كند سفارش مي

دارد كھ ھمة رعایایش فرزندان محبوب او ھستند؛ و او ھیچ  شاه اعالم مي. از دین دیگران بدگویي كرد
 XIIة فرمان سنگنبشت. گاه بھ خاطر اعتقادات گوناگوني كھ دارند بر آنان تبعیض روا نخواھد داشت

  :گوید تقریبًا بھ اقتضاي آن زمان سخن مي

ھاي دیگر را، خواه مرتاض باشند و خواه مردان  مردان ھمة فرقھ خدایان،درشي، محبوب  پریھ
اما محبوب خدایان بھ پیشكش ھدایا یا . دارد گونھ بزرگداشتي گرامي مي خانواده، با ھدایا و ھمھ

گسترش بنیادھاي . ھا در میان ھمة فرقھ درمھنھد كھ بھ رشد بنیادھاي  بزرگداشت آن قدر ارج نمي
اش در خویشتنداري در گفتار است، یعني نباید فقط بھ  اما ریشھ. درمھ بھ راھھاي بسیار ممكن است

ھاي دیگر را، بھ ناروا، خوار شمرد؛ ھمواره باید در ھمھ حال، حتي در  فرقة خود ارج نھاد و فرقھ
حال  ھاي دیگر را باید بھ ھر طریق و در ھمھ بلكھ، برعكس، فرقھ. رو بود نھآنجا كھ رواست، میا

  . بزرگ داشت

  گرداند بلكھ بھ  اگر كسي این گونھ رفتار كند، او نھ تنھا فرقة خود را بلند مي

ھاي  اما اگر دیگر گونھ رفتار كند، نھ تنھا بھ فرقة خود بلكھ بھ فرقھ. كند ھاي دیگر ھم خدمت مي فرقھ
  .ھماھنگي نیك است… رساند ر ھم آسیب ميدیگ

قانون «: در دومین فرمان ستوني مفھوم بنیادھاي درمھ یا ذات درمھ روشنتر توضیح داده شده است
یعني، ناپارسایي : اما قانون پارسایي مركب از چیست؟ از این چیزھا. عالي است[ درمھ]پارسایي 

آشوكا، براي اینكھ سرمشقي » .گویي، پاكياندك، كردارھاي نیك بسیار، ھمدردي،آزادگي، راست
بگذارد، بھ كارگزارانش فرمان داد كھ ھمھ جا مردم را فرزند خویش بدانند؛ با آنان بدون ناشكیبایي و 
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درشتي رفتار كنند؛ ھرگز آنھا را شكنجھ ندھند؛ ھیچ گاه بدون علت كافي زندانیشان نكنند؛ و، باالخره، 
  . ھا را متناوبًا براي مردم بخوانند كھ این كتیبھ دھد بھ كارگزاران خود فرمان مي

آیا این فرمانھاي اخالقي در بھبود سلوك مردم مؤثر بود؟ شاید در گسترش اندیشة اھیمسا و ترغیب بھ 
خود . خودداري از خوردن گوشت و مشروبات الكلي در میان طبقات باالي ھند تأثیري داشتھ است

در فرمان سنگنبشتة : ھا سخت اعتماد داشت عظ خود برسنگنبشتھآشوكا چون ھر مصلحي بھ تأثیر موا
IV آوري ظاھر شده است، و فشردة آن مفھوم روشنتري از آیین او بھ  كند كھ نتایج شگفت اعالم مي

  :دھد دست مي

ھا، صدھا سال كشتار زندگان، ستم بھ زندگان، بیحرمتي بھ خویشان و بي حرمتي بھ  در گذشتھ
ولي اكنون، در نتیجة كردار درمھ از جانب شھریار . براستي كھ افزون شده بود ھا شرمنھ برھمنان و

خویشتنداري از . درشي، محبوب خدایان، ھر فرماني با نواختن كوسھا فرمان درمھ شده است پریھ
ھا،  م روا نداشتن بھ زندگان، رفتار نیك با خویشان، رفتار نیك با برھمنان و شرمنھكشتار جانداران، ست

اي كھ شھریار  فرمانبرداري از پدر و مادر، فرمانبرداري از سالخوردگان اكنون از تعلیم درمھ
درشي، محبوب خدایان، داده است، افزوني یافتھ است، تا آن مایھ كھ ممكن نبود درصدھا سال با  پریھ

ھاي آتش دوزخ، و نیز با شكلھاي آسماني  ھاي بھشتي و پیالن بھشتي، توده شان دادن نشانھاي ارابھن
كردارھاي درمھ، از گونة پیشین، نیز از انواع گوناگون دیگر . دیگر بھ مردم، بھ آن دست یافت

درشي، محبوب خدایان، ھمچنان سبب افزوني بیشتر چنین  افزوني یافتھ است و شھریار پریھ
درشي، محبوب  ھا، و نبیرگان شھریار پریھ دیگر آنكھ، پسران، نوه. كردارھاي درمھ را خواھد شد

خدایان، این كردار درمھ را تا پایان جھان افزوني خواھند داد و، چون خود داراي درمھ و سلوك نیك 
  …ھستند، درمھ را بھ مردمان تعلیم خواھند داد

او خود با كوشش بسیار در راه . گوید شھریار نیك در پارسایي مردان و وفاداري پسرانش گزاف مي
دیر ساخت، و در  84000دین جدید رنج برد؛ سرانجمن بودایي شد، ھدایاي بسیار بھ آن داد، برایش 

  سراسر قلمروش، بھ نام آن، 

ن، حتي بھ سوریھ، مصر، و یونان بشیران بودایي را بھ ھمة بخشھاي ھند و سیال. جانوران بساخت
اي براي اخالق مسیح یاري كرده باشند؛ و این بشیران اندكي  فرستاد، تا در آنجا در فراھم آمدن زمینھ

. پس از مرگ او از ھند درآمدند تا بشارت بودا را در تبت، چین، مغولستان، و ژاپن موعظھ كنند
اوان بھ ادارة دنیایي امپراطوریش پرداخت؛ آشوكا، عالوه بر این كوشش دیني، خود با شور فر

روزھاي كارش طوالني بود، و در تمام ساعات ھمیشھ در دسترس دستورانش بود تا در تمام اوقات بھ 
  .كار عامھ پردازد

مناعت او . خطاي مھمش خودپرستیش بود؛ ھم فروتن و ھم مصلح بودن، در عین حال، دشوار است
نفھمید كھ . كند مي[ مارك اورل]و را برادر كاملتر ماركوس آورلیوس شود، و ا در ھر فرماني دیده مي

گردند كھ نابودش كنند، ھمان گونھ كھ كاھنان تبس  فرصت مي برھمنان از او نفرت دارند و فقط پي
بایست جانوران را براي خود و  نھ فقط برھمنان، كھ مي. ھزار سال پیش اخناتون را نابود كردند

نند، بلكھ ھزاران صیاد و ماھیگیر از فرمانھایي كھ محدودیتھاي سختي براي كشتن خدایانشان قرباني ك
كاه و كلشي را كھ «گفت  شد خشمگین بودند؛ حتي دھقانان از این فرمان كھ مي جانوران قایل مي

نیمي از امپراطوري آشوكا در انتظار مرگ او . نالیدند مي»چیزھاي زنده در آن است نباید بر آتش نھاد
  .بردند سر ميبھ 
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بودایي، نوة آشوكا در آخرین سالھاي عمر پدر بزرگش، بھ یاري  گوید، بنابر سنت چوانگ مي یوان
بتدریج تمام قدرت را از شاه سابق گرفتند، و بھ این ترتیب . درباریان، او را از سلطنت خلع كرد

دادند، و حتي جیرة  ا ميجیرة كاالھایي كھ بھ خود آشوك. ھدایایش ھم بھ انجمن رھروان پایان گرفت
شاه با اندوه بھ آن نگاه . املكھ شد  غذاییش را ھم قطع كردند، تا اینكھ روزي ھمة سھم اونصف یك میوه

در واقع ما . توانست ببخشد، براي رھروان بودایي فرستاد كرد و آنگاه آن را، چون تمام چیزي كھ مي
یك نسل پس از درگذشت او، . دانیم او ھم نميچندان چیزي از سالھاي آخر عمر او، و حتي سال مرگ 
چون آشكار شد كھ اداراة مملكت پادشاھي . امپراطوریش، مثل امپراطوري اخناتون، از ھم فروپاشید

مگده، بیش از آنچھ تابع سازماني برومند باشد، وابستھ بھ جبر سنت است، ایالت پس از ایالت از 
اعقاب آشوكا تا قرن ھفتم میالدي بر مگده حكومت . پیچیدندبستگي خود بھ شاھنشاه پاتلیپوتره سر فرو 

گوپتھ آن را بنیاد نھاده بود، با كشتھ شدن بریھرتھ پادشاه پایان  راندند؛ اما دودمان ماوریا، كھ چندره
  .شوند دولتھا نھ بر بنیاد آرمانھا بلكھ بر طبیعت انسانھا ساختھ مي. گرفت

؛ اما، از جنبة دیگر، در انجام یكي از وظایف بزرگ تاریخ آشوكا از لحاظ سیاسي شكست خورده بود
در حدود دویست سال پس از درگذشت او آیین بودا در سراسر ھند پراكنده شده، و . كامگار شده بود

اگر تا امروز، از كندي در سیالن تا كاماكورا در ژاپن، چھرة . ھیچ خونریزي فتح كرده بود آسیا را بي
  دھد كھ با  ھ مردمان فرمان ميب) بودا(آرام گئوتمھ 

  .شاید پارسایي، روزگاري بر تخت شاھي ھند نشستھ بود

III -  عصر طالیي ھند  

 -ھونھا در ھند -احیاي ادب -ھین -سفرھاي فا - امپراطوري گوپتا -شاھان كوشاني - دوران تھاجمات
  چوانگ سفرھاي یوان - ھرشة سخاوتمند

ھا و  اي بھ مدت كمابیش ششصدسال، كتیبھ یعني دوره از مرگ آشوكا تا امپراطوري سلسلة گوپتھ،
این دوره لزومًا یك . اسناد ھندي چنان اندك است كھ تاریخ این دورة میاني در تیرگي گم شده است

دادند، و  عصر تاریكي یا فترت نبود؛ دانشگاھھاي بزرگ مثل دانشگاھھاي تكسیلھ بھ كارشان ادامھ مي
اي را پس  ران در معماري، و نفوذ یونان در پیكرتراشي، تمدن بالندهدر بخش شمال غربي ھند نفوذ ای

م، سوریھا، یونانیھا، و سكاھا بھ پنجاب فروریختند،  در قرن اول و دوم ق. از ھجوم اسكندر پدید آورد
در قرن اول . باكتریایي را بنیاد نھادند - تصرفش كردند و در مدت سیصد سال این فرھنگ یوناني

اي از آسیاي میانھ بودند و با تركان  نامیم، كوشانھا، كھ طایفھ را عصر مسیحي مي عصري كھ ما آن
خویشي داشتند، كابل را گرفتھ آن را پایتخت خود كردند؛ و از آنجا، قدرتشان را بر سراسر شمال 

در زمان پادشاھي بزرگترین شاھشان، یعني كنیشكھ، . باختري ھند و بیشتر آسیاي میانھ گسترش دادند
بودایي برخي از زیباترین شاھكارھایش را بھ وجود  -پیكرتراشي یوناني: نر و علوم پیشرفت كردھ

فن طبابت را پیشرفت [ طبیب] آورد، بناھاي عالي در پیشاور، تكسیلھ، و متورا ساختھ شد، و چركة 
، كھ این، خود را گذاشتند) یا، ارابةبزرگ(ھاي آیین بودایي مھایانھ  داد، و ناگارجونھ و اشوگشھ پایھ

كنیشكھ در برابر دینھاي گوناگون بردبار بود، و . بر چین و ژاپن یاري كرد[ بودا]در پیروزي گئوتمھ 
را پذیرفت، كھ در [ بودایي] خدایان گوناگون را آزمود؛ و سرانجام آیین بوداي جدید آمیختھ بھ اساطیر 

تھا انباشتھ بودند؛ فرمان داد تا شوراي بزرگي ھا و ارھ ستوه آن بودا را خدا كرده و آسمانھا را بھ بودي
تا این اعتقاد را براي قلمرو او خالصھ كنند، و خود در گسترش دین بودایي  گردآینداز متألھین بودایي 
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راساخت و فلسفة بودا را با نیازھاي [ یا، گفتار ]تره سو 000،300شورا . كمابیش آشوكاي دوم شد
  .ھاي پایینتر مردم ھماھنگ كرد، و خود بودا را ھم بھ مرتبة خدایي رساند عاطفي توده

  درمگده دودمان) گوپتة سرسلسلة ماوریا اشتباه نشود با چندره(گوپتة اول  در این میان چندره

ترین  اش، از برجستھ سالھ او، سمودرگوپتھ، در سلطنت پنجاهجانشین . شاھان محلي گوپتھ را بنیاد نھاد
او تختگاھش را از پاتلیپوتره بھ آیودھیا، كھ شھر باستاني راماي . شاھان تاریخ طوالني ھند شد

اي بود، برد؛ سپاه فاتح و محصالن مالیاتیش را بھ بنگال و آسام و نپال و ھند جنوبي فرستاد؛  افسانھ
او، . كرد ستاندند صرف اعتالي ادب، علم، دین، و ھنر مي ھاي خراجگزار ميثروتي را كھ از دولت
خورشید «(مادیتیھ  پسرش، ویكره. ھاي جنگ، بھ شاعري و موسیقیداني متمایز شد خود، در میان پرده

نویس  ، این كشورستانیھاي سالحي و فكري را گسترش داد و حامي كالیداس، نمایشنامھ)»اقتدار
ختگاھش، اجین، محفل درخشاني از شاعران، فیلسوفان، ھنرمندان، دانشمندان، و بزرگ، شد و در ت

ھند، با این دو شاه، بھ اوج تكاملي رسید كھ از زمان بودا بھ این طرف . محققان را گرد خود جمع كرد
بیھمتا بود، و بھ چنان وحدت سیاسیي دست یافت كھ فقط عصر آشوكا و اكبر شاه با آن برابري 

  .كنند مي

او در آغاز قرن پنجم میالدي از ھند . فھمیم ھین مي - گوپتھ را از گزارش فا ما طرح تمدن دودمان 
آمدند؛  ھند از چین بھ آنجا مي  ین عصر طالیي دیدن كرد؛ وي یكي از آن بوداییان بیشماري بود كھ در ا

ارھاي كوھستاني ھند، رغم حص احتماال شمار این زایران كمتر از بازرگانان و سفیراني بود كھ، علي
آمدند و او را بھ تماس با رسوم و  از شرق و غرب، حتي از روم دوردست، بھ ھند رامش یافتھ مي

ھین، پس از آنكھ دل بھ دریا زد و جان بھ كف گرفت، از چین  -فا. انگیختند ھاي بیگانھ برمي  اندیشھ
آزاري ببیند یا چیزي از او بھ یغما  آنكھ باختري گذشت و بسالمت بھ ھند رسید، و در سراسر ھند، بي

اش آمده است كھ چگونھ شش سال طول كشید تا او بھ ھند  در سفرنامھ. برند، بھ سیر و سفر پرداخت
برسد، و شش سال ھم در ھند سپري كرد، و سھ سال وقت الزم داشت كھ از راه سیالن و جاوه بھ 

و سعادت و آزادي اجتماعي و دینیي را كھ او آباداني و رونق، فضیلت . زادگاھش در چین بازگردد
از تعداد، وسعت، و جمعیت شھرھاي . كند ھندیان از آن برخوردار بودند ستایشگرانھ وصف مي

از  بود،بزرگ، از بیمارستانھاي رایگان و سایر مؤسسات خیریھ كھ در سراسر آن سرزمین پراكنده 
وصفش . كوشكھاي شاھي در شگفت بود پژوھان دانشگاھھا و دیرھا، و از عظمت و شكوه تعداد دانش

  :گوید تمامًا از مدینة فاضلھ است، مگر آنجا كھ از دست راست سخن مي

زد قاضیان بروند، مردمان بیشمار و شادند؛ مكلف نیستند كھ شمار افراد خانوارشان را ثبت كنند، یا ن
. اي بدھند ه كنند باید از سود بھر یا بھ قوانینشان توسل جویند؛ تنھا آناني كھ در ملك شاھي زراعت مي

زدن یا تنبیھ بدني كردن  شاه بدون گردن. مانند روند؛ اگر بخواھند بمانند، مي ھرگاه بخواھند بروند، مي
ي در مواردي كھ كساني بارھا سر بھ طغیان حت… پردازند؛ جانیان فقط جریمھ مي. كند حكومت مي

  آمیز شرارت

ستانند و نھ  اي مي در سراسر این ملك، مردم نھ جان از زنده… برند بردارند فقط دست راستشان را مي
دارند؛ دام  در آن سرزمین خوك و مرغ نگاه نمي… كنند ھا چنین مي تنھا چندالھ. خورند سیر و پیاز مي

   .ر بازارھا نھ قصابي ھست و نھ میفروشيفروشند؛ د زنده را نمي

داشتند،  ھین چندان متوجھ نیست كھ برھمنان، كھ از زمان آشوكا دودمان ماوریا را خوش نمي - فا
آنان سنتھاي دیني و ادبي . آورند دوباره، تحت حكومت بردبار شاھان گوپتھ ثروت و قدرت بھ دست مي
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اشتند، در سراسر ھند، سانسكریت را، بھ عنوان زبان روزگار پیش از بودا را زنده كرده بودند و د
از نفوذ آنان و حمایت دربار بود كھ دو حماسة بزرگ ھند، یعني . دادند عمومي دانشوران، توسعھ مي

ھمچنین، تحت این خاندان، ھنر بودایي در . مھابھاراتا و رامایانا، را بھ شكل امروزي آنھا نوشتند
ھمان «بنا بھ قضاوت یكي از دانایان معاصر ھند و . بھ اوج خود رسید نقوش دیوارھاي غارھاي آجانتا

ورمن، وسوبندو، آریبھط، و برھمگپت كافي است كھ این عصر  نام كالیداس، وراھھ میھیره، گونھ
كند كھ بزرگترین  مورخ بیغرض بخوبي مشاھده مي«گوید  ھاول مي» .نشانة اوج فرھنگ ھندي باشد

در این خواھد بود كھ تمام آنچھ راكھ ھند، در قرن پنجم میالدي، از آن پیروزي حكومت بریتانیا 
  ».برخوردار بوده بھ آن بازگرداند

ھونھا در این زمان بھ آسیا و اروپا حملھ . این اوج فرھنگ بومي را موج تھاجمات ھونھا متوقف كرد
كرد، تورامانھ مالوا را  ملھ ميوقتي كھ آتیال بھ اروپا ح. كرده بودند،و مدتي ھند و روم را ویران كردند

كشید، بار دیگر، براي مدت  انگیز شاھان گوپتھ را از تخت بھ زیر مي ھراس كولة گرفت و میھیره مي
وردنھ، ھند شمالي  - وپتھ، یعني ھرشھاي از شجرة گ بعد شاخھ. یك قرن، ھند بھ اسارت و آشوب افتاد

ساخت و چھل و دو سال صلح و امنیت بھ قلمرویي پھناور آورد    كنوجرا بازپس گرفت، تختگاھي در 
شكوه و آباداني كنوج را از این نكتة وسعت و . كھ در آن یك بار دیگر ھنر و ادب بومي رونق گرفت

آن را غارت ) میالدي 1018در سال (توان استنباط كرد كھ چون مسلمانان  باورنكردني مي
شناي رایگان آن فقط گوشة  باغھاي عمومي زیبا و استخرھاي. معبد را ویران ساختند 000،10كردند

خود ھرشھ از آن پادشاھان نادري بود كھ یك چند رژیم . كوچكي از كارھاي خوب دودمان تازه بود
  پادشاھي را 

گفت  مردي بود صاحب گیرایي و كماالت؛ شعر مي. ترین شكل فرمانروایي درآورد بھ صورت ستوده
گذاشت این ضعفھا در ادارة  خوانند؛ اما نمي مي نوشت، كھ ھنوز ھم در ھند آنھا را ھا مي و نمایشنامھ

نمود؛ از  ناپذیر بود و روز برایش كوتاه مي او خستگي«نویسد  چوانگ مي یوان. درست ملكش رخنھ كند
غاز شیواپرست بود و سپس بھ  در آ» .رفت اي كھ بھ كارھاي خیر داشت، خواب از یادش مي عالقھ

خوردن غذاھاي گوشتدار . اش آشوكاي دیگري شد نیكوكاریھاي پارسایانھآیین بودا گروید، و از لحاظ 
را ممنوع كرد، در سراسر قلمروش براي مسافران رباطھا ساخت و بركنار گنگ ھزاران ستوپا، یا 

  .بقعة بودایي، بنا نھاد

یك گوید ھرشھ، ھر پنج سال  یوان چوانگ مشھورترین بودایي چیني است كھ از ھند دیدن كرد؛ او مي
كرد، كھ سران كلیة ادیان و جمیع بینوایان و نیازمندان قلمرو  بار، جشن نیكوكاري بزرگي برپا مي

در این اجتماع رسم بر این بود كھ تمام مازاد آنچھ را از آخرین جشن . خواند خود را بھ آن فرا مي
چوانگ  یوان. خیرات كندھا، بھ عموم  پنجسالة پیشین تا آن زمان بھ خزانة دولت آورده بودند، برھزینھ

ھاي مرغوب و زربفتھاي ظریف، كھ در  از دیدن مقادیر ھنگفتي طال، نقره، سكھ، جواھر، پارچھ
دور تا دور این میدان صد چادر برافراشتھ بودند كھ . افتد میدان روبازي انباشتھ بودند، بھ حیرت مي

اگر حرف این (گذشت؛ روز چھارم  سھ روز بھ عبادت مي. نشستند در ھر یك از آنھا یكھزار نفر مي
شدند؛  پنج ھزار رھرو بودایي اطعام مي. كردند آن اجناس را میان مردم قسمت مي) زایر را باور كنیم

بعد میان . شد بھ ھر كدام از آنان یك مروارید، چند جامھ، گل، عطر، و یكصد قطعة طال اھدا مي
ھاي دیگر؛ و در آخر بھ ھمة بینوایان و  د بھ فرقھكردند، سپس بھ جینھا؛ بع برھمنان خیرات فراوان مي

گاھي توزیع این عطایا و بخششھا سھ یا چھار ماه . یتیماني كھ از گوشھ و كنار قلمرو او آمده بودند
آورد و روي آن  ھاي گرانبھا و گوھرھایش را در مي در پایان كار، خود ھرشھ جامھ. كشید طول مي

  . گذاشت خیرات مي
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آید كھ حال و ھواي روحي آن عصر با نوعي االھیات ھمراه بود  چوانگ چنین برمي اناز سفرنامة یو
تصویر دلپذیري است؛ مبین آوازة ھند در سرزمینھاي . شد كھ موجب انبساط خاطر و روح مي

این بزرگزادة چیني آسایش و سود خویش را در آن چانگان دوردست رھا كرد؛ از میان  - دیگراست
پشت سرگذاشت؛ ) كھ در آن زمان شھرآبادي بود(ختري گذشت؛ تاشكند و سمرقند را متمدن با چین نیمھ

تالنده بھ   از روي ھیماالیا گذشت و بھ ھند رفت؛ مدت سھ سال، با شوق بسیار، در دیر دانشگاھي
اش در مقام مردي دانشور و عالیمقام موجب شد كھ امیران ھند از ھر سو  آوازه. تحصیل علم پرداخت

وقتي ھرشھ شنید كھ یوان چوانگ در دربار كوماره، پادشاه آسام، . ھ درگاه خود فرا خواننداو را ب
كوماره سرباز زد، و گفت . چوانگ بھ كنوج بیاید است، پیامي براي این پادشاه فرستاد كھ بھ اتفاق یوان

  آن سرت «ھرشھ در پاسخ گفت . ھرشھ سرش را بخواھد و میھمانش را نخواھد

ھرشھ مجذوب دانش و رفتار عالي یوان شد، و انجمني از دانشوران بودایي را فراخواند . كوماره آمد
اي ثبت و آن را بر  یوان نظرات خود را برقطعھ. كھ روشنگري آیین مھایانھ را از زبان یوان بشنوند

: شد نصب كرد؛ سپس، بھ رسم روز، بر آن چنین افزود اي كھ این گفتگو در آن برگزار مي درخیمھ
» .تواند سرم را از تن جدا كند اگر در اینجا كسي بتواند یك استدالل نادرست بیابد و آن را رد كند، مي«

بھ ھمة ایرادات جواب داد و تمام ) بنا بھ گزارش خودش(مباحثھ ھجده روز دوام داشت، اما یوان 
آتش كشیدن آن در گزارش دیگري آمده است كھ مخالفانش مباحثھ را، با بھ . (مرتدان را گیج كرد

بین  خاقان روشن. بعد از ماجراھاي بسیار، یوان راه بازگشت بھ چانگان را یافت.) چادر، پایان دادند
چین یادگاریھاي بودایي را، كھ این ماركوپولوي فداكار از ھند با خود آورده بود، در معبد باشكوھي 

  ار وي گذاشت كھ در ترجمةدر چانگان محفوظ داشت؛ ضمنًا چند تن از دانشمندان را در اختی
  . ھاي خطیي كھ او در ھند خریده بود یاریش كنند نسخھ

. اما تمام شكوه شاھي ھرشھ ساختگي و سپنجي بود، زیرا برقدرت و بخشندگي شاھي میرا استوار بود
آشوبي برخاست . چون او در گذشت، غاصبي بر تختش نشست و آن روي پست پادشاھي را نشان داد

ھند، مثل اروپا، بھ عذاب قرون وسطایي دچار شد؛ بیگانگان بھ آن . زار سال دوام داشتكھ كمابیش ھ
ھند دیگر تا زمان اكبرشاه بزرگ روي صلح و . ھجوم آوردند؛ آن را گشودند؛ و تقسیم و غارت كردند

  .وحدت بھ خود ندید

IV –  وقایع راجپوتانھ  

  سقوط چیتور - عصر شھسواري - ساموراي ھند

در ایالتھاي موار، ماروار، امبر، بیكانر و . اي حماسة راجپوتانھ روشن كرد گي را لحظھاین قرن تیر
كنند كھ نیمي بومي و نیمي از اعقاب سكاھا  بسیاري دیگر كھ نامھایي آھنگین دارند، قومي زندگي مي

بھ ھاي جنگجویي كھ بیشتر بھ ھنر زندگي توجھ داشتند تا  این قوم، تحت حكومت راجھ. و ھونھاست
ھاي ماوریا و  آنان در آغاز بھ اقتدار شاھان سلسلھ. بودند  زندگي ھنري، تمدني فئودالي بھ وجود آورده

گردن نھادند؛ و، با دفاع از استقالل خود و ھمة ھند، در برابر ایلغارھاي اقوام مسلمان، كار خود  گوپتھ
شد كھ معموال ربطي  یي تمیز داده ميآوازة راجپوتھا بھ حمیت سپاھیگري و دلیر. را بھ انجام رسانیدند

اگر بھ حرف تاد، كھ مورخي ستایشگر راجپوتھاست، اعتماد كنیم، ھر مردي از آنان  ندارد؛بھ ھند 
  )اي كشتریھ(جنگجویي 
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» شاھزاده«نامشان، یعني راجپوت، خود بھ معناي . ھلواني نبردهباك، و ھر زني درمیان آنان پ بود بي
  .بدانند» خانة شاھي«نامیدند براي این بود كھ آن را  مي راجستاناست؛ و اگر گاھي سرزمین خود را 

اي، زھر دادن و كشتن، جنگ، و انقیاد  جویي طایفھ دلیري، وفاداري، زیبایي، كینھ - اي ھر خصیصھ
توان در كارنامة این دولتھاي مبارز ھم  مي - دھد زن را، كھ سنت ما بھ عصر شھسواري نسبت مي

و در  سرداران راجپوت، ھمانند شھسواران غربي، بھ ھمھ گونھ فضایل آراستھ،«گوید   تاد مي. یافت
زنانشان چندان زیبا بودند كھ مردان در مردن براي آنان » .كماالت معنوي از آنان بسیار برتر بودند

كردند؛ براي زنانشان تنھا مسئلھ احترام و ادب بود كھ ھمراه با شوھر خود بھ رسم  ھیچ درنگ نمي
ھا شاعر یا  راجھ برخي از این زنان آموختھ و فرھیختھ بودند، برخي از. رفتند ساتي درگور مي

پرداخت، بھ سبك  دانشمند بودند، و یك چند نوعي نقاشي ظریف آبرنگ، كھ بھ زندگي مردمان مي
مدت چھار قرن بھ ثروتشان افزوده . نقاشي آبرنگ ایراني قرون وسطي، در میانشان رواج یافت

     . نددالر خرج تاجگذاري شاه موار كن 000،000،20شد، تا آنجا كھ توانستند مبلغ  مي

بردند، و این تنھا  غرور و بدفرجامیشان در این بود كھ از جنگ ھمچون برترین ھمة ھنرھا لذت مي
این روح سلحشوري بھ آنان توانایي بخشید كھ با . ھنري بود كھ در خور آزاده مرد راجپوت بود

اما ھمین امر موجب شد كھ دولتھاي  كنند،باكي تاریخیشان از خود در برابر مسلمانان دفاع  بي
شرح تاد از سقوط . كوچكشان چنان تقسیم، و از جدال ناتوان شود كھ سرانجام آنھمھ دلیري بھ كار نیاید

آرثر و شارلماني؛ و  چیتور، كھ یكي از پایتختھاي راجپوتھاست، ھمان اندازه رمانتیك است كھ افسانة
چون فقط بر سخن مورخان بومي استوار است كھ بھ وطنشان بیش از حقیقت عشق (در واقع 

، روالنیا ترانة  آرثر توان، ھمچون مرگ آور وقایع راجستان را مي ماجراي شگفت) ورزیدند مي
خواست، بلكھ شاھدخت  بنابراین روایت، مھاجم مسلمان، یعني عالءالدین، چیتور را نمي. افسانھ دانست

دار مسلمان سر» .دھند مي[ زن] لقبي است كھ فقط بھ زیباترین «خواست، و پودمیني  پودمیني را مي
السلطنة چیتور شاھدخت را تسلیم او كند، او دست از محاصرة شھر  پیشنھاد كرد كھ اگر وكیل

  چون این تقاضا پذیرفتھ نشد، عالءالدین قبول كرد كھ اگر بگذارند یك نظر پودمیني را ببیند.دارد برمي

ھم ببیند خواھد رفت؛ اما سرانجام رضا داد كھ اگر روي پودمیني را در آینھ . نشیني خواھد كرد عقب
در عوض، زنان چیتور در دفاع از شھر بھ مردان پیوستند؛ و چون . اش زدند باز دست رد بھ سینھ

میرند چندان جنگیدند كھ ھیچ مردي از آنان زنده  راجپوتھا دیدند كھ زنان و دخترانشان در كنارشان مي
ھاي شھر ھیچ نشاني از آدمیزاد ندید؛  زهوقتي عالءالدین بھ پایتخت وارد شد در داخل دروا. نماند

  .بودند سوزانده، خود را جوھرانگیز  مردھا ھمھ در نبرد مرده بودند، و زنان ھم، بنا بھ رسم ھراس

V -  اوج جنوب  

 -دین - ھنرھا -قوانین - یك پایتخت قرون وسطایي -كریشنارایھ - نگر ویجیھ -مملكتھاي پادشاھي دكن
  غمنامھ

كردند، فرھنگ بومي ھم در جنوب دورتر و باز ھم دورتر  ھر چھ مسلمین در ھند پیشروي مي
مدتي طایفة . عالیترین دستاوردھاي تمدن ھندي در دكن جاي داشت رفت؛ در اواخر قرون وسطي مي

رسید، و پولكشین دوم آن  چالوكیھ مملكت پادشاھي مستقلي برپا داشت كھ قلمروش تا ھند مركزي مي
چونگ را بھ سوي خود  بھ چنان قدرت و جاللي رسانید كھ توانست ھرشھ را شكست دھد؛ یوانرا 

ھم بھ عھد پادشاھي . بكشاند؛ و خسروپرویز، پادشاه ساساني، سفیر عالیمقامي نزد او روانھ كند
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 .پولكشین و در قلمرو او بود كھ بزرگترین نقاشیھاي دیواري ھند، یعني فرسكوھاي آجانتا، كامل شد
آغاز  در . اینان چند صباحي قدرت برتر در ھند مركزي شدند. ھا سرنگون شد پولكشین توسط شاه پلوه

ھا قلمرویي بنیاد نھادند كھ شامل مادوره، تینولي، و  قرن اول میالدي، در انتھاي جنوبي ھند، پاندیھ
ون وسطایي شد؛ آنان مادوره را بھ صورت یك شھر بسیار عالي قر بخشھایي از تراوانكور مي

اینان ھم بھ نوبة . درآوردند و آن را با یك معبد عظیم، و ھزاران آثار كوچكتر ھنر معماري، آراستند
ھا بر ناحیة میان مادوره و  چولھ. ھا، و سپس بھ دست مسلمانان برافتادند خود نخست بھ دست چولھ

قوم در فرمانھاي آشوكا  نام این. كردند مدرس، و سپس از آنجا رو بھ غرب، بر میسور، حكومت مي
  روند؛ اما  آمده است، و از این رو قومي كھن بھ شمار مي

است كھ كار طوالني كشورستاني را آغاز كردند و سراسر جنوب، حتي سیالن ھم، باجگزار آنان شده 
 نگر، سپس قدرتشان از میان رفت، و خود تحت سلطة بزرگترین دولت جنوب، یعني ویجیھ. بود

   .درآمدند

در . باشد انگیز شكوه از یادرفتھ مي نگر، كھ ھم نام قلمروي است و ھم نام كرسي آن، نمونة غم ویجیھ
جریزة ھند را، با میسور و پرزیدنسي  سالھاي عظمتش تمام ایاالت بومي كنوني بخش سفالي شبھ

توان از این نكتھ دربارة اقتدار و منابعش قضاوت كرد كھ كریشنارایھ شاه  مي. شد درس، شامل ميم
روھاي  فیل، چند صدھزار بازرگان و روسپي، و سایر دنبالھ 551اسب،  32600پیاده،  703000

. داردو، كھ در آن عصر مرسوم بود كھ در لشكركشیھا ھمراه ارتش باشند، بھ نبرد تلیكوتھ گسیل كر
گاه ھم شاھي روشنفكر و مردمي بر  شد؛ گاه خودكامگي شاه بر اثر خودمختاري روستاھا تعدیل مي

راند، با آن شاه  نگر حكومت مي كریشنارایھ، كھ در روزگار ھنري ھشتم بر ویجیھ. نشست تخت مي
؛ وي زندگاني را بھ عدل و داد و عیش و خوشي مي گذراند. ھمیشھ عاشق بخوبي قابل قیاس است

برد و حامي آنھا   كرد؛ در برابر ھمة ادیان ھندي شكیبا بود؛ از ادبیات و ھنر لذت مي خیرات بسیار مي
پوشید؛ و با سعي تمام خود را  بخشود و از شھرھایشان چشم مي بود؛ دشمنان شكست خورده را مي
ت، بھ سال دومینگوش پایش، كھ یك مبلغ مذھبي پرتغالي اس. كرد وقف تكالیف روزمرة حكومت مي

  :كند ، او را چنین وصف مي1522

خواھد كھ  توان یافت؛ خوشخو، و بسیار شاد؛ دلش مي ترین و كاملترین شاھي است كھ مي پرھیبت
فرمانروایي بزرگ، و مردي … پذیرد بیگانگان را گرامي بدارد، و با مھرباني آنان را بھ حضور مي

 ھم در رتبت و ھم از لحاظ سپاه و… شود بس دادگر است، اما دستخوش ھیجانات ناگھاني خشم مي
قلمرو از ھر موالي بزرگي بزرگتر است؛ اما بدان ماند كھ گویي در حقیقت چیزي ندارد كھ با آنچھ 

   .ستامردي چون او باید داشتھ باشد بتوان مقایسھ كرد؛ در ھمة كارھا بیباك و كامل 

میالدي بنا شد، احتماال غنیترین شھري بود كھ ھند تا آن روز بھ خود  1326این پایتخت، كھ بھ سال 
  از آن دیدن كرد، گرداگرد آن را  1420، كھ در حدود نیكولوكونتي. دیده بود

ھمو . دانست مي» بھ بزرگي رم، و بسیار زیباتر از آن«شانزده فرسنگ برآورد كرد؛ پایش آن را 
داشت؛ زیرا مھندسانش بند عظیمي بر » ھا و درختان بسیار، و آبگذرھاي فراوان بیشھ«افزاید كھ  مي

كاریزي كھ چھل فرسنگ طول داشت   را بستھ بودند، و مخزن آبي ساختھ بودند و، از راهرود تونگھ بد
، كھ در سال عبدالرزاق .رساندند و چندین فرسنگ آن را در سنگ خاره كنده بودند، آب را بھ شھر مي

نھ چشم دیده، و نھ گوش شنیده كھ در تمام «كند  دي این شھر را دیده، آن را چنین وصف ميمیال 1443
، زیرا كھ ھمھ …ترین شھر جھان است پرنعمت«بیند  پایش آن را چنین مي» .زمین جایي بدان ماند

كھ  كھ از اینجا پیداست - ھا از صدھزار ھم بیشتر است گوید تعداد خانھ مي» .چیز در آن فراوان است
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افتد كھ یكي از اطاقھایش را تمامًا از عاج ساختھ  از قصري بھ حیرت مي. نیم میلیون نفر جمعیت دارد
وقتي » .تواني چنین چیزي در جاي دیگري بیابي چندان غني و زیباست كھ بدشواري مي«بودند؛ 

واج كرد، راه را بھ ازد[ نگر ویجیھ] نگر در تختگاه او  فیروزشاه، سلطان دھلي، با دختر پادشاه ویجیھ
. ھاي زربفت، و سایر چیزھاي گرانبھا پوشانیده بودند طول یك فرسنگ و نیم با مخمل و حریر، پارچھ

  .دروغ. اما جھاندیده بسیار گوید

زیستند و تابع مجموعة  در وراي این غنا، جمعیتي از زارعان و كارگران در فقر و خرافات مي
مجازاتھا از قطع . كرد اي حفظ مي كارانھ را با سختگیري وحشیانھقوانیني بودند كھ نوعي اخالق كاسب

دست یا پا بود تا زیر پي فیل انداختن، گردن زدن، زنده را از ناحیة شكم بھ میخ كشیدن، یا قالبي بھ 
زیر چانة محكوم انداختن و آویختن او، تا در این حالت بمیرد؛ تجاوز و نیز سرقتھاي بزرگ را بھ این 

] عبدالرزاق . شد فحشا مجاز بود، نظمي داشت و بھ درآمد درگاه بدل مي. كردند ات ميطریق مجاز
ھزار شحنھ دارد؛ وظیفة آنھا  خانة شھر است كھ دوازده مقابل ضرابخانھ، شحنھ«: گوید مي[ سمرقندي

ھا، جمال دلبران، ناز و نوازششان از حد  عظمت این خانھ. دھند ھا مي از مداخل روسپیخانھ… را
رفت كھ خود را در مرگ  وضع زنان تابع وضع مردان بود؛ از آنان انتظار مي» .صف بیرون استو

  . گورشان كنند بھ گذاشتند كھ زنده شوھر بكشند، گاھي زنان مي

نگر، ادبیات، ھم بھ زبان سانسكریت و ھم بھ گویش تلوگو  ھا یا شاھان ویجیھ تحت حمایت رایھ
ھ خود شاعر بود، و ھم حامي آزادة ادب؛ و السني پیدانھ، كریشنارای. ، رونق گرفت)درجنوب(

نقاشي و معماري رونق گرفت؛ . الشعراي دربارش، در میان واالترین آوازخوانان ھند جاي دارد ملك
  اي یا  معابد عظیم ساختھ شد، و تقریبًا بر ھر وجبي از سطح آنھا پیكره

كشتند؛ اما بسیاري از  و ھرگز آن را نميماده گاو مقدس بود . داشت خصوصًا ویشنو را بزرگ مي
دین خشن بود، و . خوردند كردند، و مردم آنھا را مي ھاي دام و ماكیان را براي خدایان قرباني مي گونھ

  .رفتارھا آراستھ

مسلمانان فاتح كم كم راھشان را بھ جنوب باز كردند؛ حاال . تمام این قدرت و تحمل یكشبھ بر باد شد
نیروھایشان را [ ق ھـ972میالدي، مطابق  1565در سال ] احمدنگر، گلكنده، و بیدر سالطین بیجاپور،

متحد كرده بودند كھ این آخرین دژ شاھان بومي ھندو را فتح كنند؛ ارتشھاي مختلط آنھا، با سپاه 
راجھ  در تلیكوتھ مصاف دادند، تعداد برتر مھاجمان چیرگي یافت؛ رامھ راجھ رامھمیلیون نفري  نیم

اسیر شد و او را در برابر چشم پیروانش گردن زدند؛ الجرم بیم بھ دلھاي اینان افتاد و راه گریز در 
تقریبًا صدھزار تن از آنان بھ ھنگام گریز كشتھ شدند، و تمام نھرھا بھ خونشان رنگین . پیش گرفتند

كھ ھر سپاھي آن سپاه «غنیمت چندان فراوان بود : اھیان فاتح آن شھر غني را غارت كردندسپ. شد
این غارت پنج ماه ادامھ » .متفق، از زر و جواھر و اسباب و خیمھ و سالح و اسب و برده توانگر شد

معابد و فاتحان ساكنان بیدفاع را بیدریغ از دم تیغ گذراندند، انبارھا و دكانھا را غارت، و : یافت
ھا و نقاشیھاي آن شھر را نابود  قصور را با خاك یكسان كردند، و رنج بسیار كشیدند تاھمة مجسمھ

و . كنند؛ بعد با مشعلھاي افروختھ در شھر بھ راه افتادند و ھر چھ را سوختني بود بھ آتش كشیدند
لزلھ شده باشد، سنگ نگر بتمامي ویرانھ بود، گویي كھ دچار ز سرانجام چون از آنجا رفتند ویجیھ

اي از فتح وحشتناك مسلمانان را در ھند  خویانھ و مطلق نمونھ این ویرانگري درنده .بودبرسنگ نمانده 
  . داد، كھ ھزار سال پیش آغاز شده و اكنون كامل شده بود نشان مي

VI -  كشورگشایي مسلمین  
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درس  -خوي آن سیاست درنده - انحرافات فرھنگي آن -سالطین دھلي - محمود غزنوي -تضعیف ھند
  تاریخ ھند

حكایتي است نومیدكننده، كھ نتیجة . كشورگشایي مسلمین در ھند احتماال خونینترین داستان تاریخ است
پود تافتة ظریف نظم و آزادي و  اخالقي آشكارش این است كھ تمدن چیزي است سپنجي، و تار و

تواند در ھر آن، بھ دست وحشیان مھاجمي كھ از بیرون آمده یا در داخل آن  فرھنگ و صلح آن مي
ھندوھا گذاشتھ بودند كھ توش و توانشان در تفرقھ و جنگ خانگي . گرد آمده باشند، از ھم دریده شود

ن، پذیرفتھ بودند كھ آنان را در وظایف زندگاني از میان برود؛ دینھایي را، چون آیین بودا و آیین جی
سست كرده بود؛ نتوانستند نیروھایشان را سازمان دھند تا از مرزھا و تختگاھھا، ثروت و آزادیشان 

در برابر قبایل سكاھا، ھونھا، افغانھا، و تركھا نگھباني كنند؛ اینان پیرامون مرزھاي ھند پراكنده 
ھند ) میالدي 1000- 600(مدت چھارصد سال . كھ بدان راه یابند وچشم بھ راه ضعف ملي آن بودند

  .اي بود كھ سرانجام از راه رسید چشم بھ راه سلطھ

سال (اي بھ مولتان بود، در غرب پنجاب  حملة گذرنده[ یعني، غازیان عرب] اولین ھجوم مسلمین 
صلش استقرار مسلمین مھاجمان در سھ قرن بعد حمالت مشابھي بھ ھند كردند، كھ حا). میالدي664

 732سال (در درة سند بود، و این مقارن زماني است كھ ھمدینان عربشان در غرب، در نبرد تور 
اما فتح واقعي مسلمین در ھند در پایان ھزارة اول . جنگیدند ، براي استیالي بر اروپا مي)میالدي

  .میالدي اتفاق افتاد

نام محمود، سلطان والیت كوچك غزنھ در شرق  میالدي، یكي از سركردگان ترك، بھ 997در سال 
دید كھ ھند، در آن سوي مرز او،  دانست پادشاھیش نوپا و تنگدست است و مي محمود مي. افغانستان شد

پرستي  كرد كھ شوق مقدسي براي برچیدن بت وانمود مي. كھنسال و توانگر است؛ نتیجھ معلوم بود
  شوق دیني  ھندوان دارد، و با نیرویي كھ ملھم از یك

در بھیم نگر با ھندواني كھ آمادگي نداشتند رو بھ رو شد، آنان را بھ قتل  .گذشتغارت بود از مرز 
چون بھ . یغما برد عام، شھرھایشان را غارت، و معابدشان را ویران كرد، و ذخایر خزاین قرنھا را بھ

گوھرھا و درھاي ناسفتھ، یاقوتھایي كھ چون اخگر یا چون شراب منجمد «غزنھ بازگشت، با نمایش
، »ھاي نورستة مورد، و الماسھایي ھر یك بھ وزن و اندازة انار درخشند، و زمردھایي چون شاخھ مي

برد و خزانة خود  محمود ھر زمستان بھ ھند ھجوم مي .انداختسفراي قدرتھاي خارجي را بھ حیرت 
گذاشت كھ غارت كنند و بكشند؛ ھر بھار  كرد و دست سپاھش را كامال باز مي را از غنایم ماالمال مي

ھاي  از معبد آن شھر مجسمھ) در كنار جمنا(در متورا . شتگ غنیتر از پیش بھ تختگاھش باز مي
جواھرنشان گرفت و خزاین آن را كھ مقادیر ھنگفتي طال و نقره و جواھر داشت خالي كرد، معماري 

و ساختنش دویست سال كار . ارزد معبد بزرگ را بسیار ستود و گفت كھ لنگة آن صد میلیون دینار مي
شش سال  .كردندرا بھ نفت آغشتند و بھ آتش كشیدند و با خاك یكسان  سپس فرمان داد كھ آن. برد مي

  بعد بھ شھر 

ھزار نفري را كھ ساكن آن شھر  غني دیگري، در شمال ھند، یعني بھ سومنات حملھ كرد، و تمام پنجاه
شاید، در پایان كار، سلطان محمود ثروتمندترین . تیغ گذراند و ثروت آن را بھ غزنھ برد بودند از دم

كشت و آنھا را بھ  گاھي جمعیت شھرھاي ویران شده را نمي. شاھي شد كھ تاریخ تاكنون دیده است
ي را برد كھ بھ بردگي بفروشد؛ اما تعداد این اسیران چندان زیاد بود كھ بعد از چند سال كس غزنھ مي

كرد و  محمود پیش از ھر درگیري مھمي نماز مي .بدھدیافتي كھ براي ھر برده بیش از چند ریال  نمي
تا  389از ]یك سوم قرن سلطنت كرد . كرد داشت و از خدا طلب بركت مي دست بھ دعا برمي
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مورخان مسلمان او را بزرگترین سلطان . ؛ و چون در گذشت، سالخورده و سرفراز بود[ق  ھـ421
  . زمان و یكي از شاھان بزرگ آن عصر بھ شمار آوردند

سایر حكام مسلمان، كھ از منافع این لشكركشي آگاه شدند، او را سرمشق قرار داده، بھ ھمان شیوه 
. نژاد افغاني بودند، بھ ھند ھجوم بردند اي ترك ان، كھ طایفھمیالدي غوری 1186در سال . رفتار كردند

شھر دھلي را گرفتند، معابدش را ویران و ثروتش را ضبط كردند و در كاخھایش سكونت گزیدند تا 
این استبداد بیگانھ مدت سھ قرن شمال ھند را بھ زنجیر كشید، و فقط با كشتار . مملكت دھلي را بنا نھند

الدین  قطب[ كھ بھ سالطین ممالیك مشھورند] نخستین سلطان خونریز این سلسلھ . و آشوب برچیده شد
یك مورخ مسلمان . خو، و بیرحم متعصب، درنده: ایبك بود كھ یك نمونة معمولي از نوع خود است

در یك  )بودكھ غالم (این سردار » .صدھا ھزار و كشتگانش نیز صدھا ھزار بود«گوید ھدایایش  مي
سلطان دیگر،  ».شدپنجاه ھزار تن را بھ ربقة بندگي درآورد، و دشت از ھندوان قیرگون «پیروزي 

داد  كرد، یا دستور مي انداخت و سیاست مي شیان و راھزنان را زیر پي فیالن ميالدین بلبن، شور غیاث
وقتي كھ برخي از ساكنان مغولي، كھ  .بیاویزندھاي دھلي  پوستشان را كنده، از كاه پركنند و از دروازه

  اسكان گرفتھ و بھ اسالم گرویده بودند، سر بھ شورش برداشتند، سلطان در دھلي 

سلطان  .كشتشدند، در یك روز  ھزار نفر مي ھمة مردھا را، كھ پانزده تا سي) فاتح چیتور(عالءالدین 
اي برجستھ شد؛ در  ن پدرش بر تخت نشست و دانشمندي بزرگ و نویسندهتغلق با كشت  محمدبن

ریاضیات، فیزیك، و فلسفھ یوناني بھ تفنن دستي داشت؛ در خونریزي و ستمگري بر اسالفش پیشي 
كشور را با غرور بیجایش  خوراند؛را بھ ھمسر و فرزندان او  گوشت یك خواھرزادة شورشي گرفت؛

او آن قدر  .گریختندویرانھ كرد و با قتل و غارت آن را چنان بھ تباھي كشید كھ ساكنانش بھ جنگل 
خرگاه شاھي و دیوان عام تلي از جنازه و  ھمیشھ پیش«ھندو كشت كھ بھ قول یك مورخ مسلمان 

و كشتن آنان خستھ شده [قربانیان] اي از اجساد بود كھ رفتگران و دژخیمان از كشیدن انبوه  توده
از آنجا بیرون كشید و  آباد بنا كند ھمة ساكنان دھلي را او براي آنكھ تختگاه جدیدي در دولت» .بودند

آن را بھ برھوت تبدیل كرد؛ و، چون شنید كھ مرد كوري دردھلي مانده، دستور داد كھ او را از 
پایتخت كھنھ تا پایتخت نو بكشند، و ھنگامي كھ این بینوا آخرین سفرش را بھ پایان برد فقط یك پا از او 

  سلطان  .بودمانده 

مدت . دھند ناپذیر او را تشخیص نمي كرد كھ مردم او را دوست ندارند، یا دادگري انحراف شكایت مي
جانشینش فیروز شاه بھ بنگال حملھ كرد، براي سر . ربع قرن بر ھند حكومت كرد و در بستر مرد

سر جایزه داد؛ براي گرفتن اسیر و برده بھ روستاھاي  000،180ھندوان جایزه تعیین كرد، و براي 
ھرگاه تعداد كشتگان ھندوان . وي در سن كمال، یعني در ھشتادسالگي، درگذشت .برد ميھندو حملھ 

  .گرفت رسید سھ روز جشن مي ھزار نفر مي ھ بھ بیستبیدفاع در دوران سلطان احمدشاه روزان

این شاھان غالبًا مردان بالیاقتي بودند، و پیروانشان ھم از دالوري سبعانھ و سختكوشي برخوردار 
راندند كھ ھم خصم اینان بودند و  توان فھمید كھ آنھا چگونھ بر مردمي حكومت مي از اینجا مي. بودند

اینھا ھمھ مسلح بھ دیني بودند كھ در عمل بر . این فرمانروایان بود ھم تعدادشان بسیار بیشتر از
شمشیر تكیھ داشت، اما، از نظر یكتاپرستي، شكیباییش از تمام آیینھاي پرستشیي كھ در میان عام 

ھندیان رواج داشت بسیار برتر بود؛ اما این مسلمانان جاذبة این دین را با كردارشان از نظرھا پنھان 
دادند ھندوان آشكارا اعمال مذھبي خود را بھ جاي آورند، چون این  معنا كھ اجازه نمي بدین داشتند، مي

دانستند، و ھمین موجب شد كھ ھندوان بیش از پیش در عمق روح ھندو فرو  كار را خالف شرع مي
 برخي از این سالطین بھ خون تشنھ، سواي این قدرت، فرھیختھ ھم بودند؛ حامي ھنر بودند و. روند

گماشتند؛  ھنرمندان و استادكاران را، كھ معموال اصل ھندو داشتند، بھ كار ساختن مساجد و مقابر برمي
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ابوریحان . شدند برخي از آنھا عالم بودند و از مباحثة با مورخان و شاعران و اھل علم شاد مي
كتاب تحقیقي  بیروني، كھ از فحول دانشمندان آسیاست، ھمراه سلطان محمود غزنوي بھ ھند رفت، و

و [ مھین] توان آن را با تاریخ طبیعي پلیني  دربارة ھند نوشت كھ مي[ تحقیق ماللھند]اي  فاضالنھ
ه، بیشمار بود و غالبًا شمار مورخان مسلمان، ھمچون سرداران سپا. قیاس كرد ھومبولتكیھان اثر 

این سالطین ھم تا آخرین دینار . آنان در لذت بردن ازخونریزي و جنگ دست كمي از اینان نداشتند
گرفتند؛ اما سالطین در ھمین  ثروت این مردم را، با استفاده از شیوة قدیمي بستن مالیات، از آنان مي

ترتیب، آن غنایم را بھ زندگي اقتصادي  كردند؛ و، بھ این ماندند؛ غنایمشان را در آنجا خرج مي ھند مي
  كشي این سالطین، تضعیف جسم و  گرداندند؛ با اینھمھ ارعاب و بھره ھند باز مي

جان ھندوان را، كھ با اقلیم فرساینده، غذاي نامناسب، تفرقة سیاسي، و دینھاي بدبینانھ آغاز شده بود، 
  .تسریع كرد

وي مشاورانش را : ءالدین بوضوح مشخص ساختطرح سیاست معمول این سالطین را سلطان عال
ھندوان را در ھم شكنند و آنان را از آن ثروت و «وضع كنند تا » قوانین و قواعدي«ملزم كرد كھ 

داشت،  دولت نیمي از محصول زراعي را برمي» .آورد محروم بدارد اي كھ كینھ و طغیان مي خواستھ
ھیچ ھندو «گوید  یكي از مورخان مسلمان مي. فتندگر و حكام بومي ھم شش یك آن نیمة دیگر را مي

… شد یامازادي دیده نمي… ھایشان از زر و سیم نشاني نبود توانست سرش را باال بگیرد؛ در خانھ نمي
وقتي » .وادارند[ مالیات]بستند تا آنان را بھ تأدیة  كتك، بھ كنده كشیدن، حبس و بند، ھمھ، را بھ كار مي

اي مال، تو مرد عالمي، اما تجربھ «دین بھ این سیاست اعتراض كرد، او گفت یكي از مشاوران عالءال
پس، یقین داشتھ باش كھ ھندوھا ھرگز منقاد و مطیع نخواھند . نداري، من جاھلم، اما تجربة بسیار دارم

ن ام كھ فقط غلھ و شیر و ماست یك سالشان را برایشا پس، دستور داده. شد، اال كھ بھ خاك سیاه بنشینند
  » .بگذارند، و مجاز نیستند كھ مال و منالي بیندوزند

ھند، كھ با تفرقھ ناتوان شده بود، تسلیم مھاجمان شد؛ آنان او را . این راز تاریخ سیاسي ھند جدید است
بھ فقر كشاندند؛ و او ھمة تاب و توان ایستادگیش را از دست داد؛ الجرم براي تسالي خود بھ چیزھایي 

دلیلش ھم این بود كھ موالیي و غالمي، ھر دو، فریبھایي ناپایدارند، و این . پناه جستفراتر از طبیعي 
ارزد كھ این یكي دو روز عمر را بھ  گرفت كھ آزادي فرد یا آزادي ملت كمتر از آن مي طور نتیجھ مي

 شود این است كھ بھاي تمدن ھمیشھ درس تلخي كھ از این غمنامھ گرفتھ مي. دفاع از آن برخیزند
  .ھر ملتي باید صلح را دوست بدارد، اما باروتش را ھم خشك نگاه دارد. ھشیار بودن است

VII - اكبر كبیر  

دوستي او  - شوق او بھ فلسفھ - حمایت او از ھنر -منش او -حكومت او -اكبر - ھمایون - بابر - تیمورلنگ
  واپسین روزھاي او  - دین نو او - با آیینھاي ھندو و مسیحیت

فسادپذیري در سرشت ھر حكومتي ھست؛ زیرا قدرت، چنانكھ شلي گفتھ است، ھر دستي را كھ بھ آن 
تندرویھاي سالطین دھلي موجب شد كھ نھ فقط حمایت جمعیت ھندو، بلكھ . كند بخورد زھرآگین مي

ین، بھ اي از شمال شد، این سالط وقتي كھ تركتازي تازه. پشتوانة پیروان مسلمان را ھم از دست بدھند
  . ھمان آساني كھ خود بر ھند پیروز شده بودند، منھزم شدند

  تركي كھ اسالم را چون سالح قابل ستایشي پذیرفتھ  - اولین فاتح آنھا تیمور لنگ بود
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چون بر تخت . رساند تا از حمایت قبایل مغول برخوردار شود بود و نسبش را بھ چنگیزخان مي
. سمرقند نشست و حاجت بھ زر بیشتري پیدا كرد، بھ فكرش رسید كھ ھند ھنوز پر از كفار است

سردارانش، كھ از دلیري مسلمانان آگاه بودند، اعتراض كردند و یادآور شدند كھ این كفاري كھ او 
مالیاني كھ در . اند خواھد از سمرقند بر آنھا غلبھ كند پیش از او تحت لواي حكومت اسالم درآمده يم

یا ایھاالنبي جاھد الكفار و المنافقین «قرآن استاد بودند مشكل را با ذكر این آیة الھامبخش حل كردند كھ 
 ؛)میالدي 1398سال (پس تیمور از سند گذشت  .»[ المصیر و ماویھم جھنم وئیس] واغلط علیھم 

گرفت؛ نیروھاي  عام كرد و اسیر بسیاري از ساكنانش را، كھ نتوانستھ بودند از برابرش بگریزند، قتل
سلطان محمود تغلق را شكست داد؛ دھلي را گرفت؛ صدھزار اسیر را با خونسردي كشت؛ تمام ثروت 

شھر را كھ سلسلة افغان در آنجا جمع كرده بود غارت كرد؛ و بھ دنبال خود آشوب، قحط، طاعون بھ 
   .نھادجا 

سالطین دھلي باز بر تخت خود نشستند و یك قرن دیگر، پیش از آنكھ آن فاتح واقعي بیاید، از ھند باج 
. كننده مچون اسكندر، دلیر و افسونمردي بود بتمامي ھ ھند،بابر، بنیادگذار سلسلة تیموریان . گرفتند

خوییشان، بھ  ھم از اعقاب تیمور بود و ھم چنگیز؛ تمام كارداني این دو بالي آسیا را، سواي درنده
ناپذیر بود؛  از مازاد نیروي تن و جانش در عذاب بود؛ در جنگ و شكار و سفر سیري. ارث برده بود

دو روزه، سوار بر اسب، چھل و سھ . شتن كاري نبودپیش او، با یكدست پنج دشمن را در پنج دقیقھ ك
طریق كرد، و عالوه بر این دوبار ھم از گنگ بھ شنا گذشت؛ و در اواخر عمر یادآور شد  فرسنگ طي
  . سالگي دیگر نشد كھ دو ماه رمضان را در یك محل روزه بگیرد كھ از یازده

میرد؛ مدتي در كوھھا پنھان شد، ولي دوباره چیزي نمانده بود كھ از بیماري ب. بدھد آن را از دست داد
این شھر را با دویست و چھل نفر فتح كرد؛ بھ او خیانت كردند و باز سمرقند از دستش رفت؛ دو سال 

در فقر و گمنامي زیست؛ بھ فكرش رسید كھ بھ چین برود و برزگري پیشھ كند؛ نیروي دیگري آراست 
و با دوازده ھزار سرباز و چند اسب  شد؛كابل را متصرف و، با نفاذ دلیریش، در بیست و دو سالگي 

دھلي را  كشت؛پیروز شد؛ ھزاران اسیر را  مابراھیاصیل در پانیپت بر یكصدھزار سپاھي سلطان 
ھاي بیگانھ را كھ بر ھند حكومت كردند بنیاد  ترین سلسلھ تصرف كرد، و در آنجا بزرگترین و خیرخواه

عرھاي عالي سرود؛ خاطرات خود را نوشت؛ و از چھار سال صلح و آرامش برخوردار شد، ش. نھاد
سالگي چشم از جھان فرو بست، حال آنكھ در عمل و تجربھ بھ اندازة یك قرن عمر  در چھل و ھفت

   .بود كرده

شیرشاه، از . عتادتر از آن بود كھ كار پدر را دنبال كندمزاجتر، و م پسرش، ھمایون، ناتوانتر، دمدمي
. سركردگان افاغنھ، او را در دو نبرد خونین شكست داد، و مدتي سلطة افغانھا را بھ ھند بازگرداند

شیرشاه، گرچھ در كشتار بیرحم بود، با سلیقة معماري عالیش دھلي را بازسازي كرد و اصالحاتي در 
پس از او دو شاه ناتوان . اندیش اكبر شد اي براي حكومت روشن مینھحكومت بھ وجود آورد كھ ز

سالي زمامدار بودند؛ سپس ھمایون، كھ پس از دوازده سال سختي و آوارگي نیرویي در ایران  ده
ھمایون، ھشت ماه بعد، از مھتابي . ترتیب داده بود، بھ ھند بازگشت و تختش را بھ چنگ آورد

   .مردو اش بھ زیر افتاد  كتابخانھ

در بزرگ كردن او از ھیچ كوششي . »بسیار بزرگ«نامید، اما او را بعدھا درھند اكبر نامیدند، یعني 
دند، چون در كردند؛ حتي اجدادش ھم، از پیش، ھرگونھ شرط احتیاط را بھ جا آورده بو فروگذار نمي

برایش معلمان بسیاري بھ خانھ آوردند، اما او . رگھاي او خون بابر و تیمور و چنگیزخان جاري بود
زد، در مقابل، خود را، با ورزش مداوم و خطرناك،  راند و از نوشتن سر باز مي آنان را از خود مي

كرد؛ ھنر رام كردن  كرد، سواركاري كامل شد؛ چوگان شاھانھ بازي مي  براي شاھي تربیت مي
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دانست؛ ھمیشھ آماده بود كھ راھي شكار شیر یا ببر شود؛ تن بھ ھر خستگي  ترین فیالن را مي رمنده
مثل ھر ترك اصیلي، از ریختن خون انسان . شد رو مي داد، و بھ تن خویش با ھمة خطرھا روبھ مي

یعني  - یك اسیر ھندو لقب غازيسالگي از او خواستند كھ با كشتن   وقتي كھ در چھارده. بیزار نبود
خویانة كار  اینھا سرآغازھاي درنده .زدبگیرد، او با یك ضربة شمشیر آن مرد را گردن  -»كافركش«

ترین و بافرھنگترین ھمة شاھاني باشد كھ تاریخ تاكنون شناختھ  مردي بود كھ مقدر بود از فرزانھ
   .است

 قلمروش یك ھشتم گسترة خاك ھند. ھ تحویل گرفتالسلطن سالگي اداره كامل امور را از وكیل در ھجده
بھ صورت كمربندي بھ پھناي چھارصدو ھشتاد كیلومتر كھ از مرز شمال باختر در مولتان آغاز  بود،

ربزرگش بھ راه افتاد تا این مرزھا را گسترش دھد؛ با شور و ولع پد. شد و بھ بنارس در خاور ختم مي
با یك سلسلھ جنگھاي خونین فرمانرواي ھندوستان بھ استثناي موارشد، كھ یك قلمرو كوچك راجیوتھا 

. چون بھ دھلي بازگشت زره از تن باز كرد و زندگاني را وقف نوسازي ادارة قلمروش كرد. بود
ھم را، حتي در استانھاي دوردست، خود او قدرتش مطلق بود، و صاحبان ھمة مناصب م

، یك وزیر دارایي كھ »وكیل«یك صدراعظم یا : دستیاران اصلي او چھار نفر بودند. گماشت برمي
كھ در رأس » صدر«یا وزیر دربار، و یك » بخشي«شد، یك  خوانده مي» دیوان«و گاھي ھم » وزیر«

  امور دیني مسلمانان 

ھمین كھ حكومت اكبر قوام و اعتباري یافت دیگر كمتر بھ قدرت نظامیش تكیھ كرد و بھ یك  .ھندبود
در زمان جنگ، امراي نظامي والیات سپاھیاني . ھزار نفري قانع بود ارتش ثابت بیست و پنج

كردند، و این یك تركیب موقت بود كھ عامل مؤثري در  تقویت ميفرستادند و این نیروي متوسط را  مي
خواري و اختالس در میان حكام و  بازار رشوه .شدسقوط سلسلة تیموریان ھند در عھد اورنگ زیب 

جویي  با صرفھ. شد یشتر وقت اكبر مصروف مقابلھ با این فساد ميزیردستھایشان گرم بود، از این رو ب
آوردند و  كرد؛ قیمت غذا و چیزھایي را كھ برایشان مي دقیقي خرج دربار و درگاھش را منظم مي

اش معادل یك  چون درگذشت، نقدینة خزانھ. كرد دستمزد كارگراني را كھ اجیر دولت بودند معین مي
  . یش نیرومندترین امپراطوري روي زمین بودمیلیارددالر، و امپراطور

یك  یك تا سھ بھرة زمین از شش. قانون و مالیات سخت و سنگین بود، اما نھ بھ سنگیني زمان پیش از او
امپراطور قانونگذار، . رسید دالر مي 000،000،100شد، و مالیات زمین ساالنھ بھ  محصول گرفتھ مي

عالي ساعتھا وقتش را صرف شنیدن حرفھاي دادخواھان مھم  مجري، و قاضي بود؛ او در مقام دیوان
بنابر قانون او، ازدواج در صغرسن، و ساتي اجباري ممنوع، و ازدواج مجدد بیوگان مجاز . كرد مي
رسم بردگي اسیران و كشتار حیوانات را براي قرباني برانداخت و بھ ھمة ادیان آزادي داد؛ راه . شد

اي بود كھ  و آن جزیھ - ده یا نژادي، را باز كرد و رسم سرگزیت را برچیدصاحبان استعداد، با ھر عقی
در آغاز سلطنتش، قانون جزایي شامل . ستاندند حكام افغان از ھندواني كھ بھ دین خود مانده بودند مي

نامة  ترین قانون اما در پایان سلطنتش معتدلترین و مردمي. شد مجازاتھایي مثل قطع عضو مي
شود و، اگر پا بگیرد، بھ نرمي و  ھر دولتي با عنف و خشونت آغاز مي. شانزدھم بود حكومتھاي قرن

  .گراید آزادي مي

چون پادشاھي اكبر تا حد زیادي بھ صفات برتر . اما قدرت فرمانروا غالبًا ضعف حكومت اوست
. خواھد شد اندیشھ و منش او وابستھ بود، این خود تھدید آشكاري بود كھ این نظام با مرگ او تجزیھ

بھترین ورزشكار، بھترین : داراي فضایل بسیاري بود؛ تعدادي از مورخان را در خدمت خود داشت
  سواركار، بھترین شمشیرزن عصر، معماري بزرگ، و عجیبتر آنكھ 
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بانظافت و وقار و آرامش، و چشمھاي  .بوددرشت، سرش متمایل بھ شانة چپ، و زگیلي روي بینیش 
مثل «) بھ قول یكي از معاصرانش(گرفت؛ چشمھایش  درخشانش رفتار و سیماي مطبوعي بھ خودمي

. لرزید زد كھ خاطي از وحشت بھ خود مي درخشید یا چنان از غضب برق مي مي» دریا در آفتاب
چندان بھ فكر . رفت ھي زربفت، نیمتنھ و شلواري؛ پاي برھنھ راه ميكال: اي بھ تن داشت پوشاك ساده

درست نیست كھ انسان «گفت  مي كرد؛خوردن گوشت نبود و در اواخر عمر تقریبًا یكسره آن را رھا 
اي نیرومند داشت؛ در بسیاري از  اما، با اینھمھ، جسم و اراده ».بكند شكمش را مقبرة حیوانات

چوگان را آن . روي در نظرش مھم نبود ورزشھاي پرتالش سرآمد ھمھ بود؛ روزي نھ فرسنگ پیاده
ھاي  انگیزه. قدر دوست داشت كھ گوي درخشاني ابداغ كرده بود كھ شب ھم بشود بازي كرد

توانست  مي) مثل معاصران مسیحیش(در جواني : ه بوداش را بھ ارث برد آمیز خانواده خشونت
. كم كم یاد گرفت كھ، بھ قول وودرو ویلسن مسئول اعمال خودش باشد. مشكالت را با آدمكشي حل كند

تاریخ فرشتھ . و از نظر رفتار منصفانھ، كھ صفت شاھان شرقي نیست، از زمانة خود بسیار فراتر بود
بخشنده » .گذشت شت؛ و اغلب در این فضیلت از غایت حزم ميعطوفتش حد و حصري ندا«: گوید مي

كرد؛ با ھمھ مھربان بود، خاصھ با فرودستان؛ بنا بھ قول یكي  بود، مال بسیار صرف امور خیریھ مي
پذیرفت، آن را بھ  سالمانھ و پیشكشھاي كوچك آنان را با نگاھي بسیار خشنود مي«: ازمبلغان یسوعي

گذاشت، و این كاري بود كھ در برابر بیشتر پیشكشھاي سخاوتمندانة  يگرفت و بر سینھ م دست مي
گفتند كھ  كند؛ خیلیھا مي یكي ازمعاصرانش او را مصروع وصف مي» .داد اعیان و اشراف انجام نمي

تا شاید رنگ شادتري بھ واقعیت  خورد ميو افیون . نوشید شراب مي. شد بیمارگونھ دستخوش غم مي
اما بدون آنكھ خویشتنداري  داشتند،ھایش ھم ھمین عادت را  داشت؛ پدر و بچھ بزند، اما اندازه نگاه مي

  حرمسرایي داشت كھ با  .باشنداو را داشتھ 

سلطان، بنا بر اخبار موثق، در آگره و «شد كھ  وسعت امپراطوریش متناسب بود؛ گفتھ مي
اما » .ھزار اسب، ھزار و چھارصد گوزن رام، و ھشتصد صیغھ داشت ھزار فیل، سي فتحپورسیكري

گرفت، اما از این كار قصد و غرض  رسد كھ میل جنسي وافر داشتھ باشد، زیاد زن مي بھ نظر نمي
اضي آورد و بھ این ترتیب امراي راجپوت را ر سیاسي داشت؛ دختران راجپوت را بھ عقد خود در مي

كرد؛ از آن زمان بھ بعد سلسلة  داشت و بھ این شكل آنھا را مكلف بھ حمایت از تختش مي نگاه مي
یكي از راجپوتھا سپھساالرش بود، و یك راجھ بھ . تیموریان ھند خون نیمھ بومي در تن داشت

  . اكبر رؤیاي یك ھند متحد را در سر داشت. صدارتش رسید

قیصر یا ناپلئون را نداشت؛ بھ مسائل مابعدالطبیعھ عالقھ نشان [ ولیوسی]بیني و دقت امثال  ذھنش واقع
فكرش مدام متوجھ بھ كار . شد گذاشتند، زاھدي عارف مي داد، و شاید اگر از سلطنت كنارش مي مي

الرشید شبھا با لباس  مانند ھارون. داد بود، ھمیشھ در حال ابداع چیزي بود و پیشنھادھاي اصالحي مي
كرد و از مشاھدة اصالحاتي كھ بھ عمل آورده بود شادمان و شكوفان  ر و حومھ گردش ميمبدل در شھ

كرد تا كتابخانة بزرگي  در میان فعالیتھاي متنوع و متعددش فرصتي ھم پیدا مي. گشت بھ خانھ باز مي
نوشتھ خط بود كھ خوشنویسان چابك دست آنھا را  این كتابخانھ تمامًا از كتابھاي خطي خوش. گرد آورد

از چاپ . آراستند دانست كھ سلطنتش را مي و او آنان را كامال ھمتراز نقاشان و معماراني مي -بودند
دانست؛ چند نمونة برگزیدة چاپي اروپایي  آمد، چون آن را یك كار ماشیني و غیرشخصي مي بدش مي

اش را  خ خطي كتابخانھتعداد نس. را كھ دوستان یسوعیش بھ او ھدیھ داده بودند زود بھ دیگران بخشید
توان با  كنند یك چنین گنج معنوي را مي اند؛ و آنھایي كھ فكر مي بیست و چھار ھزار جلد رقم زده

حامي بیدریغ شاعران بود، و . اند دالر دانستھ 000،3500مصطلحات مادي تخمین زد ارزش آن را 
زمان درگاھش كرد و سرانجام ھم داشت كھ از مال بیربل، ھندو را چندان دوست مي یكي از آنان، بیي

اكبر دستیاران  .شدمنصب سرداري بھ او داد؛ او باالخره در یكي از لشكركشیھا ضمن فرار كشتھ 
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فارسي، زبان دربارش . ي گماشتادبیش را بھ ترجمة شاھكارھاي ادبیات، تاریخ، و علم ھندو بھ فارس
  خودش ھم بر ترجمة طوالني مھابھاراتا . بود

موسیقي و شعر ھندو در آن عصر . گرفت ھر ھنري بھ حمایت و تشویق او رونق مي. كرد نظارت مي
در اوج شكوفایي بود؛ و نقاشي، اعم از سبك ھندي و ایراني، بھ تشویق او، در مرحلة اوج و كمال 

اي قلعة مشھوري را تحت نظارت خود قرار داد؛ ودر داخل آن پانصد بنا ساختھ شد كھ در آگره بن. بود
پروا آنھا را فرو ریخت،  شاه جھان بي. اند معاصرانش آنھا را در شمار زیباترین بناھاي جھان دانستھ

 نظیر مقبرة ھمایون در دھلي، و بقایایي از -بھ طوري كھ اكنون فقط از روي بقایاي معماري اكبر
فتحپور سیكري، كھ بقعة دوست محبوبش شیخ سلیم چشتي عارف آنجاست، و از زیباترین بناھاي ھند 

  . توان در این باب قضاوت كرد مي - رود بھ شمار مي

این امپراطور، كھ تقریبًا بھ . میل شدید او بھ تفكر از عالقة وافرش بھ ساختمان و آبادي عمیقتر بود
كما اینكھ بسیاري از فیلسوفان شوق امپراطور شدن  -ت فیلسوف شودھمھ كاري توانا بود، آرزو داش

اكبر . دارد توانند ابھام مشیت االھي را درك كنند كھ چرا تاج و تخت را از آنان دریغ مي دارند و نمي
گرچھ صاحب «گفت  مي. توانست از كار آن سر درآورد پس از جھانگشایي ناشاد بود، چون نمي

ناورم و ھمة اسباب دولت را در دسترس دارم، چون بزرگي حقیقي در بھ انجام قلمرویي تا این حد پھ
نظر از این جاه و  خاطر نیستم؛ صرف االھي است، از این كثرت فرق و عقاید آسوده رسانیدن مشیت

توانم زمام این امپراطوري را برعھده  جالل ظاھري پیرامون خود، با كدام رضایت خاطري مي
… آمدن مرد بصیر صاحبنظر و اصولیي ھستم كھ مشكالت وجداني مرا حل كندبگیرم؟ چشم بھ راه 

سازد؛ من، با  البال مي اي دارد كھ مرا از ھر اندیشة دیگري فارغ گفتگوھاي فلسفي برایم چنان جاذبھ
» .كنم تا مبادا از تكالیف ضروري روزمرة خود بازمانم اكراه، از گوش كردن بھ آنھا خودداري مي

آمدند  انبوه دانایان از ھر ملتي و حكما و فرزانگان ادیان و فرق گوناگون بھ درگاه مي«گوید  بداوني مي
آنان پس از تحقیقھا و پژوھشھایي كھ اوقات شبانروز آنان . شدند و بھ گفتگوھاي خصوصي مفتخر مي

طبیعت داشت، دربارة دقایق علم، ظرایف عرفان، كنجكاویھاي تاریخ و عجایب  را بھ خود مشغول مي
  ».برتري انسان بھ گوھر خرد است«گفت  اكبر مي» .كردند بحث و گفتگو مي

مطالعة دقیق مھابھاراتا، و آشنایي او با شاعران و . مند شد پس از تبلیغات فلسفي عمیقًا بھ دین عالقھ
دست كم، مدتي نظریة تناسخ را قبول داشت و . دانایان ھندو، او را بھ مطالعة ادیان ھندي كشاند

دیني ھندوان را بر پیشاني نھاده در مالء عام ظاھر شد و اتباع مسلمان خود را منزجر و  ھاي قشتھ
د پوشی زیر تنپوش، سدره مي: فراستي براي بھ دست آوردن دل پیروان ھمة ادیان داشت. شرمسار كرد

بست كھ زردشتیھا را راضي كند؛ شكار را ترك كرد و در روزھاي خاصي از كشتن  و زنار مي
  جانوران خودداري ورزید تا پیروان آیین جین از او 

آمد آنان، با دین مسیحیت آشنا  گوآ بھ وسیلة پرتغالیھا، و رفت پس از آنكھ، بر اثر اشغال. خرسند باشند
. ستاد و از آنان دعوت كرد كھ دو تن از دانایانشان را نزد او بفرستندشد، پیامي براي مبلغان آنھا فر

مند كردند كھ بھ منشیانش دستور داد كھ  بعدًا چند یسوعي بھ دھلي آمدند و چنان او را بھ مسیحیت عالقھ
خواھند بھ كیش مسیحي  بھ یسوعیھا آزادي كامل داد كھ ھر كھ را مي. عھد جدید را ترجمھ كنند

در عصري كھ در فرانسھ كاتولیكھا را . بھ آنان اجازه داد كھ یكي از پسرانش را تربیت كننددرآورند؛ 
رسانید، و در اسپانیا دادگاه تفتیش افكار  كشتند، و در انگلستان الیزابت كاتولیكھا را بھ قتل مي مي

سوزاندند،  مي كرد، و در ایتالیا برونو را زنده زنده كشت و غارت مي یھودیھا را مي) انكیزیسیون(
در این مجمع، وي از آنان . اكبر از نمایندگان ھمة ادیان دعوت كرد كھ در امپراطوري وي گردآیند
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اي صادر كرد، و از  دعوت كرد تا بھ صلح بگرایند؛ فرمانھایي دربارة شكیبایي در ھر آیین و عقیده
  .ھندو و بودایي و مسلمان زن گرفت تا شاھدي بر بیطرفي او باشد

عقاید . ز آنكھ از تب و تاب جواني افتاد، بزرگترین لذت او بحث آزاد در مسائل و عقاید دیني بودپس ا
قدیس . و افكار جزمي اسالم را دور ریختھ بود، تا آن حد كھ رعایاي مسلمان را رنجانید

اعتبار كرده  این شاه مذھب اسالم را نابود و یكسره بي«نویسد كھ  ، با كمي مبالغھ، مياگزاویھفرانسو
شاه اعتقادي بھ وحي و الھام نداشت، و ھر چھ را …» در این شھر نھ مسجدي ھست و نھ قرآني. است

ستان و از عجایب كارھاي او اینكھ دو. پذیرفت كھ نتوان با علم و فلسفھ تأیید و تصدیق كرد نمي
پیشوایان فرق گوناگون را گرد ھم جمع، و با آنھا از شامگاه پنج شنبھ تا ظھر جمعھ بر سر دین بحث 

كرد  كردند او ھر دو دستھ را مالمت مي وقتي روحانیون مسلمان و كشیشان یسوعي نزاع مي. كرد مي
: گفت مي. امات تصوريبستھ از الھ گفت خدا را باید از راه عقل پرستید، نھ با ھواخواھي چشم و مي

دھد؛ اما درواقع نامگذاري براي آن نشناختني  ھر كس، بنا بھ وضع خود، نامي بھ آن وجود متعال مي«
برخي از . تأثیر اوپانیشادھا و كبیر بوده است  احتماال در ابراز این عقیده تحت» .كاري بیھوده است

بایست مالیي قرآني  مي: ر برابر اسالم باشدمسلمانان پیشنھاد كردند كھ اوردالي آتش آزمون مسیحیت د
بردارد و كشیشي یكي از انجیلھا را و پا بھ آتش بگذارند، و ھر كھ از آتش بیرون آمد و نسوخت او را 

اكبر چون از آن روحانیون كھ چنین آزمایشي را پیشنھاد كرده بودند خوشش . معمم حقیقت بدانند
ل و حمایت كرد، ولي كشیش یسوعي نگفت كھ این كار خطرناك آمد، بگرمي از این پیشنھاد استقبا نمي

  است، بلكھ آن را كفرآمیز و خالف شرع دانستھ، رد 

بتدریج گروھھاي متالھین رقیب از این مباحثات كناره گرفتھ، آن را براي اكبر و مقربان  .كرد
  .خردگرایش گذاشتند

بندیھاي دیني قلمروش بھ ستوه آمده، و از طرف دیگر از این اندیشھ نگران  اكبر، كھ از طرفي از دستھ
د، سرانجام خود بر آن شد كھ بود كھ مبادا بعد از مرگش این فرق شیرازة پادشاھیش را از ھم بگسلن

بارتولي، . اي جوھر این دینھاي متخاصم را در برداشتھ باشد دین نویي را ترویج كند، كھ بھ شكل ساده
  : كند مبلغ یسوعي، دربارة این مسئلھ چنین اظھارنظر مي

الي یك شوراي عمومي را فراخواند تو تمام استادان علم و دانش و فرماندھان نظامي شھرھاي آن حو
دانست، و  بھ استثناي پدر ریدولفو، كھ كار اكبر را نوعي توھین نسبت بھ مقدسات مي( را دعوت كرد 

وقتي كھ ھمھ حاضر شدند، با روح سیاست . بھ ھیچ وجھ حاضر نبود از مخالفت با آن دست بردارد
  :اي چنین گفت زیركانھ و دغلكارانھ

د شایستھ نیست كھ در بین اعضایش تفرقھ باشد و كن براي امپراطوریي كھ یك تن بر آن حكومت مي«
پس، ما باید آنھا را . بندي و فرقھ ھست  اكنون، بھ تعداد ادیان دستھ… ھریك با دیگري مخالفت بورزد؛

با این مزیت بزرگ كھ آنچھ را در دیني . »ھمھ«باشد و ھم » یكي«یكي كنیم، اما بھ شكلي كھ ھم 
بھ این . ف ھم آنچھ را در آن دیگري بھتر است بھ دست آوردخوب است از دست ندھد، و از آن طر

  » .طریق خدا را بزرگ خواھیم داشت؛ بھ مردم صلح و بھ امپراطوري امنیت خواھیم داد

آن مجمع، بھ ناچار، با این نظر روي موافقت نشان داد، و او منشوري صادر كرد مبني بر اینكھ او 
این دین، بھ بھترین سنت . مسیحیت بھ این دین نو بود و این كمك اصلي -رئیس مسلم آن كلیساست

جین، یعني  - اي از عبادت مھر و آتش زرتشتیان، و یك سنت نیمھ ھندو، وحدت ھمھ خدایي بود، جرقھ
توانست ھندوان  ھیچ چیز بیش از این نمي: گاو گناه بزرگي بود  كشتن ماده. خودداري از گوشتخواري
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فرمان دیگري گیاھخواري را، الاقل سالي صد روز، براي تمام . ود كندرا خشنود و مسلمانان را ناخشن
. مردم اجباري كرده بود؛ و با توجھ بیشتر بھ عقاید بومي، خوردن سیر و پیاز ھم ممنوع شد

خیلي از مسلمانان، . مسجدسازي، روزة ماه رمضان، زیارت مكھ و سایر رسوم مسلمانان ممنوع شد
در وسط دیوان صلح فتحپورسیكري معبد دین متحد . تادند، تبعید شدندكھ در برابر این فرمان ایس

، كھ نشانة امیدواري عمیق امپراطور بھ این امر بود كھ اكنون ھمة )كھ ھنوز در آنجا ھست(ساختھ شد 
  .ساكنان ھند برادر خواھند بود و یك خدا را خواھند پرستید

  یافت؛ اكبر دریافت كھ نیروي سنت گاه توفیقي ن دین االھي اكبر، بھ عنوان مذھب، ھیچ

اي براي  و این عمل بیشتر وسیلھ - بیش از لغزش ناپذیري اوست، چندھزار نفري بھ آیین نو او گرویدند
از . جلب توجھ مقامات رسمي بود؛ اكثریت عظیم مردم ھمچنان بھ ادیان موروثي خود چسبیده بودند

افتادن جزیھ و مالیات زیارت از ھندوان، آزاد نظر سیاسي، این ضربھ چندین نتیجة مفید داشت؛ بر
ضعیفتر شدن تعصب مذھبي، و جزمگرایي و تفرقھ، از زشتي خودپرستي و  ادیان؛ شدن ھمة

اش را قبول  ي ھندواني را كھ عقیدهرویھاي مكاشفة اكبر كاست، و سبب شد كھ او حتي وفادار زیاده
  .مقصود اصلیش، كھ ھمان وحدت سیاسي ھند بود، تا حد زیادي حاصل شده بود. نداشتند ھم جلب كند

دین االھي براي ھمدینان مسلمان او موجب رنجش و آزردگي تلخي شد، و یك بار كار بھ شورش 
این شاھزاده . كارانھ بر ضد پدر برانگیختندھاي خیانت كشید، تا آنجا كھ شاھزاده جھانگیر را بھ دسیسھ

آید بھ  كرد كھ اكبر چھل سال سلطنت كرده است، و چنان بنیة نیرومندي دارد كھ بھ نظر نمي شكایت مي
ھزار سوار ترتیب داد و ابوالفضل عالمي دكني را  جھانگیر سپاھي مركب از سي. این زودیھا بمیرد

اكبر این جوان را بھ . بود كشت و خود را امپراطور نامید كھ مورخ درگاه و نزدیكترین دوست اكبر
تسلیم ترغیب كرد و پس از یك روز او را بخشود؛ اما، بر اثر بیوفایي پسر، و نیز مرگ مادر و 

در آخرین . الوصولي براي آن دشمن بزرگ درآمد دوستش، دلشكستھ شد، و بھ صورت طعمة سھل
. ند و تمام ھمشان مصروف نزاع بر سر تاج و تخت بودروزھاي عمرش فرزندانش از او غافل ماند

احتماال اسھال خوني گرفتھ، یا شاید ھم . بھ ھنگام مرگش تنھا چند تن از نزدیكانش بر بالینش بودند
مالیان بھ بالینش آمدند كھ او را بھ اسالم بازگردانند، اما ناكام شدند؛ شاه  - جھانگیر مسمومش كرده بود

تشییع جنازه بھ سادگي » .ھاي مذھبي نصیبي برده باشد ز دعاي ھیچ یك از فرقھآنكھ ا درگذشت، بي«
برگزار شد؛ جمعیتي در آن شركت نداشت؛ و پسران و درباریانش كھ در این واقعھ جامة عزا پوشیده 

بودند ھمان شب آن را از تن درآوردند و از اینكھ وارث قلمروش شده بودند شادمانیھا كردند؛ براي 
  .ترین فرمانروایي كھ آسیا تاكنون بھ خود دیده است، مرگ تلخي بود ین و فرزانھدادگرتر

VIII – زوال سلسلة تیموریان ھند  

 - مرگ او -تعصب او -اورنگ زیب - سقوط او -جالل او -شاه جھان -جھانگیر - فرزندان مردان بزرگ
  آمدن بریتانیاییھا

فرزنداني كھ آن طور بیقرارانھ چشم بھ راه مرگ پدر بودند، دریافتند كھ نگھداري امپراطوریي كھ 
  آفریدة 

اند، یعني  میانھ حال دارند؟ آیا علتش این است كھ تركیب ژنھایي كھ این فرزندان از آنھا پدید آمده
برگشتشان بود؟ یا علتش آمیزش صفات اجدادي و امكانات زیستي، اتفاقي است، و نباید چشم بھ راه 
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این است كھ فرد نابغھ نیرویي را كھ ممكن است بھ نسل خود انتقال دھد، در اندیشھ و كار سخت تمام 
گذارد؟ یا علتش این است كھ آسایشي كھ فرزندان دارند  كند و فقط خون رقیق را براي وراثش مي مي

طلبي و رشد محروم  نان را از انگیزة جاهاقبالیي كھ در كودكي دارند آ كند، و خوش آنھا را فاسد مي
  سازد؟ مي

 ھندواز پدري ترك و شاھدختي . حال نبود، بلكھ فاسد صاحب قدرتي بود جھانگیر مردي چندان میانھ
وارث متنعم برخوردار بود؛ شرابخواري و ھرزگي یلھ  متولد شده بود؛ از تمام امكانات و مواھب یك

كھ گرچھ این خصلت در بابر و ھمایون و : پیشھ كرده و لگام لذت آزارجویانة ظلم را رھا كرده بود
از زنده زنده پوست . اكبر، از نظر وراثت، صفت مستتري بود، ھمیشھ در خون تاتار پنھان بوده است

در جھانگیرنامھ شرح . برد پیل انداختن و خرد كردن مردم لذت مي كندن و بھ میخ كشیدن، یا زیر پي
توجھ بھ وضع شكارگاه بھ آنجا وارد و  بدون مالحظھ و بي دوكھار،دھد كھ چون یك جلودار و  مي

ور داده تا جلودار و دو زیر دست او را ھم پي بزنند، یعني پي موجب رمیدن شكار شده بودند، دست
 ».دادمبھ شكار ادامھ «گوید پس از این كار  پشت زانوي آنھا را ببرند كھ تمام عمر زمینگیر شوند؛ مي

وطئھ كرد، گفت كھ كھ ھفتصد طرفدار این شورش را در طول یك خط وقتي پسرش خسرو علیھ او ت
زندگي . گوید در خیابانھاي الھور بھ میخ بكشند؛ و با لذت از طول مدت جان كندن این مردان سخن مي

جنسیش با حرمسرایي شش ھزار زنھ ھمراه بود، و بھ عالقة بعدیش، كھ ھمسر سوگلیش نور جھان 
در اجراي عدالت، ھم . جھان را با كشتن شوھرش بھ چنگ آورده بودباشد، آراستھ شد؛ او نور 

تراشیھاي گزافش روي دوش ملتي كھ با رھبري عاقالنة اكبر، و  اما خرج. بیغرض و ھم سختگیر بود
  .سالھا صلح، ثروتمندترین ملت جھان شده بود، بار سنگیني گذارد

  و از وظایف حكومت غافل نوشید ميجھانگیر در اواخر سلطنتش بیش از پیش شراب 

، پسرش 1622ھایي براي سرنگوني او صورت گرفت؛ پیش از این، در سال  ناگزیر توطئھ. ماند مي
ه از پنھانگاھش در وقتي كھ جھانگیر مرد، جھان شتابزد. جھان سعي كرده بود كھ بھ تاج و تخت برسد

. دكن بیرون آمد و خود را امپراطور نامید و ھمة برادرانش را كشت تا آرامش خاطر بھ دست آرد
ھزینة دربار جھان، و حقوقھاي گزافي . عادات افراط، تندي، و ستمگري را از پدر بھ ارث برده بود

ش، درآمدي را كھ صنعت و شد، بیش از پی كھ بھ تعداد زیاد صاحبان مقامات و مناصب پرداختھ مي
تفاوتي مذھبي جھانگیر، ھر دو  رواداري دیني اكبر، و بي. بلعید كرد مي تجارت پررونق مردم تولید مي

از میان رفت؛ وي بھ دین اسالم بازگشت؛ بھ زجر و آزار مسیحیان پرداخت و دست بھ ویراني 
  .ترحم و كلي معابد ھندو زد بي

ندیش بھ دوستان و فقرا، و باذوق ھنري و تمایلش بھ آراستن ھند بھ شاه جھان، با نشان دادن سخاوتم
زیباترین آثار معماریي كھ تاكنون دیده شده است، و با عشق بھ ھمسرش ممتازمحل، تا حدي آبرویي 

بیست و یك سالھ بود كھ با ممتاز محل ازدواج كرد؛ از زن دیگرش دو . براي خود دست و پا كرد
ناپذیرش آورد و در  سال، چھارده فرزند براي شوھر خستگي در مدت ھجده ممتازمحل،. فرزند داشت

محل عالي و مجلل  جھان، تاج شاه -نھ سالگي، ھنگام زادن آخرین بچھ، چشم از جھان فرو بست سي و 
سپس عیاشي پیشھ كرد و كارش . را ساخت تا آرامگاه خود و ھمسرش باشد، و ھم از وي یادگار بماند

جھان  ھاي جھان، و یكي از صدھا شاھكاري بود كھ شاه محل زیباترین مقبره تاج. بھ رسوایي كشید
خرج سنگین این . نو، كھ بنا بر نقشة او توسعھ داده شده بود، ساخت خصوصًا در آگره و در دھلي

نشانة میزان مالیاتي بود كھ ویرانگر ھند  طاووس تختكاخھا، تجمل دربار، جواھرات زیاده از حد 
جھان پیش آمد، سي سال  ترین قحطیھاي تاریخ ھند در عھد شاه با اینھمھ، اگر چھ یكي از سخت. بود

وي شاھي پرجالل و فرمانروایي قابل بود، و اگر چھ . حكومت او نشانة اوج رونق و اعتبار ھند است
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جانھاي بیشماري را در جنگ با بیگانگان بر باد داد، باز براي یك نسل كامل صلح را بھ سرزمینش 
  :نویسد الفینستن، كھ حكمران بزرگ بریتانیایي بمبئي بود، مي مونتسستوارت. باز آورد

ممكن است چنین تصور كنند كھ نویسندگان بومي در باب كنند  آنھایي كھ بھ وضع كنوني ھند نگاه مي
اند؛ اما شھرھاي متروك و كاخھاي ویران و كاریزھاي مسدود، كھ ھنوز  آباداني پیشین ھند مبالغھ كرده

بندھایي كھ در میان جنگلھاست، و سنگفرشھا، چاھھا،  شود، با مخازن عظیم و آب ھم دیده مي
  اھي، و شھادتكاروانسراھاي فروریختھ، راھھاي ش

مسافران آن زمان در متقاعد كردن ما ھمداستانند كھ آن مورخان دالیل خوبي براي این تعریف و 
  .اند ستایش داشتھ

جھان، كھ سلطنت را با قتل برادرانش آغاز كرد، از كشتن پسرانش غافل ماند؛ و مقدر چنین بود  شاه
زیب، از دكن  ن این فرزندان، یعني اورنگقدرتمندتری 1657در سال . كھ یكي از آنھا سرنگونش كند

بھ سردارانش دستورھایي داد كھ سپاه شورشي را شكست دھند و، اگر  داوود،جھان، مثل  شاه. قیام كرد
ھمة نیروھایي را كھ بھ مقابلة او فرستاده شده  زیب اورنگ. مقدور باشد، پسرش را زنده دستگیر كنند

شاه معزول مدت نھ سال در آنجا . بود مغلوب كرد؛ پدرش را اسیر و در قلعة آگره زنداني كرد
. آرا، مالزمش بود روزگار تلخي را گذرانید؛ پسرش ھرگز بھ دیدنش نیامد؛ فقط دختر وفادارش، جھان

محل دلدار قدیمش در  بھ آنسوي جمنا، بھ جایي كھ ممتازجھان روزھا را از برج یاسمن زندان  شاه
  .كرد مقبرة گوھرنشانش خفتھ بود، نگاه مي

پسري كھ این طور او را از سلطنت خلع كرده بود از مقدسان بزرگ تاریخ اسالم، و شاید تقریبًا 
كرده بودند  مالیاني كھ او را تربیت. رود ممتازترین امپراطوران سلسلة تیموریان ھند، بھ شمار مي

ذھنش را چنان بامسائل دیني اشباع كرده بودند كھ شاھزادة جوان روزگاري بھ فكر ترك شاھي و 
اش،  در تمام عمرش، سواي استبداد و سیاستمداري زیركانھ. خواست زاھد بشود جھان افتاده بود و مي

نمازھاي : ي ماندسواي مفھومي كھ از اخالقیات معمول مذھبش داشت، مسلماني مؤمن و متعصب باق
كرد؛ روزھا  كرد؛ ساعتھا عبادت مي خواند؛ تمام قرآن را از بر داشت؛ و با كفار جھاد مي طوالني مي

بیشتر عمرش اعمال دیني را با ھمان شور و اشتیاق و ایمان قوییي كھ داشت بھ جاي . روزه بود
كشور و خدایش دروغ توانست در راه  در سیاست سرد و حسابگر بود و بھ زیركي مي. آورد مي

بگوید، اما در بین سالطین سلسلة تیموریان ھند، ستمگري او از ھمھ كمتر بود و نرمش و مالیمت 
در عھد او از كشت و كشتار كاستھ شد؛ در رسیدگي بھ جنایت، كمتر دست بھ مجازات . بیشتري داشت

با عزمي راسخ . لیم بودھمیشھ در رفتارش فروتن و، بھ ھنگام خشم، صبور و در مصیبت تس. زد مي
كرد؛ اگر چھ در موسیقي  از ھر خوراكي، نوشیدني، یا تجملي كھ مذھبش حرام كرده بود خودداري مي

استاد بود، چون آن را لذتي شھوي دانست، از آن دست كشید؛ ظاھرًا عزم كرده بود كھ چیزي خرج 
 آوگوستینوس قدیس. ھ دست آوردخود نكند، مگر آن مقدار كھ خود بتواند با عرق جبین و كد یمین ب

  .دیگري بود بر تخت نشستھ

در مدت . كرد را ویران مي» كفار«توجھ بود، و با تعصب خشني یادگارھاي  زیب بھ ھنر بي اورنگ
بھ حكام والیات و سایر . سواي دین خودش، از ھند برافكندنیم قرن سلطنتش كوشید تا ھمة ادیان را، 

زیردستھایش فرمان داده بود كھ تمام معابد ھندو و مسیحي را با خاك یكسان كنند؛ ھمة بتھا را بشكنند؛ 
شصت و شش معبد را، فقط در ) 1680-1679(در طي یك سال . ھاي ھندو را ببندند و ھمة مدرسھ

شصت و سھ معبد، و در اودایپور صدو بیست تا معبد بھ ھمین سرنوشت  امبر، فرو ریختند؛ در چیتور
گرفتار آمدند؛ دستور داد تا در محل معبدي در بنارس، كھ براي ھندوان قدسیت خاصي داشت، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



عبادت تمام مذاھب ھندو را در مالء عام ممنوع كرد، و بر ھر ھندویي كھ بھ . مسجدي ساختھ شود
در نتیجة تعصب او ھزاران معبد، كھ نشانھ یا كانون . سنگین مقرر داشتاي  اسالم نگرویده بود جزیھ

توان  امروزه با نگرشي سطحي بھ ھند، ھرگز نمي. ھزاران سالة ھنر ھند بود، بھ ویرانھ مبدل شد
  .دریافت كھ روزي این سرزمین چھ زیبایي و چھ شكوھي داشتھ است

. م سلسلة خود را برباد داد و ھم سرزمینش رازیب مشتي ھندوي ترسو را مسلمان كرد، اما ھ اورنگ
پرستیدند، اما میلیونھا مردم خاموش و ھراسناك ھند در او بھ  تعدادي از مسلمین او را چون اولیا مي

در عھد سلطنت . كردند گریختند، و براي مرگش دعا مي كردند، از تمغاچیانش مي چشم دیوي نگاه مي
اي در  خود رسید و بھ دكن ھم گسترش یافت؛ اما این قدرت پایھاو امپراطوري تیموریان ھند بھ اوج 

خود . دلھاي مردم نداشت، و محكوم بھ این بود كھ با اولین جنبش خصمانھ و نیرومند فرو ریزد
اش میراث پدرانش را  نظري زاھدانھ كم فھمید كھ با تنگ امپراطور، در آخرین سالھاي عمرش، كم

  :انگیزي است در بستر مرگ نوشتھ اسناد ترحم ھایي كھ نامھ. نابود كرده است

تمام عمرم بھ … دانم كیم، كجا خواھم رفت، یا چھ بر سر این گناھكار پر معاصي خواھد آمد نمي
، در آینده …خدا در قلبم بود، این ھمھ چشمھاي بیفروغم نور او را نشناخت. ثمري گذشتھ است بي

دانم  ام، و نمي بسیار گناه كرده… پوستي باقي ماندهبراي من امیدي نیست و تب برطرف شده، و فقط 
  .رحمت خداوند بر شما باد… چھ عذابي در انتظار من است

اش زاھدانھ و ساده انجام گیرد، ھیچ پولي براي كفن او خرج نكنند،  جنازه وصیت كرده بود كھ تشییع
وتش را با یك تكھ كرباس گفت روي تاب. اي كھ او با كالھدوزي بھ دست آورده بود مگر چھار روپیھ

و این دستمزدي بود كھ از استنساخ قرآن بھ دست  - براي فقرا سیصد روپیھ گذاشت. ساده بپوشانند
  .عمري بس دراز یافتھ بود -در ھشتادو نھ سالگي درگذشت. آورده بود

اكبر، عاقالنھ، حمایت مردم را نسبت بھ . سال پس از مرگش امپراطوریش تجزیھ شد در ظرف ھفده
  خود جلب 

اقلیت مسلمان، كھ قبال از . زیب از دست رفتھ بود جھانگیر، ولخرجي شاه جھان، و تعصب اورنگ
د؛ ھیچ بو گرماي ھند سست شده بود، اینك حمیت نظامي و نیروي جسماني اولیھ را از دست داده

در این میان، . آمد كھ از فروریختن كاخ عظمت آنان جلوگیري كند نفسي ھم از شمال نمي سرباز تازه
زمین، از جزیرة كوچكي بازرگاناني فرستاده شدند تا ثروت ھند را دستچین  از نقاط دور دست، مغرب

ظیمي را تصرف چیزي نگذشت كھ نوبت تفنگھا فرا رسید و ھمان جزیرة كوچك امپراطوري ع. كنند
كرد كھ در آن، روزگاري، ھندو و مسلمان دست بھ دست ھم داده، یكي از تمدنھاي بزرگ تاریخ را 

  .ساختھ بودند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



 فصل ھفدھم

  

  مردمزندگي 

I -پدید آورندگان ثروت  

   –صنایع دستي  –استخراج معادن  –كشاورزي  –زمینة جنگل 

  فقر و ثروت –قحطي  –مالیاتھا  –پول  –بازرگاني 

بخش عظیمي از آن را جنگل فرا گرفتھ بود، و . ھمساز نشده بودخاك ھند بھ رضا و رغبت با تمدن 
و سایر تكرواني بود كھ روسووار بھ چشم حقارت در تمدن مي  زیستگاه شیر، ببر، فیل، مار، 

اي حیاتي در  ھاي سطحي جدال اقتصادي و سیاسي، مبارزه   ھمواره، و در وراي جلوه. نگریستند
كرد  اكبرشاه نزدیك متورا ببر شكار مي. گونھ دشمنان آزاد كند این جریان بود كھ این زمین را از چنگ

. انداخت و در بسیاري از جاھایي كھ دیگر امروزه اثري از فیل در آنھا نیست، فیل وحشي بھ دام مي
شد، اما اكنون كمابیش در  در عصر ودایي، در شمال باختري یا مركزي ھند، ھمھ جا شیر پیدا مي

 1926در سال : جنگند مارھا و حشرات ھنور مي. ره نشاني از این حیوان نیستجزی سراسر این شبھ
كشتھ شدند؛ و تعداد ) نفر توسط ببرھاي مھاجم 875(درحدود دوھزار ھندي بھ وسیلھ جانوران درنده 

  .افرادي كھ از نیش مار مردند بالغ بر بیست ھزار نفر بود

شد، آن را بھ كشتگاه برنج، حبوبات، ارزن، و  بتدریج كھ زمین از چنگ جانوران وحشي آزادي مي
در بخش اعظم تاریخ ھند، اكثریت جمعیت این سرزمین، . كردند انواع سبزي و میوه تبدیل مي

اند، و گوشت و مرغ و ماھي را براي نجسھا و  ممسكانھ، از ھمین غذاھاي طبیعي تغذیھ كرده
  براي اینكھ غذایشان اشتھاآور باشد، و شاید ھم كمكي بھ آفرودیتھ كرده   ھندوھا،. اند توانگران گذاشتھ

    

این ادویھ آنقدر  .اند كرده ميباشند، كاري، زنجبیل، میخك، دارچین، و ادویھ دیگر را كاشتھ، مصرف 
اي دیگر سردرآوردند؛ چھ  اي را بھ جستجوي آن از نیمكره براي اروپاییھا ارزش داشت كھ نیمكره

در عصر ودایي، زمین بھ مردم تعلق داشت، . دانیم، شاید امریكا ھم بھ خاطر عشق كشف شده باشد مي
ن مرسوم شد كھ شاھان مدعي مالكیت تمام زمینھا باشند و آنھا را اما از زمان چندره گوپتھ ماوریا چنی

. كار آبیاري معموال بھ عھدة دولت بود. ساالنھ بھ زارعان اجاره دھند، یا از آنان بھرة مالكانھ بگیرند
گرفت؛  برداري قرار مي میالدي مورد بھره 150یكي از سدھایي كھ چندره گوپتھ ساختھ بود تا سال 

اي  ھایي از دریاچھ توان امروزه در سراسر ھند دید، و ھنوز نشانھ لھاي باستاني را ميبقایاي كانا
ساختھ و دور  1661در سال   موار، بھ عنوان مخزن آبیاري، راجپوت رانةمصنوعي كھ راج سینگ، 

  .را دیوار مرمریني بھ طول نوزده كیلومتر كشیده بود، بھ جا مانده استتا دور آن 
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مورچگان «ھرودوت و مگاستنس از . كردند اند كھ طال استخراج مي ھندویان گویا نخستین قومي بوده
بوده و در » اندازة آنھا كوچكتر از سگ، ولي بزرگتر از روباه«گویند كھ  بزرگي سخن مي» طالكاو

كندند  اند؛ بدین نحو كھ آنھا زمین را در طلب روزي مي كرده ادن بھ معدنچیان كمك ميكار استخراج مع
م، در  بخش اعظم طالیي را كھ، در قرن پنجم ق .شودشد كھ طال نمایان  و ھمین امر موجب مي

روي، و آھن ھم استخراج  نقره، مس، سرب، قلع،. آوردند بردند از ھند مي بھ كار مي شاھنشاھي ایران
ریزي، مدتھا پیش از آنكھ  فن آبدادن آھن و چدن. رسد م مي ق 1500قدمت استخراج آھن بھ  -كردند مي

تون یك س) میالدي 380درحدود (در اروپا شناختھ شود، در ھند تكامل یافتھ بود؛ مثال ویكره مادیتیھ 
آھني برافراشت كھ امروزه پس از پانزده قرن ھنوز از جال نیفتاده است؛ براي دانش فلزگري جدید 

ھنوز یك راز سر بھ مھر  شود،  زند و نھ خورده مي كیفیت این فلز یا روش ساخت آن، كھ نھ زنگ مي
ھاي كوچك  ورهپیش از ھجوم آریاییھا بھ ھند، یكي از صنایع مھم این كشور گداختن آھن در ك. است

انقالب صنعتي بھ اروپاییان آموخت كھ چگونھ این فرایند را بھ مقیاسي وسیعتر و ارزانتر . زغالي بود
فقط در عصر حاضر است كھ . انجام دھند، و در این میان صنعت ھند از این رقابت از میان رفت

  .استبرداري قرار گرفتھ  منابع سرشار معدني ھند از نو كشف شده و مورد بھره

دارو از  - رسد كھ قدمت كشت پنبھ در ھند بیش از ھرجاي دیگري باشد؛ ظاھرًا در موھنجو بھ نظر مي
او با . ھاي ھرودوت است كھنترین مرجعي كھ در آن بھ پنبھ اشاره شده نوشتھ. بافتند پنبھ پارچھ مي
دارند، » پشم«میوه  برخي از درختھاي خودرو در آنجا بھ جاي«: گوید العارف دلنشین مي نوعي تجاھل

» .سازند كھ از نظر لطافت و كیفیت مرغوبتر از پشم گوسفند است؛ و ھندیان از این درختھا پارچھ مي
  درختي آشنا» پشم«جنگلھاي رومیان در خاور نزدیك سبب شد كھ آنھا با این 

ھایي  مین جامھدر این سرز«اند كھ  اند، گزارش داده سیاحان عرب، كھ در قرن نھم بھ ھند رفتھ. شوند
بافت و دوخت بھ . سازند كھ از چنان كمالي برخوردار است كھ مانند آن در ھیچ جا دیده نشده است مي

اعراب قرون وسطي این » .توان آن را از میان حلقة متوسطي گذراند اي از ظرافت است كھ مي درجھ
. عربي گرفتھ شده است) quttan(» قطن«ما از لغت ) »پنبة«( cottonفن را از ھند آموختند، و لغت 

ھاي ھندي  شد كھ از روي نمونھ در آغاز بھ منسوجات نخي لطیفي اطالق مي» شمشي« muslinواژة 
از كالیكات، در سواحل ) 1631در سال (را اولین بار » چلوار« Calicoشد؛  آن در موصل بافتھ مي

ماركوپولو، دربارة گجرات، در . اند جنوب باختري ھند، آوردند و از این رو آن را بھ این نام خوانده
شال » .دھند در اینجا قالبدوزي را ظریفتر از ھر جاي دیگر جھان انجام مي«: نویسد چنین مي 1293

اما بافتن تنھا یكي از  .است ھاي ھندي حتي امروزه ھم گواه برتري بافت و طرح آن كشمیر و قالیچھ
اند كھ صنعت ھند را سازمان  صنایع دستي ھند بود، و جوالھا فقط یكي از آن اصناف بازرگاني بوده

چون چوبكاري، عاجكاري،  - » دستي«ھاي  اي از پیشھ در ھر رشتھ. بخشیدند دادند و سامان مي مي
شیشھ گري، باروت سازي، فشفھ سازي،  فلزكاري، سفیدكاري، رنگرزي، دباغي، صابون پزي،

در . نگریستھ است اروپا در ھندیان بھ چشم استاداني چابك دست مي –ساروج سازي، و مانند اینھا 
برنیھ، كھ در قرن ھفدھم در ھند سیاحت . كرد بین وارد مي میالدي، چین از ھند ذره 1260سال 

ناوگاني مركب از  1585فیچ در سال رلف . كرد، آن كشور را از صنعت پر غوغا دیده است مي
  .بردند صدوھشتاد كشتي را دیده بود كھ كاالھاي گوناگون بھ پایین رود جمنا مي

بازرگاني خارجي ھند . داد و ستد داخلي رونق داشت؛ كنار ھر راھي بازاري بود، كھ ھنوز ھم ھست
بازرگاني این كشورھا با ھند بھ قدمت تاریخ آن است، اشیایي كھ در سومر و مصر بھ دست آمده نشانة 

م از  ق 480تا  700بازرگاني میان ھند و شھر بابل از . رسد م مي ق 3000است، و در تاریخ آن بھ 
سلیمان نبي از ھمین راه و ھمین » عاج، میمون و طاووس«طریق خلیج فارس رونق داشت؛ و شاید 

كردند؛ و  كشتیھاي ھند، در عھد چندره گوپتھ، تا برمھ و چین نیز رفت و آمد مي .آمد ميمنبع 
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بازارھاي ھند دراویدي، در قرون قبل از میالد مسیح و پس از آن، پر از بازرگانان یوناني بود، كھ 
روم، در شكوه و عصر لذت طلبیش، بھ ادویھ، . خواندند مي) یونیایي( »دیونھ«آنان را  ھندیان

ھاي  عطریات، و انواع روغن و مرھم ھند وابستھ بود و بھاي ھنگفتي براي ابریشم، زري، پارچھ
پلیني این اسرافكاري تجملي را، كھ مستلزم پرداخت ساالنھ . پرداخت تھاي ھند ميمشمشي و زربف

چیتا، ببر، و فیل ھندي در بازیھاي گالدیاتوري و . كند دالر از روم بھ ھند بود، محكوم مي 000،5000
 در جنگھاي ایران و روم، رومیان بیشتر براي. نیز در آیینھاي قرباني كولوسئوم نقشي مؤثر داشتند

  در قرن ھفتم،. جنگیدند باز نگھداشتن راه بازرگاني ھند مي

اعراب ایران و مصر را بھ تصرف خود در آوردند، و از آن پس بازرگاني میان اروپا و آسیا از زیر 
در عھد . گذشت؛ جنگھاي صلیبي و سفر كریستوف كلمب ھم بھ ھمین خاطر بود دست مسلمانان مي

ارجي دوباره رونق گرفت؛ ثروت ونیز و جنووا و سایر شھرھاي سلسلة تیموریان ھند بازرگاني خ
ایتالیایي، از طریق استفاده از این بنادر براي بازرگاني اروپا با ھند و شرق افزایش یافت؛ رنسانس 
ایتالیا، بیش از آنچھ معلول آن نسخ خطیي باشد كھ یونانیھا بھ ایتالیا آورده بودند، مدیون ثروتي است 

اكبر شاه سازمان مخصوصي داشت كھ بر كار كشتي سازي و . آمد زرگاني بھ دست ميكھ از این با
كرد؛ بنادر بنگال و سند بھ كشتي سازي شھره بودند، و  نظم و نسق بازرگاني دریایي نظارت مي

تر از  كارشان چنان خوب بود كھ سلطان قسطنطیھ پي برد كھ اگر كشتیھایش را آنجا بسازد با صرفھ
ت؛ حتي بسیاري از كشتیھاي كمپاني ھند شرقي را ھم در لنگر گاھھاي بنگال ساختھ اسكندریھ اس

  .بودند

مراجع اقتصادي و سیاسي . چندین قرن طول كشید تا براي تسھیل امر بازرگاني سكھ ضرب شود
م بود كھ  اما در قرن چھارم ق. ھاي مستطیل شكل ناصافي ضرب كرده بودند گوناگون عھد بودا سكھ

شیرشاه مسكوكات . تحت تأثیر ایران و یونان، مسكوكي ضرب شد كھ تضمین شدة دولت بود در ھند،
در . مسین و سیمین و زرین خوش نقشي ضرب كرد و روپیھ را سكة اساسي قلمرو خویش قرار داد

عھد اكبر و جھانگیر، ضرب سكھ در ھند، از نظر كار ھنري و خلوص فلز، برتر از مسكوك ھر 
در ھند قرون وسطایي، مثل اروپاي قرون وسطي، كراھت دیني در گرفتن . ید بوددولت اروپایي جد

) بھره(ھندیان نھ پول بھ رباخواري «گوید  مگاستنس مي. بھره مانع رشد صنعت و بازرگاني شد
نزد ھندي، این خالف عرف مرسوم است كھ كار . دانند گذارند و نھ راه و رسم وام گرفتن را مي مي

چنانچھ فرد . بندد و نھ نیاز بھ تضمین دارد ا آن را روا بداند؛ از این رو نھ پیماني مينادرستي بكند ی
داد یا آن را  گذاري كند، ترجیح مي ھایش را در كارھاي اقتصادي سرمایھ توانست اندوختھ ھندي نمي

نظام شاید این شكست در توسعة یك . اي پنھان كند، یا جواھري بخرد كھ خود ثروتي بود و اندوختھ
اما، آھستھ، . اعتباري سھل و آسان بھ انقالب صنعتي كمك كرد تا سلطة اروپا را بر آسیا مستقر كند

نرخ بھره متفاوت بود و ، برحسب . رغم مخالفت برھمنان، وام دادن پول رواج پیدا كرد آھستھ، علي
. درصد بود 20ولي معموًال بھره حدود  –درصد نوسان داشت  60تا  12طبقة وام گیرنده، از 

مرد، اعقابش تا شش  شد؛ اگر مقروضي در اعسار مي ورشكستگي مجوزي براي تصفیة بدھیھا نمي
  .نسل متوالي مسئول تعھدات او بودند

برزگر . كرد ھاي خود از كشت و زرع و بازرگاني مالیات سنگیني وصول مي دولت براي تأمین ھزینھ
بھ دولت تحویل بدھد؛ و مانند قرون وسطي و دورة بایست از شش یك تا نیمي از محصول خود را  مي

اكبر شاه . شد زیادي از گردش و داد و ستد اجناس گرفتھ مي» تمنا و راھداري«معاصر در اروپا، 
باج زمین گرچھ . مالیات زمین را بھ یك ثلث محصول رسانید، اما ھر گونھ تمغاي دیگري را لغو كرد

یافت، و بھ ھنگام  ه را ھم داشت كھ بھ ھنگام رونق افزایش ميمالیات نامطبوعي بود، این صفت پسندید
 - توانستند الاقل بدون پرداخت مالیات جان بسپارند ركود، كاھش؛ و تھیدستان، بھ ھنگام خشكسالي، مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



شود كھ در قحطي  گفتھ مي. زیرا بروز قحطي، ھمیشھ، حتي در ایام پر رونق اكبر شاه ھم محتمل بود
راھھا بد، و حمل و نقل . خوردند، و ھمھ جا بیغولھ شده بود یكدیگر را مي مردم گوشت 1556سال 

  گرفت؛ امكان انتقال مازاد از یك منطقھ بھ  بكندي صورت مي

  .پذیر بود اي دیگر، بھ منظور كمیابي در این محل، بد شواري امكان منطقھ

اندازة ھند یا امریكاي امروز  جا بھ فقر و ثروت در ھمھ جا داراي دو حداقل و اكثر است، ولي در ھیچ
ھا بودند، كھ بیش از  در پایینترین سطح، یك اقلیت كوچك بردگان قرار داشت؛ روي آن سودره. نبود

رفتند؛ وضع اجتماعي آنھا، مثل وضع تقریبًا اغلب ھندیان،  آنچھ برده باشند كارگر مزدور بھ شمار مي
نظمي سیاسي  نتیجة پنجاه سال بي. كند وصف مي) 1820در سال (فقري را كھ پدر دوبوا . موروثي بود

دستمزدھا ناچیز بود، در عھد اكبر . بود؛ در عھد سلسلة تیموریان ھند وضع مردم نسبتًا بھتر شده بود
سنت نوسان داشت؛ در مقابل قیمتھا ھم بھ ھمین نسبت پایین  9دستمزدكارگران از روزي سھ سنت تا 

كیلو گندم،  88) سنت است 32،5كھ بھ طور عادي (ت یك روپیھ در مقابل پرداخ 1600در سال . بود
كیلو جو  20كیلوگندم، یا  13ھمان یك روپیھ بھاي  1901شد؛ در سال  كیلو جو خریداري مي 126یا 

در سراسر كل مملكت بسیار «را » وفور آذوقھ« 1616یكي از انگلیسیھاي مقیم ھند در سال . بود
آنكھ كمیابي یا قحط و غالیي باشد، نان  در آنجا ھر كس، بي«اید كھ افز كند، و مي توصیف مي» عظیم

متوجھ شد كھ متوسط مخارج  كرد، انگلیسي دیگري، كھ در قرن ھفدھم در ھند سیاحت مي» .خورد مي
  ».اش چھار سنت است روزانھ

در عھد  ثروت ھند. ثروت این كشور در عھد چندره گوپتھ، ماوریا و شاه جھان بھ اوج خود رسیده بود
یوان چوانگ در توصیف یكي از شھرھاي . شاھان سلسلة گوپتھ در تمام جھان ضرب المثل شده بود

ساكنانش «گوید كھ با باغھا و استخرھا، جمالي یافتھ بود، و بھ نھادھاي ادب و ھنر آراستھ بود؛  ھند مي
، مردم سیمایي …فراوان بوددر آسایش بودند، و خاندانھایي در آن بودند پر خواستھ؛ میوه و گل در آن 

روشن و با معنا بود؛ بھ طور یكسان … ھایشان از حریر رخشان بود؛ گفتارشان ظریف داشتند و جامھ
ممالك پادشاھي ھندو، كھ «وید گ الفینستن مي. شدند تقسیم مي »پنداريدیگر «و » درست پنداري«میان 

مسلمانان آنھا را سرنگون كردند، چنان ثروتمند بود كھ شرح و وصف غنایم ھنگفت جواھر و 
نیكولو كونتي سراسر » .افتاد بیرون از حوصلة مورخان بود مسكوكاتي كھ بھ چنگ مھاجمان مي

وش ساخت، و داراي بیند؛ ھمھ خ پر از شھرھاي آباد مي) 1420در حدود سال (سواحل گنگ را 
خزانة شاه جھان چنان سرشار بود » .بوستانھا و باغستانھاي فراوان، زر و سیم، بازرگاني و صنعت

تقریبًا سرشار از . متر مكعب بود 4250كھ او دو اطاق محكم زیر زمیني داشت كھ گنجایش ھر یك 
گذارد كھ جمعیت  ي نميمدارك آن زمان جاي ھیچ گونھ شكي باق«گوید  وینسنت سمیث مي. سیم و زر

جھانگردان، ھر یك از شھرھاي آگره و فتحپورسیكري را » .شھرھاي مھمتر وضع مرفھي داشتند
كرد،  در مناطق مھراتھ سفر مي 1760دوپرون، كھ در سال  –آنكتیل . اند بزرگتر از لندن وصف كرده

نیرو، و در سالمت مردم شاد، پر«است؛ » در میان سادگي و سعادت عصر طالیي یافتھ«خود را 
  از مرشد آباد 1759كالیو، كھ در سال » .كامل بودند

كرد كھ پایتخت باستاني بنگال از حیث وسعت، جمعیت، و ثروت با لندن زمان  كرد، اشاره مي دیدن مي
كند؛ با كاخھایي بزرگتر از كاخھاي اروپا، و مرداني كھ از ھر فردي در لندن  او برابري مي

پارلمنت بریتانیا كالیو » .پایاني دارد كشوري است كھ ثروت بي«افزاید ھند  كالیو مي. ثروتمندتر بودند
: را بھ اختالس و ارتشا متھم كرد؛ مورد محاكمھ قرار گرفت؛ ولي با دفاع زیركانة خویش تبرئھ شد

وي نخست ثروتھایي را كھ پیرامون خود در ھند دیده بود وصف كرد، و توضیح داد كھ چھ شھرھاي 
تمندي حاضر بودند بھ او رشوه دھند تا از تاراج حتمي در امان بمانند؛ چھ صرافاني كھ در ثرو
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ھاي انباشتھ از جواھر و طالي خود را گشودند و در اختیارش گذاشتند؛ آنگاه بھ سخنان خود  دخمھ
  .»من در این لحظھ از قناعتم در شگفتم«: چنین پایان داد كھ 

II – سازمان جامعھ  

امتیازات و قدرتھاي آنھا  –ظھور برھمنان  –تكامل نظام طبقاتي  –قانون نامة مانو  –قانون  –سلطنت 
  در دفاع از طبقھ –تعھدات آنھا  –

تصرف ھند آسانتر از اداره كردن . گرفت چون راھھا كم و خراب بود و ارتباطات بدشواري انجام مي
آھن در  شد كھ این سرزمین، تا پیدا شدن راه بنابر وضع جغرافیایي این نیم قاره، چنین مقرر. آن بود

توانست  در چنین شرایطي، یك دولت فقط ھنگامي مي. اي از ایاالت مجزا باقي بماند آن، بھ شكل آمیزه
اي باشد؛ و ارتش ھم، در بحرانھاي كثیرالوقوع ھند، نیاز بھ  امنیت داشتھ باشد كھ داراي ارتش شایستھ

بر بالغت سیاسي مصون بماند؛ پس طبیعي است كھ آن شكل از رھبري خودكامھ داشت كھ در برا
ھاي بومي در ھند حكومت  ھنگامي كھ سلسلھ. حكومت كھ در ھند تحویل یافت، حكومت پادشاھي بود

نیمي از این آزادي معلول اجتماعات خودمختار : كردند، مردم از آزادي زیادي برخوردار بودند مي
بود، و نیمي دیگر ھم بھ خاطر محدودیتھایي كھ اشرافیت برھمني  روستاھا و اصناف بازرگاني شھرھا

قوانین مانو، خود اگرچھ بیشتر یك مجموعة اخالق بود تا نظام قانون . كرد بر قدرت شاه تحمیل مي
بھ این معنا كھ سلطنت باید بھ : كند ھاي اساسي ھند را دربارة سلطنت بیان مي گذاري عملي، اندیشھ
فرمانروایان مسلمان كمتر از پیشینیان . ند، پدروار، و خیرخواه تودة مردم باشدطور منصفانھ نیروم

كردند؛ اینان اقلیتي كشورگشا بودند، و حكومتشان  ھندوي خود بھ این آرمانھا و نظارتھا توجھ مي
ارتش منشأ و «: گوید یكي از مورخان مسلمان صریحًا مي. آشكارا تكیھ بر برتري سالحھایشان داشت

اكبر شاه از این قاعده مستثنا بود، زیرا او اساسًا متكي بھ پشتیباني و حسن نیت » .حكومت است وسیلة
شاید در آن عصر، حكومت وي . كردند مردمي بود كھ تحت استبداد مالیم و دلسوزانة او پیشرفت مي

  عیب اساسي این گونھ . بھترین حكومت ممكن بود

آن اقتدار متمركز ) مثًال(بود كھ بھ منش پادشاه وابستھ بود؛  ایم، آن حكومت، چنانكھ پیش از این دیده
شاھان تیموري و . عالي كھ در عھد اكبر خیرخواه مردم بود، در عھد اورنگ زیب بنیان كن مردم شد

بایست منظرة كشتھ شدن را پیش  افغان، چون خود بھ قھر و عنف بر تخت نشستھ بودند، ھمیشھ مي
كردند، گرچھ مثل انتخابات جدید عصر ما بھ  یي كھ بر سر تخت و تاج ميچشم داشتھ باشند؛ و جنگھا

  .شد ميرساند، كمابیش تا ھمان اندازه گران تمام  زندگاني اقتصادي آسیب نمي

و در زمان شاھان ھندو آمیزة . امپراطور یا سلطان بود ھاي مسلمان، قانون فقط ارادة در عھد سلسلھ
كار قضاوت با . گرفت درھمي از فرمانھاي شاه، سنن روستاھا، و مقررات طبقاتي جاي آن را مي

بزرگ خانواده، كدخداي ده، رؤساي طبقات، دادگاه صنفي، حاكم والیت، وزیر پادشاه، یا شخص شاه 
؛ فقط در زمان بریتانیاییھا كار وكالت دعاوي در ھند مرسوم دادرسي كوتاه بود و قضاوت سریع. بود
جزاي  .كردھا، شكنجھ و تعذیب در كار بود، تا اینكھ فیروزشاه آن را منسوخ  در زمان كلیة سلسلھ. شد

  ھا، از خانھ دزدي –ھر یك از جنایات بزرگ 

قطع : مجازاتھا بھ طور كلي ظالمانھ، و عبارت بود از. مرگ بود –آسیب رساندن بھ اموال سلطان 
دست و پا، مثلھ كردن، در آوردن چشم، ریختن سرب گداختھ در حلق، شكستن استخوانھاي دست و پا 

كردن، چھار شقھ ھا، اره  با چكش، سوزاندن تن، فرو بردن میخ در دست و پا و سینھ، بریدن پي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كردن، بھ میخ كشیدن، زنده زنده كباب كردن، زیر پي فیل افكندن، یا پیش سگان درنده و گرسنھ 
   .انداختن

ھا كار قانون  شاستره - درمھ در امور معمولي زندگي،. اي در كار نبود در سراسر ھند ھیچ قانون نامھ
كرد، و  و اینھا كتابھاي درسي منظومي بود كھ مقررات و وظایف ھر طبقھ را معین مي –كردند را مي

قانون نامة «ھا  شاستره –كھنترین این درمھ . بھ وسیلة برھمنان تألیف، و مبین روحیة سختگیر آنان بود
مانوة برھمنان نزدیك دھلي بود؛ او را بھ ھیئت پسر  )یا، مكتب(مانو نیاي اساطیري قبیلھ . است» مانو

 2685این قانون نامھ مركب از . گیرد دادند، در حالي كھ قوانینش را از خود برھما مي خدا نشان مي
دانستند، اما اكنون دالیلي در دست است كھ آن را  م مي ق 1200سطر است؛ تاریخ تنظیم آن را سابقًا 

در اصل بھ عنوان راھنمایي براي رفتار درست طبقة براھمة مانوه . دانند از نخستین قرون مسیحي مي
تنظیم شد؛ اما، بتدریج، بھ صورت قانون نامة سلوك تمام جامعة ھندو پذیرفتھ شد؛ و گرچھ شاھان 

مسلمان ھرگز آن را بھ رسمیت نشناختند، در داخل نظام طبقاتي از تمامي قدرت قانوني برخوردار 
گیرد تا حدي  لیلھایي كھ ذیًال در زمینة جامعھ و اصول اخالقي ھندو صورت ميتجزیھ و تح. بود

بھ طور كلي، اساس آن مبتني بر قبول روش آزمایش . سازد سیماھاي برجستة آن را آشكار مي
و تلقین مدام فضایل، حقوق و قدرتھاي طبقة » قانون قصاص«سخت  و اجراي شدید و )اوردالي(

  .كرد تر و شدیدتر مي اثر این كار آن بود كھ استیالي نظام طبقاتي را بر جامعة ھندو سخت. براھمھ بود

شد؛ این سختي و پیچیدگي صرفًا بھ  تر مي تر و پیچیده این نظام از دورة ودایي بھ بعد، رفتھ رفتھ، سخت
تر شود، بلكھ بھ این علت  ل نبود كھ سرشت ھر نھادي بر آن است كھ، با گذشت زمان، سختاین دلی

ثباتي نظم سیاسي، و ھجوم اقوام و اعتقادات بیگانھ بھ ھند، نظام طبقاتي را بھ صورت سد  بود كھ بي
یا » ورنھ«در روزگار ودایي، طبقھ . استواري در برابر آمیزش خون مسلمان و ھندو در آورده بود

  یعني، گوھر و(رنگ بود؛ در قرون وسطاي ھند جاتي یا تولد 

یكي وراثت وضع اجتماعي بود و دیگري قبول درمھ یعني : اي داشت طبقھ ذات دوگانھ. شد) نژاد
  .پذیرش وظایف سنتي و كارھاي طبقة بومي خود

ردان طبقة براھمھ شدند ھشت میلیون م سر و بزرگ این دستگاه و آنان كھ بیش از ھمھ از آن متنعم مي
اي  برھمنان كھ مدتي، بر اثر آیین بودا، در زمان آشوكا ناتوان شده بودند، با آن پشتكار صبورانھ. بودند

كھ خاص دستگاھھاي روحاني است، منتظر فرصت ماندند تا آنكھ دورة سلسلة گوپتھ فرا رسد و آنان، 
الدي بھ بعد گزارشھایي در دست است از قرن دوم می. بار دیگر، قدرت و رھبري را بھ دست گیرند

 .رود ميكھ بھ طبقة برھمن داده شده سخن  –عمومًا زمین  –كھ در آنھا از دھشھا و عطایاي گزافي 
یاییھا از پرداخت ھر گونھ مالیاتي معاف این دھشھا، مثل ھمة اموال برھمنان، تا ھنگام آمدن بریتان

دھد كھ ھرگز از برھمن خراج نستاند، حتي آنگاه كھ ھمة منابع  قانون نامة مانو بھ شاه ھشدار مي. بود
تواند در دم شاه و ھمة سپاھش را با نفرین  درآمدش از میان رفتھ باشد؛ زیرا برھمن كھ بھ خشم آید مي

  .ابود كندو خواندن متون مرموز رازورانھ ن

در میان ھندوان رسم نبود كھ وصیتنامھ تنظیم كنند، چون، بنابر سنت ھندو، اموال خانواده باید میان 
اما  68 رسید؛ ميھمة افراد آن خانواده مشترك باشد، و خود بھ خود از متوفي بھ اوالد ذكور زندة او 

از آن موقع كھ تحت تأثیر فردگرایي اروپایي قرار گرفتند، پاي وصیتنامھ ھم دركارآمد، و برھمنان نیز 
كردند، چون این امر دستاویزي اتفاقي بود كھ مالكیت را بھ نفع مقاصد  بسیار از این كار حمایت مي

  .كرد روحاني تضمین مي
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دادند؛ و  دایان دستمزدي بود كھ بھ روحاني برگزار كنندة قرباني ميمھمترین ركن ھر قرباني در راه خ
معجزات و ھزاران . باالترین مرتبة تقوا ھم سخاوت و دست و دلبازي در پرداخت این دستمزدھا بود

با . توانست زن نازا را بارور كند برھمن، بھ اعتباري، مي. خرافھ منبع پر ثمر ثروت روحانیان بود
كردند كھ خودشان را بھ  كردند؛ كساني را اجیر مي ي را براي مقاصد مالي اداره مياستادي، وخشھای

. اند دیوانگي بزنند و اعتراف كنند كھ سرنوشتشان جزاي خستي است كھ در حق روحانیان روا داشتھ
در ھر بیماري، مرافعھ، فال بد، خواب ناخوشایند، یا اقدام بھ كاري تازه، مشورت با برھمن مطلوب 

  .د؛ بدیھي است كھ مشاور از بابت این مشورت ھم مستحق دریافت دستمزدي بودبو

آنان نگھبانان و نوسازان سنت، مربي كودكان، مصنف یا . قدرت برھمنان متكي بھ انحصار دانش بود
اگر فردي از . ویراستار كتب، و صاحبنظراني استاد در متون وداھاي وحي شده و تغییر ناپذیر بودند

) بنا بھ كتابھاي قانون برھمني(بایست گوشش را  داد، مي ه بھ قرائت كتب مقدس گوش ميطبقة سودر
  با سرب گداختھ پر كرد؛ اگر آن را زمزمھ كند، باید زبانش

    

    

كردند و  گاھي بھ این تھدیدھا عمل مي. اگر آن را بھ یاد بسپارد، باید او را دو پاره كرد. را برید
بھ این ترتیب، كیش برھمني آییني انحصاري شد، و . كردند را حراست ميبرھمنان بدین گونھ علم خود 

بنابر قانون نامة مانو، ھر . دقیقًا گرد خود حصاري كشید تا مردم عادي نتوانند در آن راه یابند
گرفت؛ در عین حال، ھنگامي از كلیة  برھمني، بنا بر حق آسمانیش، در رأس ھمة موجودات قرار مي

شد كھ، پس از چندین سال آمادگي، از طریق اجراي  ات طبقة براھمھ برخوردار ميقدرتھا و امتیاز
از این لحظھ بھ بعد، وي مرد مقدسي . شود» دوباره زاد«تشریفات خلعت پوشان، با بند سھ رشتھ، 

ھر چھ در این «شد كھ خود و اموالش از مصونیت خاصي برخوردار بودند؛ در واقع، بنابر مانو  مي
بایست با پیشكشیھاي عام و خاص نگاھداري كرد، و  برھمنان را مي» .لك برھمن استگیتي ھست م

پذیرایي . بایست جنبة صدقھ یا احسان داشتھ باشد، بلكھ این كار یك تعھد مقدس است این پیشكشیھا نمي
شد، و برھمني كھ از صاحبخانھ  و مھماني كردن از یك برھمن از واالترین تكالیف دیني محسوب مي

 .ببرد توانست تمامي اندوختة ثواب اعمال نیك صاحبخانھ را بردارد و با خود دید، مي ھان نوازي نميمی
را  توانست او توانست كشت؛ شاه مي ھیچ برھمن را، ولو مرتكب ھر گونھ جنایتي شده باشد، نمي 80

ھر كس درصدد آن . بایست بھ او اجازه دھد كھ مال و منالش را ھم با خود ببرد تبعید كند، ولي مي
برآید كھ برھمني را كتك بزند، مدت صد سال بھ عذاب دوزخ دچار خواھد شد؛ چنانچھ كسي واقعًا 

ه زن اگر فردي از طبقة سودر. برھمني را زده باشد بھ ھزار سال عذاب دوزخ دچار خواھد شد
اگر . برھمني را از راه بھ در كند، باید كلیة مایملك آن سودره را ضبط كرد و مردیش را برید

اش ده ماده گاو است كھ باید بھ برھمنان بدھد؛ اگر فردي  اي سودرة دیگري را كشتھ باشد، كفاره سودره
ي را كشتھ باشد، باید ا از طبقة ویسیھ را كشتھ باشد، باید صد گاو بھ برھمنان بدھد؛ و اگر كشتریھ

ھزار گاو بھ برھمنان بدھد؛ و اگر برھمني را بكشد، باید او را كشت؛ تنھا كشتن برھمن بود كھ واقعًا 
  .آمد قتل بھ حساب مي

برھمن نھ فقط در مقام . این امتیازات، متقابًال تكالیف و تعھداتي داشت كھ ھم بیشمار بود و ھم سنگین
ھایي چون دبیري و تعلیم و تربیت و  بلكھ براي پیشھ .كرد ميعمل  روحاني برگزار كنندة قرباني

  بایست قانون بداند و وداھا را بیاموزد؛ و مي. شد كارھاي ادبي تربیت مي
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ALIGN="JUSTIFY"< این وظیفھ بود؛ حتي ذكر وداھا، ھر تكلیف دیگري ھم كھ داشت تابع
ودا را از بر  –و اگر ریگ . كرد بدون توجھ بھ آیینھا و اعمال، او را سزاوار سعادت ابدي مي

بایست از بیرون از طبقة  نمي. آنكھ حرجي بر وي باشد، نابود كند توانست جھان را، بي كرد، مي مي
شدند؛ زیرا،  مي )پاریا( بچةھایش جزو نجسھاكرد،  اي ازدواج مي خود زن بگیرد، و اگر با زن سودره

شود؛ اما  مردي كھ تولدش خوب است با ھمنشینیھاي نامناسب، پست مي«چنان كھ در مانو آمده است، 
برھمن بایست ھر روز » .خود برتر نخواھد شد مردي كھ از تولدي پست است با معاشرتھاي باالتر از

بایست غسل خود را تجدید  غسل كند، و اگر آرایشگري از طبقة پایینتر او را اصالح كرده باشد، مي
بایست آداب  خواھد بخوابد باید با تپالة گاو تطھیر كند؛ و در قضاي حاجت مي كند؛ جایي را كھ مي

ھر گونھ غذاي حیواني، و نیز تخم مرغ، سیر، پیاز، قارچ، و بایست از  مي. بھداشت سختي بھ جا آورد
بایست از انواع  مي. جز آب، آشامیدني دیگري ننوشد، و جز از دست برھمن ھم ننوشد. تره بپرھیزد

ھر چند (اي  اگر دستش بھ چیز ناپاكي یا بھ بیگانھ. روغن، عطریات، كامپرستي، آز، و خشم بپرھیزد
بخورد، براي تطھیر خود بایست غسلھاي آییني را بھ جاي آورد، اگر مرتكب ) نایب السلطنة ھند باشد

بایست مجازاتي سنگینتر از مجازات طبقة پایینتر از خود را بپذیرد؛ مثًال اگر  شد، مي جنایتي مي
بایست بھ ھشت برابر مقدار یا قیمت آن مال دزدي جریمھ شود؛ اگر  كرد، مي اي دزدي مي سودره
بایست شانزده برابر آن جریمھ شود؛ ھمین طور كشتریھ، بھ سي ودو  كرد، مي مياي دزدي  ویسیھ

اي را  بایست ھیچ زنده برھمن ھرگز نمي. برابر، و برھمن بھ شصت و چھار برابر جریمھ شود
در یك سو مقررات مذكور در باال قرار داشت و در سوي دیگر مردمي كھ بار سنگین كشت . بیازارد

كشیدند، و بھ ھمین سبب ھم، ظاھرًا بیش از آن دستخوش ھوسھاي خاص محیط  يو زرع را بھ دوش م
الجرم، قدرت . طبیعي بودند كھ بتوانند از خرافات دست برداشتھ، بھ آموزش و پرورش روي آورند

یافت، تا آنجا كھ آنان را بھ پایدارترین اشرافیت تاریخ  روحانیان از نسلي بھ نسل دیگر افزایش مي
كھ خود مثال خوبي براي نرخ بطئي و  –بینید  ھیچ جاي دیگر این نمود حیرت آور را نمي .تبدیل كرد

سال،  2500اي باالتر برتري و امتیازات خود را ھمچنان بھ مدت  كھ طبقھ –كند تغییر در ھند است 
ھ از ھاي خارج از طبق فقط چندالھ. ھا و حكومتھا، حفظ كند در تمام كشور گشاییھاي بیگانگان، سلسلھ

طبقة كشتریة باستاني، كھ در روزگار بودا در پھنة معنوي و . توانند با آنھا رقابت كنند نظر دوام مي
پس از عصر گوپتھ نابود شدند؛ و گرچھ براھمھ جنگجویان . كردند تازي مي عرصة سیاست یكھ

ھا ھم  ین كشتریھدانستند، با سقوط راجپوتانھ، ا مي) كشتریھ(راجپوت را ھمتراز طبقة جنگاوران كھن 
  از میان 

    

    

برھمنان، بھ عنوان فرمانروایان اجتماعي و معنوي ھند؛ : سرانجام فقط دو تقسیم بزرگ ماند.رفتند 
   .بودھزار طبقة دیگر كھ در واقع اصناف صنعتي بودند، و مقامشان پایینتر از براھمھ 

نظام طبقاتي نھادي است كھ، پس از تكگاني، دربارة آن بیش از ھر نھاد اجتماعي دیگري سخن ناروا 
نظام طبقاتي، از نظر اصالح نژاد، این مزیت . در دفاع از این نھاد گفتني بسیار است. گفتھ شده است

اثر آمیزش ناروا، ضعیفتر و ماال، ناپدید را داشت كھ نژادھاي فرضًا خالصتر را محفوظ دارد تا، بر 
نشوند؛ برخي از رسوم مربوط بھ خوراك و پاكیزگي، كھ مایة سرفرازي برھمنان بود، از زمرة 

رود كھ ھمھ باید آنھا را رعایت كنند و در آن بھ رقابت برخیزند؛ بھ نابرابریھا و  مسائلي بھ شمار مي
ح را از قید تب امروزي، كھ ارتقاي سودخواھي است، آزاد نظم انسانھا نظم بخشید، و رو تفاوتھاي بي
اي براي طبقة او مقرر كرد كھ بھ زندگي او نظمي  نامھ اي براي ھر كس، و قانون سازند؛ درمھ
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اي رساند كھ  اي سروساماني داد، و ھر شغلي را بھ مرتبة حرفھ بخشید؛ بھ ھر داد وستد و پیشھ مي
اي درآورد و براي اعضاي آن طبقھ ابزار عمل  ي را بھ شكل طبقھبآساني تغییر نپذیرد، و ھر صنعت

راه گریزي از حكومت توانگر . متحدي فراھم آورد كھ در برابر استثمار و استبداد ایستادگي كنند
بھ كشوري . ساالري، یا خودكامگي نظامي، كھ بھ ظاھر دوشق حكومت اشرافي ھستند، عرضھ كرد

فاقد ثبات سیاسي بود یك نظم و پیوستگي اجتماعي و اخالقي و فرھنگي كھ، با صدھا تھاجم و انقالب، 
دولتھا دستخوش صدھا دیگرگوني . توانند با آن رقابت كنند داد، كھ از این نظر فقط چینیان مي

اي ھمچنان پایدار ماندند و تمدن را  آنارشیستي بودند، اما برھمنان، از رھگذر نظام طبقاتي، جامعھ
و، اگر -این ملت آنان را با صبر و بردباري . ربارتر كرده، بھ نسلھاي پسین سپردندحراست و آن را پ

دانست كھ آنان سرانجام  كرد، چون ھر كسي مي تحمل مي - تكبر را منظور بدارید، با فخر و غرور
  .ناپذیر ھند ھستند یگانھ حكومت ضروري و اجتناب

III – اصول اخالقي و ازدواج  

ازدواج  –عشق رؤیایي  –روسپیگري  –ھنر عشق ورزي  –ازدواج در خردسالي  –كودكان  –درمھ 
  بیوگي –ساتي  –حجاب  –حقوق او  –زندگي معنوي او  –زن  –خانواده –

چنانچھ نظام طبقاتي در ھند از میان برود حیات اخالقي این كشور ھم دستخوش یك رشتة دراز آشوب 
قانون نامة اخالقي تقریبًا از نظام طبقاتي جدایي ناپذیر  نظمي خواھد شد، زیرا در این سرزمین و بي 
  سلوك اخالقي ھمان درمھ بود، یعني آن قانون زندگي كھ. است

    

    

    

اي نیست، بلكھ  ھندو بودن الزامًا بھ معناي پذیرفتن عقیده. كرد نظام طبقاتي براي ھر كس تعیین مي
داشتھ باشد و درمھ یا وظایفي را، كھ بنا بھ سنت  بیشتر بھ این معناست كھ جا و مقامي در نظام طبقاتي

كار «: چنین آمده است گیتا- بھاگاواددر . و ضوابط باستاني بھ آن مقام بستگي دارد، بپذیرد
ست زدن بھ كار دیگران است، حتي اگر آن نیكو ، ھرچند با عیب كرده شود، نیكتر از د]كردن[خویش

درمھ براي فرد ھمچون نمو طبیعي است براي دانھ، یعني تكامل منظم سرشت ذاتي و » .كرده شود
این مفھوم سلوك اخالقي چندان كھن است كھ حتي امروزه براي ھمة ھندوان دشوار، . سرنوشت اوست

بقة خاصي ندانند، و بھ اطاعت از قوانین آن و براي اكثرشان ناممكن، است كھ خود را اعضاي ط
تصور جامعة ھندوي «گوید  یكي از مورخان انگلیسي مي. مكلف نباشند و آنھا را ھادي خود ندانند

  ».بدون طبقھ ممكن نیست

ھندوان عالوه بر درمة ھر طبقھ یك درمة كلي ھم دارند، و آن تعھدي است كھ در ھمة طبقات نافذ بوده 
پس از این وظایف، وظیفة فرزند آوردن . شامل احترام بھ برھمنان و حرمت گاو استاست، و اساسًا 

» .مرد آنگاه مرد كامل است كھ سھ نفر باشد، خود، ھمسر، و پسرش«گوید  قانون نامة مانو مي. است
فرزندان نھ فقط سرمایة اقتصادي والدین و عصاي روزگار پیري آنان ھستند، بلكھ عبادت خانگي 

كنند، چھ ارواح بدون این طعام گرسنھ  دھند، و بھ تناوب آنھا را اطعام مي ن را انجام مينیاكانشا
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از این رو در ھند مسئلة نظارت بر والدت در كار نبود؛ و سقط جنین را جنایتي برابر . خواھند ماند
د؛ پدر از افتاد، اما یك كار استثنایي بو گاه و بیگاه نوزاد كشي اتفاق مي. شمردند كشتن برھمن مي

مھر پیران بھ جوانان یكي از . داشتن فرزند خوشحال، و بھ داشتن فرزندان بسیار سرفراز بود
  .ھاي تمدن ھندوست زیباترین جلوه

افتادند، زیرا در نظام ھندو  گذشت كھ والدین بھ فكر ازدواج او مي ھنوز چیزي از تولد كودك نمي
وضع اجتماعي یا ھیچ مالحظة دیگري، خارج از ازدواج اجباري بود؛ مرد مجرد، بدون توجھ بھ 

شد؛ باكره ماندن طوالني ھم مایة ننگ  آمد و فاقد مقام و عنواني در جامعھ تلقي مي طبقھ بھ شمار مي
دادند، زیرا این كار از لحاظ جامعھ و نژاد  ازدواج را تابع انتخاب فرد یا عشق رؤیایي قرار نمي. بود

بیني شھواني یا بھ عوامل ھمنشیني وخویشي  بود كھ آن را بھ اعتماد كوتھامري حیاتي بود، و عاقالنھ ن
قبل از آنكھ تب شھوت فرزندان شدت یابد و دست بھ ازدواجي  –بایست خود  رھا كنند؛ والدین مي

مانو . دست بھ كار شوند، چنین ازدواجي در نظر ھندوان جز سراب و تلخكامي نبود –عجوالنھ بزنند 
دند، و بھ این گونھ  مي» وصلت گندروه«ناشي از انتخاب دو جانبھ است نام  بھ وصلتھایي كھ
چنین وصلتھایي مجاز بود، اما از ارج و قرب چنداني برخوردار . زند مي» كامزاد«زناشوییھا رنگ 

  .نبود

كند،  بلوغ زودرس ھندوان، كھ دختر دوازده سالھ را ھمسن دختر چھارده یا پانزده سالة امریكایي مي
آیا باید ازدواج را ھمزمان با سن بلوغ  .آورد ميئلة دشوار نظم اخالقي و اجتماعي را بھ وجود مس

اول  ترتیب داد یا باید آن را، مثل آمریكا، بھ تعویق انداخت تا مرد بھ بلوغ اقتصادي برسد؟ راه حل
ظاھرًا بنیة ملي را ضعیف، رشد جمعیت را بیجھت تسریع، و كمابیش زن را بھ طور كامل قرباني زاد 

كند؛ از راه حل دوم، مسائلي چون تأخیر غیر طبیعي، ناكامي جنسي، روسپیگري، و  و ولد مي
تخاب كردند و ھندوان، از این دو راه، ازدواج در خردسالي را ان. آید بیماریھاي مقاربتي بھ وجود مي

آن را كم زیانتر دیدند؛ و براي اینكھ از خطرات آن بكاھند، مقرر شد كھ میان ازدواج و نكاح مدتي 
این نھاد دیرینھ سال . فاصلھ بیفتد و در این مدت عروس در خانة پدر بماند تا اینكھ بھ سن بلوغ برسد

بود كھ از ازدواج میان طبقة  شد؛ اساس آن مبتني بر این نظر بود، و از این رو مقدس تلقي مي
متفاوت، كھ خود ناشي از جاذبة جنسي اتفاقي است، جلوگیري كند؛ بعدھا واقعیت دیگري ھم این نظر 

را تأیید و تشویق كرد، و آن اینكھ مسلمانان فاتح و بیرحم، بنا بھ حكم شرع، از برده كردن و اسیر 
كار، با تصمیم والدین بھ حفظ دختر از  گرفتن زنان شوھردار منع شده بودند؛ و باالخره این

  .حساسیتھاي شھوي جنس مرد، شكل سخت و خشكي بھ خود گرفت

شود كھ این احساسات بھ طور معقولي تند و شدید بود، و مرد ممكن  از ادبیات عاشقانة ھندو آشكار مي
كتاب از یك رشتھ  كامھ سوتره یا كامنامھ مشھورترین. بود كھ بھ اندك تحریكي آتش خود را فروبنشاند

آثار بلندباالیي است كھ نوعي توجھ و مشغولیت ھندوھا را در زمینة فنون روابط جنسي، از لحاظ 
در ایامي كھ «دھد كھ  واتسیاینھ مولف این رسالھ بھ ما اطمینان مي. دھد جسمي و روحي، نشان مي

» یشھ در باب الوھیت بودگذراند، و یكسره مستغرق اند زندگي دانش پژوھي مذھبي را در بنارس مي
این نویسندة » .از روي دستورھاي كتابھاي مقدس و براي خیر جھانیان نوشتھ است«این كتاب را 

ماند، دختر  اندیشد فالن دختر بسیار كمروست، و از این رو از او غافل مي آن كھ مي«گوید  زاھد مي
واتسیاینھ تصویر دلنشیني » .فل استكند كھ از كار دل و ذھن زن غا در او بھ چشم چارپایي نگاه مي

دھد، اما فرزانگي او، بیشتر، یكي دربارة ھنر والدین است كھ دختر را بھ  از دختر عاشق بھ دست مي
  .خانة بخت بفرستند، و دیگري در ھنر شوھر است كھ جسم زن را راضي نگاه دارد

  .كشاند عادي مينباید چنین فرض كرد كھ حساسیت جنسي ھندوان آنان را بھ ھرزگي غیر
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ازدواج در خردسالي حصاري بود در برابر مناسبات پیش از زناشویي؛ احكام شدید دیني كھ در تلقین 
شد كھ زنا بسیار دشوارتر و كمتر از اروپا یا آمریكا  رفت، موجب مي وفاداري ھمسر بھ كار مي

ھاد در جنوب، نیازھاي مرد تشنھ را ن. روسپیگري بھ طور كلي محدود بھ معابد بود. صورت گیرد
است؛ و این بندگان » بندگان خدا«دیوه داسي در لغت بھ معناي  –نشاند  خدایي دیوه داسي فرو مي

وجود داشتند كھ كارشان، در مرتبة » زنان مقدس« در ھر معبد تامیل گروھي از  - روسپیان بودند 
آنان گویا  برخي از. اول، رقصیدن و خواندن در برابر بتھا، و شاید ھم سرگرم كردن برھمنان بود

توانند پولي  اند؛ دیگران مجاز بودند كھ با كساني آمیزش داشتھ باشند كھ مي تقریبًا معتكف صومعھ بوده
بسیاري از روسپیان . بدھند، بھ شرط آنكھ بخشي از این درآمدشان بھ مقامات روحاني تحویل داده شود

مثل گیشاھاي ژاپني، در مجامع عمومي و محافل خاص بھ پایكوبي و دست  ناچمعابد، یا دختران 
 ھتایراھايآموختند، و نظیر  برخي از آنان كتاب خواندن را مي. پرداختند افشاني و آوازخواني مي

كردند و نھ بھ آنان اجازه  ھایي كھ در آنجا زنان شوھردار را نھ بھ خواندن تشویق مي یونان، در خانھ
بھ طوري كھ از . دادند دادند كھ با میھمانان درآمیزند، گفتگوھا و مباحثات دانشورانھ ترتیب مي مي

شاه چولھ در تانجور، چھارصد » راجھ راجة«میالدي، در معبد  1004آید، در سال  كتیبة مقدسي برمي
رسد كسي  این رسم بھ مرور ایام جنبة مقدسي پیدا كرد، تا آنجا كھ بھ نظر نمي. دیوه داسي وجود داشت

گاه و بیگاه، زنان متشخص یكي از دختران خود را وقف پیشة . آن را خالف اخالق دانستھ باشد
. و این درست بھ مثابھ آن بود كھ پسري را وقف پیشة روحانیت كنند .كردند ميروسپیگري معابد 

ھاي  بھ روسپیخانھ«گوید كھ در مواردي،  دوبوا، در آغاز قرون نوزدھم، در توصیف معابد جنوب مي
ف نظر از كارھاي اصلیشان، آشكارا روسپي ؛ مردم دیوه داسیھا را، صر»محض تبدیل شده بود

و دلیلي در  –كند  كشیش آبھ نظر خود را در این مورد چنین بیان مي. گرفتند خواندند، و بھ كار مي مي
  :دست نیست كھ تصور كنیم وي در این مورد نوعي پیشداوري كرده باشد

در تمام مراسم عمومي … انندوظایف رسمي آنھا این بود كھ روزي دوبار در معبد برقصند وآواز بخو
دھند، اگرچھ  را با لطف كافي انجام مي) یعني، رقص(اولي . دادند نیز ھمین عمل را انجام مي

اما خوانندگیشان تقریبًا محدود بھ شعرھایي است ھرزه در وصف . حركاتشان شھواني و ناشایستھ است
  .ماجراي شھوتراني تاریخ خدایانشان

    

    

    

یگري معابد و ازدواج در خردسالي دیگر چندان مجالي براي آن چیزي كھ ما از در این شرایط روسپ
این عشق و سرسپاري خیالي یك جنس بھ جنس دیگر در . ماند كنیم نمي تعبیر مي» عشق رؤیایي«آن 

ولي معموًال نمادي است از روح  - دیوهمثًال در اشعار چندي داس و جیھ  - .شود ادبیات ھند ھم دیده مي
شود؛ حال آنكھ در زندگي عملي اغلب شكل عشق كامل ھمسر بھ شوھر  انسان كھ بھ خداوند تسلیم مي
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شعر عاشقانھ گاھي بھ گونة آن شعرھاي ملكوتي است كھ امثال تنیسن و النگفلو . گرفت را بھ خود مي
اند، و گاھي ھم تمامًا ھمچون اشعار دلچسب و شھوي عصر  ة نھضت پیرایگشري سرودهدربار

كند و جذبھ و خلسة ھر یك از این دو را یكسان  اي عشق و دین را یكي مي نویسنده. الیزابت ا ست
كند، و  شمارد كھ دل عاشق را سرشار مي بیند؛ دیگري سیصد و شصت عاطفة گوناگون را برمي مي

دھد كھ چگونھ پستانھایش  شمارد، یا معشوق بھ عاشق نشان مي ھایش را بر تن محبوب مينشان دندان
آراید؛ و مؤلف ماجراي نلھ و دمینتي، در مھابھاراتا آھھاي سوزناك  را با خمیر صندل بھ گل و بوتھ مي

  .كند فرانسوي وصف مي تروبادورھايو پریشاني عشاق را بھ بھترین سبك 

مانو ھشت شكل . افتاد كھ، در ھند، این گونھ تمایالت بلھوسانھ در ازدواج مؤثر باشد بندرت اتفاق مي
از «داند، و از این ھشت شكل، ازدواج از راه ربودن دختر و ازدواج  متفاوت ازدواج را مجاز مي

، بھ مقیاس اخالقي، پست تر از ھمھ بود، و ازدواج از طریق خریدن عروس را »روي عشق و عاشقي
اندیشید كھ، در تحلیل نھایي، آن  قانونگذار ھندي مي. دانست راه عاقالنة ترتیب زناشویي مي

و » ازدواج كردن«در زمان دوبوا . ازدواجھایي صحیحتر است كھ مبتني بر شالودة اقتصادي باشد
ترین ازدواج آن است كھ والدین آن را با رعایت  عاقالنھ .بود »ھند بھ یك معنادر » «خریدن ھمسر«

یا  گترهجوان باید در داخل طبقة خود، ولي بیرون از : كامل قوانین درونگاني و برونگاني ترتیب دھند
  گروه خود ازدواج

    

    

    

تواند چندین زن بگیرد كھ فقط یكي از آنھا از طبقة خود اوست، كھ بر زنان دیگرش برتري  او مي. كند
شوھرش بایست  زن مي .باشداما بھترین كار آن است كھ او فقط یك ھمسر داشتھ : گوید مانو مي. دارد

بایست مشتاقانھ از ھمسرش حمایت كند، نھ آنكھ  اي دوست بدارد؛ شوھر ھم مي را با محبت صبورانھ
  .او را با عشق رؤیایي دوست بدارد

خانوادة ھندو نوعًا مبتني بر اصل پدرشاھي بود؛ پدر بر ھمسر، فرزندان، و بردگانش سلطة كامل 
نا بر یك افسانة ھندو، در آغاز كھ توشتري، زن موجودي بود دوست داشتني، اما پست؛ ب. داشت

صنعتگر آسماني، خواست بھ آفرینش زن بپردازد، دریافت كھ ھرچھ مصالح داشتھ در ساختن مرد بھ 
اي از  براي حل این دشواري، زن را با آمیزه. كار برده، و از عناصر جامد چیزي برایش نمانده است

  :گونھ د، بدینھاي آفرینش شكل بخشی خرد و ریزھا و مانده

چسبندگي پیچكھا، لرزش علف، باریكي ني، شكوفة گلھا،  گردي ماه و پیچ و خمھاي گیاھان رونده،
ھاي زنبور، شادي پرنشاط فروغ  سبكي برگھا، انعطاف خرطوم فیل، نگاھھاي آھو، گرد آمدن دستھ

سینھ طوطي، بي آرامي بادھا، ھراساني خرگوش، رعونت طاووس، نرمي  آفتاب، گریستن ابرھا، 
سختي خارا، حالوت عسل، درنده خویي ببر، شعلة گرم آتش، سرماي برف، چھچة كوتاه زاغ، نغمھ 

را گرفت و ھمھ را ) »چكره واكھ«(، دورنگي درنا، و وفاداري غاز سرخ ) »كوكیلھ«(كوكوي ھندي 
  .بھ ھم آمیخت و زن را ساخت و او را بھ مرد داد
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آن وضع عالي، كھ در روزگار . زات، زن در ھند وضع خوبي نداشتبا اینھمھ بھ رغم تمام این تجھی
قانون نامة مانو، با عباراتي از . ودایي داشت، تحت تأثیر روحانیان و نمونة زن اسالمي، ھمھ برباد شد

سرچشمة ننگ زن است؛ سرچشمة ستیز «: اولیة االھیات مسیحي است  برد كھ یادآور دورة زن نام مي
در عبارت دیگري آمده » .ود زیرین زن است؛ پس، باید از زن پرھیز كردزن است؛ سرچشمة وج

و   تواند در زندگي نھ فقط مردكانا، بلكھ مرد دانا را ھم از راه راست بھ در كند، زن مي«است كھ 
بنابر ھمین قانون نامھ، زن در تمام عمر باید تحت » .تواند او را بھ بردگي ھوس یا خشم بكشاند مي

  .نخست پدر، سپس شوھر، و سرانجام ھم پسرش: ي باشدقیمومیت كس

كرد؛ و در میان مردم چند  خطاب مي»خداي من«حتي » سرور«، »آقا«زن، شوھرش را با فروتني 
  از او انتظار. شنید رفت؛ بندرت از مرد سخني مي قدم پشت سر شوھرش راه مي

غذا را آماده كند؛ پس از آنكھ : ھدرفت كھ عشق را با حداكثر خدمتگزاري دقیق و صادقانھ نشان د مي
دیگران غذایشان را خوردند او پسمانده شوھر و پسرانش را بخورد؛ و در وقت خواب پاھاي شوھرش 

زن وفادار باید بھ سرورش چنان خدمت كند كھ گویي او خداست؛ «: بنا بر مانو. را در آغوش بگیرد
جتماعي مرد و داشتن یا نداشتن فضایل ھرگز كاري نكند كھ رنجي از او بھ شوھرش برسد؛ وضع ا

ھمسر كھ سر از فرمانبرداري شوھرش بپیچد در تناسخ بعدي شغال خواھد . تأثیري در این امر ندارد
  .شد

زنان ھند، مثل خواھرانشان در اروپا و امریكاي پیش از زمان ما، تنھا در صورتي از آموزش 
سواد داشتن و خواندن را . باشند یا روسپي معابد شدند كھ یا بانویي بزرگزاده یا اصیل برخوردار مي

شد، بلكھ از  دانستند؛ سوادآموزي نھ فقط موجب افزایش قدرت او در برابر مرد نمي مناسب زن نمي
زن آنگاه زن است كھ «:گوید در نمایشنامھ چیترا، اثر تاگور، چیترا چنین مي. كاست جذابیت او ھم مي

آمیز خود خویشتن را بھ گرد دلھاي مردان بیاویزد؛  نوازشھاي محبتبا لبخندھا و اشكھا، و خدمات و 
در دانش ودا » علم و دستاوردھاي بزرگ او را بھ چھ كار آید؟. در چنین صورتي وي خوشبخت است

آموزش وداھا براي زن بھ منزلھ وجود آشوب در قلمرو «: گوید بر او بستھ بود؛ مھابھاراتا مي
كھ تعدادشان  –برھمنان زنان خود را «دھد كھ در عھد چندره گوپتھ  مگاستنس گزارش مي ».اوست

دارند؛ زیرا اگر زنان در رنج و راحت، زندگاني و  اي بیخبر نگاه مي از ھرگونھ فلسفھ - بسیار است
  ».تباه خواھند شد و دیگر فرمان نخواھند بردمرگ، فیلسوفانھ نگاه كنند، 

ھمسر، پسر و برده؛ این : در قانون نامة مانو آمده است كھ سھ كس سزاوار داشتن مال و منال نیست
توانست جھیز و چشم  اما ھمسر مي. سھ ھر چھ بھ دست آورند در تملك سرورشان خواھد بود

اي كھ در  خود داشتھ باشد؛ و مادر شاھزاده روشنیھایي را كھ در وقت عروسي گرفتھ بود در تملك
توانست زنش را بھ دلیل  شوھر مي. تواند بھ جاي او پادشاھي كند خردسالي بھ شاھي رسیده است مي
زن اگر شراب . توانست، بھ ھیچ علتي، از شوھرش طالق بگیرد آلوده دامني طالق دھد؛ اما زن نمي

آنكھ او  بي(توانست  شد در این صورت مرد مي رخاشجو مينوشید، یا بیمار، سركش، اسرافكار، یا پ مي
: عباراتي در مانو ھست كھ مدافع نرمخویي خردمندانھ با زنان است. زن دیگري بگیرد) را طالق دھد

در كارشان نباید خیلي سخت دقیق شد، چھ آنگاه است كھ زیركیشان راه » حتي با گل«آنان را نباید زد
اگر ھمسر «خواھند، عاقالنھ است كھ برایشان فراھم كنند، زیرا  یكو ميگزندي بیابد؛ و اگر جامة ن

  اي  ھمسري بھ گونھ«و بدین گونھ چون » .جامة نیكو بھ تن نداشتھ باشد، شویش را دلشاد نخواھد كرد

ھمان گونھ كھ براي سالخوردگان و مردان دین راه » .آراستھ باشد، تمام خانھ آراستھ و زیباست
بھ زنان باردار ، عروسان، و دوشیزگان باید پیش «ي زنان ھم باید راه گشود و گشایند، برا مي
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توانست در مقام ھمسر فرمانروایي كند، بھ عنوان مادر  زن اگر چھ نمي» .ازمیھمانان دیگر غذا داد
ھاي زني زیادتر بود، از نرمش و احترام  این حق را نسبت بھ اطفال خود داشت؛ ھرچھ تعداد بچھ

: گوید شد، و حتي قانون نامة مانو كھ مبني بر اصل پدرشاھي است مي رخوردار ميبیشتري ب
  ».ھرمادري از نظر حق احترام بر ھزار پدر برتري دارد«

. ھاي اسالمي در انحطاط وضع زن در ھند مؤثر بوده است بیشك، پس از روزگار ودایي جریان اندیشھ
زنان شوھردار، با ایرانیھا و مسلمانان بھ ھند آمد، رسم حجاب، یعني پرده نشیني و مستوري و انزواي 

شوھران ھندو، براي حفظ . و از این رو در شمال این كشور سخت تر و محكمتر از جنوب بوده است
زنان از دست مسلمانان، نظام پرده نشیني را چنان سخت گسترش دادند كھ یك زن نجیب و محترم مي 

انش نشان دھد، و در مالء عام باید با روبندة سنگیني آمد و توانست روي خود را فقط بھ شوھر و پسر
خواست نبض زن بیماري را بگیرد  شد كند، كھ صورتش را پوشیده دارد؛ حتي پزشك معالج اگر مي

در برخي از محافل، اگر مردي از احوال ھمسر مرد دیگري . بایست پست پرده بنشیند زن مي
  .شد كرد، عملش دور از نزاكت تلقي مي منزل گفتگو مي پرسید، یا در مقام مھمان با بانوان مي

ھرودوت . نیز از بیرون بھ ھند آمد) ساتي(رسم بھ آتش افكندن زنان شوي مرده بر تل آتش شوھران 
آن را رسم سكاھاي باستاني و تراكیاییھا مي داند؛ اگر قولش را باور كنیم، ھمسران مرد تراكیایي 

د این آیین از شای. كردند براي آنكھ افتخار كشتھ شدن بر گور شوھر نصیبشان شود با یكدیگر نزاع مي
رسم اولیة دیگري كھ در سراسر جھان رواج داشت گرفتھ شده باشد، و آن اینكھ یك یا چند تن از 

ھاي امیري یا مرد توانگري را، ھمراه با بردگان و سایر مال و منالش، با او قرباني  ھمسران یا صیغھ
داند، ولي در  آن را رسم كھن مي ودا-اثروه. از او نگھداري كنند] جھان دیگر[كردند، تا در آن سو  مي

ودا اشاره شده است كھ در روزگار ودایي این رسم مالیمتر شده و بھ آنجا رسیده بود كھ زن بیوه -ریگ
اي بر پشتة ھیزمي كھ براي سوزاندن شوھر گرد آمده  بایست قبل از سوزاندن جسد شوھر لحظھ مي

اند، و در این نیز ھیچ ندامتي  ھ شكل اولش بازگرداندهاز مھابھاراتا پیداست كھ این نھاد را ب. دراز بكشد
خواھد بعد از  نھد كھ بیوة پاكدامن نمي آورد و این قانون را بنا مي مي ساتيبینند؛ چندین نمونھ از  نمي

قرباني با سوزاندن ھمسر در گودالي . گذارد با غرور پا بھ آتش ميمرگ شوھرش زنده بماند، بلكھ 
  .كردند گرفت یا، چنان كھ در میان تلوگوھاي جنوب مرسوم بود، او را زنده زنده در گور مي انجام مي

دھد كھ در زمان اسكندر رسم ساتي در ھند رواج داشتھ است، و یك قبیلة  استرابون گزارش مي
بود تا ھمسران را از مسموم كردن شوھران   ، ساتي را بھ شكل قانون در آوردهپنجابي، بھ نام كتایي

  .باز دارد

در آغاز برھمنان با آن مخالف بودند، بعد آن را پذیرفتند؛ و . شود در مانو ذكري از این رسم نمي
اشویي سرانجام ھم برایش یك ضمانت اجرایي دیني تراشیدند، بھ این معنا كھ آن را بھ پیوند ابدي زن

زني كھ یك بار با مردي وصلت كرد تا ابد از آن اوست، و در زندگانیھاي بعدي ھم بھ او . تعبیر كردند
در راجستان تملك مطلق زن شكل جوھر بھ خود گرفت، و آن چنان بود كھ چون . خواھد پیوست

رباني شد، پیش از آنكھ در نبرد بھ سوي مرگ رود، ھمسرانش را ق راجپوتي با شكست روبرو مي
این رسم در دورة سلسلة تیموریان ھند، بھ رغم تنفر مسلمانان، رواج یافت؛ و حتي اكبر شاه . كرد مي

خواست  یك بار خود اكبر كوشید كھ نوعروس ھندویي را كھ مي. قدرتمند ھم نتوانست آن را براندازد
برھمنان ھم مانند شاه از آن اش بسوزاند از این كار باز دارد؛ اگر چھ  خود را بر تودة آتش نامزد مرده

ھاي آتش بھ او رسید، دانیال  زن خواستند كھ این كار را نكند، باز او بر آن اصرار ورزید؛ چون شعلھ
بیوة دیگري » .آزارم مكنید، آزارم مكنید«، پسر اكبر، بھ گفتگوي با او ادامھ داد، اما او پاسخ داد كھ 

تش را روي شعلة چراغ گرفت تا تمام انگشتش كامال كرد، انگش كھ درخواستھاي مشابھي را رد مي
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سوخت؛ و ھیچ نشاني از درد از خود آشكار نساخت؛ و، بھ این طریق، تحقیر خود را بھ كساني كھ او 
نگر رسم ساتي شكل عمومي بھ خود  گاھي در ویجیھ. دادند نشان داد را بھ ترك این رسم اندرز مي

ن، بلكھ تمام ھمسران بسیار امیري یا سرداري با او بھ كام گرفت؛ نھ یكي یا چند تن از ھمسرا مي
دھد كھ رایھ یا شاه سھ ھزار تن از دوازده ھزار ھمسرش را  كونتي گزارش مي. شتافتند مرگ مي

بھ این شرط كھ، بھ ھنگام مرگ او، آنھا ھم داوطلبانھ خود را با او بسوزانند، «سوگلي خود كرده بود 
توضیح این نكتھ كھ چگونھ بیوة ھندوي قرون » .ازي بزرگي مي دانستندو این را براي آنان سرفر

وسطایي را، با تلقین و اعتقاد و امید بھ وصل مجدد با شوھر در زندگاني دیگر، بھ ساتي راضي 
  .كردند، امري دشوار است مي

اما بیوة ھندو بتدریج كھ ھند با اروپا تماسھاي بیشتري پیدا كرد، رسم ساتي ھم كم كم از رواج افتاد، 
چون ازدواج، زن را بھ طور جاوید با شوھرش پیوند . ھمچنان از ناتوانیھاي بسیار رنج مي برد

آمد، و در وجودھاي  داد، از این رو ازدواج مجدد او پس از مرگ شوھر، گناه كبیره بھ شمار مي مي
خواست كھ شوھر نكند؛  مياز این رو، قوانین برھمنھا از زن بیوه . آورد بعدي شوھر آشفتگي پدید مي

ھا و در كارھاي خیر فردي  زندگي را در نگھداي بچھ) اگر ساتي را ترجیح نداد(سرش را بتراشد؛ و 
گذاشتند؛ بلكھ، برعكس، براي نگاھداري خود از نظر تصرف در اموال  او را تنگدست نمي. بگذراند

یعني  - متعصب طبقات متوسط و باالاز این قوانین فقط زنان ھندوي متدین و . شوھرش حق تقدم داشت
كردند؛ مسلمانان، سیخھا، و طبقات پایین این قوانین را  پیروي مي –در حدود سي درصد جمعیت 

  نادیده 

ھا در جھان مسیحي  معتقدات ھندو این بكارت و بیشوھري بار دوم زن را بھ تجرد راھبھ. انگاشتند مي
كشیدند، و براي خدمات خیریھ  ان دست از ازدواج ميكرد؛ در ھر دو مورد، تعدادي از زن تشبیھ مي

  .شدند ميآماده 

IV – رفتار، رسوم، و منش  

 –عیوب و فضایل آنھا  –ھنر ظریف ھندوھا  –صورت ظاھر  –لباس  –بھداشت  –حجب جنسي 
  مرگ –ھا  ارهجشنو –بازیھا 

براي فردي تنگ نظر، قبول این نكتھ خوار است كھ ھمان مردمي كھ نھادھایي چون ازدواج در 
كنند در نرمخویي، رفتار شایستھ و ادب، واالتر از  خردسالي، روسپیگري معابد، و ساتي را تحمل مي

بود و، بعكس،  صرف نظر از چند دیوه داسي، اصوال تعداد روسپیان در ھند اندك. دیگران باشند
باید قبول كرد كھ «گوید  آید مي دوبوا كھ از ھندوان خوشش نمي. پاكدامني و عفاف جنسي بسیار زیاد

تدوین شده است، ھمة طبقات ھندو، ] از اروپا[بسیار واضحتر) ھند(قوانین نزاكت و ادب اجتماعي 
در » .كنند در اروپا رعایت ميحتي پایینترینشان ھم آنھا را بسیار بھتر از وضع اجتماعي مشابھ خود 

ھاي غربي مسائل جنسي سھم اساسي دارد، اما این كار در رفتار ھندوان كامال بیگانھ  گفتگوھا و لطیفھ
كنند، و بھ ھنگام رقص تماس  است، چھ اینان ھرگونھ صمیمیت مردان و زنان را در مالء عام منع مي

توانست در اجتماع ھرجا كھ  ن ھندو ميز. دانند جسمي دو جنس مخالف را نادرست و وقیح مي
آنكھ از آزار یا اھانت بترسد؛ در واقع، از دید شرقیان، خطر ھمھ در آن طرف  خواھد برود بي مي

سرشت زن ھمیشھ گرایش بھ اغواي مرد دارد، «دھد كھ  مانو بھ مردان ھشدار مي. بود) یعني در مرد(
؛ مرد ھرگز نباید بھ ».ر جاي خلوتي تنھا بنشیندپس، مرد نباید حتي با نزدیكترین خویش زن خود د

  .باالتر از قوزك پاي دختر عابر نگاه كند

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كرد، تنھا اصل  در ھند پاكیزگي دقیقًا بھ معناي دینداري بود؛ بھداشت، چنانچھ آناتول فرانس فكر مي
تي در باب مانو، قرنھا پیش، قوانین سخ. رفت اخالقي نبود، بلكھ بخش اساسي تقوا نیز بھ شمار مي

برھمن پگاھان باید شستشو كند؛ تنش را «: یكي از آن تعالیم این است. پاكیزگي تن مقرر داشتھ بود
  بیاراید، دندانش را پاكیزه كند، سرمھ بھ چشم بكشد، و 

ھندوي . ھاي بومي رفتار درست و نظافت شخصي اولین مواد برنامة درسي بود در مدرسھ» .بپرستد
داد؛ بھ نظر  بایست بپوشد شستشو مي اي را كھ مي شست و جامة ساده را مي عضو طبقھ ھر روز تنش

ھندوان «گوید سرویلیام ھوبر مي. او ھمان جامھ را بیش از یك روز نشستھ بھ تن كردن نفرت آور بود
و، اگر تعبیر را منظور بدارید، در میان نژادھاي  –از نظر پاكیزگي تن در میان نژادھاي آسیایي 

   ».ستاالمثل شده  غسلھاي ھندوان ضرب. ونھ ھستندنم –جھان 

آنان خود بھ : كند سال پیش یوانگ چوانگ عادات غذا خوردن ھندوان را این طور وصف مي 1300
قبل از ھر غذا باید شستشو كنند، خرده ریزھا و . كند خود پاكند، و كسي بھ این كار مجبورشان نمي

گردانند؛ ظروف سفالي یا چوبي را پس  خورند؛ ظروف غذا را بین خود نمي ھا را دوباره نمي پسمانده
ھمینكھ غذا . دھند ریزند، و ظروف طال، نقره، مسین، یا آھني را از نو صیقل مي از مصرف دور مي

پیش از اینكھ شستشویشان تمام شود با یكدیگر تماس . كنند یز ميتمام شد دندان را خالل، و خود را تم
  .گیرند نمي

شست؛ غذایي را كھ معموال روي  برھمن معموًال دست و پا و دندانش را قبل و بعد از ھر غذا مي
دانست؛ و چون غذا  خورد و مصرف مجدد بشقاب و كارد و چنگال را ناپاك مي برگي بود با دست مي

مسواك ھمیشھ تازه بود؛ و آن تركة كوچكي . كشید شد، ھفت بار دھانش را آب مي خوردنش تمام مي
بود كھ تازه از درخت كنده باشند؛ در نظر ھندوھا با موي حیوان دندانھا را شستن، یا دوبار مسواك 

 پس، راھھایي كھ مردم بتوانند یكدیگر را ریشخند یا تحقیر كنند. واحدي را بھ كار بردن مایة ننگ بود
كرد و بھ صورتي در  جوید؛ كھ این عمل دندانھا را سیاه مي ھندو تقریبًا مدام برگ فوفل مي. بسیار بود

براي ھندو، كھ معموًال از مصرف . آورد كھ براي اروپاییان ناخوشایند، ولي براي او خوشایند بود مي
خوردن افیون تسالیي  كرد، جویدن برگ فوفل و، گاه و بیگاه، توتون و مشروبات الكلي خودداري مي

  .رفت بھ شمار مي

چیزي نبود كھ . در كتابھاي قانون ھندو قواعد صریحي دربارة بھداشت قاعدگي و تخلیھ آمده است
، ]برھمن[=»دوبارزاد«. بتواند از نظر پیچیدگي یا تشریفات بر آداب تخلیة برھمنان برتري داشتھ باشد

كند و آن قسمتھا را با آب بشوید؛ و صرف حضور در این آداب، فقط باید از دست چپش استفاده 
اما افراد بیرون طبقھ و خیلي از . كنند، خانھ را نجس خواھد كرد اروپاییان، كھ خود را با كاغذ پاك مي

  كردند، و ممكن بود ھر كنار راھي را بھ  ھا كمتر بھ این جزئیات توجھ مي سودره

  

این طبقات در اشغال خود داشتند محدود بھ یك مجراي شبكة فاضالب محالتي كھ . مستراح تبدیل كنند
  .شد، آنھم در وسط خیابان فاضالب روبازي مي

در یك چنین اقلیم گرمي، پوشاك چیز زایدي بود، و فقرا و پارسایان در نپوشیدن جامھ ھماھنگ، و از 
جنوبي، مثل  افراد یك طبقة ساكن مناطق. این رو طبقھ و مرتبة اجتماعي را زیر پا گذاشتھ بودند

كانادایي، تھدید كردند كھ اگر اعضاي طبقھ را مجبور بھ پوشیدن لباس بكنند مھاجرت  دوخوبورھاي
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دربالي رسم  و ھنوز ھم(تا اواخر قرن ھجدھم احتماًال در جنوب ھند چنین بوده است . خواھند كرد
. پوشاندند ھا را فقط با مھره و حلقھ مي بیشترین قسمت تن بچھ. كھ باالتنة مرد و زن عریان باشد) است

اي باشد، زیرا در  بایست پارچھ پوشید، مي رفتند؛ اگر ھندوي مؤمني كفش مي اغلب مردم پابرھنھ مي
كردند كھ  فقط بھ این بسنده مي تعداد بیشماري از مردان. كردند ھیچ شرایطي كفش چرمي بھ پا نمي

بستند و سر آزاد آن  اي بھ میان ببندند؛ وقتي ھم كھ حاجت بھ پوشاك بیشتري بود شالي بھ كمر مي فوطھ
پوشیدند  اي مي راجپوتھا شلواري بھ رنگھا و شكلھاي گوناگون، و نیمتنھ. انداختند را روي شانة چپ مي

اي بھ پا، و دستاري بر سر داشتند  بستند؛ صندل یا چكمھ يو شالي بر كمر، و شالي ھم بھ دور گردن م
ھاي  دستار با آمدن مسلمانان رسم شده بود، و ھندوان آن را از مسلمانان گرفتھ بودند، بھ شیوه –

این دستارھا عمومًا از سخاوت جادوگري  -پیچیدند گوناگون و متناسب با طبقة خود، بدقت دور سر مي
كند برخوردار بود؛ و گاه طول دستار باز شده بھ بیست و یك متر  ا باز ميانتھایي ر كھ ابریشم بي

» كدر«، از ابریشم رنگین، یا از »ساري«پوشیدند بھ نام  زنان جامة راستة بلندي مي. رسید مي
رسید؛ اغلب  شد و تا پایین پا مي گذشت و محكم بھ كمر بستھ مي دستباف، كھ از روي ھر دوشانھ مي

زدند تا آن را  گذاشتند، بھ مویشان روغن مي از گوشت مفرغرنگ زیر سینھ را عریان ميچند سانتیمتر 
كشیدند  كردند و موھا را تا پشت گوش چپ مي از آفتاب خشك كننده محفوظ بدارند؛ مردھا فرق باز مي

رھا  كردند، اما مابقي را افشانده زنان قسمتي از گیسویشان را روي سر جمع مي. كردند و آنچا جمع مي
مردان خوش قیافھ، و . پوشاندند آراستند، یا آن را با روسري مي كردند و اغلب آن را بھ گل مي مي

زنان جوان زیبا بودند و رفتاري بسیار عالي داشتند؛ ھندوي معمولي فوطھ بستھ، بیش از یك دیپلمات 
ایي نژاد آریایي در مسلم است كھ زیب«از نظر پیرلوتي . اروپایي سراپا ملبس، وقار و متانت داشت

زن و مرد در استعمال » .رسد بھ عالیترین درجة شكوفایي كمال و پاكي مي«ھند » میان طبقة باالي
آویختند خویش را عریان  ماھر بودند؛ و زنان چنانچھ جواھر بھ خود نمي» ھرھفت كردن«ھا و  آرایھ

غلب موارد، بر پیشانیشان نمادي در ا. اي در سوراخ چپ بیني نشانة ازدواج بود حلقھ. پنداشتند مي
  .رنگین، رمز ایمان دیني آنان بود

ھاي زیرین این كیفیات سطحي، و توصیف شخصیت و منش فرد ھندو كاري دشوار  نفوذ در الیھ
است، زیرا ھر قومي ھمة عیبھا و ھنرھا را در خود جمع دارد، و گواھان مایلند كھ آن نكاتي را 

  فكر«گوید كشیش دوبوا مي. آراید ود آنھاست و سخن آنان را ميانتخاب كنند كھ مبین اخالق خ

    

كھ در میان ھندوان عمومیت دارد، باید … كنم قابل اعتماد نبودن، دغلكاري، و دورنگي را  مي
توان یافت كھ تا این حد سوگند یا پیمان  مسلم است كھ در جھان ملتي نمي… بزرگترین عیب آنھا بدانیم

مكولي » .اند دروغگویي را عیب ملي ھندوان خوانده«گوید  وستر مارك مي» .شكني را ناچیز بداند
ھاي  بنا بر قوانین مانو و راه و رسم دنیا، دروغ اگر بھ انگیزه» .ھندوان محیل و نیزنگبازند«گوید  مي

» .خیر گفتھ شود بخشودني است؛ مثًال، اگر نتیجة راستگویي مرگ روحاني باشد؛ دروغ گفتن رواست
… آورند نیرنگباز نیستند و قولي را كھ بر آن سوگند خورده باشند بھ جا مي«گوید  وان چوانگ مياما ی

ابوالفضل » .دھند كند مي آورند، و بیش از آنچھ انصاف حكم مي چیزي را از راه نادرست بدست نمي
ان، شاد، دیندار، مھرب«، كھ ھیچ تعصبي بھ نفع ھند ندارد، ھندوان قرن شانزدھم را ]عالمي دكني[

نشین، توانا در كسب و كار، ستایندة حقیقت، سپاسگزار، و با وفاداري بي  عاشق دادگري، عزلت
بھ اعتبار قولشان وام . المثل است نجابت آنھا ضرب«: شود كیرھاردي چنین متذكر مي. داند مي» پایان

یك قاضي بریتانیایي در » .ستانند، و انكار وام تقریبًا در میانشان كاري ناشناختھ است دھند و مي مي
ام كھ در آنھا اموال، آزادي، و جان مردي بستھ بھ  من با صدھا مورد رو بھ رو شده«گوید ھند مي
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توان این شھادتھاي ضد و نقیض را با  چگونھ مي» .دروغگویي او بود، اما راضي بھ دروغگویي نشد
  .شریفند و برخي نیستنداش این باشد كھ برخي از ھندوان  ھم آشتي داد؟ شاید راه ساده

، »Thug«زبان انگلیسي یك واژة كوتاه و زشت، یعني . دیگر آنكھ ھندوان بسیار ظالم و نرمخو ھستند
تگھا در قرون ھجدھم و نوزدھم . را از آن انجمن مخفي عجیب، كھ تقریبًا یك طبقھ است، گرفتھ است

. قربانیان را بھ االھة كالي پیشكش كنند) بھ قول خودشان(مرتكب ھزاران قتل بیرحمانھ شدند تا 
با عباراتي كھ با زمان ما چندان ) است» دزد«كھ در لغت بھ معناي (وینسنت سمیث دربارة این تگھا 

  :گوید بي ارتباط ھم نیست چنین مي

آنان ھمیشھ حامیان … یمي نداشتند، و تقریبًا از مصونیت كامل برخوردار بودند؛این گروھھا چندان ب
احساس اخالقي مردم چنان بھ پستي گراییده بود كھ در برابر جنایاتي كھ تگھا با . قدرتمندي داشتند

آنان را بھ عنوان بخشي از . شد شدند ھیچ نشاني از سرزنش عمومي دیده نمي خونسردي مرتكب مي
معموًال … تقر پذیرفتھ بودند؛ و تا موقعي كھ اسرار این سازمان بھ بیرون درز پیدا نكرده بود،نظام مس

  .امكان نداشت كھ حتي علیھ بدنامترین افراد فرقھ مدركي بھ دست آید

ھمھ قبول دارند كھ ھندوان تا سرحد جبن . با اینھمھ، جنایت و خشونت در ھند، بھ طور نسبي، كم است
ھستند؛ آنان واالمنش و قابل احترامند، و چون مدتي طوالني در زیر چرخ كشور مالیم و نرمخو 

  گشایي و استبدادھاي بیگانھ در ھم 

احتماًال بزرگترین عیبشان بیحالي . كنند نظیري تحمل مي باشند؛ تنھا رنج است كھ آن را با شجاعت بي
توان آن  گاریھاي اقلیمي است كھ ميو تنبلي است؛ اما اینھا عیوب ھندوان نیست، بلكھ ضرورتھا و ساز

ھندوان، حساس، . قیاس كرد اقوام التین، و تب اقتصادي امریكاییھا »ستا بیكاري خوش«را با مثل 
باعاطفھ، دمدمي مزاج، و خیالپرستند؛ از این رو بیشتر ھنرمند و شاعرند، تا فرمانروا و كارگزار و 

ھمھ جاست مي توانند ھموطنان » مقاطعھ كاران«آنان با ھمان شوق و شوري كھ مشخصة . مجري
حتي دشمنانشان ھم . ازترین میزبانھا ھستنداند؛ میھمان نو خود را استثمار كنند؛ با اینھمھ بغایت بخشنده

نزاكت آنان را قبول دارند، و یكي از رعایاي سخي بریتانیایي تجربة طوالني خود را، با توصیف 
رفتار عالي، روشني و جامعیت فھم، آزادگي «داراي : كند طبقات باالي كلكتھ، چنین خالصھ مي

تواند  است كھ در ھر یك از كشورھاي جھان مياحساس، و استقالل در اصولند؛ اینھا خود عواملي 
  ».مھر جوانمردي بر آنھا بزند

نماید؛ بیشك ھندوان چندان دلیلي  ھندو ھم نبوغي دارد، ولي این نبوغ بھ چشم خارجیان غمگینانھ مي
از جملھ بازي خاصي  –] ي آن زمان[در گفتگوھاي بودا نام بسیاري از بازیھا. اند براي خندیدن نداشتھ

توان دید؛ اما نھ اینھا و نھ بازیھاي بعدي ھیچكدام آن  را مي- .استبھ طرز عجیبي شبیھ شطرنج كھ 
در قرن شانزدھم اكبر شاه بازي چوگان را، كھ ظاھرًا . سرزندگي و نشاط بازیھاي غربي را ندارد

اصل آن ایراني بوده است، بھ ھند آورد؛ و این بازي بعدًا، از طریق تبت، بھ چین و ژاپن راه یافت؛ او 
ھایي  گفت تا در حیاط چارگوش آگره خانھ. بازي كند) كنوني» پارچس«(» پچیسي«دوست داشت كھ 

  .ھاي زنده، یعني كنیزكان را بگذارند درست كنند كھ، بھ جاي مھره، مھره

» پوجا  دورگاـ«بزرگترین جشن . بخشید بي گوناگون بھ زندگاني مردم رنگ و رویي ميجشنھاي مذھ
غاز این جشن،  ھا قبل از آ از ھفتھ. شد بود كھ بھ افتخار بزرگترین االھة مادر، یعني كالي، برپا مي

ھر  خواندند؛ اما اوج این آیین مراسمي بود كھ در آن كردند و آواز مي ھندوان ضیافتھایي برپا مي
سپرد و پس از شادمانیھا راه خانھ در پیش  اي از این االھھ را بھ گنگ برده، بھ آب مي اي پیكره خانواده
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در : كردند و صفت ساتورنالیایي داشت جشن ھولي را بھ افتخار االھة واسنتي برپا مي. گرفت مي
دادند كھ  را حركت ميبردند و طوري آنھا  با خود مي) اھلیل(راھپیمایي نشانھایي از آلت رجولیت 
در چوتھ ناگپور ھنگام برداشت خرمن موقعیتي براي عیش و . حركات و جفت و خیز را نشان دھند

گذاشتند و زنان ھر گونھ پاكدامني را،  اي را بھ كنار مي  مردان ھرگونھ ضابطھ«عشرت عمومي بود؛ 
ھاي راج محل  قانان بودند و در تپھاي از دھ ایھا، كھ طبقھ پرگنھ» .دادند و بھ دختران آزادي كامل مي

كردند و افراد مجرد مجاز بودند كھ  زیستند، یك جشن كشاورزي داشتند كھ سالي یك بار برگزار مي مي
بیشك بار دیگر در اینجا بقایاي سحر رویش گیاه . در آن آزادانھ با یكدیگر روابط جنسي برقرار كنند

تر از ھمة اینھا  شایستھ. ھا و كشتزارھا بیفزاید وادهبینیم، با این نیت كھ بھ باروري خان را مي
ھاي عروسي بود كھ نشانة رویداد بزرگي در زندگي ھر ھندو بود؛ اي بسا پدري كھ با ترتیب  جشنواره

  .نشست دادن ضیافت پر خرج عروسي دختر یا پسرش بھ خاك سیاه مي

در زمان بودا زردشتیھا جسد را  .در آخر مسیر زندگي، مراسم فرجام كار بود، یعني سوزاندن جسد
كردند و این راه و رسم معمولي وداع بود؛ اما بزرگان را پس از مرگ  طعمة مرغان شكاري مي

كھ بقعة یادگار بود دفن » ستوپا«یا یك » توپ«سوزاندند و خاكسترشان را زیر  برتلي از آتش مي
آوردند و شب ھمھ   بلندیھا ھیزم گرد ميبعدھا سوزاندن جسد امتیاز ھر مرد شد؛ ھر روز بر . كردند مي

در زمان یوان چوانگ عجیب نبود كھ پیران بھ پیشواز مرگ . سوزانیدند اي را بر آن مي شب مرده
. سپردند بردند، و اینان خود را بھ آب نجاتبخش مي فرزندان، آنان را بھ میان گنگ مي. بروند

مورد تایید بود؛ بنابر قوانین اكبر شاه، خودكشي، در شرایط خاصي، ھمیشھ در شرق بیش از غرب 
خواستند خود را در راه خدایان قرباني كنند، مجاز بھ  پیران یا بیماران عالج ناپذیر، و كساني كھ مي

آوردند كھ روزه  ھزاران ھندو آخرین نذر و قرباني خود را بدین ترتیب بھ جا مي. خودكشي بودند
گرفتند و آن را  كردند، یا خود را در تپالة گاو مي ف مدفون ميگرفتند تا بمیرند، یا خود را در بر مي

در میان برھمنان ھاراكیري . گذاشتند كھ در دھانة گنگ خوراك سوسماران شوند زدند، یا مي آتش مي
  وقتي یكي . پیدا شد؛ این نوع خودكشي براي آن بود كھ تاوان آسیبي یا خطاكاریي را داده باشند

بقة براھمھ خراج بست، چند تن از متمولترین برھمنان در حضور آن شاه از شاھان راجپوت بر ط
خود را كشتند، با این فرض كھ او را بھ وحشتناكترین و كاریترین لعنتھا، كھ ھمان نفرین و لعنت 

خواھد  بنابر كتابھاي قانون براھمھ، الزم است كسي كھ مي. اند برھمن در حال مرگ باشد، دچار كرده
ت خودش بكشد سھ روز روزه بگیرد؛ و كسي كھ دست بھ خودكشي زد و ناكام شد باید خود را با دس

  زندگي یك صحنة نمایش است كھ یك در ورودي دارد و چندین در . ھا را بھ جا آورد ترین توبھ سخت
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 فصل ھیجدھم

  

  بھشت خدایان

    

اینكھ ھندوان . العاده دارد؛ در ھیچ كشوري دیگري وضع چنین نیست دین در ھند قدرت و اھمیت فوق
كرده است كھ   اند از این لحاظ بوده است كھ براي آنان فرقي نمي بارھا بھ حكومتھاي بیگانھ گردن نھاده

ة اساسي دین بود، نھ كند؛ مسئل چھ كسي، بیگانھ یا خودي، بر آنان حكومت و یا از آنان بھره كشي مي
وقتي كھ آشوكا مسلك . پایان بعدي بود، نھ این زندگي سپنجي سیاست؛ روح بود، نھ جسم؛ زندگیھاي بي

پارسایي پیش گرفت و اكبر كما بیش كیش ھندو پذیرفت، قدرت دین حتي بر این نیرومندترین مردان 
ر ھند را متحد كرده است، پارسا در قرن ما آن كھ براي نخستین بار در تاریخ سراس. ھم آشكار شد

  .سیاستمداريمردي است نھ 

I – تاریخ بعدي آیین بودا  

 –برچیده شدن آیین بودا  –آیین رواقي و مسیحیت  –آیین بودا  - » مھایانھ« - دو ارابھ  –اوج آیین بودا 
  سیالن، برمھ، تركستان، تبت، كامبوج، چین، ژاپن: اشاعة آن بھ 

دورة رشد آیین بودا از آشوكا تا . دویست سال پس از مرگ آشوكا، آیین بودا در ھند بھ اوج خود رسید
یافت آیین خود  ولي آییني كھ رواج مي. ھرشھ از چند لحاظ اوج دین، آموزش و پرورش، و ھنرمند بود

بھتر باشد كھ آن را آیین شاگرد سركش او، یعني سوبده، بدانیم كھ چون شنید استاد در  بودا نبود؛ شاید
دوستان بس است؛ غم مخورید، مویھ مكنید؛ خوب شد كھ از دست «: گذشتھ است بھ رھروان گفت

. رنجمان داده است» این شایستة شماست، آن شایستة شما نیست«) چقدر(شدیم و بزرگ خالص  سمنة
  ».كنیم و ھر چھ نخواھد نمي. كنیم ولي اكنون ھر كاري كھ دلمان بخواھد مي

در مدت دو . اولین كاري كھ با این آزادي كردند آن بود كھ انشعاب كرده، بھ چندین فرقھ تقسیم شدند
. مكتب گوناگون بودایي میراث استاد را میان خود تقسیم كرده بودندقرن پس از مرگ بودا، ھجده 

پیرایة بنیادگذار چسبیدند، ھینھ یانھ  بوداییان جنوب ھند و سیالن مدتي كھ مدتھا بھ عقیدة ساده، پاك و بي
پرستیدند، نھ در ھیئت خدا؛ و كتابھاي  بودا را چون استادي بزرگ مي: شدند یا ارابة كوچك خوانده مي

اما آن آیین بودا كھ در سراسر شمال ھند، تبت، مغولستان، چین و . قدسشان متنھاي پالي دین كھن بودم
ژاپن رواج یافت مھایانھ یا ارابة بزرگ نام داشت، كھ شوراي كنیشكھ آن را تعریف و تبلیغ كرده بود؛ 

امون او را پر از فرشتگان الھام گرفتھ خدایي بودا را اعالم كردند، و پیر) بھ طور سیاسي(این متألھین 
را پذیرفتند ویك سلسلھ كتاب مقدس نو بھ زبان سانسكریت  پتنجليو پارسایان كردند، ریاضت یوگھ 

مدرسي تن در داد، دیني مردمیتر  تھیھ كردند؛ و اگر چھ این آیین با آمادگي بھ ظرایف مابعدالطبیعي و
  .و مقبولتر از بدبیني سخت شكیھ موني را اعالم كرد و پذیرفت
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ھاي برھمني نرم و تعدیل شده، و با نیازھاي  مھایانھ آن آیین بودا بود كھ با خدایان و اعمال و اسطوره
ش داد، سازگار شده و مغولھاي تبت، كھ كنیشكھ فرمانروایي خود را بر آنان گستر» كوشان«تاتارھاي 

كردند كھ در آن بودایان فراوان بودند، كھ مردم یكي از آنان،  در این آیین، بھشتي را مجسم مي. بود
دوزخ پاداش یا جزاي  داشتند؛ این بھشت و بوداي رھاننده را بیش از ھمھ دوست مي امیدایعني 

الجرم دیگر نیازي بھ این  –یازیدند  كردارھاي نیك و بدي بود كھ ھندوھا روي زمین بھ آن دست مي
نبود كھ نیروي انتظامي بھ مراقبت از اعمال و رفتار آنان بپردازد و خطاكاران را تعقیب كند؛ در 

نوین، بزرگترین پارسایان، بودي در این االھیات . نتیجھ، سپاھیان براي خدمت دیگري آزاد شدند
كھ در اینجا بھ معناي آزادي از (ھا یا بوداھاي آینده بودند كھ بھ اختیار خود از رسیدن بھ نیروانھ  ستوه

كردند، تا در زندگیھاي پیاپي زاییده شوند و دیگران را روي  خودداري مي) دوباره زاده شدن است
این . حال آنكھ نیل بھ نیروانھ، ھم شایستة آنان بود و ھم در قدرتشان .بیابندزمین یاري كنند تا راه را 

پسند و نامور شدند كھ،  پارسایان، مثل قدسیان مسیحیت سواحل مدیترانھ، در میان توده چنان مردم
در آیین بودا، مثل مسیحیت قرون . خود را تحت الشعاع قرار دادند تقریبًا در پرستش و ھنر، بزرگ

وسطي، گرامي داشتن یادگارھا، بھ كار بردن آب مقدس، روشن كردن شمع، سوزاندن بخور، سبحھ 
  گرایي، رداھاي روحاني، زبان مرده، نماز و دعا، راھب

دیسان، برزخ و دعا براي و راھبھ، تراشیدن سر در صومعھ، تجرد، اعتراف، ایام صیام، تقدیس ق
  .باشدآمرزش مردگان رواج یافت؛ و گویا نخست ھم این چیزھا در آیین بودا پیدا شده 

در برابر آیین رواقي و مھایانھ در برابر ھینھ یانھ، یا آیین بوداي اولیھ، بھ مثابھ آیین كاتولیك است 
تواند  اشتباه بودا ھم، مانند لوتر، در این فرض بوده است كھ موعظھ و اخالق مي. مسیحیت آغازین

جاي شعایر دیني را بگیرد؛ و پیروزي آن آیین بودایي، كھ از نظر اسطوره، معجزه، تشریفات، و 
ن آیین كاتولیك نمایشي پر زرق و پارسایان میانجي غني شده بود، متناظر است با پیروزي باستاني آ

  .برق، بر سادگي ریاضت پیشة مسیحیت اولیھ و آیین جدید پروتستان

ھا كھ آیین بوداي بودا را از میان برد،  ھمان پذیرش عمومي چند خدایي و معجزات و اسطوره
ر مورخ چون با فرزانگي گذشتھ نگ –زیرا . سرانجام، آیین بوداي مھایانھ را ھم در ھند نابود كرد

ھا، آیینھا، و خدایان آن در خود  اگر آیین بودا آن قدر از آیینھاي ھندو، از افسانھ –حرف بزنیم 
ماند كھ از رھگذر آن این دو دین را از یكدیگر   گذشت كھ دیگر چیزي نمي پذیرفت، دیري نمي مي

ري داشت، و از نظر ھاي عمیقتر، جاذبة مردمیتر، و منابع اقتصادي غینیت و آنكھ ریشھ. بازبشناسد
خرافات، كھ گویا ھمان خون . كرد شد، كم كم آن دیگري را جذب خود مي سیاسي ھم حمایت مي

تر ریخت، تا آنجا كھ حتي شوق و  حیاتبخش نژاد ماست، بھ سرعت از دین پیرتر بھ دین جوان
برھمنان صبور مصر آرام . در مراسم آییني آیین بودا جایي پیدا كرد شكتي ھاي شورھاي فالیسیم فرقھ

آرام نفوذ و حمایت شاھان را دوباره بھ چنگ آوردند؛ و توفیق شنكره، فیلسوف جوان در احیاي اقتدار 
  .داد وداھا، ھمچون بنیاد اندیشة ھندو، بھ رھبري معنوي بوداییان در ھند پایان

یعني  –و بھ یك معنا، خود آیین بودا آن را فراخوانده بود  –ضربة آخري ھم از خارج نواختھ شد 
اعتبار سنگھ، یا انجمن رھروان بودایي، پس از آشوكا بھترین خون مگده را بھ یك رھبانیت آرام و 

گئوتمة «كھ  تجرد پیشھ كشیده بود؛ حتي در زمان بودا برخي از وطن پرستان شكایت كرده بودند
رشد . انگیزد ھا را بھ مضمحل شدن بر مي دارد كھ فرزند تولید نكنند، و خانواده رھرو پدران را وا مي

  ،]عصر مسیحي[آیین بودا و دیرنشیني، در اولین سالھاي عصر ما 
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اي ترتیب داد كھ در ھند بھ روي ھر  رفتھ رفتھ مردان مسیحي را سست كرد، و با تفرقة سیاسي توطئھ
وقتي كھ اعراب با این پیمان آمدند كھ توحیدي ساده و پرھیزكارانھ و . ور گشایي بآساني باز شودكش
خوار كرامت فروش بودایي بھ  اعتنا بھ لذت و رنج را اشاعھ دھند، در رھروان تن آسان و رشوه بي

یني را در چشم تحقیر نگریستند، دیرھا را با خاك یكسان كردند؛ ھزاران رھرو را كشتند؛ و دیر نش
بقیھ ھم دوباره جذب آیین ھندویي شدند كھ خود آنھا را پدید آورده . نظر مردم محتاط از اعتبار انداختند

آیین برھمني آیین بودا را در آغوش «كھن این ارتداد نادم را پذیرفت، و » درست پنداري«بود؛ 
مام تاریخ پیدایش و برچیده شدن آیین برھمني ھمیشھ شكیبا بوده است؛ در ت. »اش بھ قتل رساند پدرانھ

خوریم، اما حتي یك نمونھ ھم از زجر و آزار  آیین بودا و یكصد فرقة دیگر، بھ جدالھاي بسیار برمي
؛ و بازگشت اسرافكاران را )بھ شكل اوتر ویشنو(برعكس، آیین برھمني بودا را خدا خواند . بینیم نمي

لیم بودایي را دربارة مقدس بودن ھرگونھ حیات حیواني آسان كرد؛ بھ قرباني حیوانات پایان داد؛ و تع
بدین ترتیب، آیین بودا، بآرامي و قرین با صلح، پس از ھزار سال . در اعمال مؤمنانة ھندو پذیرفت

  .بربست زوال تدریجي، از ھند رخت

ھا و ادبیات و  اندیشھ. یافت ن ھنگام آیین بودا، جز ھند، كمابیش بر تمام جھان آسیا پیروزي ميدر ای
ھنر بودایي بھ سیالن و شبھ جزیرة ماالیا در جنوب، بھ تبت و تركستان در شمال، بھ برمھ، سیام 

طق، جز خاور ، كامبوج، چین، كره، و ژاپن در خاور گسترش یافت؛ بھ این طریق تمام این منا]تایلند[
اي  و این دقیقًا نظیر استفاده –دور، بھ اندازة ظرفیت و توانایي خود، از آیین بودا خوشھ چیني كردند 

آیین بودا . اند است كھ اروپاي باختري و روسیھ، در قرون وسطي، از راھبان رومي و بیزانسي برده
ال این آیین در قرن نھم، از زمان آشوكا تا زو. انگیزة اوج فرھنگي بیشتر این كشورھا بود

را  بوديآنورادھاپورا در سیالن، یكي از شھرھاي مھم جھان شرق بود؛ مدت دو ھزار سال درخت 
بودایي  000،000،150ھاي  بنا شده یكي از كعبھ كنديدر آنجا پرستیدند؛ معبدي كھ بر مرتفعات 

ترین شكل موجود این آیین است، و رھروانش اغلب بھ آرمان  آیین بودا در برمھ احتماال منزه. است
ھ بھ طور قابل ساكنان برم 13000000شوند؛ تحت خدمات آنھاست كھ سطح زندگي  بودا نزدیك مي

  سون ھدین، اورل ستاین و پلیو صدھا دست نوشتة بودایي و . توجھي باالتر از ھند است

نیز مدارك دیگري را، دربارة فرھنگي كھ از زمان كنیشكھ تا قرن سیزدھم میالدي شكوفان بوده است، 
پو، جنگاور آگاه و تسان گام –در قرن ھفتم میالدي، سرونگ . اند از زیر شنھاي تركستان بیرون آورده

بیدار تبتي، حكومت توانمندي در تبت بنیاد نھاد؛ نپال را ضمیمة خاك خود كرد، لھاسا را ساختھ 
او رھروان . تختگاھش كرد؛ و چون این شھر بر سر راه بازرگاني چین و ھند بود، بزودي ثروتمند شد

و . ا در میان مردمش گسترش دادبودایي را از ھند بھ تبت دعوت كرد وآیین بودا و تعلیم و تربیت ر
خود مدت چھار سال از حكومت كناره گرفت تا خواندن و نوشتن بیاموزد؛ و بدین ترتیب، عصر 

ھزاران دیر در كوھھا و در فالت بزرگ ساختند؛ و مجموعة پر جحمي از . طالیي تبت آغاز شد
سیاري را براي دانش جدید كتابھاي بودایي، در سیصد و سي و سھ جلد، بھ تبتي چاپ شد، و آثار ب

آیین بودا در این سرزمین، كھ ھمچون . حفظ كرده، كھ امروزه اصل ھندي آنھا از میان رفتھ است
مآبي  گوشھ نشیني از سایر نقاط جھان بریده است، در پیچ و خم خرافات، دیرنشیني، و روحانیت

آن بھ رقابت برخیزد؛ مردم مھربان تواند با  گرفتار شد؛ از این نظر، فقط آغاز قرون وسطاي اروپا مي
كھ در دیر بزرگ پوتلھ، مشرف ) »روحاني در بردارندة ھمھ«یا (تبت ھنوز عقیده دارند كھ داالیي الما

آیین بودا در . است» اولو كیتشوره» «بودي ستوه«بھ شھر لھاسا، از نظرھا پنھان است، تجسم زندة 
براي یكي از غنیترین اعصار تاریخ ھنر شرق یك كامبوج یا ھندوچین با آیین ھندو تلفیق شد تا 

آیین بودا، مثل مسیحیت، بزرگترین كشورگشاییھایش را در بیرون از زادگاه . چارچوب دیني بسازد
  .آنكھ قطره خوني بریزد، بھ این پیروزیھا دست یافت خود كرد، و بي
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II – خدایان نو  

   - خدایان حیوان –كالي  –كریشنا  –ویشنو، شیوا  –برھما  –آیین ھندو 

  شرك و توحید –گاو مقدس 

اي از  آیین ھندو كھ جاي آیین بودا را گرفتھ بود، نھ فقط یك دین بود، و نھ دین تنھا بود، بلكھ آمیزه
ھبري براھمھ را بھ نظام طبقاتي و ر: ایمانھا و آیینھایي بود كھ پیروانش چھار صفت مشترك داشتند

نھادند؛ قانون كرمھ و تناسخ و  شناختند؛ گاو را خصوصًا در مقام آیت الوھیت حرمت مي رسمیت مي
از یك لحاظ، . حلول ارواح را قبول داشتند؛ و، بھ جاي خدایان ودایي، خدایان نویي را در كار آوردند

پس از آنھم باقي ماند؛ و از لحاظ  بعضي از این ایمانھا پیش از طبیعت پرستي ودایي وجود داشت، و
اعتنایي برھمنان بھ آیینھا و خدایان و اعتقاداتي رشد كرده بود كھ در كتابھاي مقدس  دیگر، اینھا از بي

ناشناختھ و تا حد زیادي مخالف روح ودایي بود؛ حتي ھنگامي كھ آیین بودا دورة برتري عقلي گذرایي 
  .گرفتند ھندو مایھ مي داشت، باز اینھا از منبع اندیشة دیني

ویژگي خدایان آیین ھندو نوعي نمایش تشریحي و مبالغھ آمیز اعضاي بدن بود، كھ بھ طور مبھم و 
مثُال برھماي جدید چھار سر و . كردند مرموزي دانش و كوشش و یا قدرت فوق العاده را مجسم مي

  صورت داشت، و كارتیكیھ شش تا؛ 

برھما، در این مجموعة تجدید نظر شدة خدایان، بزرگ . داشتو، كما بیش، ھر خدایي چھار دست 
ولي بیشتر جنبة تشریفاتي داشت و مثابھ یك شاه . ھمھ بود، محترم، خنثي، و سرور مسلم خدایان بود

ھندویي را تشكیل  –نھ تثلیث  –ویشنو با برھما و شیوا یك سھ گانگي . مشروطھ در اروپاي جدید بود
بزرگترین . بود كھ بارھا بھ ھیئت انساني در آمده بود تا بھ انسانھا یاري كند ویشنو خداي عشق. داد مي

تجلي او كریشنا بود؛ چون در زندان متولد شده بود، كرامات و كارھاي غریب و شگفت از خود ظاھر 
بخشید؛ دستگیر مبروصان و بینوایان بود و مردگان را از گور  كران و كوران را شفا مي: ساخت
. تجسم یافتھ بود] بھ شكل ارابھ راني[شاگرد محبوبي بھ نام ارجونھ داشت، كھ پیش او . ختانگی برمي

گویند كھ بر درختي مصلوب شد، بھ  گویند كھ از زخم تیري كشتھ شد، اما برخي دیگر مي برخي مي
ردگان دوزخ افتاد، و پس آنگاه بھ بھشت برآمد، و در روز داوري باز خواھد آمد تا در كار زندگان و م

  .داوري كند

از این . یعني آفرینش، و نگھداري، و ویراني: در نظر ھندوان سھ فرایند مھم در زندگي و جھان ھست
یكي برھماي آفریننده است، دیگري ویشنوي : رو الوھیت در نظر آنان سھ شكل اصلي دارد

اند كھ ھمة »ورتسھ ص«یا ) تریمورتي(نگاھدارنده، و سھ دیگر شیواي ویرانگر؛ اینھا سھ گانگي 
یكي آیین ویشنو، و : آنچھ بیشتر قبول عامھ دارد دو آیین است .پرستند ميھندوان، مگر جینھا، آنھا را 

اي خود را در یك معبد این دو آیین ھمسایگاني صلحجو ھستند، و گاھي قربانیھ. دیگري آیین شیوا
كنند؛ و برھمنان فرزانھ، كھ اكثریت مردم پیرو آنھا ھستند، بھ این ھر دو خدا یكسان  برگزار مي
ویشنوپرستان مؤمن ھر صبح با گل سرخي نشانة نیزة سھ شاخة ویشنو را بر . گزارند احترام مي

گاو بر باالي ابروانشان خطوط كنند، و شیوا پرستان مؤمن ھم با خاكستر تپالة  پیشاني خود نقش مي
بندند یا بھ گردن مي  بندند، و آن شكل آلت رجولیت است كھ یا بر بازو مي افقي مي كشند یا لینگھ مي

  .آویزند
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سرجان مارشال از . پرستش شیوا یكي از عناصر بسیار كھن و ژرف و ھراس انگیز آیینھاي ھندوست
دھد كھ نیمي بھ شكل شیواي سھ سر، و نیمي  رش ميدارو گزا –آیین شیوا در موھنجو » مدرك مسلم«
بھ شكل ستونھاي سنگي كوچكي است كھ او آنھا را آلت رجولیت  –مانند نمونھ ھاي جدیدشان  –

نام این خدا  ».استپس، شیوا پرستي كھنترین ایمان زندة جھان «گیرد كھ  داند؛ و چنین نتیجھ مي مي
  در لغت بھ» شیوا«نوعي حسن تعبیر درخود دارد، 

دانند، و تجسم آن  است، حال آنكھ شیوا را اساسًا خداي ستم و ویراني مي» خجستھ و فرخنده«معني 
رگانیسمھا، ھمة سلولھا، ھمة ا –گیرد  نیروي كیھانیي است كھ تمام اشكالي را كھ واقعیت بھ خود مي

تا كنون ھیچ . كند یكایك نابود مي –ھا، و ھمة اشیا را  ھا، ھمة كارھا، ھمة سیاره ھمة انواع، ھمة اندیشھ
ملتي جرئت نكرده است كھ با ناپایندگي شكلھا و بیغرضي طبیعت، تا این حد، با صراحت رو بھ رو 

زند؛ ھر  ھمپاي آفرینش گام مي شود، یا این طور آشكارا دریابد كھ بدي توازن نیكي است؛ ویراني
روزي و رنج در عذاب  ھندو، كھ از ھزار سیھ. بیند تولدي جنایت بزرگي است كھ با مرگ كیفر مي

شود تا در فروشكستن ھر آنچھ برھما  بیند كھ پدیدار مي اي را مي است، در آنھا دستكار نیروي سرزنده
شیوا بھ آھنگ پدید آمدن، از میان رفتن، و باز . پدید آورده شادي بجوید –نیروي آفرینندة طبیعت  –

  .پدید آمدن جاودانة جھان مي رقصد

ھمان گونھ كھ مرگ كیفر تولد است، تولد ھم ناكامي مرگ است؛ و ھمان خدایي كھ رمز ویراني است، 
ھمو، در اندیشة ھندو، نمایشگر آن شھوت و تنداب تولید مثل است كھ با استمرار نسل مرگ فرد را 

در برخي از بخشھاي ھند، خصوصًا در بنگال، این نیروي آفریننده و تولید كنندة . كند ن ميجبرا
دھند، و در  ھمسر شیوا، نشان مي) پاروتي، اوما، دورگا،(شیوا یا طبیعت را بھ عنوان كالي ) شكتي(

نیني بود تا قرن پیش، این پرستش عبارت از مراسم خو. پرستند یكي از آیینھاي متعدد شكتي او را مي
این خدا را در . تازگي، این االھھ بھ قرباني بز اكتفا كرده است. شد كھ اغلب شامل قرباني انسان ھم مي

كنند كھ با دھاني گشوده و زباني در آمده، و آراستھ بھ ماران،  انظار در ھیئتي سیاه تصویر مي
ھ، و چھره و پستانھایش اي از جمجم ھایش مردگان، و گردنبندش رشتھ رقصد؛ گوشواره برجسدي مي

در دو دست از چھار دستش شمشیري و سري بریده دارد؛ دو دست دیگرش را براي . آلود است خون
پاروتي ھم االھة مادري و ھم عروس ویراني و مرگ  –زیرا كالي . بركت و حمایت گشوده است

شاید روزگاري در سومر تواند بخندد و ھم بكشد،  تواند مھربان و ھم ستمگر باشد، ھم مي است؛ ھم مي
بیشك او و سرورش . االھة مادري بوده، و پیش از اینكھ این ھمھ خوف انگیز شود او را بھ ھند آوردند

اند كھ پرستندگان ترسو را بترسانند و بھ رفتار شایستھ  را از آن رو تا این حد ھراس انگیز ساختھ
  .دھندي نشان خواھند بھ روحانیان دست و دلباز برانگیزند؛ شاید ھم مي

اینان خدایان بزرگ آیین ھندو ھستند؛ لكن تنھا پنج خدا از سي میلیون خداي مجموعة خدایان ھندو 
ش از آنچھ خدا بھ برخي از آنھا بی. باشند؛ ھمانا فھرست نام این خدایان فقط صد مجلد خواھد شد مي

  اند؛ برخي را باید اھریمن خواند؛ جمعي اجرام شمار روند، فرشتھ

؛ بسیاري از )االھة بھروزي(آورند مثل لكشمي  سماوي ھستند، مانند خورشید؛ گروھي بھروزي مي
در ذھن ھندو، میان جانور و انسان شكافي نبود؛ ھم حیوان و . آنھا چارپایان كشتزار یا مرغان ھوایند

جانوران در  ھم انسان ھر دو روان داشتند، و روانھا ھم ھمواره از انسانھا در جانوران، و نیز از
مثًال . و تناسخ بھ ھم بافتھ شده بودند» كرمھ«پایان  كنند؛ ھمھ انواع در یك بافتة بي انسانھا حلول مي

فیل، گنیشھ خدا شد، و او را پسر شیوا دانستند؛ او تجسم طبیعت حیواني انسان است؛ و در عین حال 
ودند، و ھم از این رو خدا بھ شمار انگیز ب مار و میمون خوف. اش افسون دفع بخت بد است ھم مجسمھ

شود، از حرمت خاصي برخوردار بود؛ ھر  مار یا ناگھ، كھ نیشش موجب مرگ آني مي  كفچھ. آمدند مي
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دھند، و دم سوراخ كفچھ  سالھ مردم بسیاري از بخشھاي ھند یك جشن دیني بھ احترام مار ترتیب مي
اند، مثًال در میسور  اي حرمت ماران معابد ساختھبر. برند ماران رفتھ، برایشان شیر و موز پیشكش مي

دھند و از آنھا  خاوري؛ بیشماري از خزندگان در این بناھا جایي دارند، و روحانیان بھ آنھا غذا مي
پرستند و مورد تجلیل  سوسمار، ببر، طاووس، طوطي، و حتي موش را ھم مي. كنند نگاھداري مي

  .دھند قرار مي

ھاي گاو، از ھر ماده و بھ ھر اندازه، در معابد و  مجسمھ. ین جانوران استبراي ھندو، گاو مقدستر
شود؛ خود گاو در ھند محبوبترین موجود، و در خیابانھا از آزادي  ھا و میدانھاي شھر دیده مي خانھ

برند؛ پیشابش نوشابة  اش را بھ شكل سوخت یا مرھم متبرك بھ كار مي كامل برخوردار است؛ تپالھ
ھندوان در ھیچ شرایطي این حیوان را . شوید ت كھ ھر ناپاكي دروني یا بیروني را ميمتبركي اس

دوزند؛ چون گاوي بمیرد، باید  نمي –چون كاله یا دستكش یا كفش  –خورند، و از پوستش پوشاك  نمي
یم اي فرمان بھ تحر شاید روزگاري، سیاستمدار فرزانھ. آن را با شكوه و مراسم مذھبي بھ خاك بسپارند

این كار داده بود تا این حیوان باركش كشاورزي را براي جمعیت روزافزون ھند حفظ كند؛ امروزه 
نظر ھندو آن است كھ چون دیگر محبت عمیق بھ . رسد تعداد گاو تقریبًا بھ یك چھارم جمعیت ھند مي

یي دربارة گاو و نفرت عمیق از اندیشة خوردن او احساس نامعقولي نیست، پس داشتن چنین احساسھا
برھمنان عقیده داشتند كھ گاو را ھرگز نباید كشت؛ ھرگز نباید . موش و سگ خانگي ھم معقول است

پرستي در  حقیقت این است كھ حیوان. بھ حشرات گزندي رساند؛ اما بیوگان را زنده زنده باید سوزاند
مھربان و آرام براي مھر  باید بھ جانوري جنبة الوھیت داد، شاید گاو تاریخ ھر قومي ھست، و اگر مي

ما غربیان نباید از نداشتن چنین اوضاعي بھ خود ببالیم و . و پرستش سزاوارتر از سایر جانوران باشد
از نمایش جانور خدایان ھندو متعجب شویم، چھ ما ھم شیطان مارشكل بھشت عدن، و گوسالة طالیي 

  .داشتیمعھد عتیق، ماھي مقدس دخمھ و برة رحیم خداوند خودمان را 

راز ترك عجز و ناتواني ذھنھاي ساده در تفكر امور غیرعیني است؛ این اذھان ساده عینیات را 
ین تردید دارد كھ ھندو در ا. فھمند ھا را آسانتر از قوانین مي كنند، و اراده تر از نیروھا ادراك مي راحت

ھا چیزي درك كند و معتقد است كھ در وراي این  حواس آدمي بتواند غیر از ظواھر و اعراض پدیده
توانیم آنھا را بھ  ھا موجودات بیشمار مافوق طبیعي وجود دارد كھ بنا بھ گفتة كانت، ما فقط مي پدیده

ان نوعي تساھل فلسفي داشتند كھ خود بھ برھمن. توانیم آنھا را درك كنیم تصور درآوریم، اما ھرگز نمي
اي را بھ صورت  گروه بیشمار خدایان ھندو افزوده است؛ بدین طریق كھ معموال خدایان محلي یا قبیلھ

ھندو  والھااليكردند و بدین ترتیب آنھا را بھ  ھا یا اوترھاي خدایان مورد قبول تعبیر مي جلوه
سرانجام، . گرفت پرداخت اعتبارنامھ مي پذیرفتند؛ در ھند ھر مذھبي چنانچھ دین خود را مي مي

كمابیش ھر خدایي جلوه و صفت یا تجسم خداي دیگري شد، تا آنجا كھ ھمة این خدایان در اذھان ھندو 
ھمان گونھ . یي و مآال مبدل بھ وحدت یا یكتاپرستي شدبا ھم آمیختند؛ شرك نخست بھ صورت ھمھ خدا

كھ ممكن است ھر مسیحي با اعتقادي در برابر تمثال مریم عذرا، یا یكي از ھزاران قدیس، نیایش كند 
و ھمچنان یكتاپرست باشد، یعني كھ یك خدا را متعال بداند، ھندو نیز ھمین گونھ بھ كالي یا راما یا 

 .باشند ميآنكھ یك لحظھ ھم بر این فرض باشد كھ اینھا خدایان برتر  برد، بي يكریشنا یا گنیشھ نماز م
خوانند؛ جمعي شیوا  دانند و شیوا را فقط خداي تابع او مي گروھي از ھندوان، ویشنو را برترین خدا مي

پرستند براي این است  دانند؛ اگر برھما را فقط اندك كساني مي خدا، و ویشنو را فرشتھ مي را برترین
كھ او غیرعیني و ناملموس و دوردست است، و نیز معلول ھمان علتي است كھ اگر چھ بیشتر كلیساھا 

ود كھ را در عالم مسیحیت بھ افتخار مریم عذرا یا قدیسي ساختھ بودند، مسیحیت چشم بھ راه ولتر ب
  اي براي خدا  نمازخانھ

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



III - اعتقادات  

  رھایي –زندگي شر است  –ھاي فلسفي آن  جنبھ –كرمھ  –حلول روان  –تناسخات جھان  –ھا  پورانھ

چون . اي ھم با این االھیات درھم پیچیده آمیختھ است كھ ھم خرافي است و ھم عمیق اساطیر پیچیده
بودند مردند، و مابعدالطبیعة مكاتب برھمني ھم از دسترس  وداھا در ھمان زباني كھ بھ آن نوشتھ شده

 500تا   م ق 500از (فھم مردم دور بود، از این رو ویاسھ و دیگران، در طي یك دوران ھزارسالھ 
بیت، ساختند و حقیقت كامل را دربارة آفرینش  000،400یا داستانھاي كھن، در  ھجده پورانھ،) میالدي

نامة خدایان، و تاریخ عصر پھلواني را براي عامة مردم  دواري آن، شجرهجھان، شكوفایي و زوال ا
در این كتابھا ھیچ تظاھري بھ شكل ادبي، نظم منطقي، یا رعایت اعتدال در عدد و . بتفصیل شرح دادند

 61000اصرار داشتند كھ دو عاشق و معشوق، یعني اوروشي و پوروروس، [ مثال] رقم نشده است؛ 
ولي از آنجا كھ زبان این آثار قابل فھم، تمثیالتشان جذاب، و تعلیمشان با . زیستندسال خوش و خرم 

درست پنداري دیني ھمساز بود، الجرم، بھ صورت دومین كتاب آیین ھندو و انبان بزرگ خرافات، 
مسئلة موھوم بودن تكثر و اصالت وحدت  پورانھمثال در ویشنو . اش درآمدند ھا، و حتي فلسفھ اسطوره

یابیم كھ، در حقیقت، قدیمیترین زمینة اندیشھ ھندوست، كھ این زمینھ گردش  و یگانگي كل حیات را مي
  :رجعي داشتھ است

  پس از ھزار سال ریبو

  .بھ شھر نیداگھ آمد كھ دانش بیشتري بدو سپارد

  خواست با خیل طویل مالزمانش وارد شود، ھم بدانگاه كھ شاه مياو را 

  در بیرون شھر دید، كھ در كناري ایستاده

  و از جمع كنار گرفتھ،

  .گشت گردنش از روزه خشكیده، از جنگل با سوخت و علف بازمي

  :ریبو چون او را دید بھ نزدش رفت و سالم كرد و گفت

  »اي؟ اي برھمن، چرا این جا تنھا ایستاده«

  آورد، جمعیت را بنگر كھ پیرامون شاه فشار مي«: نیداگھ گفت

  ».ام بھ این دلیل تنھا در كناري ایستاده. شود شاه اكنون دارد وارد شھر مي

  از اینان كدام یك شاه است؟«: ریبو گفت

  و آن دیگران كیانند؟

  ».داني زیرا گویا تو مي. بھ من بگو
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  نشستھ استآن كھ برپیلي دمان «:نیداگھ گفت

  و چون قلة كوه سربرافراشتھ،

  ».او شاه است و دیگران ھم مالزمان او

  آنكھ بھ نشان تمایز جدایشان كرده باشي؛ اي بي تو بھ این دو شاه و فیل، اشاره كرده«: ریبو گفت

  .نشان تمایز این دو را برایم بگو

  ».خواھم بدانم، اینجا كدام فیل است و كدام شاه مي

  یل در زیر است و شاه بر زبر او؛ف«: نداگھ گفت

  »كیست كھ رابطة میان راكب و مركوب را نداند؟

  .خواھم بدانم، مرا تعلیم ده من مي«: ریبو گفت

  »كند؟ اشاره مي» زبر«و واژة » زیر«آن چیست كھ بھ واژة 

  :پرید و بھ او گفت گورو نیداگھ راست بر پشت

  :اكنون بشنو، خواھمت گفت آنچھ از من خواستي«

  من بر زبرم چون شاه، و تو بر زیري چون فیل،

  ».من براي تعلیم تو این عمل را انجام دادم

اگر تو در جاي شاھي، و من در جاي فیل، پس این نیز با من بگو، از ما كدامین «: ریبو گفت
  ؟»من« كدام یكاست و »تو«

  :آنگاه نیداگھ بسرعت در برابر او برزمین افتاد، پایش را در دست گرفت و گفت

  …استادم، تو براستي ریبویي«

  ».اي ي من، آمده»گورو«دانم كھ تو، من از این مي

  آري، تا ترا بیاموزم،«: ریبو گفت

  بھ سبب میل پیشین تو كھ بھ من خدمت كني،

  .ام همن، ریبونام، بھ نزد تو آمد
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كامل  گانگي ھمان نادو –كھ لب برترین حقیقت است  –ام  و آنچھ اكنون بھ سخن كوتاه ترا آموختھ
  ».است

  .ریبو این را بھ نیداگھ گفت، از آنجا رفت» گورو«چون 

  لیم نمادي را آموختھ بود،ولي جان نیداگھ، كھ این تع

  بیدرنگ بتمامي بھ نادوگانگي روي آورد

  .از آن پس ھیچ موجودي را از خود جدا ندید

  ».را دید و بدین سان بر برترین رستگاري رسید» برھمن«و از این رو 

در . یابیم ھاي مشابھ قرون وسطاي ھند، نظریة بسیار جدیدي دربارة عالم مي ھا، و نوشتھ در این پورانھ
وجود ندارد، جھان، بھ طور تسلسل و ادواري، چون  »تكوین« این نظریھ ھیچ گونھ آفرینشي بھ معناي

روید و  ميرود،  شكند و از میان مي اي، جاودانھ برمي ھر گیاھي كھ در آن است و چون ھر سازواره
آن نیروي معنوي  –خوانند  كھ در این آثار ادبي آن را بیشتر آفریدگار یا پرجاپتي مي –برھما . پوسد مي

  اگر جھان آغازي. دارد پایان را نگاه مي است كھ این فرایند بي

  

باشد و  گویند شاید تخم آن را برھما گذاشتھ ھا مي دانیم چگونھ آغازشده است؛ پورانھ داشتھ باشد، ما نمي
. بعد روي آن نشستھ و آن را درآورده باشد؛ شاید خطاي گذراي كردگار است، یا لطیفة كوچكي است

شود كھ ھریك از  ، یا عصر بزرگ، تقسیم مي»مھایوگھ«ھر دوران یا كلپھ در تاریخ جھان بھ ھزار 
در طي آنھا شود كھ  یا عصر مي» یوگھ«سال است و ھر مھایوگھ شامل چھار  000،320،4آنھا خود 

سھ عصر از اعصار مایوگة كنوني گذشتھ است ، كھ مجموعًا . رود نژاد بشري تدریجًا رو بھ زوال مي
. كنیم مي یا عصر بینوایي زندگي» یوگھ –كالي «شود؛ ما در عصر چھارم، یا  سال مي 888،888،3

بعد جھان . سال آن مانده است 965،426سال سپري شده است، اما ھنوز  5035از این دوران تلخ 
» كلپة«ي دیگري، یعني یك »روزبرھما«دستخوش یكي از مرگھاي ادواریش خواھد شد، و برھما 

دھاي در ھر دوران كلپھ، جھان با وسایل و فراین. سالي دیگري را آغاز خواھد كرد 000،000،432
نابودي كل جھان ھمان . رود یابد، و ھم با وسایل و فرایندھاي طبیعي رو بھ زوال مي طبیعي تكامل مي

ھیچ مقصدي غایي در كار نیست . قدر مسلم است كھ مرگ یك موش، و این نزد فیلسوف ارزشي ندارد
پایان است و  در كار نیست؛ تكرار بي» پیشرفتي«كھ تمام آفرینش بھ سوي آن در حركت باشد؛ ھیچ 

  .بس

میلیاردھا روح از تمام این عصرھا و عصرھاي بزرگ در حلولي ماللت بار از این نوع بھ آن نوع، 
اي در  ھیچ فردي واقعًا یك فرد نیست، حلقھ. اند از این تن بھ آن تن، از این زندگي بھ آن زندگي رفتھ

عًا یك نوع جداگانھ نیست، زیرا زنجیر حیات و ورقي در تاریخ وقایع یك روح است؛ ھیچ نوعي واق
روان این گل یا آن كك شاید دیروز روان انساني بوده، یا شاید فردا روان انساني باشد؛ تمام حیات یكي 

تر گذشتھ  تمام وجود انسان، انسان نیست، او حیوان ھم ھست؛ ذرات و پژواكھاي وجودھاي پست. است
انسان فقط بخشي از عالم . كنند تا بھ فرزانگي نند ميدر او جاي دارند، و او را بیشتر بھ ستمگري ما

است، عمال مركز یا موالي آن نیست؛ ھر زندگي فقط جزیي از گذر یك روان است، نھ تمام آن؛ ھر 
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تناسخھاي بسیار روان شبیھ بھ سالھا یا . شكلي گذرنده است، ولي ھر واقعیتي پیوستھ و یگانھ است
چگونھ . د روان را گاھي بھ رشد، و گاھي بھ زوال بكشاندروزھاي یك زندگي واحد است، و شای

تواند حاوي ھمة سرگذشت  زندگي فردي، كھ در جریان مداوم و خروشان نسلھا اینھمھ كوتاه است، مي
و اگر روان بیمرگ و نمیر است،   اي بھ او بدھد؟ یك روان باشد، یا براي كار بد و نیكش پاداش شایستھ

  كند؟تواند تا ابد سرنوشت او را تعیین  يچگونھ یك زندگي كوتاه م

توان فھمید كھ ھر وجودي بھ كیفر گناھان زندگي  گویند زندگي را فقط بر این فرض مي ھندوان مي
ھیچ عملي، بزرگ یا كوچك، . ر خواھد شدگذشتھ خواھد رسید یا از ثمرات تقواي آن دوره برخوردا

این قانون كرمھ است، . شود تواند بدون معلول باشد؛ ھرچھ در جھان انجام گیرد فاش مي نیك یا بد، نمي
اگر . یعني قانون كردار، قانون علیت جھان معنوي؛ و این برترین و ھراس انگیزترین ھمة قانونھاست

ي كرده باشد، یك عمر فاني براي برخورداري از ثمرات این آنكھ گناھ مردي داد و مھرباني كند، بي
اعمال نیك كافي نخواھد بود، بلكھ بھ دورة حیاتھاي دیگر كشیده خواھد شد كھ، چنانچھ نیكي و تقوایش 

ادامھ داشتھ باشد، تولدي دوباره در مقامي واالتر، و با بھروزي بیشتر، خواھد یافت؛ اما اگر بھ بدي 
این قانون  35 .شداش بھ صورت خارج از طبقھ یا راسو یا سگي خواھد  بارهزیست، در تولد دو

اساطیر یوناني از خدایان و انسانھا برتر است؛ حتي  سرنوشتنظیر مویراي یا االھگان » كرمھ«
گویند، كرمھ ھمان مشیت یا  دھند؛ یا چنانكھ متألھین مي خدایان ھم اعمال خودكامة آن را تغییر نمي

كردار خدایان است، اما كرمھ سرنوشت نیست؛ سرنوشت ناتواني و درماندگي انسان را در تعیین بخت 
اگر ھمة زندگیھایش را بھ عنوان یك كل در نظر (، حال آنكھ كرمھ او را رساند و تقدیر خود مي

نھ بھشت و نھ دوزخ بھ كار كرمھ، یا . دارد كھ خود خالق سرنوشت خویش باشد بر آن مي) بگیریم
دھند؛ روان، پس از مرگ تن، ممكن است براي چشیدن كیفري بھ  زنجیر تولدھا و مرگھا، پایان نمي

ماند، و فقط چند  پاداش عاجل و خاصي، بھ بھشت؛ اما ھیچ رواني در دوزخ نمي دوزخ برود یا براي
مانند، كمابیش ھر رواني كھ بھ یكي از این دو وارد شود، باید دیر یا زود  روان جاودانھ در بھشت مي

   .كندخود را در تناسخھاي نوبتي طي » كرمة«بھ زمین بازگردد و 

ما تجسمات مجدد نیاكانمان ھستیم، و در . این معتقدات، از نظر زیستشناسي، حقایق بسیاري دربر دارد
اگر چھ شاید نھ آن قدر كھ (فرزندانمان دوباره تجسم خواھیم یافت؛ و معایب پدران تا حدي 

كرمھ . رسد ، حتي پس از گذشت چندین نسل، بھ فرزندان مي)كنند دل تصور مي كاران ساده محافظھ
اي عالي بود كھ افراد ددمنش را از قتل، دزدي، طفره و تعلل و خست در احسان و اعانة  اسطوره

كشاند، و بیش از ھر  داشت؛ وانگھي حس وحدت و تعھدات اخالقي را بھ تمام زندگي مي مذھبي بازمي
ھندوھاي . داد تر مي تر و منطقي عت و كاربردي بسیار گستردهتمدن دیگري بھ قوانین اخالقي وس

كنند؛ حتي، آنان كھ چندان رغبتي بھ فضیلت  طینت حتي المقدور از كشتن حشرات خودداري مي پاك
تري كھ بنا بھ  كنند، نھ چون مخلوقات پست ترحم ندارند با جانوران چون برادران فروتن خود رفتار مي

براي ھندو حقایق بسیاري را تشریح » كرمھ«از نظر فلسفي » .لطھ دارندفرمان االھي بر آنان س
عدم . رسد از لحاظ معنا نامفھوم و از لحاظ عدالت بسیار ظالمانھ بھ نظر مي كند كھ، بدون آن، مي

مساوات و نابرابریھاي ابدي میان افراد كھ شوق و طلب ابدي انسان را براي استقرار عدالت و 
شود و تا  كشانند، تمام رنجي كھ ھمراه با تولد انسان بھ زندگاني او وارد مي مساوات بھ شكست مي

براي فرد ھندویي كھ كرمھ را پذیرفتھ، قابل درك و فھم است؛  مرگ با آن ھمراه است، ھمھ و ھمھ، 
این شرھا و بیعدالتیھا، این اختالفھاي میان بالھت و نبوغ، میان فقر و ثروت، نتایج وجودھاي گذشتھ 

ست؛ كاركرد اجتناب ناپذیر قانوني است كھ گرچھ براي یك زندگي یا یك لحظھ ناعادالنھ است، در ا
است كرمھ یكي از آن ابداعات بسیاري است كھ انسان بھ عمل آورده  .باشد ميپایان كار كامال عادالنھ 

اند كھ  اغلب ادیان كوشیده. رو شود تا شر را صبورانھ تحمل كند، و با زندگي باحالتي امیدوار روبھ
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وظیفة توضیح شر و یافتن طرحي را بھ انجام رسانند كھ بنابر آن طرح، انسان شر را، نھ با دلخوشي، 
دین ھند، با . ایست استچون مشكل واقعي حیات رنج نبوده، بلكھ رنج ناش. بلكھ با آرامش جان بپذیرد

در االھیات ھندو، روان . كاھد معنا بخشیدن و ارزش دادن بھ اندوه و درد از اندوه غمنامة انسان مي
الاقل این تسال را دارد كھ فقط باید بار نتایج كردارھاي خود را بر دوش كشد و اگر در كل ھستي شك 

اه پاداشھاي محسوس فضایل و اعمال نیك انجام تواند شر را مجازاتي سپنجي بداند و چشم بھ ر نكند مي
  .دادة خود باشد

كشي اقتصادي بودند، گرایش بھ این داشتند كھ زندگي را بیشتر بھ چشم مجازاتي  انقیاد ملي، و بھره
وداھا، كھ نوشتة نژاد سختكوشي بود كھ از شمال بھ . جانكاه بنگرند تا بھ صورت فراغت یا پاداشي

ش، نظیر اشعار ویتمن، جنبة خوشبیني دارد؛ بودا، كھ نمایندة ھمان نژاد در پانصد ھند آمده بود، كمابی
ھا، كھ باز پنج قرن دیرتر از بودا پدید آمده  سال بعد بود، تقریبًا ارزش زندگي را انكار كرد؛ پورانھ

اكندة جز لحظات پر –بودند، نمایندة نظري بودند كھ، بیش از ھر چھ در مغرب زمین شناختھ شده بود 
مشرق زمین، تا زماني كھ انقالب صنعتي بھ آن نرسید، نتوانست شور و  .بود، بدبینانھ -شك فلسفي 

ن، در اما امان، در جاه طلبي بي شوق غربیان را در برداشت از زندگي دریابد؛ شرق، در تالش بي
زمین،  جویي در كار، و در ترقي و سرعت مغرب تمھیدات جانكاه و خرد كنندة اعصاب براي صرفھ

توانست این گرفتاري عمیق در امور سطحي و این  دید؛ دیگر نمي جز بیمایگي و سبكسري چیزي نمي
اند بھ تو تحاشي زیركانھ را دریابد كھ غایات را درصورت و ظاھر بنگرد، كما اینكھ غرب ھم نمي

  .خامدر نیابد حال پختھ ھیچ . شرق سنتي دست یابد» نومیدي«، و »ركود«عمق این رخوت آرام، 

خ یودیشتیره پاس» انگیزتر است؟ آن چیست كھ در جھان از ھمھ شگفت«: پرسد یمھ از یودیشتیره مي
روند، مانا كھ خود  بینند، اما باز اینسو و آنسو مي میرند؛ مردم این را مي افراد یكایك مي«: دھد كھ مي

برد، گرفتار پیري است، و شبھا، كھ تمامي  جھان از مرگ رنج مي«گوید  مھابھاراتا مي. بیمرگند
ایستد، مرا از گام زدن با  نميدانم مرگ از فعالیت باز  حال كھ مي. روند آیند و مي ناپذیر است، مدام مي
و سیتاي رامایانا، كھ در ھر وسوسھ و آزموني نسبت بھ شوھرش وفادار مانده » نقاب علم چھ حاصل؟

  :طلبد است، بھ عنوان پاداش این وفاداري، فقط مرگ را مي

بار این ام كھ ھمسري وفادارم، اي زمین، اي مادر من، سیتا را از  اگر در حقیقت بھ شویم نشان داده
  !زندگي برھان

  پس، آخرین كالم در فكر مذھبي ھندو مكشھ، یعني رھایي و نجات، است؛ نخست رھایي

توان رھایي آن یا این دانست؛ ولي  نیروانھ را مي. از ھرگونھ كام و آرزو، و سپس رھایي از زندگي
اول را ] رھایي[فرزانھ،  ھري- بتري .دھد كھ رھایي از این ھردو باشد نیروانة كامل ھنگامي دست مي

  :كند چنین بیان مي

توان در پشت پا زدن بھ ھرگونھ  ھرچھ برزمین است از آن بیم زاید، و تنھا راه رھایي از بیم را مي
ن بود كھ گوشة چشمي از توانگران روزگاري كھ دلم سخت از آن خونی. …كام و آرزو یافت 

  نمود؛ طلبید، روزھا بر من بس دیرپاي مي مي

اما آنگاه كھ بھ جستجو برآمدم تا بھ آرزوھا و كامھاي این جھاني پایان بخشم، روزھا برمن ھمھ بس 
نشینم، و چون بھ  اما اكنون چون فیلسوفي، در غار كنار كوھي، برسنگ سختي مي. نمود كوتاه مي
  .خندم اندیشم، مي پیشینم مي زندگاني
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  ».خواھم دوباره زاییده شوم نمي«: گوید گاندي شكل دوم رھایي را بیان كرده، مي

را، كھ با ھر » خویشتن«برترین آرزو و غایت آمال ھر ھندو این است كھ از بازآمدن برھد؛ آن تب 
شود و  ذر ایمان حاصل ميرستگاري نھ از رھگ. شود، از دست بدھد تني و تولد فردي دوباره زنده مي

جزءسوز » كل«نھ با كردارھایمان؛ بلكھ از انكار نفس پیوستھ، و شھود فراوان دور از خودپرستي آن 
دوزخ فردیت . مرده باشد، و چیزي نماند كھ دیگر بار زاییده شود» خود«آید، تا سرانجام  بھ دست مي

یعني بھ جان جھان یا نیروي  –ھمن بھ بھشت، و بھشت وحدت بھ مجذوبیت كامل و بي تشخص در بر
  .شود بدل مي –جھان 

IV -غرایب دین  

  آبھاي متبرك –تطھیر  –قرباني  –شعایر  –فالیسیسم  –علم احكام نجوم  –خرافات 

الطبیعھ براي  كھ نخستین یاري عالم مافوق –در میان این االھیات آمیختھ با بیم و رنج، خرافات 
نذرھا، افسونھا، جن گیریھا، علم احكام . برگ و بار یافت و شكوفا شد -بیماریھاي كوچك زندگي بود 

یون فالبین، مرد دین، یك میل 812،728،2بیني، پیشگویي،  نجوم، غیبگوییھا، اوراد، سوگندھا، كف
و جوكي و مردان مقدس دیگر، جملگي، بخشي از تصویر » فقیر«یكصد ھزار مار افسا، یك میلیون 

داشتند ) جنگ(ھندوان بھ مدت ھزار و دویست سال تعداد زایدي تنتره . دھند تاریخي ھند را نشان مي
كرد  دسي را بیان ميھاي مق) افسون و ورد(كھ شرح علم اسرار، پیشگویي، و جادوگري بود، و منتره 

برھمنان با چشم تحقیر بھ این . شد با آنھا، از راه سحر و جادو، بھ ھر قصد و نیتي رسید كھ تقریبًا مي
توان تاحدي معلول این واقعیت  آوردند؛ و علت این تساھل را مي كردند و دم بر نمي دین جادو نگاه مي

  دانست 
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  سوزي در كلكتھ سكوھاي مرده
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  در بنارسمؤمنین 

كردند رواج این خرافات براي تثبیت قدرت خود آنھا ضروري است؛ از این گذشتھ، شاید  كھ فكر مي
ھم معتقد بودند كھ خرافات از میان رفتني نیست، و چنانچھ امروز بساط آن برچیده شود، فردا بھ شكل 

تواند بھ اشكال  ميكردند كھ ھیچ ذیشعوري با نیرویي كھ  آنان حس مي. دیگري نمودار خواھد شد
  .افتد گوناگون تجلي كند در نمي

علم احكام نجوم را قبول داشت، و این امر  فرھنگ،ھندوي ساده دل، مثل بسیاري از امریكاییھاي با 
زنان حایضھ . اند تأثیر خاصي دارد ھ زیر نفوذ آن متولد شدهدانست كھ ھر ستاره بر آنان ك را مسلم مي
بایست خود را از آفتاب دور نگاه دارند، زیرا ممكن بود  مي] در نمایشنامة ھملت شكسپیر[مانند اوفلیا 

. در كوشیتكي اوپانیشاد آمده است كھ راز بھروزي مادي ستایش منظم ماه نوست. كھ آبستن شوند
ارواح، و رماالن، با گرفتن مختصر پولي، گذشتھ و آینده را از روي كف  ساحران، احضاركنندگان

شود، یا موش خوردگیھاي پارچھ تعبیر  دست، نجاست، رؤیاھا، عالیمي كھ در آسمان ظاھر مي
ساختند؛ كفچھ ماران را  با خواندن اورادي كھ فقط خودشان بلد بودند، ارواح را ناپدید مي. كردند مي

كردند كھ نیازدھنده را  انداختند؛ و خود خدایان را مجبور مي پرندگان را بھ دام ميكردند؛  افسون مي
كردند، یا جن خود  جادوگران، در قبال دستمزد حسابي، جني را بھ تن دشمن داخل مي. یاري دھند

شدند، یا او را با درد بیدرماني، زمینگیر  گرفتند؛ مرگ ناگھاني دشمن را موجب مي شخص را مي
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شكست تا  كرد انگشتانش را بھ راست و بھ چپ مي حتي برھمن ھم وقتي كھ دھن دره مي. ندكرد مي
فرد ھندو؛ مثل بسیاري از  .كندارواح خبیثھ را، كھ ممكن بود وارد دھانش بشوند، بترساند و دور 

ترسید؛ در ھر حالي ممكن بود با بدبختي یا با  اروپایي، در كلیة ادوار و قرون از چشم زخم ميدھقانان 
از اینھا گذشتھ، جادوگر . رو شود آوردند روبھ مرگي كھ دشمنان با سحر و جادو بر سرش مي

  .دار كند بچھ توانست قوة باه را تجدید و تقویت كند؛ یا عشق این را بھ دل آن بیندازد؛ یا زنان نازا را مي

بھ ھمین مناسبت بھ قدرت جنسي . شوق ھندو بھ داشتن فرزند از ھمھ چیز، حتي نیروانھ، شدیدتر است
مند است و شعایر پرستش نمادھاي تولیدمثل و بارآوري از ھمین عالقھ سرچشمھ  العاده عالقھ خود فوق

متفاوت رواج داشتھ، از ھاي  فالیسیسم یا ذكرپرستي، كھ در بیشتر كشورھا در دوره. گیرد مي
شیوا، خداي این پرستش،آلت رجولیت شمایل . قدیمیترین ازمنھ تا قرن بیستم در ھند پابرجا مانده است

  شكتي، یا نیروي توانبخش شیوا را، گاھي بھ عنوان . ھا تلمود آن بود او، و تنتره

دھند كھ آنھا را لینگھ  ت نشان ميكھ ھم قوة نرینھ و ھم مادینھ را در خود داشت؛ این دو نیرو را با دو ب
ھاي این پرستش جنسیت را  نشانھ. خوانند، كھ آن نشان شرم مرد، و این نشان شرم زن است و یوني مي

بھ اشكال آلت رجولیت در معبد نپالي و معابد دیگر بنارس؛ بھ شكل : توان دید در سراسر ھند مي
آرایند یا پیرامون آنھا را احاطھ  در جنوب ھند ميھاي عظیمي كھ درون معابد منسوب بھ شیوا را  لینگھ
ھا و تشریفات مربوط بھ ذكرپرستي و در تصاویر آلت رجولیت كھ بھ بازو  اند؛ یا در دستھ كرده

توان دید؛ ھندوھا نارگیلھایي  ھاي سنگي را در بیشتر شاھراھھا مي لینگھ. آویزند بندند یا بھ گردن مي مي
شكنند، لینگة سنگي معبد رامشورام را ھر  كش كنند روي این سنگھا ميرا كھ بناست در قرباني پیش

السحري كھ در اروپا  نظیر آب متبرك یا آب باطل –شویند، و بعد آن را  روز با آب گنگ مي
معموًال آیین ذكرپرستي بھ صورتي ساده وزیبنده انجام . فروشند بھ مؤمنان مي –اند  فروختھ مي
  .آرایند دھند، سپس آن را با برگ مي را با آب یا روغن متبرك مالش مي گیرد، بدین نحو كھ سنگ مي

برند؛ ولي بیشتر مردم  ھاي ذكرپرستي تفریح و حظي جسماني مي بیشك مردم طبقات پایین از دستھ
بینند، و این عینًا نظیر ھر مسیحي مؤمني است  گویا ھیچ انگیزة زشت و وقیحي در لینگھ و یوني نمي

كند؛ آداب و  باشد، نظاره مي عذرا را، در حالي كھ مشغول شیردادن بھ پسرش مي كھ تصویر مریم
ظاھرًا مدتھاست كھ مردم . بخشد دھد، و زمان ھم بھ آن تقدس مي رسوم بھ ھر چیزي رنگ دستي مي

ھاي سنتي و مقدس نشان دادن نیروي  اند؛ تمثالھا اكنون صرفًا طریقھ رمز جنسي این اشیا را ازیاد برده
شاید تفاوت مفھوم ھندو و اروپایي، در این زمینھ، از اختالف در سن ازدواج پیدا شده باشد؛ . واستشی

كند كھ چون مدت مدیدي ناكام بمانند، بھ خود باز  ھایي را آزاد مي ازدواج در خردسالي آن انگیزه
، اخالقیات و بھ طور كلي. آورند گردند و انحرافات شھواني و نیز عشق رؤیایي را بھ وجود مي مي

. تر است و قید و بند بیشتري دارد رفتار جنسي در ھند باالتر از اروپا و امریكا، و بسیار شایستھ
تر است؛ و دیندارترین لینگھ پرستان، لینگایت  تر و مرتاضانھ پرستش شیوا از ھمة آیینھاي ھندو سخت

ھمین مانده بود غربیاني كھ «:گوید گاندي مي. ترین فرقة ھند است»پیرایشگر«شوند، و این  خوانده مي
كردند ما را با شناعت بسیاري از اعمالمان، كھ تا آن زمان معصومانھ بدان  از ھند دیدار مي

لینگة [نخستین بار، در كتابي از مبلغان غربي بود كھ یاد گرفتم كھ شیوا لینگم . پرداختیم، آشنا كنند مي
  ».معناي زشت و وقیحي دارد] شیوا

و یوني فقط یكي از آیینھاي بیشماري بود كھ، از نظر زودگذر بیگانھ، نھ فقط شكل، بلكھ رسم لینگھ 
تقریبًا ھر یك از اعمال زندگي، حتي دست و رو شستن و لباس . آمد نیمي از ذات دین ھند بھ نظر مي

در خانة ھر دینداري خدایان شخصي و خاصي بودند كھ . پوشیدن ھم مراسم دیني خاصي داشت
  ست ھر روز آنان را بپرستند، و نیز نیاكاني بودند كھ بای مي
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و اما مردم در جشنھاي بسیاري كھ . گرفت بگیرد تا در مراسم معبد، كھ در ایام مقدس صورت مي
ھاي بزرگ بھ راه  شد كھ در دستھ كردند و این خود موجب مي سال مذھبي بود شادي مي] آغاز[نشانة 

شد بفھمند، چون بھ  توانستند آنچھ را خوانده مي آنان در آنجا نمي. بروندافتند یا بھ زیارت بقاع باستاني 
آراستند؛ با رنگ  ھا مي آن را با پیرایھ. توانستند بت را درك كنند زبان سانسكریت بود، اما مي

كردند، یعني او را بیدار  گاھي با آن چون انسان رفتار مي. كردند پوشاندند؛ و گوھرآگینش مي مي
كردند، و  دادند؛ سرزنشش مي پوشانیدند؛ خوراكش مي كردند؛ لباس بر او مي حمامش مي كردند؛ مي

  .گذاشتند شب او را در رختخوابش مي

قرباني نزد ھندو، یك . ، قرباني یا پیشكش بود، و شعایر بزرگ شخصي، تطھیر مراسم بزرگ ھمگاني
. پیشكش نشود از گرسنگي خواھند مردمحتوا نبود؛ او معتقد بود كھ اگر بھ خدایان غذا  صورت تھي بي

. كردند زماني كھ انسانھا آدمخوار بودند در ھند ھم، مثل ھر جاي دیگري، انسان را ھم قرباني مي
دادند كھ او فقط افراد طبقات پایین را  خصوصًا كالي اشتھایي بھ انسان داشت، ولي برھمنان توضیح مي

بایست بھ حیوانات قانع شده باشند، چھ تعداد كثیري  با پیشرفت اخالق، آن خدایان ھم مي 63 .خورد مي
آیین بودا و . در این مراسم بز از التفات خاصي برخوردار بود. كردند از آنھا را بھ آنان پیشكش مي

باني جانوران پایان دادند؛ اما پس از آنكھ آیین ھندو جاي آیین بودا در ھند بھ قر» اھیمسا«آیین جین و 
را گرفت این رسم دوباره معمول شد، و بھ زمان ما ھم رسید، گرچھ تا حدي از شدت آن كاستھ شده 

اش خون ریختن است خودداري  كردند كھ از شركت در ھر قرباني كھ الزمھ برھمنان افتخار مي. است
  .كنند مي

گرفت، زیرا ترس از آلودگي در دین ھند ھمان  غسل و تطھیر ساعتھا از زندگي ھندو را ميمراسم 
ھر آن ممكن بود كھ ھندو از غذاي ناشایست، از . شود قدر فراوان بود كھ در بھداشت جدید دیده مي

 اي، یا بھ صدھا فضوالت، از دست زدن بھ یك سودره یا فردي خارج از طبقھ، یا جسدي یا زن حائضھ
شد؛ در این  البتھ خود زن ھم بر اثر خونریزي ماھانھ یا زایمان ناپاك مي. طریق دیگر، نجس شود

بعد از ھر یك از . شمرد اي را الزم مي موارد، قانون برھمني انزواي زن و احتیاطات بھداشتي پیچیده
: طھیر را انجام دھدبایست مراسم ت ھندو مي –یا، بھ اصطالح كنوني ما، عفونتھاي ممكن  - این آالیشھا 

در موارد جزئي كافي بود كھ آب متبرك بر سر و صورت پاشیده شود؛ در موارد بزرگتر روشھاي 
  پنجھ« تري بود كھ با عمل وحشتناك  پیچیده

) مثًال ترك ھند(این تطھیر، بھ عنوان مجازات در مورد نقض قوانین مھم طبقھ . گرفت پایان مي» گاویھ
شیر، ماست، روغن، پیشاب، و : گاو مقدس» پنج چیز«بارت بود از خوردن گرفت، و آن ع انجام مي

   .تپالھ

آنچھ بیشتر با سلیقة امروزي مغرب زمین نزدیك است استحمام روزانھ است؛ در این مورد ھم، بھ 
م بھداشتي، كھ در یك اقلیم نیمھ گرمسیري بسیار مطلوب است، بھ صورت بھتري منظور اینكھ این رس

ساختند؛ رودھاي بسیاري را » متبرك«استخرھا و حوضھاي . انجام گیرد، جامة دیني بر آن پوشاندند
ھا غسل كنند، تن و جانشان پاك  مقدس و متبرك دانستند؛ و بھ مردم گفتھ بودند كھ اگر در این رودخانھ

كردند؛ از آن قرن تا  قبًال در زمان یوان چوانگ ھر صبح میلیونھا نفر در گنگ غسل مي. د شدخواھ
زمان ما ھر بامداد، ھنگام تابیدن اشعة خورشید بر آبھاي رودخانھ، بانگ دعا و سرود مؤمنان شنیده 

شد، در حالي كھ دستھایشان را بھ سوي آن گوي مقدس بھ دعا برداشتھ، صبورانھ زمزمھ  مي
بنارس، شھر مقدس ھند، مقصد میلیونھا زایر، مأمن پیرمردان و پیر زناني . »اوم، اوم، اوم«كردند مي

. رو شوند آمدند تا بیگناه و پاك با مرگ روبھ شد كھ از سراسر این كشور براي غسل در رود گنگ مي
مستان، لرزان بھ تصور اینكھ این مؤمنین طي مدت دوھزار سال بھ بنارس آمده و، حتي در سپیده دم ز
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اند  سوختھ سوزي مي اند، و در حالي كھ بوي گوشت مردگاني را كھ بر سكوھاي مرده آب گنگ پا نھاده
آور،  اند، ترس اند، و ھمان عبادتھاي نویدبخش را براي ھمان خدایان طي قرنھا بھ عمل آورده بوییده

از ارج و قربش كاستھ نخواھد شد؛ اگر خدایي این ادعیھ را اجابت نكند، چیزي . بلكھ وحشتناك است
ھند ھنوز ھم بھ ھمان شدت بھ خدایاني كھ در طي این مدت طوالني با آرامش خیال بھ فقرو ویراني او 

  .اند اعتقاد دارد فرونگریستھ

V - پارسایان و شكاكان  

  نظر كلي دربارة دین ھندو –تساھل  - مرتدان  - روشھاي تقدس 

سایان بیش از ھر جاي دیگري باشد، تا آنجا كھ سرانجام بیننده حس در ھند، گویا تعداد اولیا و پار
تقواي ھندو سھ راه اصلي تقدس را . كند كھ آنھا ھم مثل مار و كوكنار محصول طبیعي این كشورند مي

 –بكتي «یا راه كردار؛ و » یوگھ -كرمھ «، یا راه شناسایي، »یوگھ -جنانھ «: شناخت بھ رسمیت مي
  یا چھار مراحل تقدس، سیر و » اشرمھ«برھمنان بنابر قانون چھار . یا راه عشق» یوگھ

آغاز كند، » برھمھ چاري«بایست از  برھمن جوان مي. دانستند سلوك در ھر سھ طریق را مجاز مي
یا استاد » گورو«یعني بھ پاكدامني پیش از ازدواج، بھ تقوا، مطالعھ، راستگویي و خدمت عاشقانھ بھ 

بایست، ھمچون  پس از ازدواج كھ نباید دیرتر از سن ھجده سالگي انجام گیرد، مي. خود سوگند بخورد
یا مردخانھ، پا بھ مرحلة دوم زندگي برھمني بگذارد، و براي نگاھداري و عبادت خود و » گرھستیھ«

سالك مرحلة تقدس ) شود كھ اكنون گھگاه اعمال مي(در مرحلة سوم . نیاكانش صاحب پسراني بشود
یا جنگل نشین زندگي كند؛ شرایط سخت را » وانھ پرستھ«مسرش گوشة عزلت گزیند؛ مثل یك باید با ھ

باالخره برھمني كھ بخواھد بھ . با شادماني بپذیرد؛ و مناسبات جنسي را بھ تولید فرزند محدود كند
، از از ھرچھ دارد. یا تارك دنیا بشود» سنیاسي«باالترین مقام برسد، حتي ھمسرش را ھم رھا كند و 

ثروت و خواستھ، و از ھر بندي دست بشوید، و فقط پوست آھویي براي تنش، چوبي براي دستش، و 
را » گاوي] چیز[پنج «ھر روز باید تنش را بھ خاكستر بیاالید، . كدویي آب براي تشنگیش بردارد

او باید ھمة «:گوید قانون برھمني مي. مرتبًا بخورد، و یكسره از دریوزه و خیرات دیگران زندگي كند
دھد تأثیري بپذیرد، و باید حتي بھ انقالباتي كھ  نباید از چیزي كھ رخ مي. انسانھا را یكسان بداند

تفاوتي كامل نگاه كند، تنھا ھدفش باید دستیابي بھ آن میزان از  كند با بي امپراطوریھا را سرنگون مي
كھ بر اثر اعمال شھوات و محیط  –فرزانگي و معنویت باشد كھ سرانجام او را با برترین الوھیت 

   ».كنددوباره یگانھ  –مادي خود از او جدا شده است 

 ، نسبت بھ طمأنینة آھنگ نرم و خورد كھ در میان تمام این تقوا، انسان گاه و بیگاه بھ آواز شكاكي برمي
بیشك وقتي كھ ھند ثروتمند بود، تعداد شكاكان ھم بیشمار بود، . باوقار ھندو، آوازي ناموزون است

كند، و بیشتر ھنگامي كھ كاسھ و  زیرا بشریت غالبًا آنگاه كھ كارش بھ كام است بھ خدایان شك مي
مان بودا سخن ھا و سایر مرتدان ز پیش از این، از چارواكھ. پرستد اش خالي است آنان را مي كیسھ
نھ تناسخي ) 1:(كند كتاب قدیمي شوه سم ویدي اوپانیشاد االھیات را در چھار حكم خالصھ مي. ایم گفتھ

تمام كتب سنتي دیني كار ابلھا ن فریبكار ) 2(ھست، نھ خدایي، نھ بھشتي، نھ دوزخي، ونھ جھاني؛ 
بھ ] این دو[ند، و آنگاه كھ طبیعت پدید آورنده و زمان ویرانگر فرمانروایان ھمھ چیز) 3(است؛ 

مردم، ) 4(گیرند؛ و  دھند، عیب و ھنرشان را ندیده مي انسانھا پاداش بھروزي یا كیفر سیھ روزي مي
چسبند، حال آنكھ در واقع، چھ  اند، بھ خدایان و معابد و روحانیان مي كھ فریب سخنان زیبا را خورده

  .ویشنو و چھ سگ، میانشان فرقي نیست
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دھد كھ احتماًال بھ قدمت مسیحیت است؛ این  آیین بودا رسالة قابل توجھي بھ ما ارائھ ميكانون پالي 
  نام دارد، و در آن تمام تناقضھاي شاه كتاب پرسشھاي میلینده

در این كتاب، ناگسینھ، معلم بودایي، بھ . شود را ھم در بردارد دیده مي جامعھكتاب مقدسي كھ كتاب 
مناندر در . دھد   اي مي پرسشھاي دیني مناندر شاه، پادشاه یوناني باكتریا، پاسخھاي بسیار گیج كننده

گوید دین را نباید فقط بھ صورت راه  ناگسینھ مي. راند ھند فرمان ميم بر شمال  اواخر قرن اول ق
آنكھ  رھایي انسانھاي رنجدیده در آورد، بلكھ باید جستجوي مرتاضانة تقدس و فرزانگي باشد، بي

بھشتي یا خدایي منظور نظر قرار گیرد؛ زیرا، بنا بر گفتة این پارسا، اساسًا نھ خدایي وجود دارد، نھ 
كنند و خلود را خوار  بھاراتا بھ شكاكان و ملحداني كھ واقعیت ارواح را انكار ميمھا. بھشتي

؛ و آنان را بھ مجازات »بر بسیط خاك سرگردانند«گوید چنین مرداني  كند؛ مي شمارند پرخاش مي مي
آورد كھ در  انگیز آن شغالي را مثال مي دھد، و براي تخدیر آنان مجازات ھراس شان ھشدار مي آینده

علت اینكھ نوع او بھ این روز افتاده آن است كھ در یك تجسم قبلي خردگرا : گفت توضیح نوع خود مي
داده و با آنھا مخالفت  بھ روحانیان دشنام مي… گرفتھ، بوده، بر وداھا خرده مي) راسیونالیست(

تا بھ مرتداني گی- در بھاگاواد. اعتقاد و شكاك بوده است ورزیده، و باالخره نسبت بھ ھمھ چیز بي مي
. »چیزي نیست مگر كامگاه«گویند كھ جھان  كنند و مي شود كھ وجود خدا را انكار مي اشاره مي

اند، ولي نھ آن قدر كھ بھ دین مردم حملھ كنند، و گرچھ شاعران ھند  برھمنان خود اغلب شكاك بوده
دفاع از یكتاپرستي خاصي سخن قاعدتًا دینداراني فعال ھستند، برخي از آنان، مانند كبیر و ویمنھ، در 

ویمنھ، شاعر قرن ھفدھم جنوب ھند، در باب زاھدان . گویند كھ از بسیاري قیود آزاد شده است مي
  :گوید مرتاض و زیارتھا و طبقات بھ تحقیر چنین مي

با این خاكستري كھ بھ تنت … !غسل قورباغھ! خواندن خر! گوشھ نشیني سگ با تفكرات درنا
ات فقط متوجھ بھ خدا باشد؛ در غیر این صورت، ھرخري  شوي؟ باید اندیشھ ھتر ميمالي چگونھ ب مي
خوانند مثل روسپیان ھستند كھ مردان  كتابھایي را كھ ودا مي… تواند مثل تو در كثافت غلت بزند مي

آیا  …كنند، و مطلقًا قابل فھم نیستند؛ اما علم پنھان خداوند مثل ھمسري نجیب است  را از راه بھ در مي
دوباره «اي بھ گردنت بیندازي  مالیدن خاكستر سفید بھ جام شراب بوي آن را خواھد برد؟ اگر رشتھ

چرا باید مدام بھ پاریاھا دشنام دھیم؟ آیا گوشت و خون آنان چون ما نیست؟ و … ت خواھد كرد؟ »زاد
زیركتر » دانم نمي من چیزي«آن كھ مي گوید… آن كھ در پاریاھا نفوذ دارد خود از كدام طبقھ است؟

  .از ھمھ است

اي كھ ھمواره یك طبقة روحاني بر آن فرمانروایي داشت  ایراد سخناني از این گونھ، آن ھم در جامعھ
ھند، بھ . العاده جالب توجھ است اي فوق نكتھ -اي برسد  بدون آنكھ بھ گویندة آن آسیب و صدمھ –

) اعتنا بودند ان بیگانھ كھ بھ االھیات بومي بيو شاید بھ علت فرمانروای(استثناي فشارھاي خارجي 
ھمواره از آزاداندیشیي برخوردار بوده است كھ از آزادي اروپاي قرون وسطي، كھ تمدنش بھ آن 

بستگي دارد، بمراتب بزرگتر و واالتر بوده است؛ برھمنان اقتدار خود را با بصیرت و نرمي و مدارا 
كردند، و  كاري فقرا تكیھ مي خود بر محافظھ» پندار درست«ن براي صیانت از دی. اند كرده اعمال مي

وقتي كھ زندقھ یا خدایان عجیب بھ طور خطرناكي رواج عام یافتند، برھمنان نخست . نومید ھم نبودند
طریق تساھل پیش گرفتند، ولي، بعدًا آنھا را در غارھاي ژرف عقیدة ھندو مستحیل كردند، در جامعة 

توزي و انشعاب در داخل جامعة ھندو  كمتر یا بیشتر تأثیري نداشت؛ الجرم، كینھخدایان ھندو یك خدا 
در ھند ھیچ خوني در راه . نسبتًا كم بوده است –بھ استثناي اختالفات شدید میان ھندوان و مسلمانان  –

عدم تساھل ھمراه با اسالم و مسیحیت ھم بھ ھند آمد؛ . دین ریختھ نشد، مگر بھ دست مھاجمان
براي خود بخرند؛ و پرتغالیھا، ھنگامي كھ گوآ را » كفار«خواستند بھشت را با خون  انان ميمسلم

  .را بھ ھند آوردند) انكیزیسیون(گرفتند، تفتیش افكار 
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اگر در این جنگل ایمانھا، پي عواملي بگردیم كھ سامان مشترك ھمة آنھا باشد، این عوامل را خواھیم 
رستش ویشنو و شیوا، ھردو؛ گرامي داشتن وداھا و برھمنان و گاو؛ ھمرأیي عملي ھندوان در پ: یافت

ھاي ادبي محض دارند، بلكھ كتابھاي مقدس ثانوي  قبول اینكھ مھابھاراتا و رامایانا، نھ فقط جنبة حماسھ
جالب اینكھ اصول جزمي ھند امروزه ھمان خدایان و اصول جزمي وداھا نیست، و . روند بھ شمار مي

تن و . یك معنا، نمایشگر چیرگي ھند در اویدي بومي بر آریاییھاي عصر ودایي است آیین ھندو، بھ
جان ھند از كشورگشایي بیگانگان، تاراجھا، و فقر آسیب دیده است، و از این شكستھاي سخت زمیني 

آیین بودا، بھ رغم عناصر اشرافیي كھ در آن بود، . بھ پیروزیھاي آسان اسطوره و تخیل پناه برده است
اي بیرون آمده باشد؛ معناي آیین بودا  مثل فلسفة رواقي، فلسفة بندگي بود، ولو آنكھ از دھان شاھزاده

این بود كھ ھر آرزو و تالشي را، حتي براي آزادي فردي یا ملي، باید رھا كرد؛ آرمان آن عدم 
ارا در تردید نیست كھ گرماي طاقت فرساي ھند آشك. مقاومت و سكون عاري از میل و طلب بود

آیین ھندو، از طریق نظام طبقاتي و تقید دایمي بھ طبقة . كند توجیھ عقلي این خستگي خودنمایي مي
مفھومات ذھني خدایانش را با مصطلحات غیر اخالقي بیان داشت، . روحاني، بھ تضعیف ھند ادامھ داد

دیري است بسیاري از از قبیل رسم قرباني انسان و رسم ساتي، كھ  –اي را  و قرنھا رسوم ستمگرانھ
نگاه داشت؛ زندگي را بھ صورت یك شر قھري تصویر كرد، جرئت را از  –اند  ملتھا آنھا را رھا كرده

ھاي زمیني را بھ پندار و خیال بدل كرد، و  میان برد و روح پرستندگانش را تیره و تار كرد؛ ھمة پدیده
  از این رھگذر فرق میان آزادي و بردگي، خیر و شر،

اكنون تباه شده و بھ شكل … دین ھندو«بھ زبان یك ھندوي دلیر، . و بھبود را از میان بردفساد 
» .پرستي و آیین تشریفاتیي درآمده است كھ در آن صورت و ظاھر ھمھ چیز است، و جوھرش ھیچ بت

ھند، ملتي كھ تا این حد پاي در بند روحانیون دارد و معروض تزاحم پارسایان است، با اشتیاق و 
  .یصبري چشم بھ راه عصر رنسانس، اصالح دیني، و عصر روشنفكري خویش استب

اندیشیم باید بھ دیدگاه تاریخي خودمان ھم توجھ داشتھ باشیم؛ ما غربیان ھم  اما ھنگامي كھ بھ ھند مي
روزگاري در قرون وسطي بودیم، رازوري را بھ علم، و روحانیت را بھ توانگر ساالري ترجیح 

توانیم دربارة این رازوران قضاوت كنیم، چون  ما نمي. شاید بازھم ھمین كار را بكنیم و  –دادیم  مي
معموًال قضاوتھاي ما در غرب بر شالودة تجربة جسمي ونتایج مادي مبتني است، یعني بر اصولي كھ 

شد اگر ثروت و قدرت و جنگ و كشورگشایي  چھ مي. براي پارساي ھندو نادرست و سطحي است
شد اگر این علم اتمھا و ژنھاي فرضي،  بود، و نھ در خور جان پختھ؟ چھ مي ھاي سطحي ميفقط پندار

اند، و مواد شیمیایي كھ  پروتونھا و سلولھاي غریب، و علم گازھا كھ شكسپیرھا را بھ وجود آورده
تر بود كھ از ھمھ نجیبتر، باور نكردنیتر، و سپنجی اند، فقط ایمان دیگري مي عیسي مسیح را سرشتھ

و این امر : بود؟ شرق، كھ از انقیاد و فقر بھ جان آمده، شاید روزي قدم بھ میدان علم و صنعت بگذارد
اند  ممكن است درست در ھمان ھنگامي باشد كھ فرزندان غرب، كھ از رھگذر ماشین و علم بیمار شده

یا در جنگ، شھرھا و در انقالبي پرآشوب  –و آن تھیدستشان كرده و این بھ سرابشان كشانیده است  –
ماشینھایشان را نابود كنند، و آنگاه كوفتھ، خستھ، و گرسنھ بھ خاك رو آورند، و براي خود ایمان 

رازورانة دیگري پدید سازند كھ بھ آنان در رویاروشدن با گرسنگي، ستم، بیدادگري و مرگ جرئت 
  .شوخ طبعي تاریخ را ھیچ كس ندارد. دھد
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 فصل نوزدھم

  

  جانزندگاني 

I - علم ھندي  

 –جبر  –سلسلة اعشاري  -» عربي«ارقام  –اندیشة ریاضي  –ستاره شناسان  –خاستگاه دیني آن 
مایھ  –علم بیھوشي  –جراحان  – پزشكان –طب ودایي  –شناسي  زیست –شیمي  –فیزیك  –ھندسھ 

  ھیپنوتیسم –كوبي 

اي مستقل و دنیایي  از آنجا كھ پیشھ: كار ھند در علم، ھم بسي دیرینھ سال است و ھم بسیار جوان
چون دین ھستة اصلي . است، جوان است، و از آن رو كھ علقة ثانوي روحانیان بود، سالخورده است

علم نجوم از پرستش : داد توسعھ یافت كھ بھ دین یاري مي زندگي ھندو بود، نخست آن دستھ علومي
اجرام سماوي و رصد بستن حركات آنھا رشد كرد، و مراد از آن نیز تعیین و تثبیت دقیق روزھاي 

جشن و قرباني بود؛ دستور زبان و فقھ اللغھ از این پافشاري شكوفا شد كھ ھندوان معتقد بودند ھر نماز 
ني مرده بیان شده باشد، باید از نظر متن و تالوت بھ نحو صحیح برگزار و دعایي، اگر چھ بھ زبا

  دانشمندان ھند ھم، . شود

. نجوم یوناني آزاد كرد] نفوذ[علم نجوم شاخة فرعي علم احكام نجوم بود، و آرام آرام خود را از زیر
بر شالودة علم یوناني استوار بود، و وراھھ میھیره، كھ تلخیص اثرش ) م ق  425در خدود ( سدھانتھا

است، بصراحت بستگیش را بھ یونانیھا » دستگاه كامل علم تنجیم طبیعي«داراي عنوان پرمعناي 
، كھ بزرگترین منجم و ریاضیدان ھندو بود موضوعات ظریفي چون معامالت آریبھط .كند تصدیق مي

را بھ نظم درآورد؛ كسوف و خسوف، انقالبین و ) عدد پي(; 60درجة دوم، خطوط مثلثاتي، و ارزش 
اشت، و با اعتدالین را تبیین و تشریح كرد، كرویت زمین و گردش شبانروزي آن را حول محور بیان د

فلك ستارگان ثابت است و «پیشگویي دلیرانة خود بر علم صر رنسانس پیشي گرفت و چنین نوشت كھ 
» .كند را ایجاد مي] ثوابت[زمین، با حركت وضعیش، طلوع و غروب روزانة سیارات و ستارگان 

یة آریبھط برھمگپت، كھ نامورترین جانشین اوست، دانش نجومي ھند را تنظیم كرد، اما با رد نظر
این مردان و پیروانشان تقسیم بندي بابلي افالك . دربارة حركت وضعي زمین مانع تكامل این علم شد

را بھ صور فلكي منطقةالبروج، با راه و رسم ھندي تطبیق دادند؛ تقویمي مركب از دوازده ماه، و ھر 
ھ آن افزودند؛ با دقت قابل و ھر پنج سال، یك ماه كبیسھ ب. ماه سي روز، و ھر روز سي ساعت ساختند

توجھي قطر ماه، گرفتھاي ماه و خورشید، وضع قطبین، وضع و حركت ستارگان بزرگ را محاسبھ 
نظریة » .كشد زمین بھ سبب قوة ثقلش ھمھ چیز را بھ خود مي«آنجا كھ در سدھانتھا نوشتند كھ . كردند

  .جاذبھ، اما نھ قانون آن، را بیان كردند

این محاسبات پیچیده را انجام دھند یك دستگاه ریاضي پدید آوردند كھ در ھمھ چیز، ھندیان براي آنكھ 
در میان اساسیترین بخشھاي میراث شرقي ما، . جز در ھندسھ، از دستگاه یونانیان عالیتر و بھتر بود

. و سلسلة اعشاري است، كھ این ھر دو از ھند، و با واسطة اعراب، بھ ما رسید» عربي«ارقام 
توان یافت،  مي) ق م 256حدود (اند در فرمانھاي سنگنبشتة آشوكا  خوانده» عربي«ي را كھ بغلط ارقام
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الپالس بزرگ و . و این تاریخ ھزار سال قبل از آن است كھ این ارقام در كتابھاي عربي دیده شود
  :گوید بلندمنش مي

صفي و ھم ارزش مطلق روش كارآمد بیان ھمة اعداد بھ كمك ده عالمت را، كھ ھر یك ھم ارزش و
دارند، ھند بھ ما داد؛ و این اندیشة ژرف و مھم اكنون براي ما آن قدر ساده است كھ ارزش حقیقي آن 

اما ھمین سادگي آن، و سھولت عظیمي كھ در ھمة محاسبات فراھم آوردند، باعث . گیریم را ندیده مي
؛ و ما عظمت این دستاورد بزرگ را شده است كھ علم حساب را در ردیف اول ابداعات مفید قرار دھد

ھنگامي درك خواھیم كرد كھ بھ یاد بیاوریم كھ نبوغ ارشمیدس و آپولونیوس، دو تن از بزرگترین 
  .مردان جھان باستان، از آن غافل مانده بود

مدتھا قبل از آنكھ سلسلة اعشاري در كتب اعراب و سوریھا دیده شود، آریبھط و برھمگپت آن را 
چین آن را از مبلغان بودایي گرفت؛ و گویا ابوعبداهللا محمدابن موسي خوارزمي، . اند شناختھ مي

 232یا بعد از  230تا  220یا بین ) [میالدي 850متوفي بھ سال (بزرگترین ریاضیدان عصر خود 
در  اروپادانیم كھنترین زمان استفاده از صفر در آسیا و  تا آنجا كھ مي. ، آن را بھ بغداد آورده است]ق  ه

ولین پیدایش رسد، و این سھ سال زودتر از ا میالدي مي 873یك سند عربي است كھ تاریخ آن بھ 
 گرفتند،شناختھ شدة آن در ھند است، ولي جملگي در این اتفاق دارند كھ اعراب این را ھم از ھند وام 

  .ھند بھ بشریت است آوردھاي كمیاب و كوچكترین و، در عین حال، با ارزشترین ھمة ارقام یكي از ره

، )»الجبر«(اما از نام عربي این علم  بخشیدند؛جبر را گویا ھندیان و یونانیان مستقل از یكدیگر تكامل 
بھ اروپاي باختري رسیده ) از ھند( شود كھ این علم از اعراب، ایم، معلوم مي پذیرفتھ] غربیھا[كھ ما 

پیشگامان بزرگ ھندي در این حوزه ھم، مانند نجوم، عبارت بودند از آریبھط، . است نھ از یونان
عالمت رادیكال، و بسیاري از ) میالدي 1114متولد بھ سال (گویا بھاسكره . برھمگپت، و بھاسكره

ي كمیت منفي را، كھ جبر بي آن ناممكن است، این مردان مفھوم ذھن. عالیم جبري را ابداع كرده است
را پیدا كردند؛ و در  2بھ وجود آوردند؛ براي یافتن جایگشتھا و تركیبات قواعدي آوردند؛ جذر عدد 

قرن ھشتم میالدي، معادالت نامعین درجة دوم را كھ تا ھزار سال بعد، یعني تا زمان اویلر، ناشناختھ 
دادند كھ  كردند، و بھ مسائل ریاضي ظرافتي مي اي بیان مي شاعرانھعلمشان را بھ شكل . بود حل كردند

  :باشد تر ھندو مي اي از جبر ساده این دو مسئلة زیر نمونھ. خاص عصر طالیي ھند است

كادمبھ نشستند؛ یك سوم بر گل سیلیندره؛ سھ برابر تفاضل ] درخت[یك پنجم یك دستھ زنبور بر شكوفة 
اي . رفت یك زنبور باقیمانده در ھوا اینسو و آنسو مي. جھ پرواز كردندآن تعداد بھ طرف شكوفھ كوت

اي محبوبم، ھشت یاقوت، ده زمرد، و ] مثال دیگر[… دلبر افسونگر، تعداد زنبورھا را برایم بگو
ام؛ و مجموع قیمتھاي این سھ  یكصد مروارید را كھ در گوشوار توست برایت بھ مقدار مساوي خریده

  .كمتر از نصف یكصد بود، اي زن خجستھ، بھاي ھریك را بھ من بگو نوع گوھر سھ عدد

گیري و ساختن محراب قضیة  روحانیان در اندازه. ھندیان در علم ھندسھ چندان توفیقي نیافتند
الزاویھ مربع وتر مساوري است با مجموع مربعات اضالع  كھ بنا بر آن، در مثلث قائم(فیثاغورس را 

  آریبھط، احتماًال تحت تأثیر. از میالد مسیح بھ ضابطھ درآوردندچند صد سال قبل ) دیگر

ALIGN="JUSTIFY"< یونانیان، مساحت مثلث، شبھ ذوزنقھ، و دایره را پیدا كرد و ارزش عدد
پیدا كرد، و از نظر دقت و صحت ھیچ محاسبة  3.1416نسبت قطر دایره بھ محیط آن را تا (» پي«

بھاسكره، گرچھ بھ صورت . در اروپا با آن برابر نبود) 1461- 1423(دیگري تا زمان پورباخ 
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 ـ  سوري«ناقص، در حساب دیفرانسیل پیشگام بود، آریبھط جدول جیبھا را تنظیم كرد و در رسالة 
   .تر بود شناختند پیشرفتھ یك شیوة مثلثاتي بھ وجود آورد كھ از آنچھ یونانیان مي» سدھانت 

. یزیكي آوردند كھ حاكي از شباھت آنھا با نظریات یوناني استھاي ف دو نظام اندیشة ھندي نظریھ
كناده، بنیادگذار فلسفة ویشیشیكھ، عقیده داشت كھ جھان از اتمھا تركیب شده، و این اتمھا بھ اندازة 

جینھا بر آن بودند كھ ھمة اتمھا از یك نوعند و با وجوه گوناگون تركیبشان . عناصر تعدد و تنوع دارند
كناده معتقد بود كھ نور و . آورند ـ این نظر با مكتب ذیمقراطیس نزدیكتر بود بھ وجود مي مواد مختلف

ھایي از یك جوھرند؛ اودینھ معتقد بود كھ ھر حرارتي از خورشید است؛ و واچسپتي،  حرارت گونھ
 .خورد شود و بھ چشم مي دانست كھ از مواد جدا مي نظیر نیوتن، نور را مركب از ذرات كوچكي مي

نت و فواصل موسیقي مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ و از نظر ریاضي  ھنديدر رساالت موسیقي 
 عرضھ شده كھ، بنابرآن، تعداد ارتعاشات، و بنابراین،» قانون فیثاغورس«محاسبھ شده است؛ و مفھوم 

شواھدي در . ، با طول زه میان نقطة اتصال و نقطة تماس نسبت معكوس دارد]یا، صوت[ارتفاع نت 
بردند كھ بھ شكل یك ماھي  دست است كھ دریانوردان ھندي در قرون اولیة میالدي قطبنمایي بھ كار مي

  .داد آھنیي بود كھ در یك ظرف روغن شناور بود و جھت شمال را نشان مي

!!!!!!!! ! !!! !!!!! !!! !!! !!!!!! !!! !! !! !!!!!! ! !! ! !!!!! !!! !!!!!!!!!!!•! !!! !!!!!! !! !! !! !!!! !! !! !!!!!!!!!!!

! ! !!!!! !!!! ! !!!!!!!!!! !Š!! !! !!!! !! !!! !! !!!!!!!! !!!! !!!! !! !! !!!! !Š!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!! !! !•!!! !! !!!!!

! !!!! !•! ! !!!!•! !!! !!!!! !! !•! !!!!! !!!! !!!! !!!!!!! ! !!!!!!!!!! !! !!!! !!!!! !!!!!!!!! !!!!! !!!!!!!!!!! !!! !! ! !!!

!!!!! !! !! !!!!!! !!!!! ! !!!!!!!!! !!!!!!!!! !!! !!!! !!! !!!!!! !!! !!!! !! !!!!!!!! !!!!!Š!!!!!!!!!! ! !! !!!!!!! !!!!!

!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!! !! !!!! !! ! !!!!! !!!!!!!!!!! !!!•! !!! !! !!!!•! !!!!!! !!•!!!! !!•!!! !!!•ž !!! !!!!!!!!!!!!!!

•š !!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!š !!!! !!!!!! !!!!! !!! ! !!Š!!!!!!•! !!! !!!! !!!! ! !!!!!!!! !! ! !! !!!!! !!•! !!! !!!!!! !!!

!! !!!!!!!! !!!! !!!!! !!!! ! !!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!! !!!!!! !!! !! ! !!!!! !!!! ! !!!!!!!! !! !! ! ! !!!!!!!!

Ž !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !! !! !!!!!!!! ! !!! !!!!!!!!!! !!!•15!!!!!!! !!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!! !!!! !!! ! ! !!! !! !! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!! !! !!!! !!!!!!! !! !! !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!! !! !!!! !! !! !!! !!

!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!

!!! !! ! !! ! !!!! !! ! !!•! ! !! !! !! !! !! !!!!! ! !!!! !!!•! !!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!!! ! !! !!!!!!•! !!! !! !!!!!

!!!! !! ! ! !!!!!!!•! !! !!!!! ! !!!!! !! !! ! !•! !!!! !!!! !!! !! !!!!!!!•!!!!!•! !! ! !Š! !! !•! !!!!!!!! !•!!! !!! !!!!!•!!! !!!!•!

! !!! !! ! !!! !! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!•!!!! !! !!! !!!!!

مفھوم نادرستي از قلب طبیبان پیش از عصر مسیحیت در ھند نیز مانند ارسطو . داد، وصف كردند
دانستند و براین فرض بودند كھ اعصاب از سوي  داشتند، چھ آن را جایگاه و عضو آگاھي انسان مي

ھاي معدي، تبدیل  ولي فرایندھاي گوارش، یعني اعمال متفاوت عصاره. رود قلب بھ باال و پایین مي
 –) م ق 500در حدود (آتریھ .فھمیدند كیموس بھ كیلوس، و تبدیل این بھ خون را بسیار خوب مي

براین نظر بود كھ تخم والدین مستقل از تن والدین است،  –دوھزار و چھارصد سال پیش از وایسمان 
آزمودن مردي را، بھ عنوان شرط الزم . و بھ شكل كوچك، تمام سازوارة والدین را دز خود دارد

ج با دختراني كھ مبتال بھ سل، صرع، كردند؛ و قانون نامة مانو از ازدوا ازدواج مردان، توصیھ مي
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 500مكاتب طب ھندي در . دارد برص، سوء ھاضمة مزمن، بواسیر، یا پرچانگي ھستند بر حذر مي
كردند كھ، در  م نظارت بر والدت را، با جدیدترین سبك موافق با االھیات، با این نظریھ تنظیم مي ق

رشد جنین را با دقت بسیار وصف . كن استطي دوازده روز دورة خونریزي ماھیانھ، آبستني نامم
ماند، و مدعي بودند كھ  شدند كھ نوع پسر یا دختر بودن جنین مدتي نامعین مي كردند؛ و یادآور مي مي

  . توان با غذا یا دوا جنسیت جنین را تغییر داد در برخي از موارد مي

در این ودا فھرستي از بیماریھا و شود؛  آغاز مي» ودا - اثروه «گزارشھاي ھندو دربارة علم پزشكي با 
طب اصوال بھ عنوان دستیار جادو پدید . اي از افسون و اوراد ذكر شده است عالیم آنھا، ھمراه با توده

داد و آنھا را براي كمك بھ فرمولھاي  شفا دھنده وسایل زمیني درمان را مورد مطالعھ قرار مي: آمد
كیة او براین اسباب و علل دنیایي زیادتر شد و از ورد با گذشت زمان، ت. گرفت روحانیش بھ كار مي

اي ھم داشت بھ  افزوده» ودا -اثروه«. جادویي ھم، مانند روشھاي متكي بھ روانشناسي ما، كمك گرفت
نظمي در  در این كھنترین نظام طب ھندي بیماري را بھ بي). یا علم طول عمر(» ودا –آجور «نام 

دادند، و درمان را با گیاھان دارویي و افسون  نسبت مي) غم، و خونھوا، آب، بل(یكي از چھار خلط 
بسیاري از تشخیصھا و درمانھاي این نظام ھنوز ھم در ھند معمول است، و با . كردند توصیھ مي

نام بیش از ھزار گونھ » ودا-ریگ«در . انگیزد توفیقي ھمراه است كھ گاه رشك طبیبان غربي را برمي
حتي در ادوار . داند است، و ھمین كتاب آب را بھترین درمان بیشترین امراض مياز این گیاھان آمده 

كردند كھ  ھایي زندگي مي ودایي طبیبان و جراحان، از پزشكان جادوگر مجزا بودند، و در خانھ
  .كاشتند گرداگرد آنھا را باغھایي گرفتھ بود كھ در آنھا گیاھان دارویي مي

م، و چركھ، كھ در قرن دوم میالدي  سوشروتھ، در قرن پنجم ق: پزشكان برجستة ھندي عبارتند از
سوشروتھ استاد طب دانشگاه بنارس بود و دربارة نظام تشخیص و درمان كتابي بھ زبان . زیست مي

در كتابش از جراحي، . سانسكریت نوشت، كھ مفردات آن را از استادش دنونتري اخذ كرده بود
. كند غذیھ و بھداشت نوزاد، و آموزش پزشكي مشروحًا بحث ميمامایي، پرھیز، استحمام، دارو، ت

او بھ . شود طب را تألیف كرد كھ ھنوز ھم در ھند از آن استفاده مي) یا دانشنامة(چركھ كتاب سمھیتا 
باید بیمارانتان را «: آموخت كھ كمابیش بھ مفھوم سوگند بقراطي نزدیك است شاگردانش سوگندي مي

راي رسیدن بھ جیفة دنیایي، بلكھ تنھا براي خیر انسانھاي رنجور درمان كنید، و نھ براي خودتان، نھ ب
  تر از این دو،  كم آوازه» .بدین گونھ برھمھ برتري یابید

است، كھ صد سال پیش از ھاروي، در كتاب قطوري كھ دربارة ) 1550(دارد، و دیگري بھاوه میسره
برد، و جیوه را براي بیماري نوظھور  ام ميتشریح و فیزیولوژي و طب نوشتھ، از گردش خون ن

  .این بیماري را پرتغالیھا بھ عنوان بخشي از میراث اروپا بھ ھند برده بودند. كند سیفیلیس تجویز مي

سوشروتھ بسیاري از اعمال جراحي، مثل آب مروارید، فتق، درآوردن سنگ، سزارین، و مانند اینھا، 
شتر، سوند، فورسپس، میل، و سپكولوم براي مھبل و مقعد را ابزار جراحي، از قبیل انواع ن 121و 

او، بھ رغم منع برھمنان، مدافع تشریح اجساد بود و آن را در تربیت جراحان ضروري . دھد شرح مي
اي پیوند زد؛ بر اثر  او اولین كسي بود كھ قسمتھایي از پوست بدن را بھ گوش پاره شده. دانست مي

گاریسن . بود كھ رینوپالستي، یا جراحي ترمیمي بیني، بھ طب جدیدرسیدكارھاي او و اخالف ھندیش 
» .دادند ھندیان قدیم تقریبًا ھمھ گونھ عمل مھمي را، بھ استثناني بستن شریانھا، انجام مي«: گوید مي

انداختند؛ انواع  دادند؛ شكستگیھا را جا مي كردند؛ جراحیھاي درون شكم را انجام مي دست و پا قطع مي
سوشروتھ اصول دقیقي براي مقدمات جراحي وضع كرد؛ پیشنھاد . آوردند سیر و فیستول را در ميبوا

او براي استریل كردن زخم، از طریق دود دادن با مواد گندزدا، یكي از كھنترین كوششھاي شناختھ 
سوشروتھ و چركھ ھردو كاربرد شرابھاي طبي . شده در جراحي مطابق با روشھاي ضدعفوني است
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میالدي دو جراح جمجمة یك پادشاه  927در سال . كنند براي ایجاد بیحسي در برابر درد ذكر ميرا 
ھندي را با متھ سوراخ كردند، و با استفاده از دارویي بھ نام سموھیني او را در ھنگام عمل بیحس 

   .ردندك

شمارد، و براي كشف آنھا تشخیص از طریق مشاھده، لمس با دست،  بیماري بر مي 1120سوشروتھ 
 1300اي بھ تاریخ  گرفتن نبض در رسالھ. كند و گوش دادن بھ صداھاي بدن بیمار را توصیھ مي

تجزیة ادرار روش مطلوب تشخیص بیماري بود؛ مشھور بود كھ پزشكان . میالدي وصف شده است
در زمان یوان چوانگ . وانند ھر مریضي را فقط با دادن اندكي از قارورة او درمان كنندت تبتي مي

شد؛ اما اگر  شد؛ غالبًا بیمار در این فاصلھ خوب مي معالجة پزشكي با یك روزة ھفت روزه آغاز مي
اك حتي آن موقع ھم در مصرف دارو امس. كردند یافت، آن وقت از دارو استفاده مي بیماري ادامھ مي

كردند؛ بیشتر بھ پرھیز، انواع استحمام، انواع تنقیھ، انواع بخور، انواع تزریفات میزراھي و  مي
پزشكان ھندي، خصوصًا، در . كردند مھبلي، و خونگیري با زالو انداختن یا از طریق حجامت تكیھ مي

اروپایي برتري  درست كردن انواع پادزھر مھارت داشتند؛ آنان در درمان مارگزیدگي ھنوز بر اطباي
   550كوبي، كھ پیش از قرن ھجدھم در اروپا ناشناختھ بود، در سال  مایھ. دارند

میالدي در ھند شناختھ شده بود؛ مؤید این امر البتھ متني منسوب بھ دنونتري، یكي از كھنترین اطباي 
زوھا را در قسمت بین بگیرید، و با آن با..  .مایع آبلھ را با نوك نشتر از روي پستان گاو«: ھندي است

» .شود شانھ و آرنج نشتر بزنید تا خون بیاید، بعد، آن مایع را با خون بیامیزید، تب آبلھ ایجاد مي
كردند كھ بھ  پزشكان كنوني اروپا معتقدند كھ براھمھ جدایي طبقات را از یكیدیگر از آن رو تجویز مي

تورات كارھاي بھداشتي كھ سوشروتھ و مانو عوامل نامرئي ناقل بیماري معتقد بودند، بسیاري از دس
كردند دال بر این بود كھ گویا آنھا آنچھ را ما امروزیھا ـ كھ عاشق لغات نو براي چیزھاي  توصیھ مي
رود كھ ھیپنوتیسم نیز، بھ  احتمال مي. دانستند نامیم مسلم مي ـ نظریة میكروبي بیماري مي  كھنھ ھستیم

اینان نیز مثل مصریان و یونانیان، اغلب بیماران را بھ . پدید آمده باشدعنوان درمان، در میان ھندیان 
درمان [انگلیسیھایي كھ ھیپنوتراپي . درمان كنند» خواب معبد«بردند كھ با الغاي ھیپنوتیك یا  معابد مي

 بیشك اندیشة خود، و«ـ   برید، اسدیل و الیستن  را در انگلستان معمول ساختند ـ] از راه ھیپنوتیسم
  ».ھایشان را از تماس با ھند گرفتھ بودند برخي از تجربھ

آید كھ علم پزشكي در ھند پیشرفت سریعي داشتھ، و سپس، در  از تصویر كلي طب ھندي چنین برمي
دانیم  ما نمي. آمیز پیشرفت كرده است طي قرون متمادي، حركت آن كند شده و بھ صورت احتیاط

. یون یونانند، و متقابال، یونان تا چھ حد مدیون آنان استآتریھ، دنونتري، و سوشروتھ چقدر مد
طبیبان و جراحان ھندي، بحق مشھور بھ تفوق علمي و حذاقت «گوید، در زمان اسكندر  گاریسن مي

. اند كھ حتي ارسطو ھم مدیون ھندوھا بوده است پژوھان بر این عقیده و برخي از دانش» .پزشكي بودند
مشكل بتوان گفت كھ طب ھندي چقدر مدیون : راب نیز بھ ھمین گونھ استوضع دربارة ایرانیان و اع

از یك سو . اطباي بغداد است، و از طریق آنان ھم از میراث طب بابلي خاور نزدیك استفاده كرده است
برخي از درمانھا، مثل كاربرد افیون و جیوه، و چند روش تشخیص بیماري، مثل گرفتن نبض، گویا 

بینیم كھ ایرانیان و اعراب در قرن ھشتم میالدي  رفتھ است؛ و از سوي دیگر مياز ایران بھ ھند 
. كنند تلخیصھاي ھزارسالة رساالت سوشروتھ و چركھ را بھ زبانھاي فارسي و عربي ترجمھ مي

الرشید، خلیفة مشھور بغداد، تفوق طب و علم ھندي را پذیرفت، و اطباي ھندي را بھ بغداد فرا  ھارون
رسد كھ اروپاي  لرد امتیل بھ این نتیجھ مي. ر آن شھر بیمارستانھا و مدارس طب دایر كنندخواند تا د

چھ . قرون وسطي و جدید نظام طب خود را مستقیمًا بھ اعراب، و با واسطة آنھا بھ ھند مدیون است
ھ و در ترین علوم، یعني علم پزشكي، ھم با دیگر علوم قدمتي یكسان داشت ثبات بسا كھ شریفترین و بي

  سومر، 
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II - شش دستگاه فلسفة برھمني  

 –مفھوم ذھني درست پنداري  –اشكال  –دانشمندان آن  –سھم برجستة آن  - قدمت فلسفة ھندي 
  مفروضات فلسفة ھندي

تقدم ھند در فلسفھ روشنتر از طب است، گرچھ خاستگاھھاي فلسفھ ھم در پردة ابھام است، و ھر 
فلسفة یوناني » موجود«برخي از اوپانیشادھا از ھر شكل . خواھد بوداي خود در حد یك فرضیھ  نتیجھ

كھنترند؛ و گویا فیثاغورس، پارمنیدس، آناكسیمنس، ھراكلیتوس، آناكساگوراس، و امپدوكلس نھ فقط 
باوري بر آن است كھ  اي از شكاكیت و طبیعت مقدم بر فلسفة غیر دیني ھندیان است، بلكھ صبغھ

ما ناگزیریم كھ «ویكتور كوزن معتقد است كھ . جایي جز از ھند نشئت گرفتھ باشدرساند كھ پایھ از  مي
بھ اغلب احتمال، ھیچ یك از » .در این گھوارة نژاد بشري، سرزمین بومي برترین فلسفھ را ببینیم

  .تمدنھاي شناختھ شدة كنوني پدیدآورندة ھیچ یك از عناصر تمدن نیستند

فلسفھ براي ھندیان زینت یا سرگرمي . بھ گرمي ھند نبوده است اما در ھیچ جاي دیگري شور فلسفھ
نیست، بلكھ یك دلبستگي بزرگ و راه و رسم خود زندگي است؛ و در ھند ھمان ارج و قربي نصیب 

كدام ملت دیگري ھیچ گاه بھ . شود كھ در غرب دولتمندان یا اھل عمل از آن برخوردارند فرزانگان مي
نھا برپا كند و، در آن، رھبران مكاتب فلسفي رقیب را، ھمچون این فكر افتاده است كھ جش

گالدیاتورھاي روم قدیم كھ با ھم دست و پنجھ نرم مي كردند، بھ بحث و جدل وا دارد؟ در اوپانیشادھا 
خوانیم كھ چگونھ شاه ویدیھھ، بھ عنوان بخشي از یك جشن دیني، روزي را بھ مناظرة فلسفھ میان  مي

اختصاص داد؛ شاه بھ برنده ھزار ) ھند است آسپاسیايكھ (ولھ، آرتھ باگھ، و گارگيوالكیھ، اس یاجنھ
در ھند براي معلم فلسفھ راه معمول این . ھاي فراوان زر وعده داد، و وفا ھم كرد رأس گاو ، و سكھ

رفت كھ بھ جاي آنكھ از صنعت چاپ براي  یس كند نھ اینكھ كتاب بنویسد؛ از او انتظار ميبود كھ تدر
رو شود و بھ مناظره بپردازد؛ و از مكاتب دیگر دیدار  حملھ بھ مخالفین خود استفاده كند با آنان روبھ

تشان را اي، چون شنكره، قسمت بیشتر وق كند و بھ جدال و پرسش آنان تن دردھد؛ فیلسوفان برجستھ
بنابر گزارشھاي فیلسوفان، گاھي شاھان ھم، با تواضعي كھ در . گذراندند در چنین سفرھاي معنوي مي

آن كس كھ از یك مناظرة . كردند خور شاھي در حضور فیلسوفي است، در این مباحثات شركت مي
  آمد مردم او را قھرماني بزرگ بھ شمار حیاتي پیروز بیرون مي

  .كردند ھمچون سرداري كھ از فتوجات خونین جنگ آمده باشد، تجلیل ميآوردند و از او،  مي

 –بینیم  نمونة ھندي را مي»مكتب فلسفة«در یكي از نقاشیھاي مربوط بھ قرن ھجدھم راجپوتھا یك 
استاد زیر درختي بر فرشي نشستھ است، و شاگردانش روبھ روي او دوزانو روي چمن قرار 

خورد، زیرا تعداد معلم فلسفھ در ھند، بھ  بایست ھمھ جا بھ چشم مي ھایي مي چنین صحنھ. اند گرفتھ
ھرگز ھیچ كشور دیگري اینھمھ مكاتب فكري نداشتھ . اندازة بازرگانان در سرزمین بابل فراوان بود

خوانیم كھ دربارة روان، شصت و دو نظریة متمایز در میان  در یكي از گفتارھاي بودا مي. است
این ملتي كھ بھ اعال درجھ فیلسوف است، بیش «:گوید كنت كایسرلینگ مي. یج بودفیلسوفان زمان او را

  ».ھاي سانسكریت دارد از مجموع زبانھاي یوناني، التین، و آلماني، براي افكار فلسفي و دیني واژه

شد، و نھ از راه كتاب، از این رو كھنترین شكلي كھ از  چون اندیشة ھندي سینھ بھ سینھ نقل مي
ھاي سخنان كوتاھي است كھ معلم یا  یعني رشتھ» سوتره«ھاي مكاتب گوناگون بھ ما رسیده،  نظریھ

اند، و این دستاویزي نبود كھ او اندیشة خود را بھ دیگران توضیح  كرده شاگرد آنھا را یادداشت مي
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برخي  ھاي موجود تاریخھاي متفاوتي دارند، قدمت این سوتره. دھد، بلكھ كمكي بھ حافظة خود او بود
ھا  رسد؛ سوتره میالدي مي 1400رسد و برخي ھم بسیار متأخر است و بھ  میالدي مي 200از آنھا بھ 

در تمام موارد بسیار جدیدتر از آن سنن فكریي است كھ بدین شكل خالصھ شده است، زیرا ریشة این 
بودا بھ جھان آمد، مكاتب فلسفھ بھ قدمت بوداست، برخي از آنھا، مثل سانكیھ، احتماًال ھنگامي كھ 

  .كامًال جا افتاده بود

یكي دستگاھھاي آستیكھ یا : كنند ھندیان تمام دستگاھھاي فلسفة ھندي را بھ دو مقولھ تقسیم مي
یش از این دستگاھھاي ناستیكھ را كھ بیشتر از آن پ ).نفیي(نیستیك، و دیگري ناستیكھ یا )اثباتي(ھستیك

اما نكتة عجیب اینكھ این دستگاھھا را بھ این . ایم چاروا كھ، بوداییھا، و جینھا بود مورد بحث قرار داده
داشتند یا آن را  گفتند كھ در وجود خدا تردید روا مي دلیل ناستیكھ، یعني دیگر پندار یا نیھیلیست، نمي

خواندند كھ در مرجعیت وداھا شك  ، بلكھ آنھا را از آن رو ناستیكھ مي)كردند كھ مي(كردند انكار مي
بسیاري از دستگاھھاي فلسفي آستیكھ ھم . گرفتند اش مي كردند یا ندیده داشتند یا آن را انكار مي روا مي

اند،  خوانده» اردرست پند«كردند؛ اما با اینھمھ آنھا را آستیكھ یا  در وجود خدا شك یا آن را انكار مي
پذیرفتند؛ و چون اصول بنیادي جامعة  چھ اینھا لغزش ناپذیر بودن كتابھاي مقدس و اصل طبقاتي را مي

  كردند، ھرچند خدا را ھم انكار كرده باشند، باز پیش سنتي ھندو را تصدیق مي

كتابھاي مقدس باز چون دست مفسران در تفسیر . روي اندیشة آزاد این مكاتب سد و بندي وجود نداشت
از این رو، براي . توانستند در وداھا بیابند خواستند مي اي را كھ مي بود، اصحاب جدل زیرك ھر نظریھ

بایست یك اصل را رعایت كنند، كھ آن ھم بھ رسمیت  آنكھ از نظر معنوي درخور احترام باشند، مي
آمد  ، پس رد آن خیانت بھ شمار ميشناختن طبقات بود؛ چون نظام طبقاتي پایة حكومت واقعي ھند بود

كشید، در نتیجھ، فیلسوفان ھند بسیار بیش از  و قبول آن ھم پرده بر بسیاري از گناھان فرو مي
ھمتاھاي خود در مكتب مدرسي اروپا از آزادي برخوردار بودند، گرچھ شاید این آزادي كمتر از 

  .رنسانس بود آزادي اندیشمندان جھان مسیحیت عھد پاپھاي روشنفكر دورة

اند كھ ھر  ھاي درست پندار ھستیك، شش دستگاه چنان برجستھ)»بینش«( درشنھ از دستگاھھا یا
مكتب ] شش[كرد، خود را بھ این یا آن یك از این  اندیشندة ھندي كھ مرجعیت برھمنان را تصدیق مي

روند، و  ھر شش دستگاه فرضیات مسلم خاصي دارند كھ بنیادھاي اندیشة ھندي بھ شمار مي. بست مي
وداھا وحي آسماني ھستند؛ استدالل، از نظر ھدایت بھ واقعیت و حقیقت، كمتر : آنھا عبارتند از اینكھ

براي پذیرندگي معنوي  از ادراك بیواسطھ و شھود فردي، كھ با ریاضت كشیدن و سرسپردگي بھ استاد
بیني بخوبي آماده شده باشد، قابل اعتماد است؛ و مقصود از دانش و فلسفھ بھ فرمان درآوردن  و باریك

جھان نیست، بلكھ رھا شدن از آن است؛ و مقصد اندیشھ آزاد شدن از رنج آرزوي بھ كام نرسیده است 
ھایي است كھ انسانھا چون ھرگاه از  ا فلسفھاینھ. دھد كھ از راه رھایي از خود آن كام و آرزو دست مي

  .آورند شوند بھ آنھا رو مي جاه طلبي، تالش، ثروت، پیشرفت، و كامیابي خستھ مي

  نظام نیایھ-1

  منطقي ھندي

زیرا نظم زماني این شش دستگاه نامعلوم است، و اینھا در تمام مفردات (در نظم منطقي اندیشة ھندي 
اي از نظریة  مجموعھ] یا» نیایھ«[گاه فلسفي از این شش دستگاه برھنمي اولین دست) بنیادي ھمزمانند

اي  یعني حجت، یعني راھي كھ ذھن را بھ نتیجھ »نیایھ«. منطقي است كھ بیش از دو ھزاره دوام دارد
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ھیچ یقیني بھ گئوتمھ نامي نسبت  است كھ آن را بي» نیایھ سوتره«معروفترین متن نیایھ، . كند داللت مي
  .اند م تا قرن اول میالدي دانستھ دھند و زمان او را ھم، بھ اختالف، از قرن سوم ق مي

كند كھ ھدفش از تحریر كتاب حصول بھ نیروانھ است،  گئوتمھ، مثل ھمة اندیشندگان ھندي، اعالم مي
رھایي از چنبر كام، كھ در اینجا بایدبا تفكر روشن و منطقي بھ آن رسید؛ اما ما در این امر شك یعني 

او این بود كھ بھ زورآزمایان سرگشتة مناظرات فلسفي ھند دلیل و راھنمایي   داریم، چھ نیت سادة
مغالطات  او براي آنان اصول احتجاج را تنظیم كرد؛ فنون جدل را نشان داد؛ و فھرست. عرضھ كند

او ھمچون ارسطو جویاي ساخت استدالل در قیاس صوري است، و معماي . مشھور اندیشھ را آورد
اي عملي او مثل ویلیام جیمز و جان دیوئي بھ شناسایي و اندیشھ چون ابزارھ یابد؛ مي حكم را در اوسط

. آمیز باید آزمود كند، كھ توانایي آنھا را در ھدایت بھ عمل توفیق و اندامھاي نیاز و ارادة انسان نگاه مي
گوید ھرگاه كسي، شرط احتیاط بھ جا  او مردي واقعپرداز است، و با این تصور افراطي كھ مي

ظاھرًا ھمة . ي نداردنیاورده، جھان را ادراك نكند، ھستي جھان از میان خواھد رفت، سروكار
دستاوردي كھ بھ ھند داد یك . پیشینیان گئوتمھ در نیایھ ملحد بودند، و اخالفش ھم ھمھ معرفتشناس شدند

  .اي غني از مصطلحات فلسفي بود پژوھش و اندیشھ، و نیز مجموعھ» ارغنون«

  نظام ویشیشیكھ -2

  ذیمقراطیس در ھند

كھ بھ معني  ،»كناده«ازنام . ھم ذیمقراطیس آن است ھمان طور كھ گئوتمھ ارسطوي ھند است، كناده
باتمام دقتي . اي تخیل تاریخي باشد شود كھ او شاید ساختة افسانھ است، چنین استنباط مي» اتم خوار«

م و پس از  ق 300اند كھ پیش از  گفتھ: كھ شده، ھنوز زمان تنظیم سیستم ویشیشیكھ معلوم نشده است
در نظریة : معني جزئیت است نام این سیستم از ویشیشھ گرفتھ شده است كھ بھ. میالدي نبوده 800

كناده، جھان پر از چیزھاي گوناگون است، اما ھمة آنھا، از یك نظر، تركیبات محض اتمھا ھستند؛ 
اش در اینجا یكسره  كناده، كھ اندیشھ. روند مانند و از میان نمي شوند، اما اتمھا مي اشكال دیگرگون مي

چیزي وجود ندارد، و اتمھا نھ بھ ارادة خدایي » الاتمھا و خ«گوید كھ جز  مشابھ ذیمقراطیس است، مي
آیند كھ ادریشتھ یعني  ھوشمند، بلكھ بھ واسطة یك نیروي غیر شخصي یا قانوني بھ حركت در مي

شود، شارحان بعدي سیستم  محافظھ كار مي) رادیكال(از آنجا كھ بچة آدم بنیادگرا. است» نادیدني«
تواند بھ كیھان نظم و وحدت بدھد،  د كھ چگونھ یك نیروي كور ميتوانستند دریابن ویشیشیكھ ھم، كھ نمي

در كنار جھان اتمھا یك جھان روانھاي كوچك قرار دادند، و خداي ھوشمندي را ھم بر این دو ناظر 
  .بسیار كھن است» ھماھنگي ازلي الیبنیتز«) نظریة. (كردند

  نظام سانكیھ -3

 –مقصد فلسفھ  –ذھن و روان  –تن  –روح  –ایدئالیسم  –حاد ال –تكامل  –مابعدالطبیعھ  - آوازة بلند آن
  تأثیر سانكیھ

پروفسور » .پرمعناترین نظام فلسفي است كھ ھند پدید آورده است«گوید این  یكي از مورخان ھندي مي
براي نخستین «شود كھ  گاربھ، كھ بیشتر عمرش را وقف تحقیق در سانیكھ كرده است، چنین متذكر مي

یخ جھان، در تعلیم كپیلھ استقالل كامل و آزادي جان بشري، و یقین كامل آن بھ نیروھاي بار در تار
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و شاید كھنترین ھمة نظامھاي فلسفي » بینش«سانكیھ كھنترین این شش » .خویش، نشان داده شده است
دانیم، جز اینكھ سنت ھندي، كھ چون بچھ مكتبیھا تاریخھا را تحقیر  خود كپیلھ چیزي نمي از .است
  .دھد م بھ او نسبت مي كند، بنیادگذاري فلسفة سانكیھ را در قرن ششم ق مي

وي اساس فلسفة خود را تقریبًا بھ شیوة طبي آغاز . كپیلھ ھم واقعپرداز بود و ھم پیرو مكتب مدرسي
از میان … مقصد كامل انسان«دارد كھ  سفھ را در اولین سخن كوتاھش چنین عرضھ ميكند واین فل مي

او آن كوششي را كھ براي رھایي از رنج بھ دستاویزھاي جسمي متوسل » .بردن كامل الم است
كند، و با تردستي و نیرنگي منطقي بر كلیة آراي گوناگوني كھ در این  شود نادرست دانستھ، رد مي مي

گذارد تا دستگاه فلسفي مابعدالطبیعي  كشد؛ آنگاه خود قدم پیش مي ھ شده خط بطالن ميزمینھ عرض
 سنجشنام این نظام از شمارش و . ھاي موجز و مختصر و نامفھوم بسازد خویش را با یك رشتھ سوتره

او این . ج واقعیت گرفتھ شده است كھ، بنا بھ قضاوت كپیلھ، جھان از آنھا ساختھ شده استبیست و پن
  كند كھ شاید در طرح زیر روشن شود، یا ذات را در یك نسبت پیچیده تنظیم مي واقعیتبیست و پنج 

، یعني آن اصل مادي كلي كھ از راه )»مایة ازلي«یا» تولید كننده«، »پراكریتي«(= جوھر : الف) 1(
  ھایش،یعني از طریق تحول و تكامل نیروھایش»گونھ«برشكفتن 

  :سازد را مي» بودي«

ھایش عناصر  ، یعني نیروي ادراك كھ آن ھم با برشكفتن، یعني تحول گونھ)»بودي«(ھوش  - 1) 2(
  :سازد ھایش عناصر و موارد زیر را مي گونھ

3.I - پنج عنصر لطیف، یا نیروھاي حسي جھان دروني:   
   بینایي، -4.1
   شنوایي، -5.2
   بویایي، -6.3
   چشایي، و -7.4
  .) سازند را مي) 24(تا ) 10(ذاتھايبا ھمكاري یكدیگر ) 8(تا) 1(ذاتھاي ( بساوایي  -8.5
9.II - نیروي فھم و ادراكمنش ،   

III -  است) 8(تا ) 4(متناظر با ذاتھاي (پنج اندام حسي:(  

  چشم، - 1) 10(

  گوش، - 2) 11(

  بیني، - 3; 9;&9&)12(

  وزبان،  - 4) 13(

  .پوست - 5) 14(

&9&;9;IV - پنج اندام كردار:  
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  حنجره، -1; 9)15(

  دست، -2; 9) 16(

  پا، - 3; 9&)17(

  جھاز دافعھ، و - 4) 18(

  .اندامھاي تناسلي -5; 9)19(

9;V - پنج عنصر درشت جھان بیروني:  

  اثیر، -1; 9)20(

  ھوا، -2; 9)21(

  آتش و نور، -3; 9)22(

  آب، و  -4; 9) 23(

  .خاك -5; 9)24(

تواند كاري  ، یعني یك اصل رواني كلي كھ اگرچھ خود نمي)]شخص(، »پوروشھ«[روح : ب.25
ھاي او را بھ  كند، و نیروھاي تكاملي یا گونھ اش مي بخشد و زنده بكند، بھ پراكریتي جان مي

   .انگیزد كوشش برمي

م ذھن و نفس ھم مانند عال: گرایي باشد رسد كھ این نظام صرفًا مبتني بر ماده در آغاز چنین بھ نظر مي
عالم جسم و ماده یكسره تحولي است كھ با وسایل طبیعي صورت گرفتھ باشد؛ و وحدت و پیوستگي 

در . رود عناصر است كھ در جریان تكوین و فساد ابدي از مراتب اسفل بھ مراتب اعال و بالعكس مي
بینایي، (اي  وظیفھ) »خود«(ه نیاز سازوار: شود ھاي المارك دیده مي اندیشة كپیلھ پیش ھشدار گفتھ

چشم، گوش، (آورد، و این وظیفھ ھم عضو خاصي را  را پدید مي) شنوایي، بویایي، چشایي، و بساوایي
نھ در این نظام میان جھان آلي و غیر آلي، میان نبات و حیوان، یا میان عالم ). بیني، زبان، و پوست

ھندي چنین تمایز حیاتي وجود دارد؛ اینھا ھمھ  حیوان و عالم انسان فرقي ھست، و نھ در ھیچ فلسفة
. باشند ھاي چرخ تكامل و زوال، تولد و مرگ و تولد دوباره مي ھاي یك زنجیر حیات، و پرده حلقھ

خلوس، : شود، و آن سھ نیرو عبارتند از  جریان تكامل، جبرًا توسط نیروي فعال سھ گونھ مقدر مي
چنین نیست كھ از این نیروھا بھ سود تكامل و بھ زیان زوال جانبداري شود؛  .كورفعالیت، و جھالت 

یعني، برشكفتن را پس از زوال، و زوال را پس از [بلكھ، بھ صورت تسلسل یكي را پس از دیگري 
توان بھ كردار آن جادوگري مانند كرد  این تسلسل را مي –د آورن پدید مي] برشكفتن و تحول، الي آخر

گذارد، و این  آورد، و باز آنھا را سرجاي اولشان مي كھ از درون یك كاله چیزھاي بیشمار بیرون مي
ھر حالت تكامل، چنانكھ ھربرت سپنسر متذكر شده است، گرایشي در خود . كند كار را مدام تكرار مي

  .زوال بپیماید، گویي این زوال بخش مكمل مقدر و فرجام آن تكامل استخواھد راه  دارد كھ مي

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



كپیلھ، مانند الپالس، براي تفسیر و توضیح آفرینش یا تكامل استمداد از یك خدا را ضروري 
دانست؛ ھیچ عجیب نیست كھ در میان این ملت، كھ از ھمة ملتھاي دیگر دیندارتر و فلسفیتر است،  نمي

آشكارا وجود » سانكیھ«بسیاري از متنھاي . بیابیم كھ خدا جایي در آنھا نداشتھ باشد ھایي دینھا و فلسفھ
؛ آفریننده »آید چیزي از ھیچ پدید نمي«پذیر نیست، زیرا  كنند؛ آفرینش درك یك ذات باري را انكار مي

یسد یك ذات كھ بنو) درست مثل اینكھ ایمانوئل كانت بود(كپیلھ بھ این خرسند بود . و آفریده یك چیزند
زیرا ھرچھ ھست یا باید : گوید این شكاك زیرك مي. توان با خرد انساني نشان داد باري را ھرگز نمي

  مجبور باشد یا 

خدا اگر وجودي كامل است كھ نیازي بھ آفریدن جھان ندارد، . تواند ھیچ یك از این دو باشد و خدا نمي
توانست  ود و نیروھاي خدایي داشت، احتماًال نمياگر خدا نیك ب. و اگر ناقص است كھ دیگر خدا نیست

توجھ بھ این نكتھ . جھاني بیافریند كھ تا این حد ناقص، و پر از رنج، و مرگ ھم در آن حتمي باشد
كنند، و بندرت بھ آزار یا  آموزنده است كھ اندیشمندان ھندي با چھ آرامشي دربارة این مسائل بحث مي

ترین  دارند كھ در زمان ما فقط مباحثات پختھ ناظره را درحدي نگاه ميخیزند، و م دشنام یكدیگر برمي
گوید  كند، او فقط مي كپیلھ با بھ رسمیت شناختن وداھا خود را حفظ مي. رسد دانشمندان بھ آن حد مي

دھد و  بعد بھ كارش ادامھ مي. شناخت وداھا مرجعیت دارند، چون مؤلف آنھا حقیقت متحقق را مي
  .كند ي بھ وداھا نميدیگر ھیچ توجھ

اي غیر مألوف  عكس، ایدئالیست و روح گراست، منتھا در این راه شیوه اما او ماده گرا نیست؛ بلكھ، بھ
گوید حقیقت، شكل، و مفھوم  كند و مي او حقیقت را یكسره از ادراك استنتاج مي. و خاص خود دارد

اینكھ عالم وجود، مستقل از این امور  عالم وجود، ھمھ، منبعث از اندامھاي حسي و اندیشة ماست؛ و
آنگاه پس . تواند پاسخي ھم داشتھ باشد توانست باشد، سؤالي بیھوده است كھ معنایي ندارد و نمي چھ مي

، كھ در نظام او بھ تكامل جسمي و مادي تعلق دارد، پوروشھ، )تتوه(از برشماري بیست و چھار ذات 
آخرین و شاید عجیبترین و مھمترین ھمة حقایق باشد و كند، كھ  یعني شخص یا روان، را عرضھ مي

پوروشھ مانند آن بیست و سھ تتوة دیگر . كند گرایي نخستین خود را واژگون مي بدین ترتیب ھم ماده
نیست كھ پدید آوردة پراكریتي یا نیروي مادي ھستند؛ بلكھ ناموسي مستقل و رواني است، ھمھ جا 

، بلكھ براي ھر ]تأثیر است چون ناكننده و بي[واند كاري انجام دھدت حاضر و جاوید، كھ في نفسھ نمي
ھا ھرگز كاري  ، و گونھ]چھ ناھوشیار و ندانستھ است[شكفد پراكریتي ھرگز نمي. كرداري الزم است

فیزیكي از اصل رواني، كھ ھمھ جا ھست، جان ] جھان[كنند، مگر بھ انگیزش و دم پوروشھ؛ نمي
در اینجا كپیلھ ھمچون . شود برانگیختھ مي] ھایش یا تحول گونھ[بھ شكفتن  شود و گیرد و زنده مي مي

نفوذي چیره دارد كھ پدید آمدة ) بر پراكریتي یا بر جھان شكوفان(در روح . گوید ارسطو سخن مي
یعني، نزدیكي پوروشھ بھ پراكریتي، ). كشد كھ آھن را بھ خود مي(نزدیكي آن دو است، ھمچون آھنربا

این گونھ جاذبة میان . باال برود] یعني تحول، یا برشكفتن[ھاي تولید  دارد كھ از پلھ ا وا ميپراكریتي ر
انجامد، از این كار گذشتھ، دیگر روح بھ ھیچ معنا عامل آفرینش نیست و  این دو بھ آفرینش مي

   .نداردارتباطي بھ آن 

اي وجود دارد، اما در ھمھ یكسان است، و از  روح متكثر است، بدین معنا كھ در ھر سازواره
فردگرایي از مقولة جسمانیات است، ما ھمانیم كھ ھستیم، و این معلول . كند فردگرایي پیروي نمي

در مكتب . ھاي جسم و جان ماست  پوروشھ یا روح ما نیست، بلكھ نتیجة خاستگاه، تحول و تجربھ
پوروشة خلوت گزیده و دست . سانكیھ، ذھن نیز، مانند اعضا و اندامھاي دیگر، جزئي از بدن است

. ھاي جھان جسماني وابستھ است نایافتة درون ما آزاد است، حال آنكھ ذھن و جسم بھ قوانین و گونھ
وال و از پوروشھ دستخوش ز. یابد، بلكھ آن پیكر ذھن است كند و تعین مي پوروشھ نیست كھ كاري مي

جان «گوید كپیلھ مي. باشد جریان تولد ومرگ را بدان دسترس نمي. میان رفتن تن و شخصیت نیست
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در آن تموج خستگي ناپذیر صور جسماني، كھ » .چنین نیست) روح(از میان رفتني است، اما پوروشھ
شود،  زاده مي دھد، تنھا نفس فردي كھ تختھ بند ماده و جسم است تاریخ جھان بیروني را تشكیل مي

تواند بھ ھمھ چیزي شك كند، ھرگز در تناسخ شك  كپیلھ، كھ مي. شود میرد، و دوباره زاده مي مي
  .كند نمي

اگر  -نگرد او، ھمچون بیشتر اندیشندگان ھندي، زندگي را بھ چشم نیك یا خیر بسیار مشكوكي مي
ندوه ھم اندك است، ثروت بھ این روزھاي شادي اندك، و این روزھاي ا«. اصال خیري در كار باشد

ماند، و جواني بھ رود كنار در ھم شكنندة رودي طغیان كرده، و زندگي چون  رودي طغیان كرده مي
رنج نتیجة این واقعیت است كھ خود فردي و ذھن در قید » .درختي است بر رود كناري در ھم شكننده

ج كدام است؟ پاسخ فیلسوف ما این است كھ راه گریز از این رن. اند، و گرفتار نیروھاي كور تحول ماده
فقط از راه فلسفھ؛ تنھا از طریق فھم این نكتھ كھ ھمة این دردھا واندوھھا، ھمة این تفرقھ و آشوب 

بندگي از «. ھاي پر تالش، مایا، یعني پندار وخیال، و نمایش موھوم حیات و زمان ھستند»خویشتن«
ایمن و آزاد ] از رنج[برد و روحي كھ  ن نفسي كھ رنج مي، یعني تمیز بین آ»خطاي نداشتن تمیز است

براي غلبھ كردن بر این رنجھا تنھا . تغییر است، بین سطح متالطم و آشفتھ و ژرفناي آرام و بي
اندریافت این نكتھ الزم است كھ ذات ما، كھ روح است ، فراتر از نیك و بد، شادي و رنج، تولد و 

دارھا و تنازعات، این كامھا و ناكامیھا، ما را فقط تا ھنگامي پریشان این كر. مرگ، آزاد و ایمن است
آیند؛ مرد روشنفكر، ھمچون  دارد كھ پي نبریم آنھا را در روح تأثیري نیست، یا از روح نمي مي

بگذار تا روان دریابد كھ از . كند تماشاگر بیطرفي كھ شاھد نمایش باشد، از بیرون بھ آنھا نگاه مي
در دم آزاد خواھد شد؛ با ھمان كنش فھم و دریافت، از ] با این اندریافت[مستقل است، و  چیزھا جدا و

آزادیي كھ از طریق آگاھي بھ بیست «گوید كپیلھ مي. زندان زمان و مكان و درد و تناسخ خواھد رست
ن من نھ من ھستم، نھ چیزي از آ: آموزد كھ مي] بھ ما[و پنج حقیقت بھ دست آید فقط این دانش را 

بھ عبارت دیگر، جدایي شخصي و فردي از چیزھا وھم است؛ ھرچھ » .است، و نھ من ھستي دارم
ھستي دارد از یك تودة متحول و فسادپذیر ماده و ذھن، ابدان و نفوس است، و از سوي دیگر ابدیت 

  آرام 

  .تزلزل ناپذیر

یاد اندوھگین خویش بھ دشواري  اي، براي كسي كھ در مقام جدا كردن نفس از تن دردمند و چنین فلسفھ
ھیچ . آورد؛ اما گویي این فلسفھ بخوبي گویاي حالت ھند متفكر است افتد، ھیچ آسایشي پدید نمي مي

در الحاد و . مجموعة اندیشة فلسفي، سواي ویدانتھ، تا بھ این عمق در جان ھندي تأثیر نكرده است
آن را در مھابھاراتا و  بینیم؛ ميھ، تأثیر كپیلھ را معرفت شناسي ایدئالیسم بودا، و مفھوم او از نیروان

ھا، پوروشھ و پراكریتي بھ اصول  در تنتره كنیم؛ مي ھا ھم مشاھده ھا و تنتره قانون نامة مانو، در پورنھ
یابیم، كھ خود تحول  از ھمة اینھا گذشتھ، آن را در نظام یوگھ مي. نرینھ و مادینة آفرینش بدل شده است

امروزه . ھاي آن بنا و در عبارات آن بیان شده است رود، و بر شالودة نظریھ عملي سانكیھ بشمار مي
اند؛ اما در ھند ھنوز  پیلھ اندكند، چون شنكره و ویدانتھ جان ھندو را مسخر كردهھواخواھان آشكار ك

ھیچ دانشي ھمانند سانكیھ، و ھیچ قدرتي برابر «: خورد كھ المثل قدیمي بھ گوش مي گھگاه این ضرب
  ».یوگھ نیست

  نظام یوگھ -4
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معجزات  -  »یوگھ«ھدف  –ھشت مقام تربیت نفس  –معناي آن  -» یوگھ«قدمت  –مرتاضان 
  »یوگھ«صداقت  -» جوكي«

  چون نشیمني استوار بیافت

  در محلي آرام و مصفا

  مسكن گرفت، نھ بس بلند و نھ بسیار پست،

  فروپوشیده از علف مقدس،

  ]برآن پوست[، و]نھاده[پوست آھویي ] برآن[و 

  .، یكي بر دیگري]فكنده[اي  پارچھ

  چون بر آن نشیمنگھ بنشست،

  اندیشھ را و حس را بھ فرمان آورد،دل یكدلھ كرد، و 

  .بھ یوگھ روي آرد زدایيو براي خویشتن 

  تن را وسر را و گردن را برافراشتھ، آرام،

  بھ نوك بیني چشم بردوختھ، بي جنبش،

  بھ پیرامون خویش ھیچ نظر نكند

  م و بي بیم، تجرد را ایستادهآرا

  نشیند، دل را رام كرده، یكدلھ مي

  .تنھا »من«آورده، مجذوب » من«روي دل بھ 

دان متحیر، اعتنا و جھانگر روي گاتھاي غسل، اینجا و آنجا در میان ھندوان محترم، مسلمانان بي
. اند كھ دین و فلسفھ در آنان آخرین و عجیبترین تجلي خود را یافتھ است مرتاضان یا جوكیھایي نشستھ

بعضي . اند خوریم، كھ ساكت و مجذوب نشستھ در جنگلھا و كنار راھھا بھ تعداد كمتري از آنان بر مي
اي خاكسارند و  میان بستھ؛ عده اي بھ پیر و برخي جوانند، جمعي مرقعي بر دوش افكنده، گروھي فوطھ

اي چارزانو و بیحركت نشستھ، بھ نوك بیني یا  دستھ. پاشند بھ سراپا و بھ موي ژولیدة خود خاكستر مي
شوند؛  كنند و كم كم كور مي اینان ساعتھا و روزھا صاف بھ خورشید نگاه مي. اند بھ نافشان چشم دوختھ

رود، یا آتش روي سرش خالي  یكي پابرھنھ در آتش مينشینند؛  آنان در گرماي نیمروز بر آتش مي
خوابد؛ سھ دیگر ھزاران فرسنگ  كند؛ دیگري، برھنھ، سي و پنج سال روي بستر میخكوب مي مي
كنند، یا خود را در قفسي زنداني  غلتد تا بھ زیارتگاه برسد؛ بعضي خود را بھ درخت زنجیر مي مي
كنند و سالھا، یا تمام عمر، بھ ھمین شكل  ن در خاك دفن ميكنند، تا بمیرند؛ برخي خود را تا گرد مي
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كنند، و خود را  ھا را ناممكن مي گذرانند و باز شدن آرواره شان مي مانند؛ جمعي سیمي از دو گونھ مي
دارند  كنند و آن قدر نگاه مي كنند؛ جمعي دیگر دستشان را مشت مي بھ خوردن فقط مایعات محكوم مي

كنند تا خشك شود  اي یك دست یا یك پایشان را بلند مي پشت دستشان بیرون آید؛ عدهكھ ناخنھایشان از 
نشینند، و شاید سالھا بھ برگ و بادام و مانند اینھا كھ مردم  اي جایي آرام مي دستھ. و از كار بیفتد

ركز اي متم اندازند، و بر ھر اندیشھ سازند، و بدقت ھر حسي را از كار مي آورند، مي برایشان مي
پرھیزند، و حقیقت  خیلي از آنھا از روشھاي نمایشي مي. شوند، بھ این قصد كھ معرفت را دریابند مي

  .جویند ھایشان مي را در گوشة خلوت خانھ

در قرون وسطي چنین مرداني داشتیم، اما امروزه باید در گوشھ و كنار اروپا و امریكا ] در غرب[ما 
احتماًال از دوران ماقبل  –سال است كھ چنین مرداني داشتھ است  2500ھند . سراغ آنان را گرفت

معروف است، در  یوگھنظام تفكر مرتاضانھ، كھ بھ . شاید آنھا دشمنان قبایل وحشي بودند –تاریخ 
اوپانیشادھا و مھابھاراتا آن را پذیرفتند؛ در عصر بودا رونق داشت؛ و . عصر ودایي وجود داشت

  » برھنھ فیلسوفان«حتي اسكندر، كھ از توانایي این 

ه بود، متوقف شد كھ در حال آنان تحقیق كند، و یكي از آنان را در تحمل خاموش درد بھ حیرت افتاد
رد كرد و  دیوجانسآن جوكي این پیشنھاد را بھ ھمان صالبت . دعوت كرد كھ بیاید و با او زندگي كند

مرتاضان دیگر بھ این . چون بھ ھمان ھیچي كھ دارد خرسند استخواھد،  گفت چیزي از او نمي
خواست جھانگیري كند خندیدند و بھ او گفتند ھركس را، خواه  آرزوي كودكانة این مرد مقدوني كھ مي

، ھمراه )م ق 326(فرزانة دیگري، كاالنوس نام . زنده باشد و خواه مرده، فقط دو ذرع خاك بس است
در آنجا بیمار شد و از او رخصت خواست كھ بمیرد، گفت كھ مرگ را بر  اسكندر بھ ایران آمد و

دھد؛ و بآرامي باالي تلي از آتش رفت و سوخت و مرد، بي آنكھ صدایي از او  بیماري ترجیح مي
این امر یونانیان را بھ حیرت انداخت، چھ ھرگز از این گونھ دالوریھاي بدون خونریزي . برخیزد

 –پتنجلي اعمال و سنتھاي این نظام را در یوگھ ) م ق 150در حدود (بعد دو قرن . ندیده بودند
ھا ھنوز از بنارس تا لوس آنجلس بھ عنوان كتاب معتبر  این سوتره. ھاي مشھور خود جمع كرد سوتره

یوانگ چوانگ، در قرن ھفتم میالدي، در وصف این نظام گوید . پیروان یوگھ مورد استفاده است
دھد؛  اي از آن بھ دست مي ، شرح زنده1296ماركوپولو، در حدود . »اردھزاران سرسپرده د«

رسد، ھنوز  امروزه، بعد از گذشت قرنھا، پیروان تندروتر آن، كھ تعدادشان بھ یك تا سھ میلیون نفر مي
یوگھ یكي از نمودھاي بسیار مؤثر و متأثر كنندة . آزارند تا بھ دریافت معرفت نایل شوند خود را مي

  .بشر استتاریخ 

است، نھ آنكھ یوغ یا اتحاد و اتصال روح با وجود متعال، » یوغ«یوگھ چیست؟ یوگھ در لغت بھ معني 
دھد تا روحش را از ھرگونھ  بلكھ یوغ تربیت مرتاضانھ و ضبط نفس كھ مشتاق یوگھ بدان تن در مي

ناداني و رنج است؛ از  ماده، ریشة. قیود مادي پاك كند و بھ ادراك و قدرتھاي فراتر از طبیعي برسد
این رو یوگھ جویاي رھانیدن روح از ھمة نمودھاي حسي و ھمة عالیق جسماني است؛ كوششي است 

و رستگاري در یك زندگي، كھ از طریق پس دادن كفارة ] یعني اشراق[در رسیدن بھ روشن شدگي 
  .گیرد ھمة گناھان تناسخھاي گذشتة روح در یك وجود صورت مي

توان بھ چنین اشراقي رسید، بلكھ سالك باید قدم بھ قدم بھ سوي آن رود؛ و ھیچ كس  نميالبتھ یكباره 
تواند بھ مقامي از این مقامات برسد، اال آنكھ مقام پیش از آن را طي كرده باشد؛ حصول یوگھ تنھا  نمي

  :ھشت است» یوگھ«مقامات . و با تربیت نفس ممكن است] در خود[با پژوھش طوالني و صبورانة 

I - »كھ[یا مرگ آرزو و كام؛ در این مقام روح دو خویشتنداري اھیمسا و برھمھ چاري را » یمھ  
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پذیرد، ارضاي نفس را رھا كرده، خود را از ھمة عالیق مادي و خواھشھا  مي] پاكدامني و تجرد است
  .كند آزاد، و براي ھمھ چیز آرزوي نیكي مي

II - »دستورات مقدماتي یوگھ، یعني پاكیزگي، خرسندي، ، بھ جا آوردن مؤمنانة برخي از »نیمھ
  .، و ورع]در خود[تصفیھ، پژوھش 

III - »وضع و حالت تن؛ مراد از آسنھ این است كھ ھر حركت و نیز ھر احساسي را آرام كند؛ »آسنھ ،
بھترین آسنھ براي این مقصود چارزانو نشستن است، یعني گذاشتن پاي راست روي ران چپ، و پاي 

ان راست، و صلیب كردن دستھا و گرفتن دو شست پا، و چسباندن چانھ بھ سینھ، و چشم چپ روي ر
  .دوختن بھ نوك بیني

IV - »سالك با این تمرینات ھمھ چیز، جز خو تنفس، را فراموش : ، حبس دم و تنظیم تنفس»پرانایامھ
كند؛ در  ، صافي ميكند، و بھ این طریق ذھن را براي تھیت نقش پذیر، كھ مقام پیش از جذبھ است مي

ھمان حال باید بیاموزد كھ بھ كمترین مقدار ھوا زندگي كند، و روزھاي بسیار در خاك مدفون باشد 
  . آنكھ دستخوش خطري شود بي

V - »تجرید؛ در این مقام ذھن ھمة حواس را بھ فرمان دارد، و خود را از ھمة »پرتیاھاره ،
  .دارد موضوعات حسي بركنار مي

VI - »ا تمركز، یعني یگانھ كردن یا انباشتن ذھن و حواس با یك اندیشھ، یا با یك موضوع، و ی» دارنا
تمركز بر ھر چیزي كھ بھ اندازة كافي دوام داشتھ باشد روان را از ھر احساسي، ھر  .ماسوابریدن از 

كند؛ بعد، ذھن، كھ از چیزھا مجرد شده، آزاد  اي، آزاد مي خواھانھ اندیشة خاص و ھر آرزوي خود
  .كندخواھد بود كھ جوھر غیرمادي حقیقت را احساس 

VII - »شود؛  ، نگرش یا نظاره، این یك حالت تقریبًا ھیپنوتیسم مانند است كھ از دارنا نتیجھ مي»دیانھ
سرانجام مرتاض در اوج . شود حاصل مي» اوم«گوید این حالت از ذكر مدام ھجاي مقدس  پتنجلي مي

  .رسد مي» سمادي«یوگھ بھ مقام یكدلي یا 

VIII - »یكدلي یا نظارة در جذبھ است، در این مقام حتي آن آخرین اندیشھ ھم از ذھن زدوده »سمادي ،
دھد؛ ذھن با جامعیت  ذھن كھ تھي است خودآگاھي را، در مقام وجودي جداگانھ، از دست مي. شود مي
ھیچ سخني . ردرسد كھ ھمھ چیز را در احد بنگ آمیز و خداگونھ مي آمیزد، و بھ این اندریافت سعادت مي
تواند آن را بیابد، یا نظمي  تواند شرح این حال را بھ نامحرمان بازگوید؛ ھیچ خرد یا استداللي نمي نمي

  ».یوگھ را ھم از راه یوگھ باید شناخت«بھ آن ببخشد؛ 

) ایشوره(با اینھمھ، چیزي كھ جوكي جویاي آن است خدا، یااتحاد با خدا، نیست؛ در فلسفة یوگھ، خدا 
ده انسانھا نیست، بلكھ از جملھ مواضیع متعددي است كھ  دگار یا نگاھدار جھان، یا پاداش و پادافرهآفری

آشكار است كھ غایت آن . تواند آن را واسطة نیل بھ تمركز و روشن شدگي بھ شمار آورد روح مي
فیت انفصال ذھن از جسم، و ستردن ھمة عالیق مادي از ضمیر است، تا بدین وسیلھ ادراك و ظر

اگر روح از بند تن آزاد شود، با برھمن یگانھ نخواھد شد، بلكھ . مافوق طبیعي براي روح فراھم شود
او خود برھمن خواھد شد؛ زیرا برھمن دقیقًا ھمان بنیان معنوي نھاني، و آن روح عاري از خود و 

ھر قدر روان . ندما غیر مادي است كھ، چون آدمي ھرگونھ تعلقات حسي را از میان بردارد، باقي مي
شود، و ھوش و  بتواند خویشتن را از محیط جسماني و زندانش آزاد كند، بھ ھمان اندازه برھمن مي
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و كمابیش ذات خود . شود در اینجا باز بنیاد جادوي دین آشكار مي. گیرد قدرت برھمن را بھ كار مي
  .ندك دین را، كھ ھمانا پرستش نیروھاي فراتر از انسان باشد، تھدید مي

در . در روزگار اوپانیشادھا، یوگھ را زوري بود، یعني كوششي بود بھ ادراك ھماني روان و خدا
افسانة ھندي آمده است كھ در روزگاران قدیم ھفت فرزانھ، یا ریشي، بودند كھ، با ریاضت و تفكر، بھ 

یشتر بھ قدرت در تاریخ متأخر ھند، یوگھ با جادوگري تباه شد، و ب. دانش كامل ھمھ چیز رسیدند
جوكي یقین دارد كھ با یوگھ خواھد توانست ھر بخشي از تنش . اندیشید تا بھ آرامش ادراك معجزات مي

تواند اراده كند كھ غیب شود؛ یا  را، با تمركز بر آن بخش، از كار بیندازد و بھ فرمان خود درآورد؛ مي
االرض كند؛ یا چندان كھ بخواھد عمر كند؛ یا  چنان برجاي بماند كھ نتوانند او را از جا بجنبانند، یا طي

  .گذشتھ و آینده را، وبسیاري از ستارگان دور دست را، بشناسد

توانند بیش از آن فرضیھ ببافند  شكاكان باید بپذیرند كھ در این كارھا ھیچ چیز ناممكن نیست؛ ابلھان مي
خلسھ . پیوندند ین بازي خود بھ آنان ميكھ فیلسوفان قادر بھ رد كردن آنھا باشند؛ و فیلسوفان اغلب در ا

تواند حساسیت شخص را بھ  توان از راه روزه و خودآزاري پدید آورد، تمركز مي و توھمات را مي
درد، چھ از نظر موضعي و چھ بھ طور كلي، از میان ببرد؛ راستي كھ چھ نیروھا و تواناییھاي 

یاري از جوكیان گدایاني بیش نیستند كھ بھ امید اما بس. اي در ذھن ناشناختة آدمي نھفتھ است اندوختھ
اند، یا بھ اشتیاق جلب توجھ و تحسین مردم، ریاضت  زر، كھ آن را از آمال غربیان فرض كرده

بیان دیگر، كوششي است براي مھار كردن  ریاضت كشي مخالف شھوت پرستي است، یا، بھ .كشند مي
  این شھوت پرستي؛ اما

پرستي خود آزارانھ قرار دارد كھ مرتاض در آن از درد خود تقریبًا  خود این كوشش در زمرة یك نفس
برھمنان بخردانھ از این كارھا دوري جستھ و بھ پیروان خود سفارش . جوید یك لذت شھواني مي

  .ولي زندگي را آگاھانھ بھ جا آورند و بھ تقدس از این راه دست یابنداند كھ تكالیف معم كرده مي

  »میمانسا- پوروه« -5

ترین این شش مكتب فلسفة  میمانسا بھ منزلة آن است كھ از پرآوازه-رھا كردن یوگھ و پرداختن بھ پوره
و ھمان گونھ كھ یوگھ بیشتر جنبة جادوگري . ترین آنھا بپردازیم ترین و كم اھمیت براھمني بھ كم آوازه

اي است  ش سنت پرستانھو رازوري دارد تا فلسفھ، این نظام ھم كمتر فلسفھ و بیشتر دین است؛ واكن
كند كھ  بنیادگذار آن، جیمیني، بھ گرایش كپیلھ و كناده اعتراض مي. علیھ نظرات كفر آمیز فیلسوفان

اي  گوید ذھن انسان وسیلھ جیمیني مي. گیرند كنند آنھا را ندیده مي آنھا در حالي كھ وداھا را تصدیق مي
ھ و االھیات را حل كند؛ عقل، عاملي الابالي است كھ است ناتوانتر از آنكھ بتواند مشكالت مابعدالطبیع

دھد صرفًا  را، آنچھ بھ ما مي» حقیقت«دھد و نھ  را بھ ما مي» علم «شود؛ نھ  خادم ھر آرزویي مي
راه رسیدن بھ فرزانگي و آرامش درگذر از . نما شده است پرستي و غرور ماست كھ عقلي ھمان نفس

لكھ در پذیرفتن خاضعانة سنت و بھ جا آوردن متواضعانة شعایري پیچ و خمھاي بیھودة منطق نیست، ب
 Cela vous: گوید در این باره سخني است كھ مي. است كھ در كتابھاي مقدس تجویز شده است

abetira ]آن یك شما را بھ حماقت خواھد كشاند[.  

  نظام ویدانتھ -6
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 –اخالق  –خدا  –االھیات  –روانشناسي  -» مایا« - معرفتشناسي  –منطق  –شنكره  –منشأ 
  مرگ شنكره –دشواریھاي این نظام 

امروزه در ھند این واژه را بھ آن . ست، یعني اوپانیشادھا»پایان وداھا«واژة ویدانتھ در اصل بھ معني 
اي در سراسر اندیشة  كھ چون نغمھ(كوشد بھ تعلیم بنیادي اوپانیشادھا كنند كھ مي نظام فلسفي اطالق مي

یك چیزند، ساخت و ) روان(و آتمن ) خدا(، یعني بھ این اندیشھ كھ برھمن )نداز استھندي طنین ا
كھ بیشتر از مكاتب فلسفي ھند قبول  –كھنترین شكل شناختھ شدة این فلسفھ . اي منطقي بدھد پشتوانھ

ن سخن كوتاه، كھ اولی 555، مشتمل بر )م ق 200در حدود (سوترة بادراینھ است –برھمھ  –عامھ یافتھ 
پاده  –تقریبًا ھزار سال بعد، گوده . »آرزوي شناختن برھمن«: كند آنھا مقصود تمامشان را بیان مي

ھا نوشت، و اصول باطني این نظام را بھ گووینده آموخت و او ھم آن را بھ  تفسیري بر این سوتره
  و شنكره مشھورترین  –شنكره آموخت 

  .ویدانتھ را نوشت و بزرگترین فیلسوفان ھند شد

اش بھ اتحاد فرزانھ و پارسا، فرزانگي و مھرباني دست یافت، و  شنكره در زندگي كوتاه سي و دوسالھ
در میان برھمنان ساعي نمبودري ماالبار . این صفت برترین مردي است كھ در ھند پدید آمده است

ي، خدایان متولد شد؛ تجمالت دنیایي را رھا كرد، و در ھمان جواني سنیاسي شد؛ بي ھیچ خودنمای
در . پرستید؛ و ، با اینھمھ، رازورانھ مجذوب شھود برھمن شد، كھ دربردارندة ھمھ است ھندي را مي

توانست شرك مردم را  مي. نظر او ژرفترین دین و عمیقترین فلسفھ، دین و فلسفة اوپانیشادھاست
عنوان نمایندة جنوب بھ شمال بھ . توانست از الحاد سانكیھ یا مكتب الادري بودا بگذرد ببخشاید، اما نمي

اي بھ ھم رسانید كھ بھ واالترین احترامات مفتخر شد، بھ این  رسید، و در دانشگاه بنارس چنان آوازه
. معنا كھ مأمور شد با جمعي از شاگردانش در ھمة تاالرھاي مناظرة ھند از آیین برھمني دفاع كند

گیتا نوشت، و در آنھا -بر اوپانیشادھا و بھاگاواد احتماًال در بنارس بود كھ مشھورترین تفسیرھایش را
با شدت و حرارتي كھ خاص متألھین و اصحاب مدرسھ است، بھ ھمة مرتدان ھند تاخت و آیین 

برھمني را بھ آن مقامي از رھبري فكري باز آورد كھ بودا و كپیلھ او را از آن مقام سرنگون كرده 
  .بودند

اساس بسیاري دیده  بعدالطبیعھ است، ترھات و تفسیرھاي بيدر این گفتارھا، ھرجا سخني از ما
سالگي ھم بھ منزلة توماس آكویناس و ھم كانت ھند است  شود؛ اما اینھا را باید بھ مردي كھ در سي مي

شنكره، مانند آكویناس، مرجعیت كامل كتابھاي مقدس سرزمینش را چون یك وحي االھي . بخشود
اما، بھ . تا براي تمام تعلیمات كتابھاي مقدس دالیل تجربي و عقلي بیابد شود پذیرد، و بعد بر آن مي مي

اندیشد كھ ما در قدرت  خالف آكویناس، عقیده ندارد كھ عقل براي چنین كاري كافي باشد؛ برعكس، مي
عقل یك وكیل : گفت كھ جیمیني راست مي. ایم و نقش و وضوح و قابل اعتماد بودن عقل گزافھ گفتھ

تواند حجتي برابر و متضاد پیدا  كند؛ براي ھر حجتي مي و ھرچھ را ما بخواھیم ثابت مي دعاوي است،
كند؛ و نتیجة این امر ھم شكاكیتي است كھ تمام نیروي منش را ناتوان و ھمة ارزشھاي زندگاني را 

یا (گوید چیزي كھ بھ آن نیازمندیم نھ منطق، كھ بینش است، یعني توانایي  شنكره مي. كند سست مي
این : پایھ، جاوید را در ناپایدار، و كل را در جزء دریابیم كھ بیدرنگ بنیاد را در چیز بي) ھنري

دومین شرط، خواھندگي مشاھده، تحقیق و اندیشیدن بھ خاطر دریافتن . نخستین شرط الزم فلسفھ است
ي، و گرایش است، نھ بھ خاطر ابداع، ثروت، و قدرت؛ روگرداندن روح است از ھرگونھ برانگیختگ

شرط سوم این است كھ فیلسوف باید خویشتنداري، شكیبایي و آرامش فراچنگ آورد؛ . و ثمرات كردار
باید بیاموزد كھ فراتر از وسوسة جسماني یا عالیق مادي زندگي كند، سرانجام آنكھ او باید آرزوي 

  فس جداگانھ، و مكشھ، یعني آرزوي رھایي از جھل، آرزوي پایان دادن بھ ھرگونھ خودآگاھي ن
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قدر كھ بھ تطھیر  كوتاه سخن، پژوھنده آن. را در عمق جانش چون آتشي روشن دارد –پایان  وحدت بي
شاید راز ھمة آموزش و پرورشھاي . و تربیت ژرفابخش روح نیاز دارد، بھ منطق عقل احتیاج ندارد

  .عمیق ھمین بوده است

دھد كھ ھرگز دیگر بار كامال  ست و دقیق قرار ميخود را برپایگاھي چنان دورد شنكره بنیاد فلسفة 
پرسد  او مي. بوضوح دیده نشده، مگر ھزار سال بعد كھ ایمانوئل كانت كتاب نقد عقل محض را نوشت

كھ شناسایي چگونھ امكان پذیر است؟ ظاھرًا تمام علم ما ازحواس است، و این علم حقیقت خارجي را 
امر «پس ما ھرگز . نماید ما را از آن حقیقت مي) شاید استحالةو (كند، بلكھ برداشت حسي  آشكار نمي

توانیم آن را در پوشش زمان و  را از راه حواس بھ طور كامل نخواھیم شناخت، بلكھ فقط مي» حقیقي
تاري كھ شاید مراد از  –مكان و علت بشناسیم، كھ خود شاید تاري باشد تنیدة اندامھاي حسي و فھم ما 

وجودش را حدس . ین باشد كھ حقیقت گریزنده و اغفالگري را بگیرد و حفظ كندطرح و گسترش آن ا
توانیم خصلتش را بھ طور عیني وصف كنیم؛ شیوة ادراك ما چنان با موضوع  زنیم، اما ھرگز نمي مي

  . در كمان آمیختھ است كھ ھیچ گاه از یكدیگر جداشدني نیستند

توان جھان را  كند با خوابیدن مي ي نیست كھ خیال مي»خود باور«واھي آدم  گرایياما این ھمان ذھن 
جھان ھست، اما مایاست؛ فریب نیست، بلكھ پدیده است؛ نمودي است كھ تا حدودي ساختة . نابود كرد

یشیم، و این ناتواني ما یك محدودیت فطري است، یك اویدیھ، توانیم بھ آنھا بیند ما نمي. اندیشة ماست
. یعني یك جھل، است كھ مقید بھ ھمان شیوة ادراك ماست، و از این رو تمام سرشت ما وارث آن است

در . بینیم بھ توسط مایا و اویدیھ و جھل مادرزاد است كھ كثرتي در عینیات و سیالني در تغییرات مي
در وراي مایا، یا . تموجات سطحي صور است» صرف نام«، و تغییر حقیقت فقط یك وجود ھست

ھست، كھ راه وصل بدان، نھ با احساس یا  –برھمن  –پردة تغییر و اشیا، تنھا واقعیت كل جھان 
  .باعقل، بلكھ فقط با بینش و شھود روحي ورزیده و تمرین یافتھ است

اي احساس و فھم است، بدین گونھ ما را از ابھام طبیعي حس و عقل، كھ پدید آمدة اندامھا و صورتھ
ھا یا »خود«. دارد تغییري كھ بنیاد ھمة روانھا و جانھاي فردي است باز مي دریافت آن روان بي

  ھاي فردي ما، كھ بھ دریافت »من«

اندازه غیر حقیقي ھستند كھ فانوس خیال زمان و مكان؛ اختالفات فردي و شخصیتھاي متمایز مقید بھ 
ھاي  شوند؛ و این من كنند و دگرگون مي اند، و، ھمچون تصاویر شھرفرنگ، دایمًا تغییر مي هجسم و ماد

اما، چون زمان و مكان، . روند نمودي محض با ھمان شرایط مادیي كھ خود جزئي از آنند از میان مي
ماست، كنیم كھ ھمان ذات و واقعیت  علت و تغییر را فراموش كنیم، حیاتي بنیادي را در خود حس مي

ھا و اشیا در آن شریكیم، و غیر منقسم است و در ھمھ جا حاضر؛ و این  آن آتمن است كھ ما با ھمة من
  .ھمان برھمن، یعني خداست

داریم، یكي من و دیگر آتمن، و دو جھان » من«یا دو » خود«حال ببینیم خدا چیست؟ ھمان گونھ كھ دو 
دو خدا داریم؛ یكي ایشوره، یا آفریدگار، كھ مردم  داریم، یكي نمودي و دیگري بودي، ھمین گونھ ھم

پرستند؛ و دیگري برھمن، یا وجود صرف، كھ  او را براساس مكان، علت، زمان، و تغییر مي
ھاي جدا از ھم، یك  پرستند، یعني آن تورعي كھ، در وراي اشیا و من فیلسوفان متورع او را مي

تغییر است، و در میان ھمة دوییھا او  مة تغییرھا او بيیابد، كھ در میان ھ جوید و مي واقعیت كلي مي
شرك، و . رغم ھمة دیگرگونیھاي شكل، و زادنھا و از میان رفتنھا، او جاوید است دویي ناپذیر، و علي

حتي خداپرستي، بھ جھان مایا و اویدیھ تعلق دارند، آن دو صوري از پرستش ھستند كھ با صور ادراك 
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ند؛ ھمچنانكھ مكان و زمان و علت براي حیات فكري ما الزم ھستند، اینھا ھم باش و اندیشھ متناظر مي
  .باشند، اما ارزش مطلق یا حقیقت عیني ندارند براي حیات اخالقي ما ضروري مي

كند، و كل وجود واقعي را  اي نیست، زیرا او خدا را بھ ھستي تعریف مي براي شنكره وجود خدا مسئلھ
اي  اندیشد كھ وجود یك ذات باري، كھ آفریننده یا رھاننده باشد، مسئلھ و مياما ا. داند ھمان خدا مي

توان با دلیل اثبات  گوید چنین خدایي را نمي است؛ شنكره، كھ گویي این اندیشھ را از كانت گرفتھ، مي
توان ضرورتي عملي دانست كھ بھ عقول محدود ما آرامش، و بھ اصول اخالقي  كرد، او را فقط مي

تواندعبادت كند و بھ ھر خدایي  فیلسوف، اگرچھ در ھر معبدي مي. بخشد ما دلگرمي و نیرو مي ناتوان
رود؛ و با درك فریب كثرت،  گذرد و پیش مي نماز برد، از این صور بخشودني ایمان عمومي درمي

كند و خود وجود را چون وجود متعال خواھد ستود، كھ وجودي  را احساس مي اشیا وحدت یكتاي كلیة
 .حقیقتھاستتغییر است، سرچشمھ و جوھر تمام  ناپذیر، بیحد، بیمكان، ابدي و ازلي، بیعلت و بي وصف

  را دربارة برھمن بھ كار بریم، چون» نیكبخت«، حتي »ھوشمند«، »آگاه«توانیم صفات مي

ھا را درخود دارد، و اینھا ھم چنین صفاتي دارند؛ ولي تمام صفات دیگر را ھم  برھمن ھمة من
برھمن . رھمن بھ كار برد، چون او صفات ھمة اشیا را در خود داردتوان بھ طور یكسان دربارة ب مي

اساسًا خنثي است، برتر از شخصیت و جنس، وراي خیر و شر، و فراتر از ھمة فرقھاي اخالقي، 
برھمن علت و معلول، و ذات بیزمان و پنھان جھان . اختالفھا و اعراض، آرزوھا و مقاصد است

  .است

براي شنكره، با خدا یگانھ بودن . محو كردن جوینده در آن رازیافتھ است مقصد فلسفھ یافتن آن راز و
فراتر رفتن، یا بھ زیر آن  - با تمام مقاصد وعالیق تنگي كھ دارد - »خود«یعني از جداگانگي و كوتاھي 

آرزو، بآرامي  اي بي فرو شدن، ناھشیار شدن از ھمة اجزا، دوییھا و اشیا است؛ و در نیروانھ
ھاي ستیزنده، نھ اجزا، نھ  اقیانوس بزرگ وجود، كھ در آن نھ كشاكش مقاصد، نھ من ھمسازشدن با

، انسان باید نھ فقط دامن از )آننده(براي یافتن این آرامش سعادت آمیز .ھست تغییر، نھ مكان و نھ زمان
ھا را بخورد، حتي غم خوب  ھا و خواستھ فرو چیند، بلكھ باید خود را ھم رھا كند؛ نباید غم داشتھ جھان

و بد را؛ باید بھ رنج و مرگ چون مایا نگاه كند، یعني آنھا را رویدادھاي سطحي جسم و ماده، زمان و 
علق بھ خود یا مني ت تغییر بداند؛ و نباید بھ چگونگي شخصي و سرنوشت خود بیندیشد؛ فقط یك لحظة 

شود، زیرا كارھاي  رستگاري انسان از كارھاي نیك حاصل نمي. تواند تمام آزادي او را نابود كند مي
نیك، جز در جھان مایایي زمان و مكان، دیگر ھیچ ارزش و معنایي ندارد؛ فقط دانش بینادي پارساست 

ان، اتمن و برھمن، روان و خدا، و تواند رستگاریي را پدید آورد كھ شناخت ھماني خود و جھ كھ مي
  ھنگامي كھ این مجذوبیت كامل. مجذوبیت جزء در كل است

شود كھ خود یا من جداگانھ و شخصیت، كھ  ایستد؛ زیرا آنگاه دیده مي مي» دور پرگار وجود«شود، 
ھ ایشوره خداي مایاست كھ، در پاداش و پادافره، ب. گردد، پندار و وھم است تناسخ بھ آن باز مي

شناختھ شود، ] آتمن و برھمن[ھنگامي كھ ھماني «گوید اما  بخشد؛ شنكره مي وجود دوباره مي» خود«
) یعني، چون ایشوره(آنگاه وجود روان چون آوارة سرگردان، و وجود برھمن بھ عنوان آفریدگار

ند كھ براي ھا، بھ تعلیم بیروني ویدانتھ تعلق دار ایشوره و كرمھ، چون اشیا و من» .شود ناپدید مي
نیازھاي انسان معمولي سازگار شده است؛ در تعلیم دروني و پنھان، روان وبرھمن یكي ھستند، ھرگز 

  .پذیرند میرند، و ھرگز تغییر نمي باشند، ھرگز نمي سرگردان نمي

اندیشة شنكره آن بود كھ تعلیم دروني خود را بھ فیلسوفان محدود كند؛ زیرا ھمان گونھ كھ ولتر عقیده 
تواند بدون قوانین بھ حیاتش ادامھ دھد، ھمان گونھ ھم جامعة  شت كھ تنھا جامعة فیلسوفان ميدا
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اند كھ اگر خیروشر، مایا و  نقادان شكایت كرده. توانست آن سوي نیك و بد زندگي كند ابرمردان مي
دیسان رود، و اھریمنان چون ق جزئي از جھان غیرواقعي است، پس ھمة ممیزات اخالقي از میان مي

دھد كھ این ممیزات اخالقي درون جھان زمان و  اما شنكره با تیزھوشي پاسخ مي. روند بھ شمار مي
آور است؛ لكن  كنند الزام زندگي مي] زمان و مكان[مكان واقعیت دارد، و براي كساني كھ در این جھان 

تواند ھیچ خطایي  يبراي رواني كھ با برھمن یگانھ شده است الزامي در كار نیست؛ چنین رواني م
نكند، چون خطا معني آرزو و كردار را در خود پنھان دارد، و روان رھایي یافتھ، بنابر تعریف، در 

ھركھ آگاھانھ گزندي بھ دیگري برساند در سطح مایا . كند حركت نمي) خودبینانھ(حوزة آرزو و كردار 
تنھا فیلسوف است كھ آزاد است، . تكند، و تابع ممیزات، اصول اخالقي ، و قوانین آن اس زندگي مي

  .استفقط فرزانگي آزادي 

شنكره نھ . نمود اي بود، عمیق و دقیق مي این فلسفھ، با توجھ بھ اینكھ نوشتة جوانك بیست و چند سالھ
استادي ساخت و پرداخت و با موفقیت در مناظره از آن دفاع كرد، بلكھ ھایش بھ  فقط آن را با نوشتھ

ھا  پس از آنكھ در ھمة مبارزه. گلچیني از آن را ھم در برخي از حساسترین شعر دیني ھند بازگفت
شركت جست، در عزلتگاھي در كوھھاي ھیماالیا خلوت گزید و، بنا بھ روایات ھندو، در سي و دو 

  اش را  جمن دیني بھ نام او تأسیس شد؛ و شاگردان بسیاري فلسفھده ان. سالگي درگذشت

گویند خود شنكره، شرح ویدانتھ را براي عموم نوشت و آن را موھھ مودگره یا  از آنھا، برخي ھم مي
  :چكش فریب نام گذاشت، كھ در آن اصول این نظام با وضوح و نیرومندي تمام خالصھ شده است

ات یافتھ  بگذار ذھنت بھ آنچھ از كرمھ. ، امیال را از دلت بیرون ریزعطش ثروت را رھا كن! نادان
اینھا . بھ ثروت، بھ دوستان، و بھ جواني مناز؛ زمان در یك لحظھ اینھا را خواھد برد… خرسند باشد،

زندگي لرزان است، چون … پا بنھ» برھمن«را بیدرنگ رھا كن كھ پر از پندار است، بھ جایگاه 
ایستد،  شود، با اینھمھ دم امید ھرگز نمي گذرد، عمر محو مي زمان مي. … نیلوفري  قطرة آبي بر برگ

لرزد، با اینھمھ انسان  شود؛ عصا در دست مي دندان مي تن پرچین و آژنگ، موخاكستري، و دھان بي
درتو، درمن، و در دیگران . … ھمیشھ یكساني خود را نگاھدار . … دارد از لنگر امید دست برنمي

اصلي » من«را در » من«ھر . خشمگین یا ناشكیبا شدن بیھوده است» من«ویشنو خانھ دارد؛ از  تنھا
  .را رھا كن) دویي(یي »تو«و » ما«بنگر، و ھر اندیشة 

III - نتایج فلسفھ ھندو  

  تأثیر –نقد  –خالصھ  –انحطاط 

و بعدھا ھم مسیحیان،  تھاجمات مسلمانان،. تركتازیھاي مسلمانان بھ عصر بزرگ فلسفة ھندي پایان داد
بھ ایمان بومي ھند سبب شد كھ این ایمان، در دفاع از خود، بھ وحدتي آمیختھ با بیم و ترس كشانیده 

تا . اي را خیانت شمرد؛ و ارتداد خالق را در نوعي یكساني راكد اندیشھ خفھ كند شود؛ ھرگونھ مناظره
نظام ویدانتھ را، كھ شنكره كوشیده ) میالدي 1050در حدود (قرن دوازدھم، پارسایاني چون رامانوجھ 

) یا، رسمي(بود آن را بھ صورت مذھب فیلسوفان درآورد، از نو تفسیر كرده، آن را بھ پرستش حنیف 
فلسفھ، كھ دیگر نواندیشي در آن ممنوع شده بود، نھ فقط بھ . ویشنو، راما، و كریشنا بدل كردند

اتش را از روحانیت گرفت و آنھا را با سعي تمام با صورت كالسیك درآمد، بلكھ سترون شد؛ جزمی
  .ممیزات بالمرجح و با منطق فاقد عقل ثابت كرد
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برند، نظامھاي كھن را  با اینھمھ، برھمنان در خلوت عزلتگاه، و زیر حمایت ابھامي كھ بھ كار مي
و قرنھاي بعد ھا و تفسیرھاي دروني حفظ كردند، و حاصل فلسفة ھندي را بھ نسلھا  بدقت در سوتره

در تمام این نظامھا، خواه برھمني و خواه جز آن، مقوالت عقل را در برابر حقیقت محسوس . رساندند
  و ھمة خردگرایي قرن اند؛ دادهیا مرئي ناتوان یا فریبكار نشان 

خواھد جھان  در نظر حكماي مابعدالطبیعة ھندي، كوششي بیھوده و سرسري است كھ مي ما، ھجده
آنان كھ ناداني پرستند بھ ظلمت محض «. بیكران را با مفاھیم ذھني یك بانوي اشرافي سالندار منقاد كند

فلسفة ھندي از جایي » .روند ؛ آنان كھ بھ دانش خرسندند بیش از اینان بھ ظلمت فرو ميروند فرو مي
كند كھ پایان فلسفة اروپایي است؛ یعني با پژوھش در سرشت معرفت و حدود عقل؛ نھ با  آغاز مي

كند؛ این فلسفھ ذھن را چیزي  فیزیك طالس و ذیمقراطیس، بلكھ با معرفتشناسي الك و كانت شروع مي
پذیرد كھ  شود، و از این رو نمي داند كھ شناخت آن، بیش از ھر چیز، بھ طور بیواسطھ حاصل مي يم

شود؛ جھان بیروني را  آن را بھ موضوعي تحلیل كند كھ فقط بواسطھ و از طریق خود ذھن شناختھ مي
علم، جھلي است تمام . پذیرد، اما عقیده ندارد كھ حواس ما بتواند ھمیشھ آن را چنانكھ ھست بشناسد مي

كھ حدود آن از روي نقشھ معلوم شده است و بھ مایا تعلق دارد؛ علم، اساس عقلي جھان را در مفاھیم 
گوید، و عقل فقط جزئي از آن جھان است، یعني جریان متغیري در  التغییر باز مي و عبارات دایم
یك پیوستگي موقتي  كند مایاست، پندار است؛ او جز حتي شخصي كھ تعقل مي. دریایي بیكرانھ

و كردارھا یا  –رویدادھا، جز یك عقدة گذرا در منحنیھاي ماده و ذھن، در زمان و مكان، چیست؟ 
ھایش جز بھ تحقق نیروھایي كھ مدتھا قبل از تولد او بودند، كدام؟ جز برھمن ھیچ چیز واقعي  اندیشھ
ج، یك لحظھ یا یك نقطھ از برھمن آن اقیانوس پھناور وجود است كھ در آن ھر صورت مو –نیست 

فضیلت نھ دالوري انجام دادن آرام و بیصداي كارھاي نیك است، و نھ شور و جذبة . كف آن موج است
پارسایانھ، بلكھ فقط شناخت ھماني خود است با خودھاي دیگر وجود برھمن؛ اخالق، آن نحوة زندگي 

آن كس كھ ھمة آفریدگان را در نفس خویش، و نفس « .دھداست كھ از حس اتحاد با ھمھ چیز دست 
دیگر چھ فریبي و چھ اندوھي . خویش را در ھمة آفریدگان، بازشناسد، دیگر ھیچ ناآرامي ندارد

  »تواند با او باشد؟ مي

اه ھندي نقصي باشد، این فلسفھ را از تأثیر نھادن رسد از دیدگ چند صفت مشخصھ، كھ بھ نظر نمي
روش آن، مصطلحات مدرسي آن، و نیز فرضیات ودایي، . بیشتر در تمدنھاي دیگر بازداشتھ است

تري  مانع آن شده است كھ این فلسفھ ھمدلي ملتھاي دیگري را كھ فرضیات دیگر یا فرھنگھاي دنیایي
دھد؛ بدبیني آن دال  قیات یا فضیلت عملي چندان دلگرمیي نميتعلیم مذھب مایا بھ اخال. دارند جلب كند

  رغم نظریة كرمھ، مسئلة شر را بر این است كھ، علي

روشنگري نكرده است؛ و بخشي از تأثیر این نظامھا آن بوده است كھ در برابر شرھایي كھ شاید 
ه، نوعي آرامش طلبي اصالح آنھا تصور پذیر بوده، یا در برابر كاري كھ انجام دادنش مقدور بود

ھاي فعال  با این ھمھ، در این نگرشھا عمقي است كھ، در مقام مقایسھ، فلسفھ. تحرك را تعالي بخشد بي
شاید نظامھاي غربي ما، كھ آن قدر اعتماد بھ . دھد مناطق پرجنبش و نیروبخش را سطحي جلوه مي

ھ روزگاري جوان پر شروشوري ، آواي كسي باشد ك»دانش، توانایي است«گویند  نفس دارند كھ مي
ھرچھ نیروھاي ما در تنازع روزمرة ما . گوید بوده و اكنون دربارة توانایي و استعداد انساني گزافھ مي

ھاي تسلیم و آرامش  رود، با تساھل بیشتري بھ فلسفھ شود و زمان خصم تحلیل مي با طبیعت بیطرف مي
ة ھندي بر فرھنگھاي دیگر در روزگار ناتواني یا از این روست كھ تأثیر اندیش. كنیم شرقي نگاه مي

آورد، بھ  ھنگامي كھ یونان پیروزیھایي بھ دست مي. زوال آنھا بیشتر از مواقع دیگر بوده است
كرد، اما وقتي كھ رو بھ زوال بود، افالطون و كاھنان  فیثاغورس یا پارمنیدس چندان التفاتي نمي

و ھنگامي كھ  داد؛ ميزنون تقریبًا جبر و تفویض ھندي را تعلیم اورفئوسي نظریة تناسخ را پذیرفتند، و 
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. شدند ھاي ھندي سیراب مي از چشمھ گنوستیكھایونان با مرگ دست بھ گریبان بود، نوافالطونیان و 
گویا سقوط روم و تھیدست شدن اروپا، و افتادن راھھاي میان اروپا و ھند بھ دست مسلمانان، ھزار 

اما مقارن با استقرار بریتانیاییھا در ھند، نشر . سال مانع تقاطي مستقیم افكار شرق و غرب بوده است
ایدئالیسم فیشتھ بھ طور عجیبي با . غربي آغاز كرده بودو ترجمة اوپانیشادھا بھ برانگیختن اندیشة 

ایدئالیسم شنكره شبیھ بود؛ شوپنھاور، و تقریبًا آیین بودا، اوپانیشادھا و ویدانتھ را با فلسفة خود تلقین 
نیچھ خیلي پیش . ترین فرزانگي بشریت خواند كرد؛ و شلینگ، در روزگار پیري، اوپانیشادھا را پختھ

اي را كھ  ارك و یونانیھا بھ سر برده بود كھ بھ فكر ھند باشد، ولي سرانجام آن اندیشھاز آن با بیسم
و آن اینكھ اندیشة دور ابدي  –ھاي دیگرش برتري داد  كرد بر اندیشھ ھمواره در ذھنش خلجان مي

  .صورت دیگري است از تناسخ

  حال آنكھ شرق بیش از گیرد، ميدر زمان ما، اروپا بیش از پیش از فلسفة شرق بھره 

ھاي اروپا را بھ روي فیلسوفان و  شاید جنگ جھاني دیگري دروازه. جوید پیش از علم غرب سود مي
سقوط جمھوري ھاي یونان را، و  كمااینكھ در ھم ریختن امپراطوري اسكندر دروازه –مذاھب بگشاید 

طغیان روزافزون شرق در برابر غرب، از دست رفتن آن . ھاي روم را باز كرد روم دروازه
بازارھاي آسیا كھ نگاھدار صنعت و رفاه غرب بوده است، تضعیف اروپا از راه فقر، شقاق، و 

یأس انقالب، شاید جھان غرب پاره پاره شده را براي رشد مذھبي نوین، كھ مبشر امید آسماني و 
احتماًال پیشداوري و تعصب ما چنین فرجامي را در امریكا تصورناپذیر . زمیني باشد، آماده سازد

تسلیم و ترك نفس با جو پرخروش و ھیجان ما، یا با نیروي زیست ما كھ ناشي از منابع غني : كند مي
  .د بودبیشك آب و ھواي امریكا سرانجام نگاھدار ما خواھ. خاك پھناور ماست، ھمساز نیست
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 فصل بیستم

  

  ادبیات ھند

    

  زبانھاي ھند

  دستور زبان –گویشھاي بومي  –سانسكریت 

اي نوشتھ شده بود كھ مردم  طور كھ فلسفھ و بسیاري از ادبیات قرون وسطاي اروپا بھ زبان مرده ھمان
فھمیدند، فلسفھ و ادبیات كھن ھند ھم بھ زبان سانسكریتي نوشتھ شده بود كھ دیگر  از آن چیزي نمي

این زبان . رندزبان تودة مردم نبود، و ھمچون اسپرانتوي محققاني بود كھ زبان مشترك دیگري ندا
ادبي، كھ از تماس با زندگي ملت ھند بریده بود، الگوي كار مكتب مدرسي و مھذبان شد؛ كلمات 

شد، ولي نھ بھ ظرافت طبع مردم، بلكھ بھ ضرورت گفتارھاي فني در مدارس؛ تا  اي ساختھ مي تازه
ت داد و بھ صورت ھاي ودایي را از دس آنجا كھ سرانجام سانسكریت فلسفھ آن سادگي پرقوت سروده

غولي ساختگي در آمد كھ لغات بحر طویل مانندش، ھمچون كرم كدوي غول آسایي، روي صفحة 
  .لولید ميكتاب 

كردند، كما  پراكریت بھ م ، سانسكریت را بدل در این میان، مردم شمال ھند، در حدود قرن پنجم ق
مدتي براكریت زبان بوداییھا و جینھا شد، تا آنكھ این . اینكھ ایتالیا زبان التیني را بھ ایتالیایي تبدیل كرد

تا اواخر قرن دھم . متون موجود بودایي است كھ زبان كھنترین –زبان ھم، خود، بھ پالي تحول یافت 
. است» ھندي«گویشھاي گوناگوني پدید آمد كھ مھمترین آنھا » ھندي میانھ«میالدي، از این زبانھاي 
سرانجام، . از آن بھ وجود آمد كھ زبان نیمة شمالي ھند است» ھندوستاني«در قرن دوازدھم، زبان 

» اردو«فارسي انباشتند و بدین طریق گویش نویني بھ نام  را با لغات» ھندوستاني«مسلمانان مھاجم 
شد؛ دكن زبانھاي كھن  بود، كھ بھ ھندوستان محدود مي» ھند و ژرمني«ھمة اینھا زبانھاي . پیدا شد

  و -اي، ملیالم  دراویدي خود را نگاه داشت، مثل تامیل، تلوگو، كانره

نگال، زبان بنگالي جاي سانسكریت را گرفت و در قرن نوزدھم در ب. تامیل زبان ادبي مردم جنوب شد
حتي . نویس، بوكاتچوي آن بود، و تاگور شاعر، پترارك آن زبان ادبي این خطھ شد؛ چترجي قصھ

  .گیرد زبان محاورة فاتحان را بھ كار مي »سوراج«امروزه ھم صد زبان در ھند رایج است، و ادبیات 

تا قرن . ھند، از زمانھاي بسیار دور، بھ یافتن ریشھ، تاریخ، و روابط و تركیبات كلمات آغاز كرد
، پانینيبزرگترین دستوردان شناختھ شده، یعني  و احتماًال پدید،م علم دستوري خاص خود را  چھارم ق

 650حدود (ھري - ، و بتري)میالدي 150حدود (مطالعات پانیني، پتنجلي . را بھ وجود آورده بود
كند، تقریبًا حیات  رانگیز، كھ از تكوین الفاظ بحث مياللغھ را بنیاد گذاشت؛ و این علم سح فقھ) میالدي

  .ھاي جدید مدیون كشف مجدد سانسكریت است خود را در دوره
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 م خط در حدود قرن پنجم ق. ایم، در ھند عصر ودایي خطنویسي مرسوم نبود چنانكھ پیش از این دیده
. رود كم از دبیران سخن مي ھا و متون بودایي كم ھاي سامي گرفتھ شده، و در حماسھ ز نمونھا خروشتي

نوشتند، و نوعي ابزار نوك تیز آھني را بھ جاي قلم بھ كار  برروي برگھاي نخل و پوست درختان مي
نقر آوردند كھ نرم و لطیف شود، سپس، با قلم، حروف را بر آن  بردند؛ پوست درخت را عمل مي مي
كردند، و فقط توي  پاشیدند، بعد مركب را از روي برگ پاك مي روي پوست مركب مي. كردند مي

كاغذ را بھ ھند بردند، اما آخر، تا قرن ) میالدي 1000در حدود (مسلمانان . ماند ھا مركب مي خراشیده
و آن را گذراندند  اي مي از میان اوراق پوست درخت رشتھ. ھفدھم، جاي پوست درخت را نگرفت

ھایي گرد مي آوردند كھ  كردند، و كتابھایي را كھ از این برگھا ساختھ شده بود در كتابخانھ مرتب مي
ھاي عظیمي از این آثار چوبي از انھدام   مجموعھ. نامیدند مي» ھاي االھة سخن گنجخانھ«ھندیان آنھا را 

  .ستاروزگار و جنگ مصون مانده 

II - آموزش و پرورش  

نظر یك امپراطور دربارة آموزش و  –تعلیم و تربیت اسالمي  –دانشگاھھا  –روشھا  –مدارس 
  پرورش

  .وزدھم سھم ناچیزي در آموزش و پرورش ھندي برعھده داشتخطنویسي حتي تا قرن ن

چون بھ گذشتة دور . شاید بھ نفع روحانیان نبود كھ راز متون مقدس یا مدرسي برھمگان آشكار شود
این . كھ ھمیشھ دردست روحانیان بوده است7خوریم  تاریخ ھند نگاه كنیم، بھ یك نظام آموزشي برمي

اي بھ طبقة دیگر  ان برھمنان باز بود، بعدھا، بھ ترتیب، از طبقھنظام، كھ در آغاز بھ روي پسر
اي خاص  ھر روستاي ھندي مدیر مدرسھ. گسترش یافت، تا در دورة ما كھ فقط نجسھا از آن محرومند

پیش از آمدن بریتانیاییھا بھ ھند، فقط در بنگال در . گرفت خود داشت كھ از صندوق عمومي حقوق مي
ظاھرًا درصد . سة محلي وجود داشت؛ یعني براي ھر چھارصد نفر یك مدرسھحدود ھشتادھزار مدر

  .باسوادھا در زمان آشوكا بیشتر از ھند امروز بود

رفتند، در پنجسالگي بھ مدرسھ وارد و در ھشت سالگي  ھا از شھریور تا بھمن بھ مدرسة دھكده مي بچھ
موضوع درس ھم مھم نبود؛ روش آموزش اساسًا خصلتي مذھبي داشت، و . شدند از آن خارج مي

خواندن و نوشتن . داد چون و چراي درسي را تشكیل مي معمول از بر كردن بود و وداھا ھم متنھاي بي
آمد؛ منش را برتر از خرد  و حساب كردن جزو برنامھ بود، اما كار اصلي آموزش بھ شمار نمي

ایم؛ اما  ا كارھاي سخت دیگر نشنیدهچیزي از چوب و فلك ی. دانستند، و انضباط جوھر تحصیل بود مي
شاگرد در ھشت . شود بینیم كھ، بیش از ھمھ، بر ایجاد عادات شایستھ و درست زندگي تأكید مي مي

بایست با او زندگي  شد، كھ مي سالگي بھ مراقبت رسمیتر گورو، یا معلم شخصي یا راھنما، سپرده مي
رفت كھ در خدمت گورو باشد  از او انتظار مي. یافت كند، و معموًال این كار تا بیست سالگي ادامھ مي

در . ؛ مكلف بھ خویشتنداري، عفت، پاكیزگي، و خوراك بیگوشت بود)این گاھي در حد نوكري بود(
آموخت كھ ھمانا دستور زبان، ھنرھا و فنون، طب، منطق،  ، یا پنج علم، را مي»پنج شاستره«این مقام 

فرستادند كھ فقط یك چھارم آموزش و  وار بھ جھان مي ین پند فرزانھسرانجام او را با ا. و فلسفھ بود
پرورش از استاد است؛ یك چھارم از مطالعة خود او، یك چھارم از ھمگنان، و یك چھارم از زندگي 

  .شود حاصل مي

شد و بھ یكي از دانشگاھھاي بزرگي  سالگي از نزد گورو مرخص مي شاگرد شاید در حدود شانزده
: ھركدام مایة سرافرازي ھند باستان و قرون وسطاي این سرزمین بود، از قبیلرفت كھ  مي
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در روزگار بودا دانشگاه بنارس، مثل . دانشگاھھاي بنارس، تكسیلھ، ویدربھ، آجانتا، اجین، و نالنده
برھمنان بود؛ دانشگاه تكسیلھ، در زمان حملة اسكندر، در ] یا، رسمي[امروز، دژ علم درست پندار 

. پژوھي ھندي معروف، و بیش از ھمھ بھ مدرسة طبش مشھور بود  آسیا، بھ كانون برجستة دانشتمام 
. دانشگاه اجین بھ سبب علم نجوم، و دانشگاه آجانتا از لحاظ تدریس ھنر، از آوازة بلندي برخوردار بود

  نماي سردر یكي از 

تعلیمات عالي بودایي بود، اندكي پس ترین نھادھاي  دانشگاه نالنده، كھ پرآوازه. دانشگاھھاي كھن است
ده . بنیاد نھاده شده بود، و دولت درآمد صد روستا را وقف نگاھداري آن كرده بود» استاد«از مرگ 

ھاي بزرگ، و شش خوابگاه عظیم داشت، ھر یك داراي چھار  ھزار شاگرد، صد اطاق درس، كتابخانھ
شد، و  ار و مھ صبحگاھي از دیده پنھان ميدر بخ«ھاي آن  گوید رصدخانھ یوانگ چوانگ مي. طبقھ

این زایر كھن چیني رھروان دانا و درختستانھاي انبوه نالنده » .سود اطاقھاي باالیي آن سر بھ ابرھا مي
از میان داوطلباني كھ از «:گوید مي. داشت كھ پنج سال در آنجا رحل اقامت افكند را چندان دوست مي

را داشتند، جمع كثیري از دشواریھاي كار و مباحثھ ] نالنده[ة خارج آرزوي ورود بھ مدارس مباحث
. شدند كشیدند؛ و آنھایي كھ عمیقًا در علم كھن و نو وارد بودند پذیرفتھ مي شدند و پاي پس مي عاجز مي

كساني كھ آن اندازه خوشبخت بودند كھ پذیرفتھ شوند، از » .شدند از ھر ده نفر، دو یا سھ تن موفق مي
بردند؛ اما تابع انضباطي سخت، تقریبًا نظیر انضباط دیرھا،  ا، و جاي رایگان بھره ميآموزش، غذ

دانشجویان اجازه نداشتند كھ با زنان حرف بزنند، یا آنھا را ببینند؛ حتي آرزوي تماشاي زن از . بودند
ام در بایست یك سال تم كرد، مي اگر دانشجویي با زني نزدیكي مي. رفت معاصي كبیره بھ شمار مي

ھر . پوست خر برود، دمش رو بھ باال باشد، با دریوزگي روزگار بگذراند، و بھ گناھش اعتراف كند
. بایست در ده استخر شناي بزرگ، كھ بھ دانشگاه تعلق داشت، شستشو كنند صبح تمام دانشجویان مي

در آنجا كشید، ولي برخي سي سال ، و برخي ھم تا آخر عمر  دورة تحصیل دوازده سال طول مي
  .ماندند مي

مسلمانان، پس از ھجوم بھ ھند، تقریبًا تمام دیرھاي شمال ھند، چھ بودایي و چھ برھمني، را ویران 
میالدي با خاك یكسان كردند، و تمام رھروانش را از دم تیغ گذراندند؛  1197نالنده را در سال . كردند

م زندگي پرعظمت و جالل ھند باستان را توانی از آنچھ پس از این مھاجمان برجاي مانده ھرگز نمي
اما باید متذكر شد كھ این مھاجمین در حالت بربریت نبودند؛ ذوقي براي زیبایي داشتند، . ارزیابي كنیم

وقتي كھ مغولھاي سلسلة تیموریان ھند بر . كردند و براي غارتگري خود مجوزھایي دیني ارائھ مي
حد خود عالي بود، اما وسعت نداشت؛ ادبیات را ھمچون  تخت نشستند، فرھنگي با خود آوردند كھ در

در . اي منظوم بیامیزند دانستند كھ چگونھ محاصرة موفقي را با فتحنامھ داشتند، و مي شمشیر دوست مي
میان مسلمانان، آموزش و پرورش بیشتر یك كار مزدي بود، و پدران ثروتمند براي پسرانشان لـلھ و 

موزش و پرورش، بھ مفھوم اشرافي آن، زینت و قدرت و گاھي ھم دستیار آ. آوردند معلم سرخانھ مي
آمد؛ اما معموًال آن را براي كسي كھ گردآلود فقر بود یا مقامي بلند و  مرد صاحب پیشھ بھ شمار مي

دربارة چگونگي روش آموزش للگان . دانستند واال نداشت خطر و عامل تحریكي براي اجتماع مي
. ھاي مھم تاریخي، یعني پاسخ اورنگ زیب بھ معلم سابقش، قضاوت كرد از نامھ توان از روي یكي مي

  :خواست اي مي این معلم از سلطان وظیفھ

اي فقیھ، چھ حاجتي داري؟ طالب آني كھ ترا در سلك امیران عالیمقام درگاه خود در آورم؟ برایت 
تر نبود؛ زیرا  چیزي از این منصفانھبگویم كھ اگر تو حق تعلیم را، چنان كھ باید، بھ جا آورده بودي 

اعتقاد من آن است كھ چون طفل خوب مھذب و آموختھ باشد، الاقل ھمان قدر در برابر معلمش مكلف 
اي؟ نخست بھ من  خوبي كھ تو بھ من داده) یعني، تعلیمات(اما كو آن اسناد. است كھ در برابر پدرش

چیزي جز جزیرة كوچكي نیست كھ ) گویند ميكھ گویا بھ اروپا (چنین آموختي كھ ھمة فرنگستان
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بزرگترین پادشاه آن، پادشاه پرتغال است، و بعد از او پادشاه ھلند، و سپس پادشاه انگلستان، ھمچنین 
ھاي كوچك خودمان بھ من  دربارة شاھان دیگر، مثل شاھان فرانسھ و اندلس، تو آنان را مثل راجھ

شاھان ) شاھان ھندوستان(ستان از آنھا خیلي بزرگترند، و آنھااي كھ شاھان ھندو اي، بھ من گفتھ نموده
چین  پگو، ، جھانگیر و جھان پادشاه بودند؛ و شاھان ایران و ازبك، كاشغر، تاتارستان، ختا،…بزرگ

تو بھتر بود دقیقًا ! الحق چھ جغرافیایي عالي. لرزند ھندوستان برخود ميو ماچین، با شنیدن نام شاھان 
آموختي كھ آن ممالك جھان را از ھم تمیز بدھم، و قدرت آنھا، راه و رسم جنگیدنشان،  بھ من مي

رسومشان، دینھاشان، حكومتھاشان، و عالیقشان را خوب و درست بفھمم؛ و پژوھش در تاریخھاي 
ت، و انحطاط آنھا را مورد توجھ قرار دھم، و دریابم كھ آن تغییرات بزرگ و موثق، ظھور و پیشرف

انقالبات در امپراطوریھا و مملكتھاي پادشاھي از كجا، چگونھ، و براثر كدام خطاھا واشتباھات اتفاق 
و از ام؛ ت از تو بندرت نام اجدادم را، كھ بنیانگذاران مشھور این امپراطوري بودند، آموختھ. افتاده است

یاد دادن تاریخ حیات آنھا، و اینكھ چھ راھي را در پیش گرفتند كھ چنین فتح عظیمي كردند، كامًال 
الحق كھ . تو فقط فكر و ذكرت این بود كھ زبان عربي و خواندن و نوشتن یادم بدھي. اي غافل بوده

یا دوازده سال وقت نیاز  بسیار ممنونم كھ مرا واداشتي اینھمھ وقتم را بر سر زباني تلف كنم كھ بھ ده
اي باید در این فكر باشد كھ عالم نحو یا مجتھد  دارد تا كمالش حاصل آید؛ پنداشتھ بودي كھ شاھزاده

تواند  آن اطالعات ھم مي شود و بھ آموختن زبانھایي بھ جز زبان ھمسایگانش افتخار كند، حال آنكھ بي 
چون خیلي كارھاي سنگین ھست كھ باید دایمًا آنھا  خوبي باشد؛ وقت براي او بسیار گرانبھاست،] شاه[

انگیز و  آیا ذیروحي ھست كھ جز با اكراه، و حتي با نوعي حقارت، بھ چنین تمرین غم. را بیاموزد
  انگیز آموختن لغات تن در داده باشد؟ خشك و مالل

ز آموزشھاي بھ این ترتیب اورنگ زیب نفرتش را ا«: گوید برنیھ، كھ معاصر اورنگ زیب بود، مي
این سرزنش را ھم بھ … كنند كھ  كند؛ و در آن درباریھاي او تأیید مي فروشانة معلمانش ابراز مي فضل

  »است؛نامة خود افزوده 

اطرة خوش ھمراه است، و اگر خوب از آن داني كھ دوران طفولیت حالتي است كھ معموًال با خ نمي
نگاھداري شود، مستعد فراگرفتن ھزاران احكام و تعلیمات خوب است، كھ عمیقًا در تمام باقیماندة عمر 

دارد؟ آیا فقھ، عبادات، و  گذارد، و ھمیشھ ذھن را براي كارھاي بزرگ آماده نگاه مي آدمي اثر مي
توانیم بھ زبان مادریمان بیاموزیم؟ بھ پدرم شاه جھان  د، نميآموزن علوم را، ھمان طور كھ بھ عربي مي

  گفتي كھ بھ من فلسفھ یاد

راست است، خوب یادم ھست كھ تو سالھا مرا بھ مسائل بیھوده دربارة چیزھایي مشغول . خواھي داد
كردي كھ بھ ھیچ وجھ مایة رضاي روح آدمي نیست؛ كھ سودي در جامعة انساني ندارد؛ پندارھاي 
… توخالي و خیاالت محضي ھستند كھ فقط این خصوصیت در آنھاست كھ دشوار فھمند و خاطرگریز 

دانم چھ مدت با آن فلسفة خوبت بھ این طریق مشغولم داشتي،  وز بھ یاد دارم كھ، پس از آنكھ نميھن
تمام آنچھ بھ یادم مانده بود عبارت از مشتي الفاظ مبھم و ناھنجار بود كھ فقط بھ كار گیج كردن، 

را دارد كھ خورد، و ابداع آنھا فقط این مزیت  مشوش ساختن، و خستھ كردن افراد با استعداد مي
دانند،  بربطالت و جھل مرداني مثل خودت سرپوش بگذارد و ما را معتقد كند كھ امثال تو ھمھ چیز مي

. و در پس آن الفاظ گنگ و مبھم اسرار بزرگي نھفتھ است كھ فقط تو و امثال تو الیق دانستنش ھستید
كند و، آھستھ آھستھ،  ي ھمساز مياي آشنا كرده بودي كھ ذھن را با استدالل منطق اگر تو مرا با فلسفھ

دھد كھ جز بھ ادلة محكم عقلي راضي نشود؛ اگر تو بھ من آن احكام و تعلیمات  آن را چنان عادت مي
برد و موجبات استواري  عالي را آموختھ بودي كھ روح را از دسترس تھاجمات بخت و اقبال فراتر مي

دھد كھ نھ از بھروزي  دارد واجازه نمي اه ميآورد و ھمیشھ آن را در یك حال نگ آن را فراھم مي
مغرور شود و نھ از ادبار خوار؛ اگر دقت كرده بودي كھ بھ من علم خویشتنشناسي و درك اصول 
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اي از عظمت و نظم قابل تحسین  نخستین اشیا را بیاموزي، و مرا یاري كرده بودي كھ تصور شایستھ
اي بھ من القا كرده  گویم اگر تو تدریجًا چنین فلسفھ مي ام پیدا شود؛ عالم وحركت اجزاي آن در اندیشھ

دانستم، و ھم وظیفة  بودي، من اكنون خود را بیشتر از آنچھ اسكندر مدیون ارسطو بود مدیون تو مي
بایست، بھ جاي آنھمھ  آیا نمي. شمردم كھ بھتر از اسكندر در مقام جبران حق استاد برآیم خود مي

آموختي؟ مقصودم تكالیف  را كھ براي ھر سلطان بسیار مھم است بھ من ميچاپلوسي، چیزي از نكاتي 
گرفتي كھ روزي من باید،  بایست در نظر مي متقابل سلطان بھ رعایا و رعایا بھ سلطان است؛ و آیا نمي

آیا ھیچ بھ صرافت این … ناگزیر، با شمشیر براي زندگي و تخت و تاجم با برادرانم بھ جدال برخیزم؟
بھ من بیاموزي كھ محاصره كردن شھر، یا آراستن سپاه یعني چھ؟ من این چیزھا را مدیون  بودي كھ

برو، بھ ھمان دھي كھ از آن آمدي برگرد، و نگذار كسي بفھمد كھ . دیگرانم، و ھیچ دیني بھ تو ندارم
  .تو كیستي و چھ بر سرت آمده است

III - ھا حماسھ  

 -بھاي آزادي  - مابعدالطبیعة جنگ  -» گیتا-بھاگاواد« - شكل آن  –داستان آن  -» مھابھاراتا«
  ھاي ھندي و یوناني حماسھ –ربودن سیتا  –نغمة عاشقانھ در جنگل  - » رامایانا«

مدارس و دانشگاھھا فقط بخشي از نظام آموزشي ھند بود، چون ارزش خطنویسي در این تمدن كمتر 
داد،  كرد و گسترش مي این ملت را حفظ مياز تمدنھاي دیگر بود، و آموزش شفاھي، تاریخ و شعر 

و ھمان طور كھ . رسم نقل، گرانبھاترین بخش میراث فرھنگي مردم را در میان آنان گسترش داد
راویان گمنام در میان یونانیان ایلیاد و اودیسھ را سینھ بھ سینھ سپردند وگسترش دادند، حافظان و 

اي خود را در آنھا انباشتھ  ا كھ برھمنان علم افسانھھاي ھمواره روزافزوني ر نقاالن ھند ھم حماسھ
  بودند از نسلي بھ نسل دیگر، و از دربار بھ

  .رساندند مردم مي

؛ و »آسیا پدید آورده است«دانستھ است كھ » بزرگترین اثر تخیل«یكي از دانایان ھندي مھابھاراتا را 
بھ یك معنا، در این قضاوت . است خوانده» اي عظیمتر از ایلیاد منظومھ«سر چارلز الیت آن را 

  منظومة روایتي كوتاھي بود كھ با عدة) م ق 500در حدود (مھابھاراتا در آغاز . توان كرد تردیدي نمي
گیتا و بخشھایي از - كم، با گذشت ھر قرن، داستانھا و گفتارھا، و سپس بھاگاواد ابیاتي متناسب، كم

بیت ھشت وتدي رسید، یعني ھفت برابر  107000بھ سرگذشت راما بھ آن افزوده شد، تا سرانجام 
ویاسھ، كھ، بنا بر روایات، مھابھاراتا از اوست، . اند گروھي مؤلف آن بوده. مجموع ایلیاد و اودیسھ

صد شاعر آن را سرودند، ھزار خواننده بھ آن شكل بخشیدند، تا در عھد . است» آراینده«خود بھ معني
ھاي دیني و اخالقي خود را در اثري كھ در  برھمنان اندیشھ) ديمیال 400در حدود (شاھان گوپتھ 

اصل مربوط بھ طبقة كشتریھ بود گنجانیدند و آن را بھ شكل عظیمي كھ امروزه در دست ماست در 
  .آوردند

مایة اصلي این حماسھ دقیقًا براي تعلیم دیني آماده نشد، زیرا در آن سخن خشونت، قمار، و جنگ 
كھ مقدر بود شخصیت اصلي مشھورترین نمایشنامة (، وصف شاكونتاالي زیبا »دفتر اول«در . است
» بھاراتاي بزرگ«از صلب این پسر قبایل . و پسر نیرومندش بھاراتا آمده است) شود ھند

. گسلد آیند، كھ نبرد خونین آنان بارھا رشتة داستان را مي پدید مي ، كوروھا و پاندوھا)مھابھاراتا(
یودیشتیره، شاه پاندوھا، ثروت و سپاه و ملك و برادران، و دست آخر ھم ھمسرش دروپدي، را در 
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قرار بر این شد كھ پاندوھا، . بازد كرد، پاك مي قماري كھ دشمنش كورو با طاس پر در آن بازي مي
سال تبعید از خاك زادگاه، ملكشان را پس بگیرند، دوازده سال سپري شد؛ پاندوھا  پس از تحمل دوازده

ھر طرف . نزد كوروھا آمدند كھ قلمروشان را پس بگیرند؛ جوابي نشنیدند، و اعالم جنگ كردند
این نبرد ھجده روز ادامھ داشت  .شود ميكند، تا تقریبًا تمام شمال ھند درگیر این جنگ  متحداني پیدا مي

تنھا بیشمة . شوند است؛ تمام كوروھا، و تقریبًا تمام پاندوھا، كشتھ مي) مھابھاراتا(و شرح آن پنج دفتر 
رفتھ شمار بھ كند، رویھم كشد؛ بنا بر آماري كھ شاعر نقل مي مرد را در ده روز مي 000،100پھلوان 

در میان این صحنة خونین مرگ، گاندھاري، ملكة . رسید خاك افتادگان بھ چند صد میلیون تن مي
راشتره، شاه نابیناي كوروھا، از وحشت دیدن كركسھایي كھ حریصانھ بر جسد پسرش –ھمسر دریتھ

  .كند چرخند، مویھ و زاري مي مي –شاھزاده دوریدنھ  –

  یف و ھماره نیكوكار و ھمیشھ خوب،شھبانوي پاكدامن، و زن عف

  .گاندھاري شكوھمند، با اندوه فراوانش در میدان ایستاد

  میدان سرخ از سرھا و گیسوان پریشان انباشتھ از جوي خون، سیاه، 

  …. پوشیده از دستھا و پاھاي جنگاوران بیشمار

انگیز خود را  ه و نفرتو زوزة ممتد شغاالن بر عرصة آوردگاه خونین، و كركسان وزاغان بالھاي سیا
  .زنند بھ ھم مي

  كنند، آوران، ھوا را پر مي ھاي پلید، در بزم خون رزم»پیشاچھ«

  .كنند گرسنھ بند از بند مردگان جدا مي »راكشسة«ھزاران ھزار 

  شاه دیرینھ سال را از میان این عرصة مرگ و كشتار راه نمودند،

  بانوان كورو، با گامھاي لرزان، بھ میان مردگان بیشمار گام نھادند، 

  .جانسوز بر دشت توفنده طنین افكندو شیوني 

  آن ھنگامي بود كھ پسران، پدران، برادران، و سروران خویش را در میان كشتگان دیدند،

  كنند، و چون گرگھاي جنگل را دیدند كھ از شكار مقدر تغذیھ مي

  گردند، و آوارگان تیرة نیمشب را دیدند كھ در روشناي روز در پي شكار مي

  پیچد، رد و شیون پریشاني بر میدان سھمگین فرو ميو آن پژواك فریاد د

  افتد، لرزد و برخاك مي و گامھاي ناتوانشان مي

  شوند، خویش مي سوگواران، مویان از اندوه مشتركشان، از خویش بي
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  رود، و حس و جان از تنشان مي

  .آورد آید، دمي، فراغي زودگذر مي بیھوشي مرگ مانندي كھ پس از اندوه مي

  سینة گاندھاري آه بلندي دردي برآمد،آنگاه از 

  :بھ دختران پریشان خویش چشم بردوخت و با كریشنا چنین گفت

  دختران بیقرار من، بھ شھبانوھاي شوي مردة دربار كورو بنگر،« 

  گریند، بھ كردار ھمایي بر جفت خویش؛ بر رفتگان عزیز خویش مي

  كند، بیدار ميچگونھ ھرر سیماي سرد و رنگباختھ در خود عشق زني را 

  گردند؛ آوران بیجان با گامھاي بیقرار آرام مي چگونھ در میان رزم

  گشند، اند، بھ آغوش مي مادران، فرزندان بھ خاك افتادة خویش را، كھ ھمھ بھ خواب بیھوشي فرو رفتھ

  .…»گریند بیوگان بر شوھران خویش خم شده، در اندوھي بیفرجام مي

    

ھاي اندوھناك خویش را بھ كریشنا بگوید، آنگاه، دریغا  كوشید تا اندیشھبدین سان، شھبانو گاندھاري 
  كھ نگاه سرگردانش بھ پسرش دوریدنھ افتاد،

  ناگاھان دردي جانكاه بردلش خنجر زد؛ گفتي ھوش و حواس خود را از دست داد؛

  .خویش، بھ كردار درختي در رھگذار طوفان، برخاك افتاد بي

  آمد، باز بھ جایي كھ پسرش، دیگر باره در اندوه بھ ھوش

  .ارغواني از خون خویش، زیر آسمان فراخ دامن خفتھ بود، نظر كرد

  .و درویدنة نازنین خویش را تنگ در آغوش كشید

  لرزید، اش از ھاي ھاي گریھ مي چون آن پیكر بیجان را بر سینھ فشرد، سینھ

  بارید،  يو اشكش، ھمچون بارانھاي تابستان، بر سر واالي دوریدنھ فرو م

  .ھاي رخشان و سرخ آراستھ بودنشكاھاي گلي كھ ھنوز رنگ و رویي داشت، و بھ  سري كھ بھ حلقھ

  :آنگاه كھ دوریدنة نازنین من عزم پیكار داشت، گفت
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  ».مرا شادي آرزو كن، مرا پیروزي آرزو كنمادر، چون بر ارابة نبرد بنشینم، «

  خداوند بدي را از سر تو دور كناد،«: بھ دوریدنة نازنین گفتم

  ».پیروزي در گرو فضیلت است، پیروز باشي

  اما او دل در نبرد بستھ بود، و گناھان خویش بھ دلیریش بسترد؛

  .رسد اه ميآور با ایمان بدان جایگ زید كھ رزم اكنون در قلمروھاي آسمانیي مي

  اي بجنگید و بر خاك افتاد،  كنم، چون شھزاده و من بر دوریدنھ مویھ نمي

  …ام، سیھ روزي او را كھ باز تواند گفت؟  اما شوي غمزده

  -انگیز شغاالن را، گرگھا شبھا چگونھ بیدارند بشنوید زوزة نفرت

  او باشند،گر خواب  بایست نظاره زین پیش، كنیزكان سرشار از ترانھ و زیبایي مي

   –زنند  بشنوید كركسان پلید و خونین منقار را كھ بر این مرده بال مي

  …. دادند ھاي پردار خویش را برگرد بستر شاھانة دوریدنھ تكان مي كنیزكان پنكھ

  بیوة نجیب دوریدنھ را بنگر، مادري سرفراز از دالوري لكشمنھ،

  زر رخشان، ھنوز چون شھبانویي جوان و زیباست، و چون محرابي از

  از آغوش شیرین شوھر و حلقة بازوان پسر جدا شده،

  .در جواني و زیبایي، بھ اندوه و درد تمامي عمر خویش محكوم است

  .بردرید سینة سخت و سنگي مرا كھ زیر این درد ستمگر فرو شكستھ

  گاندھاري آیا باید زنده بماند و بھ چشم خویش كشتة فرزند واال و نوة خویش را ببیند؟

  كشد، باز بھ بیوة دوریدنھ بنگرید، چگونھ سر پرجالل او را بھ آغوش مي

  نھد، چگونھ با دستان آرام و ظریف خویش بنرمي او را بر بستر مي

  آورد؛ چگونھ از شوي در گذشتة عزیز من بھ عزیزترین پسرش رو مي

  بندد؛ و چگونھ اشكھاي مادر راه نالة تلخ بیوه را در گلو مي

  گ نیلوفر آبي نرم و طالیي است؛پیكرش ھمچون بر
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  !اي نیلوفر من، اي دخترم، اي غرور بھاراتا و آوازة كورو

  اگر وداھا را حقیقتي است، دوریدنة دالور را جایگاه بر آسمانھاست؛

  ایم؟ چرا در این اندوھگیني درنگ كنم كھ از نوازش عشق او بریده

  ن جاي دارد؛ام در آسما حقیقتي باشد، پسر نبرده» شاستره«اگر در 

  .چرا در اندوه درنگ كنیم، چون او وظیفة خاكیش را بھ انجام رسانده

كشتار را در یك بند ) خدا(كریشنا : در این حكایت عشق و نبرد، ھزاران نكتة الحاقي وارد شده است
كند تا در شرافت جنگ و كریشنا سخن بگوید؛ بیشمة محتضر مرگش را بھ تعویق  از شعر متوقف مي

ازد تا قوانین نظام طبقاتي، ارث، ازدواج، ھدایا، و آیینھاي سوزاندن جسد را شرح دھد؛ فلسفة اند مي
سانكیھ و اوپانیشادھا را روشنگري كند؛ و مشتي افسانھ، روایت، و اسطوره نقل كند؛ و، در گفتاري 

ساب، االن بلند، وظایف سلطنت را براي یودیشتیره شرح دھد؛ بر این پھندشت وادیھاي خشك علم
ھاي  كنند؛ فابلھا و افسانھ ھاي درام و عمل را از یكدیگر جدا مي  جغرافیا، االھیات، مابعدالطبیعھ، واحھ

 –ھایي داد  پریان، داستانھاي عاشقانھ و زندگي اولیا، بھ مھابھاراتا نوعي بیشكلي و نیز مجموعھ اندیشھ
در این حماسھ . تر است ھاي آن دو غني ندیشھكھ آن از بیشكلي ایلیاد و اودیسھ بدتر، و این از مجموعة ا

اي در  آنچھ ظاھرًا سریر جنبش و قھرماني و جنگ بود، در دست براھمھ بھ صورت كرسي خطابھ
آید كھ از آن، قوانین مانو، اصول یوگھ، دستورھاي اخالقي، و زیبایي نیروانھ را بھ مردم تعلیم  مي

سخنان كوتاه اخالقي زیبا و خردمندانھ فراوان  .شود ميبھ اشكال بسیار بیان  »زرینقانون «. دھند
آرمان برھمني را در )نلھ، دمینتي، سویتري(وفاداري در زناشویي  و داستانھاي زیبایي دربارة  است؛

  .آموزد باب ھمسر وفادار و صبور بھ زنان شنونده مي

این نبرد گیتا، یا سرود خدایي، در میان روایت - واالترین منظومة فلسفي ادبیات جھان، یعني بھاگاواد
نھند، و  ھند است، پس از وداھا آن را حرمت مي» عھد جدید«گیتا بھ منزلة - بھاگاواد. بزرگ آمده است

ویلھلم فون ھومبولت . برند مثل كتاب مقدس یا قرآن آن را براي اداي سوگند در دادگاھھا بھ كار مي
ي موجود در ھمة زبانھاي شناختھ زیباترین، یا شاید تنھا سرود حقیقي و فلسف«:گوید دربارة آن چنین مي

ھند، كھ اعتنایي » .تواند عرضھ كند شاید عمیقترین و واالترین چیزي است كھ جھان مي… شده است؛ 
  بھ چیزھاي فردي و

كشد، و گیتا ھم از این روش بركنار نمانده  اي از گمنامي مي ھایش پرده جزئي ندارد، پیرامون آفریده
م و  ق 400شاید قدمت آن را بتوان بین . انیم و نھ تاریخ پدید آمدنش راد نھ نام مؤلف آن را مي. است
صحنة این شعر نبرد میان كوروھا و پاندوھاست؛ زمینة شعر بیزاري دالور . میالدي دانست 200

بایست با خویشان نزدیكش در سپاه  پاندوھا، یعني ارجونھ، از جنگیدن در نبردي مرگبار است كھ مي
فلسفة  جنگد، ميھ با خداي خود، كریشنا، كھ نظیر خداي ھومري در كنار او ارجون. خصم بجنگد

  :گوید گاندي و مسیح را باز مي

  نگرم، صف آراستھ و پیكارجوي، اي كریشنا، مردم خویش را چون مي

  .ایستد لرزد، و موي بر تنم مي كامم خشك شده، تنم مي تاب دست و پایم رفتھ،
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  .توانم ایستاد استوار نمي. سوزد لغزد، و سراپاي پوستم نیز مي كمان گاندیوه از دستم مي

  .لرزد دلم مي

  .بینم بینم، از كشتن مردمم در نبرد ھیچ خوبي نمي ، فال بد مي]كریشنا[اي بلند موي كیشوه

اي كریشنا، مرا از پادشاھي یا . پیروزیم، نھ پادشاھي، و نھ خوشياي كریشنا، من نھ آرزومند 
  كامجویي یا بگو از زندگاني چھ حاصل؟

خویش  اند، از جان و خواستة  كنیم، اینجا در نبرد ایستاده آنان را كھ آرزوي شاھي، كام و خوش مي
  .دست بداشتھ

ران، نوگان و برادران ھمسر و خویشان آموزگاران، پدران، پسران، و نیز نیایان؛ داییھا و پدران ھمس
  ].دیگرند[

را نیز ھم بھ كشتن اینان راضي نیم، گر خود بكشندم؛ تا چھ  جھانشاھي سھ ] كریشنا[اي مدوسودنھ 
  رسد بھ شاھي بر خاك؟

  راشتره را كشتیم، ما را چھ شادي از این تواند بود؟ -ان دریتھاي كریشنا، گیرم كھ پسر

  …. جویان را بھ قتل آریم، گناه نصیبمان خواھد شد و بس خود اگر این كینھ

كوشیم جان  ایم كھ دست بھ گناه بزرگي بیازیم ما، خود از آز پادشاھي است كھ مي بر آن شده! دریغا
  !مردم خویش بستانیم

ابزار در دست، خون مرا كھ در نبرد  راشتره، رزم-خواھد بود كھ پسران دریتھمرا آن بسي نیكوتر 
   .ضروریندمانم  سالح مي كنم و بي پایداري نمي

دھد كھ بنا  م پسر ویشنو، توضیح ميكاھد، در مقا آنگاه كریشنا، كھ الوھیت او از شادي او در نبرد نمي
  پندار، كشتن خویشان در جنگ درست بر كتابھاي مقدس، و بھترین اندیشة درست

و دادگرانھ است؛ و وظیفة ارجونھ است كھ از قوانین كاست كشتریة خود پیروي كند، با وجدان خوب 
ماند، و پوروشة از میان  قي ميشود، اما روح با و ارادة نیكو بجنگد و بكشد؛ وانگھي، تنھا تن كشتھ مي

  :كند تغییر اوپانیشاد را روشنگري مي نرفتني سانكیھ و آتمن بي

ابودي تواند ن تغییر، ھیچ كس نمي از این بودن بي. شود نابود نمي كند ميبدان كھ آنچھ ھمھ را سرشار 
  .پدیدآورد

پس، اي . رسند كالبد گرفتة جاوید، كھ نابودنشدني و درنیافتني ھستند، بھ پایان مي ھاي تنگویند كھ این 
  .، نبرد كن) ارجونھ(پارتھ

اندیشد این كشتھ شده است، این ھر دو، حقیقت را در  كشد، و آن كھ مي اندیشد این را مي آن كھ مي
  .شود ميكشد و نھ كشتھ  اند؛ این نھ مي نیافتھ
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او نزاده، جاوید، . بھ ھستي كھ آمد، نیست نخواھد شد میرد؛ شود، و نھ ھیچ گاه مي نھ ھرگز زاده مي
  .شود تن كھ كشتھ شود، او كشتھ نمي. برماننده، و آغازین است

، چون اویي )ارجونھ(تغییر است، اي پارتھ  داند كھ این نابودنشدني و جاوید، نیافریده و بي آن كھ مي
  .زدتواند دیگري را بكشد یا دیگري را بھ كشتن برانگی چگونھ مي

آموزد، سانكیھ و ویدانتھ را بھ شكل خاصي تركیب  كریشنا، كھ ھمچنان بھ ارجونھ مابعدالطبیعھ مي
یك و » برترین بودن«گوید كھ ھمھ چیز خود را با  او مي. كند كھ مورد قبول فرقة ویشنوه است مي

  :داند ھمان مي

ینجا ھست بھ من آویختھ است، ھرچھ ا. ، چیزي نیست كھ فراتر از من باشد)ارجونھ(اي برندة ثروت 
  .اي ھاي گوھر بر رشتھ بھ كردار رده

ھمة وداھایم من، » اوم«لفظ . ، طعم آبھایم من، روشني ماه و خورشیدم من]ارجونھ[اي پسر كونتي 
  .آواز اثیرم، و مردي مردانم من

  .زندگاني ھمة ھستیھا و ریاضت مرتاضانم من. بوي خوش ناب خاكم و رخشندگي آتشم من

، بدان كھ تخمة جاویدان ھمة ھستیھایم من، ھوش ھوشمندانم من؛ روشناي روشنانم )ارجونھ(ي پارتھا
  .من

، من آن كام )ارجونھ(ھا  اي سرور پارتھ. من] شھوت[رنگم  كام و بي نیروي نیرومندانم من، بي
  .موجوداتم كھ خالف آیین نیست

گاو را و پیل را، یا خود سگي یا از دانایان باچشمي یكسان نگرند برھمن دانا و فروتن را، 
  .اي را»رانده كاست«

این منظومھ، از نظر رنگھاي مكمل، و از نظر تناقضات مابعدالطبیعي و اخالقي كھ مغایرت و 
بینیم انسان آنچھ را بھ نظر پایگاه  ھنگامي كھ مي. كند، غني است پیچیدگي زندگي را منعكس مي

توان كشت وفردیت  خدا بھ این دستاویز لرزان، كھ حیات را نميپذیرد، اما  اخالقي عالیتري است مي
ظاھرًا آنچھ . شویم گیرد، دچار حیرت و شگفتي مي امري است غیرواقعي، جانب جنگ و كشتار را مي

آور مذھب  گیتا در اندیشھ داشت این بود كھ روان ھندي را از آرامش طلبي رخوت-نویسندة بھاگاواد
او تمایلي بھ جنگیدن براي ھند ایجاد كند؛ این عصیان طبقة كشتریھ بود كھ  بودایي بیرون آورد، و در

كند كھ بسیاري از چیزھا  كند، و او با غرور اشاره مي كرد دین، سرزمینش را ناتوان مي حس مي
توانست  آموخت، مي رویھمرفتھ درس خوبي بود كھ اگر ھند آن را عمقًا مي. گرانبھاتر از صلح ھستند

  .را حفظ كندآزادي خود 

دومین حماسة ھندي از ھمة كتابھاي ھندو مشھورتر و مطلوبتر است، غربیان آن را آسانتر از 
بیت  48اش  رامایانا كوتاھتر از آن است؛ فقط ھزار صفحھ است كھ ھر صفحھ. فھمند مھابھاراتا مي

ھا كمتر از  افزودهاند، این  م تا قرن دوم میالدي بھ آن نیز افزوده دارد؛ و اگرچھ از قرن سوم ق
بنابر روایات، این حماسھ سرودة . كند مھابھاراتاست و ارتباط موضوع اصلي را چندان قطع نمي

والمیكي است، كھ او ھم مثل مؤلف فرضي مھابھاراتا، یكي از شخصیتھاي داستان است؛ اما بیشتر 
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قاالني ھستند كھ ھنوز ھم گردي باشد كھ نظیر ن  رود كھ این حماسھ ساختة خنیاگران دوره احتمال مي
  .كنند آن را تا نود شب پیاپي براي شنوندگان مسحور شده نقل مي

مھابھاراتا، چنانكھ ذكر شد، داستان جنگ بزرگي است كھ خدایان و انسانھا در آن شركت دارند، و 
ست یكي از علل درگرفتن آن ھم ماجراي گم شدن زن زیبایي است از میان یك ملت، و افتادن او بھ د

ھمین طور رامایانا ھم بھ اودیسھ شباھت . توان آن را بھ ایلیاد تشبیھ كرد ملتي دیگر؛ از این رو مي
خواھد بھ  دارد، كھ از مرارتھا و آوارگیھاي یك قھرمان، و چشم بھ راھي صبورانة ھمسر او، كھ مي

اي است  و آن دورهدر آغاز حماسھ، تصویري داریم از یك عصر طالیي، . كند او بپیوندد، حكایت مي
  .كند سلطنت مي) اودة كنوني(رتھ، از پایتختش آیودھیا، بر قلمرو كسلھ- كھ دشھ

  رتھ سرشار از شایستگي شاھانھ، سرشار از علم مقدس ودایي،- دشھ

  …. راند در روزگاران شاد گذشتھ بر امپراطوریش پادشاھي مي

  واال،زیستند، از ثروت توانگر، و در نیكي  راستكاران در صلح مي

  .ھاشان جایي داشت و نھ دروغ در گفتارشان رنگي نھ رشك در سینھ

  ھاي خوشبخت خود مالك دام، غلھ، و زر خویش بودند؛ پدران با خانواده

  .فقر تلخ و قحطي را در آیودھیا جایي نبود

ند او خود، مان. كرد نزدیك آنجا مملكت پادشاھي دیگري بھ نام ویدیھھ بود كھ جنكھ برآن سلطنت مي
  روزي، از » .زد داشت و زمین را شخم مي خیش برمي«دلیر،  كینكیناتوس

دیري نگذشت كھ . برخورد خیش او بھ زمین، دختر زیبایي بھ نام سیتا از شیار خاك بیرون جھید
اي ترتیب داد، بھ این معنا  بخت بفرستد؛ جنكھ براي خواستگارانش مسابقھ بایست سیتا را بھ خانة مي

رتھ، - بزرگترین پسر دشھ. كھ ھر كھ بتواند كمان جنگي او را خم كند، عروس از آن او خواھد بود
، »شیر دل، آھنین پنجھ، نیلوفري چشم، شكوھمند چون فیل جنگلي، با تاج گرة گیسوانش«یعني راما، 
فقط او كمان را خم كرد؛ و جنكھ دخترش را با عبارت خاص ازدواج ھندو بھ او . دبھ مسابقھ آم
  :پیشكش كرد

این سیتاست، فرزند جنكھ، عزیزتر از جانش؛ اي شاھزاده، از این پس، او شریك فضیلت تو، و ھمسر 
  وفادار تو خواھد بود؛

  شریك بھروزي و اندوه تو، و در ھر سرزمیني از آن تو خواھد بود؛

  شادي و اندوه او را بنواز، دستش را میان دستت بگیر؛در 

  ھمچنان كھ سایھ بھ دنبال جسم است،

  او نیز براي سرورش ھمسري وفادار است،
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  .و سیتاي من، نیكوترین زنان، ترا در مرگ یا در زندگي دنبال خواھد كرد

دندانھایي چون  با پیشاني ھمچو عاج، لباني چون مرجان، و« -پس راما با شاھزاده خانم عروس 
ھا  گردد، و با پارسایي و آرامي و بخشندگیش دل از كسلھ بھ آیودھیا باز مي -»مروارید رخشان

. نھد رتھ، موسوم بھ كیكیي، بھ این بھشت عدن پا مي- ناگھان ابلیس بھ شكل ھمسر دوم دشھ. رباید مي
رتھ، كھ - دشھ] دیگر[بھ ھمسررتھ بھ او قول داده بود كھ ھرچھ از او بخواھد برآورد؛ و او ھم - دشھ

خواھد كھ راما را مدت  رتھ مي- از این رو، از دشھ. برد پسرش راما وارث تاج وتخت بود، رشك مي
رتھ با، احساس شرافتي كھ فقط یك شاعر ناآشناي بھ سیاست -دشھ. چھارده سال از آن قلمرو تبعید كند

د كھ تك وتنھا راه جنگل در پیش گیرد؛ ولي شو ایستد، و آماده مي تواند آن را بفھمد، سرقولش مي مي
  سخنش جزئي از محفوظات تقریبًا ھر عروس ھندوست؛. كند كھ با او برود سیتا پافشاري مي

  اسب و ارابھ وكاخ زراندود، اینھا را در زندگي زن قدري نیست؛«

  …. ھمسر دلبند و دوستدار را سایة شوي عزیزتر است

  اي پدري خوشتر دارد،آوارگي جنگلھا را سیتا از كوشكھ

  …. كند اندیشد و نھ بھ خویشان، در عشق شوي خویش كاشانھ مي نھ بھ خانھ مي

  ھاي صحرایي خواھد چید، و از جنگل نورستھ و خوشبو میوه

  ».بقیة خوراكي كھ راما آن را خورده باشد دلپذیرترین خوراك سیتا خواھد بود

  : اه راما برودكند كھ ھمر لكشمنھ، برادر راما، ھم التماس مي

  تو تنھا با سیتاي مھربان سراسر در تاریكي راه خواھید سپرد؛«

  بگذار كھ لكشمنة وفادار تو او را شب و روز پاسباني كند؛

  ھا بگردد، بگذار لكشمنھ با كمان و تركشش در تمام جنگل

  ».و با تبرش جنگل را فرو فكند؛ و با دستھایش خانھ برآرد

شود كھ چگونھ راما، سیتا، و  آید و متذكر مي ھ صورت چكامة جنگل در ميحماسھ از اینجا بھ بعد ب
تا شامگاه، ھمپاي آنان . لكشمنھ رھسپار جنگل شدند؛ چگونھ مردم آیودھیا، سوگوار و غمگین

رفتند؛ چگونھ تبعیدیان شبانگاه خود را از ھمرھان مشتاق خویش پنھان داشتھ، تمام چیزھاي  مي
انة خود را بھ جا گذاشتند، پوست درختان و بوریاي بافتھ بھ تن كردند، و با ھاي شاھ باارزش و جامھ

  .گشودند، وقوتشان میوه و مغز میوه بود شمشیرھایشان از میان جنگل راه مي

  كرد، سیتا، اغلب، شاد و كنجكاوتر از ھمیشھ، رو بھ سوي راما مي

  …. پرسید ندیده بود مياي یا گلي را كھ پیش از این  نام درختي یا پیچكي، میوه
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  …. جھیدند ھا مي كردند، بوزینگان بر شاخھ طاووسان پیرامونشان شادمانھ پرواز مي

  خورد، راما در پرتو زرین بامدادي در آب رود غوطھ مي

  .شد رود، بھ دنبال آب روان مي جویبار مي  سیتا، بدان گونھ كھ نیلوفر پي

    

اما . ندگي در جنگل تطبیق دادند و بھ این زندگي دل نھادنداي ساختند، خود را با ز كنار رودي كلبھ
شود، از  بیند و عاشقش مي نكا، از شاھدختھاي جنوب، كھ در جنگل سرگردان بود، راما را مي- شورپھ

راونھ توفیق . انگیزد كھ سیتا را برباید شود و برادر خود راونھ را برمي پاكدامني راما دلگیر مي
چون پیش . كوشد كھ او را بفریبد برد و بھ یاوه مي رباید و بھ دژ دوردست خود مي یابد و سیتا را مي مي

آراید و بھ قلمرو راونھ  خدایان و سرایندگان كاري نیست كھ نشود كرد، راما ھم سپاه گراني مي
چون روزگار تبعیدش بھ سر (رھاند، و سپس  شكند؛ سیتا را مي تازد، و او را در نبردي فرو مي مي
گردد، كھ در آنجا برادر وفادار دیگر تخت سلطنت كسلھ را  با او بھ آیودھیا باز مي ھواپیمایيدر ) آمده

  .گرداند بھ او باز مي

بداندیشان و شكاكاني را كھ عقیده بنا بر بخشي، كھ احتماَال بعدھا بھ منظومھ الحاق شده، راما سخن 
. پذیرد توان قبول كرد كھ سیتا كھ در كاخ راونھ بوده گاھي بھ آغوش او نرفتھ باشد، مي داشتند نمي

  آید، سرفراز بیرون مي) آزمایش با آتش(اگرچھ او از اوردالي آتش 

ن وسیلھ یك نسل گناھان و كند، اما راما با آن شیوة تلخ موروثي، كھ بدا و این بیگناھي او را ثابت مي
كند، سیتا را بھ  خطاھایي را كھ در جواني از بزرگتران خود دیده دربارة نسل بعدي تكرار مي

سالھا . زاید بیند؛ و دو پسر براي راما مي سیتا والمیكي را در جنگل مي. فرستد عزلتگاھي در جنگل مي
اي را كھ والمیكي  راماي دلشكستھ حماسھبعد، این دو پسر، بھ عنوان خنیاگران دوره گرد، در محضر 

فرستد و از او  شناسد، و پیامي بھ سیتا مي راما پسرانش را مي. خوانند از خاطرات سیتا ساختھ بود مي
اما سیتا، دلشكستھ از آن بدگماني شوھر، كھ چنان تھمتي بھ او بستھ . كند كھ برگردد درخواست مي

راما سالھاي بسیار در تنھایي و اندوه سلطنت . اپدید شدبود، در خاك، كھ روزگاري مادرش بود، ن
  :شود رتھ مي- كند، آیودھیا در دورة سلطنت مھرآمیز او ھمان مدینة فاضلة روزگار دشھ مي

  اند كھ، بھ روزگار شاد شاھي رامھ، و فرزانگان كھن آورده

  رعایایش دستخوش مرگ نابھنگام و بیماریھاي مصیبت بار نشدند؛

  گریستند، دوه از دست دادن نابھنگام سرورانشان نميبیوگان در ان

  كردند؛ ربود مویھ نمي مادران در عزاي كودكاني كھ یمھ مي

  فریفتند؛ راھزنان، فریبكاران، و فریبندگان شاد با دروغ كسي را نمي

  .داشت، و مردم شاھشان را ھمسایھ ھمسایة درستكارش را دوست مي

  آوردند، ھاي فراوان مي د، درختان میوهگذشتن ھمان گونھ كھ فصول پیاپي مي
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  .ایستاد و زمین با شادماني و حقگزاري ھیچ گاه از بارآوري نمي

  وزید، آمد، و ھرگز تندباد آفت خیز نمي باران بھ موسم خویش مي

  .ھاي خرم و باصفا پرحاصل و پرمرتع بودند دره

دادند، و مردمان،  خود را ميدستگاه بافندگي و سندان و زمین شخم زده و بارور، ھمھ، محصول 
  .زیستند شادمانھ، بھ دسترنج نیاكان كھن خویش مي

این حماسھ، داستان دلپذیري است كھ حتي یك نفر كلبي امروزي ھم، اگر چنان كھ باید عاقل باشد، 
ھا، اگرچھ شاید  این منظومھ. تواند گھگاه خود را بھ این سرگذشت و نواي سرود بسپارد و لذت ببرد مي
پردازي و حفظ امانت  نظر كیفیت ادبي، یعني در منطق ساخت، رونق و درخشش زبان، عمق چھره از

رسد، از لحاظ رقت احساسات، تعالي شأن زن و مرد،  ھاي ھومر نمي در توصیف اشیا، بھ پاي حماسھ
ز آنند راما و سیتا خوبتر ا. حیات ممتاز است –و گاه واقعپردازانة  –تا حد كمال مطلوب، تجسم زنده 

راشتره و گاندھاري، ھمھ، - كھ بتوان آنھا را انسانھاي واقعي دانست؛ اما دروپدي، یودیشیتره، دریتھ
ھندو بحق معترض است كھ ھیچ . تقریبًا مانند اخیلس، ھلنھ، اولیس، و پنلوپھ افرادي عادي ھستند

براي او . ك آنھا توفیق یابدھا داوري كند، چھ رسد بھ اینكھ بھ در بیگانھ قادر نیست دربارة این حماسھ
تواند سلوك خود  ھا فقط داستان نیستند، نگارخانة شخصیتھاي آرماني ھستند، و ھر ھندو مي این حماسھ

اي است از سنن، فلسفھ، و االھیات ھند، و بالجملھ كتابھاي مقدسي  را از آنھا سرمشق بگیرد؛ مجموعھ
  ھستند كھ،

. خواند كند، آنھا را مي یا حیات قدیسان را قرائت مي مسیحھمچنان كھ یك مسیحي كتاب تأسي بھ 
برد؛ و  ھندوي مؤمن معتقد است كھ كریشنا و راما تجسمھاي االھي بودند، و ھنوز بھ آنان نماز مي

كند كھ، عالوه بر كسب لذت ادبي و  خواند احساس مي ھا مي سھھنگامي كھ داستان آنھا را در این حما
او بھ این امر اعتماد دارد كھ اگر رامایانا را بخواند، از ھر . برد تعالي اخالقي، ثواب دیني ھم مي

پسري خواھد داد؛ و نیز، با ایماني ساده، نتیجة غرورآمیز ] خداوند بھ او[شود؛ و  گناھي پاك مي
  :گوید پذیرد، كھ مي مھابھاراتا را مي

شود و پس از  بخواند و بھ تعالیمش ایمان داشتھ باشد، از ھر گناھي پاك مي» مھابھاراتا«اگر مردي 
بھ تاریخھاي دیگر ھمچون كره است بھ خوراكیھاي » مھابھاراتا«نسبت … . رود  مرگ بھ آسمان مي

ت بھ استخر آب؛ ھمچون گاو ھمچون اقیانوس اس… دیگر؛ ھمچون برھمنان است بھ انسانھاي دیگر؛ 
گوش فرا دھد و » مھابھاراتا« ھاي»شلوكھ«آن كھ با دقت، و از تھ دل، بھ … . است بھ چارپایان دیگر

و در آن جھان از منزل جاوید  بھ آنھا ایمان داشتھ باشد، در این جھان از عمر دراز و نام نیك،
  .شود برخوردار مي

IV - درام  

  ارزیابي درام ھندي -» شاكونتاال«داستان  –كالیداس  –ویژگیھاي درام ھندي  - » ارابة گلین« - منشأھا 

بیشك درام . بھ یك معنا، درام در ھند بھ قدمت وداھاست، زیرا دست كم ھستة آن در اوپانیشادھاست
ھاي  ھاي مقدس دارد، كھ ھمان تشریفات و جشنواره مبدأ و منشأ قدیمتر و مؤثرتري از این نوشتھ
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ھ فقط سومین منشأ درام در رقص است نھ آن رقصي ك. ھاي نمایش مذھبي است مراسم قرباني و دستھ
آزاد كردن انرژي است، یا رقصي كھ جانشین خفت و خیز است، بلكھ رقص بھ صورت آیین جدي 

شاید منشأ چھارم ھم در نقل . رود تقلید و القاي كارھا وحوادثي كھ براي قبیلھ امري حیاتي بھ شمار مي
تر ھند را پدید این عوامل با ھم تئا. شد شعر حماسي باشد، كھ در اجتماع و بھ صورت زنده مجسم مي

، برماھیت اصلي درام، منبع حماسي یا باستانيآوردند و مھري دیني بر آن زدند كھ در سراسر عصر 
پایدار مانده  شود، ودایي موضوعات آن، و نیز در دعاي خیري كھ ھمیشھ پیش از نمایش خوانده مي

  .است

  شاید آخرین انگیزة نمایش ناشي از روابط میان ھند و یونان باشد، كھ با حملة اسكندر پدید

پیش از دوران آشوكا، ھیچ مدركي در باب درام ھند در دست نیست، آنچھ ھم از دوران او در . آمد
خطیي است بر برگ نخل، ھاي موجود ھندي نسخ  كھنترین نمایشنامھ. دست است چندان اعتباري ندارد

از جملھ سھ درام بود؛ مؤلف یكي از آنھا اشوگشھ نام دارد . كھ اخیرًا در تركستان چین كشف شده است
از قالب فني این نمایشنامھ و شباھت دلقك آن بھ نوع دلقكھاي خاص . كھ از متألھین دربار كنیشكھ است

در . شوگشھ درام در ھند قدمتي كھن داشتھ استآید كھ در ھنگام تولد ا و سنتي تئاتر ھندي چنین برمي
، در تراوانكور، سیزده نمایشنامھ بھ زبان باستاني سانسكریت بھ دست آمد كھ، با شك و 1910سال 

نویسي پیشگام  او در ھنر نمایشنامھ. اند دانستھ) میالدي 350حدود سال (تردید، آنھا را منسوب بھ باسھ
یش، بھ طرزي ناخودآگاه، »مالویكا«كالیداس در پیشگفتار . نھاد مي كالیداس است، كھ او را بسیار ارج

توان از آثار  آیا مي«: پرسد كند، و مي نسبیت زمان و صفات را بھ صورت قابل ستایشي توصیف مي
توانند بھ كار شاعري  آوري چون باسھ، سومیلھ، و كوي پوتره غافل ماند؟ آیا تماشاگران مي مصنفان نام

  »ام، حرمت نھند؟نو، كالیداس ن

بنا بر متن نمایشنامھ، . شناختند ارابة گلین بود تا چندي پیش، كھنترین نمایشنامة ھندیي كھ محققان مي
كھ او را استاد وداھا و ) قبول این مدعا الزامي نیست(نام نویسنده شودر كھ شھریار گمنامي است 

در ھر حال، در تئاتر كھ استاد بوده  - اند  ورزي وصف كرده ریاضیات و رام كردن فیالن و ھنر عشق
اي است كھ از ھند بھ دست ما رسیده است؛ تركیب  اش جالبترین نمایشنامھ مسلمًا نمایشنامھ. است

و طنز، با عباراتي عالي كھ از شور و توصیف ) نمایش و موسیقي(اي است از ملودرام  ھوشمندانھ
  .اي برخوردار است شاعرانھ

اي از طرح این نمایشنامھ بیش از یك كتاب تفسیر بھ  یش ھندي، خالصھبراي نشان دادن خصلت نما
بینیم كھ روزگاري توانگر بوده، و اكنون از گشاده دستي و  دتھ را مي- در پردة اول، چارو. آید كار مي

دوستي دارد میتریھ نام، كھ برھمن ابلھي است و در نمایشنامھ نقش . بدفرجامي بھ تنگدستي افتاده است
خواھد كھ براي خدایان یك قرباني اھدا كند، اما برھمن زیر  چارو از میتریھ مي. ا برعھده دارددلقك ر

كنند، دیگر این كار چھ فایده  پرستي كاري برایت نمي وقتي خدایاني كھ تومي«: گوید رود و مي بار نمي
ھ حیاط خانة چارو اي بزرگ و بسیار ثروتمند، خود را ب ناگھان زن جوان ھندویي، از خانواده» دارد؟

خواھد؛ این تعاقب كننده كھ سمستانكھ نام دارد، برادر شاه  اي پناه مي اندازد، و از دست تعاقب كننده مي
شود كرد، و آن یك  و نقطة مقابل چارو است، بھ این معني كھ این یك چنان خوب است كھ كاریش نمي

كند، و سمستانكھ را از خانھ بیرون  چارو از دختر حمایت مي. توان كرد چندان بد كھ باورش نمي
سیناست، از چارو -دختر، كھ نامش وسنتھ. گیرد اندازد و تھدید بھ انتقام او را بھ چیزي نمي مي
خواھد كھ درج جواھراتش را در جاي امني نگاه دارد، كھ مبادا دشمنانش آن را از او بدزدند، و  مي

گیرد، و او  كند؛ درج را مي چارو قبول مي. اش را ببیند اي داشتھ باشد كھ دوباره نجات دھنده نیز بھانھ
  .كند را تا سراي بزرگش ھمراھي مي
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گریزد و بھ معبدي پناه  قماربازي از دست دو قمارباز دیگر مي. دار است اي خنده پردة دوم میان پرده
ار بازي كھ او را دو قم. فریبد گیرد و آن دو را مي داخل معبد كھ شد، ھیئت بتي را بھ خود مي. برد مي

  گیرند كھ ببینند آیا او براستي یك خداي سنگي است یا نھ، كردند نیشگونش مي دنبال مي

بازي . نشینند كشند و درپاي محراب بھ طاس بازي مي دو دست از جستجو مي آن. خورد اما او تكان نمي
اش پایین  ، از پایھتوانست جلو خود را بگیرد كھ نمي» مجسمھ«شود كھ آن  انگیز مي چنان ھیجان

دھند؛ و او  دو قمار باز ھم حسابي مشت ومالش مي آن. خواھد كھ بازي كند پرد و از آنھا اجازه مي مي
دتھ بود، -سینا او را، كھ قبال خادم چارو- دھد، در این میان، وسنتھ بار دیگر فرار را برقرار ترجیح مي

  .دھد شناسد و نجاتش مي مي

دزدي، شرویلكھ . دھد كھ از كنسرتي باز مي گردند ریھ را در حالي نشان ميدتھ و میت- پردة سوم چارو
شود  برد، دلتنگ مي چارو، كھ پي بھ دزدي مي. دزدد آید و درج گوھر را مي اش مي نام، بھ خانھ

  .فرستد سینا مي-وآخرین رشتة مرواریدي را كھ برایش مانده بود بھ تاوان آن درج براي وسنتھ

دھد تا دل و عشق او  سینا مي-بینیم كھ درج دزدي را بھ خدمتكار وسنتھ شرویلكھ را ميدر پردة چھارم 
بیند كھ این درج مال بانوي خود اوست، شرویلكھ را دزد خوانده  مستخدمھ چون مي. را بھ دست آورد

  :دھد ھاي شوپنھاور، چنین پاسخ مي شرویلكھ با سخناني تلخ و درشت، نظیر گفتھ. كند سرزنش مي

  گرید؛ خندد یا مي ، بھ خاطر پول، ميزن

  دارد او مرد را وامي. و این بستھ بھ میل توست كھ بخندد یا بگرید

  .كھ بھ او اعتماد كند، اما او خود بھ مرد اعتماد ندارد

  زنان چون امواج اقیانوس ناپایدارند،

  مھرشان گریزنده است، چون برق تابش غروب آفتاب،

  .ي بتابدچون تابش شامگاھي كھ بر ابر

  آویزند با اشتیاقي پرشور بھ مردي مي

  را] ثروت[كھ ثروت نثارشان كند، و شیرة آن

  .كنند مكند، و آنگاه او را رھا مي داري مي مثل گیاه شیره

سینا ھم بھ آن دو - كند، و وسنتھ بخشاید و بدین گونھ نادرستي سخن او را ثابت مي خدمتكار ھم او را مي
  .ازدواج كننددھد كھ با ھم  اجازه مي

آید كھ ھم مرواریدھاي چارو را بھ او باز گرداند و  سینا بھ خانة چارو مي- در آغاز پردة پنجم، وسنتھ
سینا آن را، -خیزد كھ وسنتھ ھنگامي كھ نزد چارو بود، طوفاني برمي. ھم درج خویش را بھ او بسپارد

شود، و او را ناگزیر  طوفان خشمگینتر مي .كند ميبھ زبان سانسكریت، با عباراتي عالي وصف 
  .این اجبار كامًال مطبوع طبع او بود –كند كھ شب را در خانة چارو بماند  مي
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كھ پا بھ بھ جاي آن. آید دھد كھ صبح فردا از خانة چارو بیرون مي پردة ششم وسنتھ را نشان مي
  . رود اي بگذارد كھ چارو برایش آماده كرده بود، اشتباھًا بھ كالسكة سمستانكة فاسد و شریر مي كالسكھ

در پردة . پردة ھفتم راجع بھ موضوع دیگري است كھ چندان ربطي بھ موضوع اصلي نمایشنامھ ندارد
  وقتي كھ. در آغوش دشمن است بینیم كھ نھ در قصر خودش، بلكھ در خانھ و تقریبًا ھشتم وسنتھ را مي

رود و علیھ  بعد بھ دادگاه مي. كند زند، سمستانكھ او را خفھ و دفن مي وسنتھ باز دست رد بھ سینة او مي
  .سازد كھ وسنتھ را بھ طمع جواھراتش كشتھ است چارو اقامة دعوي كرده، او را متھم مي

كند، بھ این معنا كھ  اربابش خیانت مي پردة نھم شرح محاكمھ است، كھ در آن میتریھ، ندانستھ، بھ
بینیم كھ  در پردة دھم چارو را مي. شود چارو محكوم بھ مرگ مي. افتد جواھرات وسنتھ از جیب او مي

افتد كھ او را بھ جاي پدرش  پسرش بھ دست و پاي دژخیمان مي. راه سیاستگاه را در پیش گرفتھ است
ماجرا از این . [شود در لحظة آخر خود وسنتھ ظاھر مي. شود اعدام بكنند، ولي این تقاضا پذیرفتھ نمي

كند، بموقع او را از زیر خاك  شرویلكھ كھ دیده بود سمستانكھ دارد وسنتھ را دفن مي] قرار بود كھ
دھد،  درحالي كھ وسنتھ چارو را از مرگ نجات مي. كند آورد و دوباره او را زنده مي بیرون مي

ولي چارو از این اتھام جانبداري . كند ادر شاه را بھ آدمكشي متھم ميشرویلكھ ھم، از آن طرف، بر
كند، و ھمھ خوشحال و شادكام  كند و بھ این ترتیب سمستانكھ ھم از مجازات نجات پیدا مي نمي
  .شوند مي

از آنجا كھ در شرق وقت و فرصت براي مردم بیش از غرب است، و در شرق، بھ خالف غرب، كھ 
گیرد، و  ر وقت تمھیدات فراوان دارند، تقریبًا ھمة كارھا بھ دست انسان انجام ميجویي د براي صرفھ

ھاي ھندي ھم، از لحاط وقت،  گیرند، پس، طول نمایشنامھ غرب ھم اینھمھ تدابیر كاراندوز بھ كار نمي
ھ ھر نمایش پنج تا ده پرده دارد، و ھر پرده ھم، بدون اینك. دوبرابر درامھاي روزگار كنوني ماست

تداخلي در آن حاصل بشود، با خروج یك شخصیت نمایش و ورود شخصیت دیگر بھ دو صحنھ تقسیم 
صحنھ آرایي . شناسد وحدت زمان و مكان در كار نیست، و تخیل ھم ھیچ حد و مرزي نمي. شود مي

 اي بخشند، و لحظھ گاھي حیوانات زنده بھ نمایش روح مي. بسیار كم، اما لباسھا ھمھ رنگارنگ است
شود، كھ در آن بازیگري یا  نمایش با پیشگفتار شروع مي. كند صحنة ساختگي صورت طبیعي پیدا مي
زند؛ شاید گوتھ فكر پیشگفتار فاوست را از كالیداس گرفتھ  مدیر نمایش دربارة نمایشنامھ حرف مي

گذارد و  میدان ميشود، بھ این معنا كھ او پا بھ  پیشگفتار با معرفي اولین شخصیت نمایش تمام مي. باشد
اتفاقات بسیار است، و تأثیرات فراتر از طبیعي اغلب مسیر حوادث را تعیین . شود نمایش آغاز مي

تراژدي جایي در تئاتر ھندي . گو ھمیشھ جزء الینفك نمایشند یك داستان عاشقانھ و نیز یك بذلھ. كنند مي
شود؛ بھ فضیلت باید  ھمواره پیروز ميندارد؛ پایان خوش در ھر نمایشنامھ حتمي است؛ عاشق وفادار 

مباحث فلسفي، كھ غالبًا . ھمیشھ پاداش داده شود، حتي اگر این كار براي ایجاد تعادلي در واقعیت باشد
شود، راھي بھ درام ھندي ندارد؛ درام، مثل خود زندگي، باید فقط با عمل تعلیم  در شعر ھندي دیده مي

  شعر غنایي، برحسب عظمت .كلماتدھد نھ با 

افراد طبقات باال در نمایش بھ زبان . گیرد موضوع شخصیت نمایش، و عمل، جاي نثر را مي
توصیفات عالي است، لكن طرح . زنند، و زنان در طبقات پایین بھ پراكریت سانسكریت حرف مي

كارشان را خوب انجام  –شوند  كھ شامل زنان ھم مي - بازیگران . صیتھا ضعیف استترسیم شخ
نمایشنامھ با گفتاري . دھند، نھ شتاب غربیان را دارند، و نھ زبان مطنطن بازیگران خاور دور را مي

  .خواھند كھ بھ ھند رفاه و بھروزي عطا كند یابد كھ در آن از خداي محبوب مؤلف یا محل مي پایان مي
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از آن زمان كھ سرویلیام جونز شاكونتاالي كالیداس را بھ انگلیسي ترجمھ كرد و گوتھ آن را ستود، این 
با اینھمھ، ما كالیداس را فقط از طریق . ھاي ھندي بوده است نمایشنامھ ھمواره مشھورترین نمایشنامھ

. شناسیم م آمده است، مياي كھ پیرامون نام او فراھ ھاي زاھدانھ سھ نمایشنامھ، و از طریق افسانھ
بود كھ مورد مرحمت ویكره مادیتیھ  –شاعران، ھنرمندان، و فیلسوفان  – گوھر ظاھرًا او یكي از نھ

  .شاه سلسلة گوپتھ دراجین، بودند) میالدي 380-412(

پس از یك . پرده دارد، كھ بخشي از آن بھ نثر است و بخشي دیگر بھ شعر آبدار ھفت» شاكونتاال«
كند كھ بھ زیباییھاي طبیعت توجھ كنند، صحنھ  پیشگفتار، كھ در آن مدیر تئاتر تماشاگران را دعوت مي

. اش، شاكونتاال، مسكن دارند شود كھ در آن زاھدي با دخترخوانده زاري در جنگل باز مي بھ سبزه
شود و  خورد؛ سرنشین آن ارابھ، دوشینتھ شاه، ظاھر مي اي بھ ھم مي مش صحنھ براثر صداي ارابھآرا

كند، ولي ناگھان شاه را بھ پایتخت فرا  در پردة اول با او ازدواج مي. بازد در دم بھ شاكونتاال دل مي
در اولین فرصت نزد دھد كھ  كند و، طبق معمول، قول مي خوانند؛ شاه ناچار شاكونتاال را ترك مي مي

تا وقتي كھ آن انگشتري را كھ شاه بھ تو داده داشتھ : گوید مرتاضي بھ دختر اندوھگین مي. وي برگردد
مقارن . باشي، شاه ترا بھ یاد خواھد داشت؛ قضا را شاكونتاال، بھ ھنگام شستشو، آن انگشتر را گم كرد

ینتھ را در پیش گرفت، تا دریابد كھ آیا شاه او با روزھایي كھ باید كودكش بھ دنیا آید، راه دربار دوش
كوشد كھ خاطرات  مي. اي كھ مردان نسبت بھ زنان بخشنده دارند، فراموش كرده است یا نھ را، بھ شیوه

  :شاه را بھ یادش بیاورد

  آوري كھ روزي، زیر آن سایبان یاسمن، آیا بھ یا نمي;:شاكونتاال

  در جامش گردآورده بود چگونھ آب باراني را كھ نیلوفري آن را;

  در كف دستت ریختھ بودي؟;

  ادامھ بده،:شاه

  .كنم گوش مي;

  درست در ھمان ھنگام فرزند خواندة من،;:شاكونتاال

  آن آھو برة كوچك، با چشمان كشیده و نرم بھ پیش دوید،

  و تو پیش از آنكھ عطشت را فرو بنشاني،

  بھ آن موجود كوچك آب دادي، و گفتي،

  »!آھو برة آرام اول تو بخور،«

  .خورد اما او از دستھاي ناآشنا نمي

  :سپس تو با لبخندي گفتي. ولي، پس از آنكھ من آب در دستم ریختم، با اعتماد كامل، آن را نوشید

  .ھر موجودي بھ نوع خود اعتماد دارد«
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دانید  يدانید، و ھر یك م  شما ھردو كودكان یك جنگل وحشي ھستید، و ھر یك دیگري را محرم راز مي
  ». كھ محل امن كجاست

  …. فریبند چنین زناني ابلھان را مي! شیرین، زیبا، و دروغ;:شاه

  .توان در ھر نوعي از موجودات یافت، اما در زنان بیشتر است استعداد مكر زنانھ را مي;

  ھاي گول از آن جوجھ در آورند، گذارد تا پرنده كوكو تخمھایش را وا مي;

  .رود كشد و مي ر ميسپس ایمن و پیروز، پ;

شود و بھ جنگل دیگري برده  شاكونتاال، سرخورده و نومید، بھ طور معجزه آسایي بھ ھوا بلند مي
بایست  و این ھمان بھاراتاست كھ فرزندانش مي –آورد  شود و در آن جنگل فرزندش را بھ دنیا مي مي

كند و، چون  ري آن انگشتر را پیدا ميدر این میان، ماھیگی. را انجام دھند» مھابھاراتا«تمام نبردھاي 
دوشینتھ با دیدن انگشتر، شاكونتاال را بھ یاد . برد بیند، آن را نزد دوشینتھ مي مھر شاه را بر آن مي

كند؛ سرانجام، بھ  مدتي با ھواپیمایش برفراز ھیماالیا پرواز مي. جوید آورد، و ھمھ جا او را مي مي
. آید كھ شاكونتاال در آن زانوي غم بھ بغل گرفتھ بود ي فرود ميحول و قوة االھي، در ھمان عزلتگاھ

  :گوید كند، و بھ والدینش رشك برده، مي بیند كھ جلو كلبھ بازي مي شاه بھاراتا را مي

  آه چھ پدر نیكبختي، چھ مادر سعادتمندي،«

  شوند آلود غباري مي برند، و خاك كھ پسر خردسالشان را مي

  او، با اعتماد مشتاقانھ،سترند؛  كھ از تن او مي

  - طلبد گیرد، و این پناھي است كھ او مي در دامن آنان جاي مي

  آید ھاي سپید دندانھایش ھنگامي بھ دیده مي شكوفھ

  گشاید،  علت مي اي بي كھ لب بھ خنده

  ».كوشد كھ بھ آواي شیرین، بیلفظ، بیش از ھر سخن شیریني، دل را آب كند و مي

شود، دوشینتھ او را ملكة  كند، و بخشوده مي شود، شاه از او طلب بخشایش مي ميشاكونتاال ظاھر 
  :گیرد نمایشنامھ با دعایي شگفت، اما از نوع خاص ھندو، پایان مي. كند خویش مي

  !بشود كھ شاھان براي بھروزي رعایایشان شاھي كنند«

  آسماني، الھامبخش سوتيبكند كھ سر 

  سخن و االھة ھنر نمایش، را

  !بزرگان و فرزانگان ھمواره گرامي بدارند
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  اهللا خداي ارغواني قائم بالذات، شاء و ان

  كند، كھ نیروي حیاتش تمامي فضا را سرشار مي

  »!روان ما را از تناسخات آینده مصون بدارد

اگر یك . درام راه زوال نپیمود، اما دیگر اثري مشابھ شاكونتاال یا ارابة گلین پدید نیامدبعد از كالیداس، 
روایت الھامي و اجمالي را قبول كنیم، ھرشھ شاه سھ نمایشنامھ نوشت كھ قرنھا آنھا را بھ روي صحنھ 

ت كھ، پس از بوتي، برھمني از ناحیة برار، سھ درام رمانتیك نوش صد سال پس از او، بوه. آوردند مي
اما سبكش چنان پیچیده و گنگ بود كھ . آثار كالیداس، در تاریخ تئاتر ھند مقام اول را حایز است

آنان كھ از «نویسد مي. آمدند البتھ او بھ این اعتراض داشت تماشاگران اندكي براي دیدن اثرش گرد مي
شاید یكي در جھان باشد، . ان نیستاند، این نمایش براي آن گویند چھ كم مایھ گیري سخن مي ما بھ خرده

  ».پایان است، و جھان، پھناور یا در آینده بھ وجود بیاید، كھ با من ھم سلیقھ باشد، زیرا زمان بي

توان آثار دراماتیك ھند را ھمطراز آثار یونان یا آثار انگلستان عھد الیزابت  بدیھي است كھ نمي
ھمچنین لزومي ندارد كھ از تئاتر . ن یا ژاپن مقایسھ كردتوان آن را بخوبي با تئاتر چی دانست؛ اما مي

ھند ھم زرق و برق و تصنعاتي را انتظار داشتھ باشیم كھ از خصوصیات تئاتر نوین است؛ اینھا ھمھ 
از جملة عوارض زمان است، نھ یك حقیقت جاوید، و چھ بسا كھ یكسره از میان برداشتھ شود، و حتي 

آید كھ  عوامل مافوق طبیعي در درام ھندي ھمانقدر بھ ذوق ما بیگانھ مي .جنبة مخالف آن پدیدار گردد
اگر (نقاط ضعف درام ھندي . روشنفكر؛ اما این نیز رسم تاریخ است اوریپید» خداي ماشیني«

شیوة بیان مصنوعي الفاظ، كھ، باكاربرد تجانس : عبارتند از) آنھا تھیھ كنداي بتواند فھرستي از  بیگانھ
ھاي غریب لفظي، زشت و ناھنجار شده؛ معرفي شخصیتھاي بازي با یك رنگ و پر  حروف و شیوه

رنگ، كھ در آن ھركس یا خوب خوب است، یا بد بد؛ موضوعات غیر محتمل، كھ حول محور مسائل 
كھ تقریبًا، بنا بر ) آكسیوني(= ردند؛ و افراط در شرح و بسط عملي گ فرعي و باور نكردني مي

تخیل خالق، : محاسن ھنرھاي درام ھندي اینھاست. تعریف، واسطة خاص انتقال معناي درام است
  احساس ظریف،

توان بحثي كرد؛  دربارة انواع ملي ھنر نمي. شعرگیرا، و توصیف ھمدالنة زیبایي و زشتي طبیعت
ھایي كھ بھ منزلة رؤیت  كنیم یا از دیدگاه تنگ نظرانة خویش است، یا از مفاد ترجمھ ميآنچھ ما درك 

ھمین بس كھ گوتھ، كھ بیش از ھمة اروپاییان توانایي آن را داشت كھ از . است »كبود شیشة«از پشت 
بندھاي بومي و محلي فراتر رود، خواندن شاكونتاال را از تجربیات ژرف زندگاني خویش دانستھ سد و 

  :نویسد آن از سرسپاس و حقگزاري چنین مي است، و دربارة

  خواھي؟  ھاي خزان را مي ھاي نو بھاران و میوه آیا تو شكوفھ

  خواھي؟ قوت دھد ميو تمامي آنچھ را كھ جان از او افسون شود، بھ وجد آید، بپرورد، و 

  خواھي تا خود زمین و آسمان را بھ ھم آمیزم و در یك لفظ تركیب كنم؟ آیا مي

  .و در دم ھمھ چیز گفتھ شده. كافي است نام تو را ببرم اي شاكونتاال
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V - نثر و نظم  

چندي « -ظھور ادبیات محلي  –شاعران كوچكتر  –ھا  افسانھ - تاریخ  -فابلھا  –وحدت آن دو در ھند 
  كبیر –شاعران جنوب  -» تولسي داس« -» داس

اي  اي است كامال متأخر، و شاید بشود چنین تعبیر كرد كھ نثر، تباھي بیگانھ در ادبیات ھند، نثر پدیده
براي روح ھندي، كھ طبعًا شاعر مزاج است، ھر چیزي . است كھ از تماس با اروپاییان پیدا شده است

چون معتقد بود . طلبید انھ داشت، و نیز صورتي شاعرانھ ميكھ درخور نوشتن بود، مضموني شاعر
دانست كھ اگر اثرش بھ طریقي منتشر شود و دوام یابد، از  كھ ادبیات را باید با آواي بلند خواند، و مي

ھایش یك قالب موزون  راه سینھ بھ سینھ خواھد بود، نھ از طریق نشر نوشتھ، از این رو، براي ساختھ
در نتیجھ، سراسر ادبیات ھند . رد تا آسانتر بشود آن را نقل كرد و بھ خاطر سپردو موجز انتخاب ك

رساالت علمي، طبي، حقوقي، و ھنري اغلب بھ شكل موزون، یا مقفي، یا بھ ھر دو : منظوم است
و  فابل. اند شكل، عرضھ شده است؛ حتي دستورھاي زبان و فرھنگھاي لغت را ھم بھ نظم درآورده

  . شود، در ھند قالب شعري بھ خود گرفتھ است تاریخ، كھ در غرب بھ نثر نوشتھ مي

  ادبیات ھندي، خصوصًا از نظر فابلھا، غني است؛ در واقع بیشتر فابلھایي كھ، نظیر پولي

آیین بودا، در روزگاري كھ  .استاند، ظاھرًا از آن ھند بوده  المللي، از مرزھاي جھان گذشتھ بین
. بودا و جواني او در میان مردم رواج داشت، بیش از ھمیشھ شكوفا شد) تولد(ھاي جاتكة افسانھ

است؛ این كتاب ) میالدي 500حدود (» پنج كتاب؛ پنج باب«، یا »پنچتنترا«معروفترین كتاب ھند 
. سرچشمة بسیاري از فابلھایي است كھ مورد قبول مردم اروپا و نیز آسیا قرار گرفتھ است

تاب عجیب آنكھ ھر دو ك. »پنچتنترا«اي است از حكایات  ، گزیده و آداپتھ»پند نیكو«، یا »ھیتوپدیشھ«
كنند؛ ھر  بندي مي ، یعني دستوراتي در سیاست یا اخالق، طبقھ»شاستره- نیتي«را ھندیان تحت نام 

شود كھ  معموال چنین گفتھ مي. حكایت متضمن یك نكتة اخالقي، یا یك اصل در رفتار یا حكومت است
در این حكایات، . تاي، بھ قصد تعلیم بھ شاھزادگاني چند، ابداع كرده اس این حكایات را برھمن فرزانھ

مثال حكایت آن . شود ترین حیوانات، لطیفترین ونغزترین دقایق فلسفي بیان مي اغلب، از زبان پست
كوشید خود را با نور كرم شبتابي گرم كند، و مرغي را كھ اشتباه او را گوشزد كرده بود  بوزینھ كھ مي

سرنوشت دانشمندي كھ فریب و اي است از  ، تصویر بسیار زیبنده»بگرفت و سرش را جدا كرد«
  .كندگمراھي مردم را آشكار 

. كرد كتابھاي تاریخي از حد وقایع نگاري محض یا داستانھاي عاشقانة پر زرق و برق تجاوز نمي
كرد، شاید ھم از لحاظ اینكھ  زمان و مكان را تحقیر مي حوادث» مایا«ھندیان، شاید نظر بھ اینكھ 

دادند، از ایجاد كتابھاي تاریخیي كھ بتواند با آثار  روایات شفاھي را بر آثار مكتوب ترجیح مي
جزئیات مكان و . ھرودوت یا توسیدید، پلوتارك یا تاسیت، گیبن یا ولتر قابل قیاس باشد غفلت ورزیدند

اند، مثال دانش پژوھان ھندي زمان،  مردان مشھور، بسیار كم ضبط كردهتاریخ را، حتي در مورد 
از آنجا كھ فرد ھندي تا عصر . اند بزرگترین شاعرشان، یعني كالیداس، را با اختالف ھزار سال نوشتھ

كرد كھ رسوم، خلق و خو، و معتقدات آن دست نخورده مانده بود، ھیچ  حاضر در جھاني زندگي مي
ت و ترقي درسر نداشت، و ھرگز خویشتن را برسر چیزھاي كھن بھ زحمت گاه رؤیاي پیشرف

شرح . ھا را زندگینامھ بداند ھا را تاریخ موثق، و افسانھ  انداخت؛ بھ این خرسند بود كھ حماسھ نمي
ھایي  از زندگي بودا نوشت، بیش از آنكھ تاریخ باشد، افسانھ» چریتھ-بده«حالي كھ اشوگشھ در كتاب 

را نوشت، تصویري كھ از شاه بھ دست » چریتھ-ھرشھ«ن، پانصد سال بعد، كھ بانھ كتاب بود؛ ھمچنی
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وقایع ] شرح[رسد كھ  بھ نظر مي. داد بیشتر یك تصویر آرماني بود تا تصویر موثق یك شاه بزرگ مي
ھندي  احتماًال فقط یك نویسندة . بومي راجپوتانھ بیشتر تمرینھایي در وطنپرستي باشد تا حقایق تاریخي

یا رود شاھان، است كھ نظر خود » راجھ ترنگیني«مورخ را دریافتھ است، و آن كلھنھ، مؤلف  وظیفة 
ھایش در شرح وقایع  الطبع در خورستایش است كھ گفتھ تنھا آن شاعر منیع«: كند را چنین بیان مي

» مورخ بزرگي تنھا«وینترنیتس او را » .گذشتھ، چون حكم قاضي، از شائبة حب و بغض بركنار باشد
  ».كھ ھند پدید آورده است«داند  مي

مسلمانان در زمینة تاریخ بسیار دقیقتر بودند، و چند نوشتة منثور قابل تحسین از كارھایشان در ھند بھ 
تحقیق «كتاب [ما از تحقیق ابوریحان بیروني دربارة تحقیقات نژادشناسي در ھند . جا گذاشتند

محمد قاسم فرشتھ، كھ مورخ عالیقدر و معاصر . ایم  لدین بابر یاد كردهظھیرا» بابرنامة«و ] …»ماللھند
وقایع دورة اسالمي ھند  را نوشتھ كھ موثقترین راھنماي ما دربارة » تاریخ فرشتھ«اكبرشاه است، 

مبارك عالمي [رسد، ابوالفضل  نظري بھ پاي فرشتھ نمي مورخ دیگري، كھ در بیغرضي و بي. است
اعظم اكبر شاه یا كارگزار ھمة كارھاي سیاسي او بود و روشھاي ملكداري است، كھ صدر] دكني

براي آیندگان نوشتھ است و، با شور و عالقة قابل اغماضي، » آیین اكبري«مخدوم خود را در كتاب 
اجر نگذاشت؛ و  اكبر نیز مھر او را بي. بیان كرده است» اكبرنامھ«زندگینامة مخدومش را در كتاب 

این وزیر را كشتھ است، غم گراني بر اكبر چیره شد، و ] پسر اكبر[آوردند كھ جھانگیر وقتي كھ خبر 
كشت و بر ابوالفضل  بایست مرا مي خواست امپراطور شود، مي مي) جھانگیر(اگر سلیم «فریاد زد، 

   ».ردآو ميرحمت 

پردازان كوشا، براي بھجت  اي بود كھ نظم ھاي شاعرانھ ھاي عظیم قصھ بین فابل و تاریخ، مجموعھ
در گذشتة دور، در قرن اول میالدي، گوندیھ نامي . خاطر ھندیان افسانھ پسند، بھ نظم آورده بودند

ر سال بعد، را در صد ھزار بیت بھ نظم درآورد؛ و ھزا» داستان عشقي بزرگ«یا » كتا- بریھت«
را بھ نظم درآورد، گویي تندابي » اقیانوس رودھاي داستان«یا » ساگره- سریت- كتا«، ]بتھ[دیوه -سمھ

در ھمان قرن یازدھم، داستانسراي زیركي كھ ناشناختھ مانده، در . بیت است 21500است كھ طولش 
، ویكره مادیتیھ را چنین نشان )بیست و پنج داستان خفاش( »ویمشتيویتالھ پنچھ «اثر خود بھ نام 

شاه از او . گیرد كھ در آن سنگ گرانبھایي ھست اي مي دھد كھ ھرسالھ از دست مرتاضي میوه مي
ش جسد مردي را خواھد كھ برای پرسد كھ چگونھ باید از تو سپاسگزاري كنم؟ مرتاض از او مي مي

. بیاورد كھ بھ دار آویختھ شده باشد، اما او را برحذر داشت كھ اگر آن جسد پرسشي كرد جواب ندھد
كند؛ در پایان  در این جسد خفاشي النھ داشت كھ، چون شاه بھ راه افتاد، او را بھ داستاني افسون مي

  كند و شاه، كھ اندرزھاي مرتاض داستان، خفاش سؤالي مطرح مي

كند جسدي براي مرتاض ببرد و  شاه بیست و پنج بار سعي مي. دھد از یاد برده بود، بھ آن پاسخ ميرا 
گوید، و ھر  شود كھ خفاش برایش مي ھایي مي آرامشش را نگاه دارد؛ بیست وچھار بار مجذوب قصھ

  .دھد كند پاسخ مي بار بھ پرسشي كھ در آخر قصھ از او مي

ابوالفضل از . خوانیم در این میان، كم نبودند شاعراني كھ چیزي بسرایند كھ ما آن را شعر مي
گوید؛ در شھرھاي كوچكتر، صدھا تن از این شاعران بودند، و  دربار اكبر سخن مي» ھزاران شاعر«

ھري راھب و  –یكي از قدیمترین و بزرگترین این شاعران بتري  .اي خانھبیشك دھھا تن در ھر 
اي بود كھ، بیش از آنكھ بھ آغوش دین پناه برد، روانش را عشق تعلیم سخن  دستوردان عاشق پیشھ

كھ  –، براي ما بھ یادگار گذاشتھ است »قرن عشق«در كتابش، بھ نام  شرحي از عشقھاي خود. كرد مي
پیش از این «: نویسد بھ یكي از معشوقھایش مي. آورد صد شعر عاشقانة ھاینھ را بھ خاطر خواننده مي

نقادانش را بھ » اندیشیدیم كھ تو مني و من تو؛ حال چگونھ است كھ تو تویي و من من؟  ما دو تن مي
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خشنود كردن نادانان آسان است، آسانتر از آن خشنود كردن «گفت  فت و بھ آنان ميگر چیزي نمي
اي از خوان دانش بر گرفتھ راضي  تواند مردي را كھ فقط لقمھ صاحبنظران است؛ اما آفریدگار ھم نمي

، اثر جیھ دیوه، عشق و دلدادگي ھندي بھ دین »سرود چوپان ایزدي«یا » گووینده –گیتا «در » .كند
اي است عشقي و  دھد؛ منظومھ گراید، و صالي عشق جسماني رادا و كریشنا را بھ آواز سر مي مي

رمزي است از اشتیاق روح بھ : كنند اما ھندیان، با احترام تمام، آن را چنین تفسیر مي. سراپا شھوت
میزي براي آ و این تعبیر براي آن روحانیان ثابت قدم قابل فھم است كھ چنین نامھاي تورع –خداوند 

  .اند ساختھ »غزلھاغزل «این 

اي كھ واسطة بیان ادبي بود، تاخت و تاز آغاز  در قرن یازدھم، زبانھاي محلي بھ عرصة زبان مرده
نخستین شاعر بزرگي كھ در . اروپا آغاز شدكمااینكھ، یك قرن بعد، نظیر چنین تھاجمي در  –كردند 
اي مردم را بھ كار گرفت چند بردایي بود، كھ منظومة تاریخي عظیمي،  ھاي خود زبان محاوره سروده

سورداس، . در شصت دفتر، بھ زبان ھندي سرود، و تنھا پیك مرگ موجب شد كھ دست از كار بكشد
اند كھ خود كریشنا  ماجراھاي كریشنا سرود؛ گفتھبیت دربارة زندگي و  000،60شاعر نابیناي آگره، 

در این میان، . توانست تقریر كند نوشت یاریش كرد، یعني كاتبش شد و تندتر از آنچھ شاعر مي
روستایي، بنگال را  بئاتریچةوار براي یك  روحاني بینوایي بھ نام چندي داس، با سرودن غزلھاي دانتھ

  چندي. بھ لرزه درآورد

داس، با عشقي پرسوز و گداز، از سیماي محبوب خود تصویري ایدئالي پرداخت و او را تا مرز 
الوھیت تعالي بخشید وعشقش را تمثیل آرزوي مجذوبیت در خداوند شمرد؛ در ھمان زمان؛ بنگالي را 

چون جمالت را . ام اي محبوب من، بھ زیر پاي تو پناه برده«. ي آغاز برگزیدبھ عنوان زبان ادب
و با اینھمھ در دلم آرزویي  –توانم برد  لطف و افسونت را از یاد نمي… . بینم، دلم قرار ندارد نمي

برھمنان دیگر، بھ استناد اینكھ اشعار او مایة رسوایي مردم است، او را از جامعة خود طرد » .نیست
دند؛ ولي او حاضر شد كھ در مالء عام، در یك مراسم رسمي، دست ازعشق خود بكشد و كر

معشوقش، رامي، را ترك كند؛ ولي ھنگامي كھ، در طي مراسم، رامي را میان جمع دید، افكار خویش 
  .را پس گرفت و بھ سوي او رفت و، با دوكف بھ ھم نھاده، بھ حالت پرستش بر او تعظیم كرد

چون قران او نحس . ر ادبیات ھندي تولسي داس است، كھ تقریبًا معاصر شكسپیر بودواالترین شاع
عارف جنگل نشیني او را بھ فرزندي برداشت، و علم . بود، پدر و مادر او را سر راه گذاشتند

ازدواج كرد؛ ولي ھنكامي كھ پسرش مرد، راه جنگل را گرفت تا . اي راما را بھ او آموخت افسانھ
-درآنجا، و در بنارس، حماسة دیني خود بھ نام راما. و ریاضت و نظاره در پیش گیردعزلت گزیند 

گوید و او را  را نوشت، كھ در آن داستان راما را باز مي» دریاچة كردارھاي راما«مانسھ یا - چریتھ
یك خدا ھست، و او «گوید  تولسي داس مي. كند ھمچون برترین خدا، و خداي یگانھ، بھ ھند عرضھ مي

ھمان خدا، راماي سرور، براي مردم وفادار … . اماست، آفریدگار آسمان و زمین و رھانندة انسانھا ر
تني چند از » .بھ خود، بھ شكل پادشاھي تجسم یافت، و براي تقدیس ما ھمچون فردي عادي زیست

یكي از اینان اند این اثر را در اصل ھندي آن، كھ اكنون زبان كھني است، بخوانند؛  اروپاییان توانستھ
این شعر، براي . كند مي» ترین چھرة تمام ادبیات ھند برجستھ«گوید كھ این اثر، تولسي داس را  مي

من رامایاناي تولسي داس را «گوید  گاندي مي. ساكنان ھندوستان، انجیل االھیات و اخالق است
  ».دانم بزرگترین كتاب تمام ادبیات عاشقانھ مي

غزل دیني  4600توكارام، بھ زبان مراتي، . آورد ان و اشعاري پدید ميدر این میان، دكن ھم شاعر
. سرود، كھ امروزه در ھند رواج دارد و مثل مزامیر داوود است در یھودیت، یا در عالم مسیحیت

راه یافتن بھ «نویسد  مي .شدچون ھمسر اولش مرده بود، زن بدخویي را بھ زني گرفت و فیلسوف 
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در اوایل قرن » .اي كھ بر پشت داریم بیابیم رستگاري دشوار نیست، چھ شاید آن را بآساني در بستھ
دوم میالدي، مادوره مركز ادبیات زبان تامیل شد؛ در این شھر یك سنگم، یا انجمني از شاعران و 

كردند؛ این انجمن، مثل آكادمي فرانسھ، در كار  شاھان پاندیھ از آن حمایت مي نقادان، تشكیل شد كھ
  كرد و عنوان و گسترش و پیشرفت زبان نظارت مي

اي بود بیرون از طبقھ، بھ مشكلترین وزن، اثري دیني و فلسفي بھ  تیرو ولور، كھ بافنده. داد جایزه مي
بنا بر روایات، وقتي اعضاي . ي تشریح شده استنام كورل سرود كھ در آن آرمانھاي اخالقي و سیاس

را دیدند، جملگي خود را غرق ) پاریا(سنگم، كھ ھمھ برھمن بودند، كامگاري شعر این فرد مطرود 
  .كردند؛ اما این كار از یك آكادمي باور كردني نیست

رچھ از نظر ایم، گ بحث از بزرگترین شاعر غنایي قرون وسطاي ھند را براي آخر این مقولھ گذاشتھ
گویند كھ پدرش مسلمان . اي از مردم بنارس بود نامش كبیر، و بافنده. تاریخي جاي او آخر ھمھ نیست

دانست كھ اسالم و آیین ھندو را با ھم یكي  كبیر وظیفة خود مي. اي از طبقة براھمھ بود و مادرش باكره
راما را بھ خداي ) ند تولسي داسمان(وي، كھ مسحور سخنان راماننده شده بود، راماپرست شد؛ . كند

نظرش . جھاني بدل كرد؛ و شعرھایي بھ زبان ھندي سرود كھ از زیبایي كم نظیري برخوردار است
اي، و نھ  این بود كھ آیین نویني عرضھ كند كھ در آن نھ معبدي ھست، نھ مسجدي، نھ بتي، نھ طبقھ

  :گوید او مي .ھستاي؛ تنھا یك خدا در آن  فتنھ

  …. »پیران«و » گروھا«كبیر فرزندم رام و اهللا است و سرسپردة ھمة 

  بتھاي ھمة خدایان بیجان است؛… . ام خدایا، خواه اهللا باشي و خواه راما، من بھ نام تو زنده«

  از دھن … . ام م، از این رو آنان را بھ بانگ بلند خواندهدان یارند گفت؛ من این را مي سخن نمي

شستن و سبحھ گرداندن، و غسل در رودھاي مقدس كردن و نماز در معابد بردن چھ حاصل اگر، آنگاه 
  »روید، در دلھایتان ریا باشد؟ خوانید یا بھ زیارت مي كھ نماز مي

او روسپیي را، بھ منظور اغوا، بھ نزدش  اند كھ برھمنان از كار او حیران شدند و براي طرد آورده
این كار آسان بود، چون در كار او ھیچ اصول . فرستادند؛ اما او آن روسپي را بھ كیش خویش درآورد

  .جزمي نبود، بلكھ یك احساس دیني عمیق بود و بس

  برادرا، جھاني ھست بیكرانھ،

  توان گفت؛ نام، كھ از او ھیچ نمي و وجودي ھست بي

  .داند كھ بدان مقام رسیده باشد س این را ميتنھا آن ك

  .اند اید یا گفتھ نھ آن است كھ شنیده

  آنجا نھ صورت است، نھ جسم، نھ طول، نھ عرض؛

  چگونھ وصف آن توانم گفت؟
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  نھ با سخن وصفش توان كرد، نھ بركاغذش توان نوشت؛ «: گوید كبیر مي

  »چگونھ وصف تواند كرد؟آن را  –بدان ماند كھ بیزباني چیزي شیرین بچشد 

: ترین اصول اخالقي جھان بود اما اصول اخالقیش ساده. كرد كھ از زنجیر تولد و مرگ مجدد برھد مي
  .با داد زي، و نیكبختي را در كنار خویش بجوي

  خندم؛ شنوم كھ ماھي در آب عطشان است، مي چون مي

  !نگل و آن جنگليآرام آوارة این ج در خانة توست، و تو بي» حق«بیني كھ  نمي

  بھ ھر كجا كھ خواھي برو، بھ بنارس، بھ متورا، اگر روحت را نیابي، جھان بھ دیدة ! اینك حقیقت

  …. تو غیر واقعي است

  …. دال، بھ كدام ساحل خواھي رفت؟ پیش از تو نھ رھرویي ھست و نھ راھي

  د فرو بنشاند؟توان آنجا كھ نھ تن است و نھ ذھن؛ و كدام مقام است كھ عطش روح را مي

  .تو در نیستي چیزي نخواھي یافت

  بھ ! دال، نیكش بنگر. نیرومند باش، و بھ تن خویش درآي؛ زیرا آنجاست كھ پایگاه تو استوار است

  .جایي مرو

  .كن، و در آنچھ ھستي استوار باش جملة خیاالت را رھا مي: گوید كبیر مي

بر سر جنازة او بھ نزاع ایستادند، كھ آیا باید او را  اي، پس از مرگش، ھندوان و مسلمانان بنابر افسانھ
اما آنان گرم نزاع بودند كھ یكي كفن را بھ كناري زد، و جز خرمني گل . بسوزانند یا بھ خاك بسپارند

ھندوان بخشي از آن گلھا را در بنارس سوزاندند، و مسلمانان مابقي را بھ . چیزي در میان آن نیافتند
غزلھاي كبیر، پس از مرگش، در میان مردم دھان بھ دھان گشت، و نانك، كھ از سیخھا  .سپردند خاك

ھاي وي الھام گرفت و فرقة نیرومندش را بنیاد گذارد؛ دیگران این بافندة بینوا را بھ  بود، از سروده
امروزه دو فرقة كوچك، كھ حسودانھ از یكدیگر جدایند، از اصول و تعالیم او . رسانیدندمقام الوھیت 

از این دو . ستایند كوشید مسلمانان و ھندوان را متحد كند، مي كنند و نام این شاعر را، كھ مي پیروي مي
  .فرقھ یكي ھندوست، و دیگري مسلمان

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



 فصل بیست و یكم

  

  ھنر ھندي 

I  -  ھنرھاي كوچك  

 - چوبكاري - فلزكاري - سفالگري - بستگي آن با صنعت -یكتایي آن - عصر بزرگ ھنر ھندي
  بافي  پارچھ - جواھرسازي - عاجكاري

انسان، در برابر قدمت ھنر ھندي نیز، مانند كلیھ سیماھاي تمدن این خطھ، با خضوع و خشوع، 
دارو در این زمینھ سودمند نیست،  -ھاي موھنجو گرچھ ھمة ویرانھ. شود ميدستخوش بھت و حیرت 

، تندیسكھاي )ھاي سومري شبیھ مجسمھ(در میان آنھا تندیسھاي مردان ریشداري از جنس سنگ آھك 
ھایي خوش پرداخت دیده  ھا و زیورھایي از عقیق سرخ، و زرینھ سفالین زنان و جانوران، مھره

اند كھ بیننده،  ش برجستة گاوي است كھ آن را چنان با قدرت و پرتوان درآوردهبر یك مھر نق. شود مي
پیشرفتي نداشتھ، بلكھ فقط صورت یا ] در طي تاریخ[رسد كھ ھنر  تقریبًا بیدرنگ، بھ این نتیجھ مي

  .قالب آن دیگرگون شده است

د، زیباییھاي خاص خود را از آن ھنگام تاكنون، ھند، از میان فراز و نشیبھاي تاریخ پنجھزار سالة خو
آنچھ از آثار ھنري ھند مانده، شكستھ و ناقص است، نھ از آن رو كھ . در صدھنر گوناگون آفریده است

گاه از آفرینش ھنري بازمانده باشد، بلكھ بھ این دلیل كھ بیشماري از شاھكارھاي معماري و  ھند گاه
نابود كرده است؛ از این گذشتھ، فقر ھم شكني مسلمانان  ھاي بت پیكرتراشي ھند را جنگ و خلسھ

در نظر اول، مشكل بتوان از این ھنر لذت . موجب آن شده است كھ از نگاھداري مابقي ھم غافل بمانند
كننده، و پیكرتراشیش نامتناسب بھ نظر  برد؛ موسیقیش عجیب، نقاشیش مبھم و نامفھوم، معماریش گیج

پذیر  ید در ھر گام بھ یاد داشتھ باشیم كھ ذوق ما محصول لغزشاما، در این سیر و تماشا، با. خواھد آمد
سنن و محیط محلي محدود خود ماست؛ و چنانچھ با معیارھا و ھدفھایي كھ براي زندگي ما طبیعي، و 

كنیم، مسلمًا در حق خود  براي آنھا بیگانھ است دربارة متلھاي دیگر یا دربارة ھنرھایشان قضاوت مي
  .ایم وا داشتھانصافي ر و آنان بي

در ھند آن دوران، ھنوز ھنرمند از صنعتگر جدا نشده بود، تا ھنركاري تصنعي شود و كار، امري 
  دست،  از دست داد، ھركارگر چیره پالسيشاق؛ در ھندي كھ حیات خود را در رزمگاه 

ظیر كارگر قرون وسطاي اروپا، صنعتگري بود كھ بھ محصول ذوق و مھارت خود صورتي و ن
ھا جاي كارھاي دستي را گرفتھ و صنعتگران بدل بھ  حتي امروزه ھم، كھ كارخانھ. بخشید جاني مي

اند و فلز  بینیم كھ نشستھ اند، در كارگاھھا و دكانھاي ھر شھر ھند، صنعتگراني را مي شده» دست«
كنند، یا عاج و  بافند و قالبدوزي مي كشند، شالھاي ظریف مي نشانند، طرح مي كوبند، گوھر مي مي

  .شناسیم ھرگز اینھمھ تنوع ھنر نداشتھ باشد شاید ھیچ یك از ملتھایي كھ مي. كنند چوب را قلمزني مي
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ات نكتة عجیب آن است كھ، در ھند، سفالگري از حد صنعت بھ مرحلة ھنر نرسیده است؛ مقرر
از این رو، ھندیان  است؛طبقاتي دربارة مصرف مجدد ظروف، محدودیتھاي زیادي در كار آورده 

زیاد، از ھاي شكننده و ناپایدار را، كھ آنھمھ با سرعت، و بھ مقدار  اي نداشتند كھ سفالینھ چندان انگیزه
ساختند،  اگر آن ظرف را از فلز گرانبھایي مي. آمد، بھ زیبایي بیارایند گر بیرون مي زیر دست كوزه

اي تانجور در مؤسسة ویكتوریا، در  نشست؛ گلدان نقره آنگاه صنعتگري، بیدریغ، بر آن بھ كار مي
از برنج، چراغ و كاسھ و دیگ و ظروف . ، گواه بر این مدعاستكندي طالي تنبولدانمدرس، یا 

؛ و فلزي ساختند از روي، صندوق، لگن، و سیني مي) بیدري(ساختند؛ اغلب از آلیاژ سیاھي  دیگر مي
روي چوب نقوش . كردند اندود مي كشیدند، یا زراندود و سیم نشاندند یا بر آن مي را روي فلز دیگر مي

تراشیدند؛  از عاج ھمھ چیز، از خدایان گرفتھ تا طاس نرد، مي. كندند فراوان گیاھان و جانوران را مي
دان، روغندان، و عطردانھاي  نشاندند؛ و از آن سرمھ بر درھا یا بر چیزھاي چوبي دیگر عاج مي

آویختند  گوھر فراوان بود و، توانگر و درویش، آن را یا بھ عنوان زینت بر خود مي. ساختند ظریف مي
قفلي، مھره، آویز،  اندوختند؛ جیپور در میناكاري بر زمینة طال سرآمد بود؛ قزن یاا ھمچون گنجي مي

آویزة . ریختند حیوان، یا طرح خدایان مي ریخت و با طرح گل، كارد، و شانھ را بھ اشكال خوش
بافي آنان ھرگز  ھنر پارچھ. برھمني، با آن گنجایش مختصر خود، گاه داراي پنجاه تصویر خدا بود

گاھي، با  .اند ستودهھمتا نداشت؛ از روزگار قیصر تا زمان ما، منسوجات ھند را در سراسر جھان 
اي، ھر رشتھ از تار و پود را، پیش از بستن بھ  شده محاسبات بسیار دقیق و پرزحمت از پیش حساب

گرفت، و  رفت، طرح پارچھ شكل مي كردند؛ ھمان طور كھ بافت پیش مي دستگاه بافندگي، رنگ مي
  از. در ھر طرف یكسان بود
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  فرسكویي در آجانتا

درز  نگار گرفتھ تا شالھاي بي خوش ھاي پیژامھھاي زربفت پیچیده، از  باف تا پارچھ ھاي خانھ پارچھ
شد، زیبایي و جلوة خاصي داشت كھ خلق آن فقط از ھنرمندان  اي كھ درھند بافتھ مي ، ھر جامھیركشم

  .باستان و ھنرمنداي فطري این عصر ساختھ است

II -  موسیقي  

  موسیقي و فلسفھ -مایھ - گام و فرم -موسیقیدانان - موسیقي و رقص -كنسرت در ھند

ھ بود وارد كنسرتي شود، در حدود دویست ھندو را یك جھانگرد امریكایي، كھ در مدرس اجازه یافت
ظاھرًا، ھمھ برھمن؛ روي نیمكت یا فرش نشستھ؛ سراپا گوش و مجذوب جمع كوچكي از : دید

صداي آالت موسیقي نوازندگان چنان بلند بود كھ گویي براي این بھ وجود آمده بود . نوازندگان بودند
ھا براي این مسافر غریب، و در نظر گاه تنگ او، بھ ساز. كھ باید در ماه ھم صداي آن شنیده شود

ھاي گوناگون؛  طبلھایي بھ اشكال و اندازه: مثابھ محصوالت باغي بود فراموش شده و از نظر افتاده
اغلب این اشیا را با استادي تمام ساختھ . فلوتھاي مزین و بوقھاي مارمانند؛ و چندین جور ساز زھي

یك طبل بھ نام مریدنگھ را بھ شكل چلیك كوچكي ساختھ، دو سر آن . ودبودند، و بعضي ھم گوھرآگین ب
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كردند تا زیرو بمي  ھاي چرمي كوچكي آن را سفت و شل مي را با پوست پوشانده بودند، كھ با تسمھ
صدا را تغییر دھند؛ بھ پوست یك سر طبل ذرات منگنز، برنج جوشانده، و عصارة تمبرھندي مالیده 

نواخت، گاھي با كف دست، گاھي با  طبال فقط با دست طبلھ مي. ة خاصي درآورندبودند تا از آن پرد
، یا عود، با چھارسیم یا زه )تنبوره(نوازندة دیگري طنبور . انگشتان، و گاھي ھم فقط با سرانگشت

. انداز بود ، از آن طنین)آھنگ(طویل داشت كھ دایمًا آواي ممتدي، بھ مثابھ زمینة عمیق و آرام ملودي 
سازي دیگر، یعني وینا، آوایي حساس و رسا داشت؛ از طبلك چوبي پوست كشیدة یك سر این ساز، 

بود كھ بھ سر دیگر ساز، یعني بھ یك كدوي میان  سیمھایي روي یك صفحة فلزي باریكي كشیده شده 
ن پرده نوازنده، در حالي كھ انگشتان دست چپ را ماھرانھ از این پرده بھ آ. رسید ساز، مي تھي طنین

جھانگرد با . بخشید آورد و ملودي را قوت تأثیر مي داد، تارھا را با زخمھ بھ ارتعاش درمي حركت مي
  .فھمید داد، اما چیزي نمي فروتني و خشوع گوش مي

  سرودھاي ودایي، مانند ھمة اشعار . رسد تاریخ موسیقي ھند دست كم بھ سھ ھزار سال مي

. در شعایر كھن، شعر و ترانھ و موسیقي و رقص یك ھنر بود. شد ھندي، براي خواندن سروده مي
نماید؛ رقص غربي نیز در نظر ھندیان ھمین حال را  رقص ھندي بھ چشم غربیان ھرزه و شھواني مي

ان، دارد؛ ولي، در قسمت اعظم تاریخ ھند، رقص شكلي از عبادت دیني بود، براي تعظیم و تكریم خدای
  ھاي جدید بود كھ بیشماري از دیوه فقط در دوره. داد زیبایي را نشان مي) ریتم(كھ حركت و وزن 

در نظر ھندوان این رقصھا نمایش محض . آمدند تا دنیاپرستان را سرگرم كنند داسیھا از معابد در مي
ا، خود، خداي رقص شیو. رفت ھاي جھان بھ شمار مي تن نبود؛ از یك نظر، تجسمي از وزنھا و فرایند

   .بودبود، و رقص شیوا رمز ھمان حركت جھان 

برھمن شاید . موسیقیدانان، خوانندگان، و رقاصان، مانند ھمة ھنرمندان ھند، از طبقات پایین بودند
شاید ساز . ي بخواند، و آن را وینا، یا ساززھي دیگري، ھمراه كندداشت كھ در خلوت آواز خوش مي

آموخت، اما ھرگز این خیال در سرش نبود كھ، براي  زدن، یا خواندن، یا رقصیدن را بھ دیگران مي
تا چندي پیش، كنسرتھاي عمومي در ھند كمیاب بود؛ . دستمزد، دستي بھ ساز یا سازي بھ لب ببرد

كردند یا بھ نحوي  رت بود از آنچھ تودة مردم، بھ طیب خاطر، زمزمھ ميموسیقي غیردیني یا عبا
ھاي اشراف،  نواختند؛ یا، مثل موسیقي مجلسي اروپا، آن را در حلقة كوچكي، در خانھ ناھنجار ساز مي

خود اكبر شاه، كھ در موسیقي مھارت تام داشت، موسیقیدانان فراواني در دربار . كردند اجرا مي
؛ یكي از خوانندگانش، بھ نام تنسن، مشھور و ثروتمند شد، ولي در سي و خویش گردآورد

  در كار موسیقي كسي اھل تفنن نبود، بلكھ ھمھ. چھارسالگي، بر اثر افراط در میگساري، درگذشت
آموختند، و كودكان را تنبیھ  اي بودند؛ موسیقي را بھ عنوان یكي از كماالت اجتماعي نمي حرفھ
بایست خوب  كار مردم نھ آن بود كھ بدساز بزنند، بلكھ مي. شوند مثل بتھوون نمي كردند كھ چرا نمي

  . گوش بدھند

رود، و نیاز بھ تربیت طوالني گوش و جسم  گوش فرادادن بھ موسیقي، درھند، خودھنري بھ شمار مي
آن را براي غربیان، كالم موسیقي ھندي مفھومتر از كالم اپراھایي كھ لذت بردن از . و جان دارد

دانند، نیست؛ مواضیع موسیقي ھند، مثل ھر جاي دیگري، دربارة دو موضوع  وظیفة طیقاتي خود مي
عشق و مذھب است؛ اما در موسیقي ھندي كالم چندان ارجي ندارد، و آوازخوان اغلب ھجاھاي 

  ترین آثار موسیقي  و این كاري است كھ در پیشرفتھ - كند بیمعني را جایگزین كلمات مي

بھ گام . شود موسیقي آنھا در گامھایي لطیفتر و ظریفتر از موسیقي ما ساختھ مي. گیرد یز انجام ميما ن
افزایند، در نتیجھ گام آنھا مشتمل بر بیست و دو ربع پرده  مي» پردة كوچك«اي ما ده  دوازده پرده

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



فتھ است؛ توان بھ نتھایي نوشت كھ از حروف سانسكریت تركیب یا موسیقي ھندي را مي. شود مي
از نسلي بھ نسل دیگر، و از استاد بھ » راه گوش«بلكھ از . خوانند نویسند و نھ مي معموال آن را نھ مي

اي بھ  بلكھ بھ صورت پیوستھ و متصل از پرده. شود بھ خط حامل ھم از ھم جدا نمي. رسد شاگرد، مي
. كند منظم آمختھ است، نومید مي ھاي اي را كھ بھ تكیھ یا ضربھ رود؛ در نتیجھ، شنونده پردة دیگر مي

، و )آھنگ(موسیقي ھندي نھ آكوردي دارد، نھ با آرموني سروكاري؛ بلكھ فقط محدود است بھ ملودي 
تر از موسیقي اروپایي  تر و ابتدایي صداھا؛ در این معنا، این موسیقي بسیار ساده اي از تھ شاید با زمینھ

ملودیھا، ھم محدودند، ھم . تر از آن است زن، پیچیدهاما، از سوي دیگر، از لحاظ گام و و. است
توان  ھمھ باید بر مبناي یكي از سي و شش مقام یا لحن سنتي باشد، اما از ھمین تمھا مي: نامحدود

، مركب از پنج یا شش یا »ھا راگھ«ھر یك ازاین تمھا یا . پایان و گوناگوني پدید آورد واریاسیونھاي بي
ھر راگھ را بھ نام ھمان حالتي . گردد دایم بھ یكي از آنھا باز برمي  ھفت نت است، كھ نوازنده

، و »مستي«، »زیبایي شامگاه«، »بھار«، »دم سپیده«خواھند آن را القا كنند، مثال  خوانند كھ مي مي
ھا قدرت  بنابریك افسانة ھندي، این راگھ. شود زمان معیني از روز یا سال مربوط مي مانند اینھا، و بھ

یا آھنگ » میگھ ملر راگھ«اند كھ یك رقاصة بنگالي، با خواندن  مرموزي دارند؛ از این رو گفتھ
ھا بھ آنھا خصلت  قدمت راگھ. است، بھ خشكسالي پایان داد »بارانپرلود قطرة «آور، كھ نوعي  باران

نوازد باید، مؤمنانھ، در آنھا بھ چشم فورمھایي نگاه كند كھ  مقدسي داده است؛ كسي كھ آنھا را مي
زخ پروایي آنھا را نواخت، ویشنو او را بھ دو ناردة نوازنده، چون از سر بي. ساختة خود شیواست

گریستند؛  فرستاد، و در آنجا مردان و زناني را نشانش دادند كھ بر دستھا و پاھاي شكستة خویش مي
پرواي خود، آنھا را از ریخت  ھا و راگینیھایي است كھ نارده، با نواختن بي ویشنو گفت اینھا راگھ

ویاي كمال واالتري در گویند نارده، چون این را دید، فروتنانھ، ج مي.انداختھ و پاره پاره كرده است
  . ھنر خویش شد

اش انتخاب كرده وفادار  اي كھ براي برنامھ نوازندة ھندي چندان مقید بھ این تعھد نیست كھ بھ راگھ
سازد،  قدر است كھ آھنگساز غربي، كھ سونات یا سمفوني مي بماند؛ و اگر ھم قیدي در كار باشد، ھمان

رود، در نزدیك شدن بھ  بھ ھر حال، آنچھ در این آزادي از دست مي. خود مقید باشد) اصلي(باید بھ تم 
موسیقیدان ھندي مثل فیلسوف ھندي است؛ با محدود آغاز . شود انسجام ساخت و انتظام شكل جبران مي

بندند تا، بھ یاري جویبار  ؛ برتم خود چندان پیرایھ مي»فرستد روانش را بھ نامحدود مي«كند و  مي
وار، نوعي  اي یوگة موسیقي نھآور نتھا، گو مواجي از وزن و بازگشت، و حتي یكنواختي خواب

  فراموشي اراده و فردیت، فراموشي ماده، 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



    

  نقاشي مغولي از دربار اكبر شاه، در اكبرآباد، موزة ھنرھاي زیباي بستن

اي بسیار ژرف، با موجودي  كند و، با آمیزه زمان، و مكان پدید آید؛ در این حال ، روح عروج مي
ھاي كوشنده و تغییرات و مرگھا لبخند  لي و نافذ، كھ بر ھمة ارادهعمیق، عظیم، و آرام، با حقیقتي از

  .یابد زند، اتصال و پیوندي مرموز مي مي

ایم،  تا زماني كھ ما آرامش، ثبات، تسلیم، و سكون را بھ جاي تالش، پیشرفت، تمنا، و حركت برنگزیده
دھد كھ  این مقام زماني دست مي .گاه بھ موسیقي ھندي توجھي نكنیم و ھرگز آن را در نیابیم شاید ھیچ

رسد كھ از ھستي،  اما، در این حال باز نوبت بھ آسیا مي. اروپا دوباره خادم، و آسیا دوباره مخدوم شود
  .ثبات، تسلیم و سكون خستھ شود

III –  نقاشي  

  پردازان نظریھ -نقاشان - مكتب مغولي - مینیاتورھاي راجپوت - فرسكوھاي آجانتا - ماقبل تاریخ

نامند كھ جھان را با معیارھاي دیار خویش بسنجد و ھرچھ را براي او نامأنوس  اندیش مي كسي را كوتھ
كھ خود ذوقي و  -گویند روزي یكي از نقاشیھاي اروپایي را بھ جھانگیرشاه مي. است بربري بداند
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رنگ و «نشان دادند، و او با مختصر سخني آن را رد كرد؛ چون آن تابلو  - دستي در ھنر داشت
دانستن این نكتھ جالب است كھ حتي یك امپراطور ھم  » .آمد او را از آن خوش نمي«بود، و » روغني

اندیش باشد، و براي جھانگیر لذت بردن از نقاشي رنگ و روغني اروپایي ھمان قدر  ممكن است كوتھ
  .سخت بود كھ ادراك مینیاتورھاي ھندي براي ما

و شكار كركدن غارھاي ماقبل تاریخ سینگانپور و  - سرخ است كھ بھ رنگ - از روي نقوش حیوانات
ھاي عصر  در میان مانده. رسد شود كھ تاریخ نقاشي ھندي بھ چندھزار سال مي ، روشن ميمیرزاپور

در تاریخ ھنر ھند . اي سودة آمادة كار، فراوان استنوسنگي ھند، كاردكھاي نقاشي، با رنگھ
گسیختگیھاي بزرگي وجود دارد، چون اكثر آثار كھن را تأثیرات آب و ھوا از میان برده است؛ و 

مسلمان، از سلطان محمود گرفتھ تا اورنگ زیب، نابود » شكنان بت«مقداري از آثار باقیمانده را ھم 
آمده است كھ كاخ پسیندي ) م ق300حدود ) (یا سھ سبد(» پیتكھ ینیھو«] مجموعة بودایي[در . اند كرده

بناھایي را كھ بھ داشتن نقاشیھاي عالي    [زایران چیني] چوانگ  ھین و یوان- تاالرھاي نقاشي دارد؛ فا
یكي از كھنترین فرسكوھاي تبت . كنند؛ اما نشاني از این بناھا بھ جا نمانده است دیواري وصف مي

پنداشت كھ در   دھد كھ مشغول ترسیم صورتي از بوداست؛ ھمین نقاشي مسلم مي ان مينقاشي را نش
  .روزگار بودا نقاشي ھنري بود پاگرفتھ

حدود (كھنترین نقاشي ھندي، كھ بشود تاریخي براي آن پذیرفت، یك دستھ از فرسكوھاي بودایي 
از آن بھ بعد، ھنر . پیدا شداست كھ بر دیوارھاي غاري در سیرگویھ، در ایاالت مركزي، ) م ق100

  یعني نقاشي روي دیواري كھ تازه بر آن گچ كشیده باشند و ھنوز خشك نشده  - نقاشي فرسكو

، و جوتورسید كھ حتي ، بھ كمالي آجانتاگام بھ گام پیشرفت كرد تا، بر دیوارھاي غارھاي  - باشد
این معابد را در ادوار مختلف، از قرن اول میالدي . ھم ھرگز بھ پاي آن نرسیدند[ داوینچي]لئوناردو 

، پس از زوال آیین بودا، قرنھا از این غارھا. اند تا قرن ھفتم میالدي، در جبھة سنگي دامنة كوھي كنده
چشم تاریخ و یاد مردمان رفتھ بود؛ پیرامون آنھا جنگل روییده و آنھا را تقریبًا دفن كرده بود؛ النة 

خفاش و مار و جانوران دیگر بود، و نیز آشیان ھزارگونھ پرنده و حشره، كھ با فضلة خود نقاشیھا را 
ھا رسید، و از یافتن آن فرسكوھا، كھ  پاییھا بھ این ویرانھپاي ارو 1819در سال . كثیف كرده بودند

  .اكنون در میان شاھكارھاي ھنرجھان جاي دارند، درشگفت شدند

 16مثال غار شمارة . اند اند كھ بسیاري از آنھا را در دل كوھھا كنده این معابد را از آن رو غار خوانده
دارد؛ در طول تاالر اصلي، شانزده حجرة  مي از ھر طرف بیست متر است، و بیست ستون آن را نگاه

ھمة دیوارھا . رھباني ھست، جلو آن را ایواني مروق آراستھ، و در پشت آن محرابي است پنھان
چون این نقوش . شانزده معبد از بیست و نھ معبد نقاشي داشت 1879در سال . پوشیده از فرسكوست

ا از این شانزده معبد از میان رفت، و آنھایي كھ ، نقوش ده ت1910در معرض ھوا قرار گرفت، تا سال 
روزگاري . در شش معبد دیگر مانده بود، با كوششھاي نابجایي كھ در احیاي آنھا شد، ناقص گردید

درخشید، اما امروزه، جز سطوحي  یكي از این نقاشیھا از رنگھاي سرخ، سبز، آبي، و ارغواني مي
برخي از این نقاشیھا، كھ گذشت زمان و . نمانده است كمرنگ یا سیاه، چیزي از آن رنگھا برجاي

ھاي بودایي را با عالقھ و ایمان  توانیم افسانھ ناداني ابناي بشر آنھا را تیره كرده، از لحاظ ما كھ نمي
نماید؛ نقاشیھاي دیگري ھم، كھ روزگاري استادانھ و ظریف بودند،  بودایي بخوانیم، خشن و عجیب مي

  .اني است كھ نامشان دیري پیش از آثارشان از میان رفتھ استتجلي استادي صنعتگر

در اینجا، بر دیواري، تصویري . ھنوز از نظر شاھكار غني است 1بھ رغم این تاراجھا، غار شمارة 
باید بھ نیروانھ برسد، اما بھ اختیار خود  ستوه؛ او راھبي بودایي است كھ مي است، احتماال از یك بودي
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اندوھي كھ بر اثر معرفت بھ . پذیرد تا در جھان بماند و یار انسانھا شود ر را ميتولدھاي مجدد مكر
شود كھ  گاه تاكنون بھ این خوبي تصویر نشده بود؛ بیننده با دیدن اثر متحیر مي دھد، ھیچ آدمي دست مي

 .استده از سر مسیح كشی[ داوینچي]آیا آن اثر ظریفتر و عمیقتر است یا تابلو نظیر آن، كھ لئوناردو 
بر دیوار دیگر ھمان معبد، طرحي از شیوا و ھمسرش پاروتي ھست كھ گوھرھایي بھ خویش 

نزدیك آن، نقش چھار آھوست، كھ از مھر بودایي بھ جانوران سرشار است؛ بر سقف، . اند آویختھ
روي یكي . ز گلھا و پرندگان ھست كھ چنان بھ ظرافت كشیده شده كھ گویي ھنوز جان دارندطرحي ا

، تصویر زیبایي از ویشنوي خدا و مالزمانش ھست كھ از آسمان فرود 17از دیوارھاي غار شمارة 
وار بر دی. اكنون نیمي از آن از میان رفتھ است. اي از زندگاني بودا شركت جویند آیند تا در واقعھ مي

نقشھاي بسیاري » شاھكارھا«با این . ھاي اوست دیگري، طرح زندة صورت یك شاھدخت و ندیمھ
  آمیختھ است كھ ظاھرًا اثر نگارندگان خامھ سستي است، و جواني و ترك خان و مان و 

  .كند اغواي بودا را توصیف مي] كوشش ماره در[

این آثار قضاوت كرد؛ و بیشك كلیدھایي براي توان نسبت بھ اصل  اما از آنچھ اكنون بھ جا مانده نمي
توانند  با اینھمھ، غربیان حتي مي. ادراك آنھا وجود دارد كھ ھنوز بر جانھاي بیگانھ آشكار نشده است

 -اصالت موضوع، میدان عظمت ووسعت طرح، وحدت تركیب، وضوح، سادگي، روشني خطوط، و
. دست را، كھ مایة ھالك ھمة نقاشان است، بستایندانگیز كار  تمامیت شگفت - عالوه بر جزئیات فراوان

كردند، بر این  ھا عبادت مي باید در نظر مجسم كرد كھ این روحانیون ھنرمند، كھ در این حجره
آفریدند، حال آنكھ، در ھمان موقع، اروپا در تاریكي  دیوارھا و سقفھا، با شوق و ذوقي زاھدانھ نقش مي

اینجا، در آجانتا، عشق دیني و ایمان مذھبي معماري، پیكرتراشي، و . آغاز قرون وسطي فرو رفتھ بود
  .نقاشي را در وحدتي مبارك مجتمع ساختھ و یكي از یادبودھاي عالي ھنر ھندي را پدید آورده است

دستي خود را در  وقتي كھ ھونھا یا مسلمانان معابد آنان را بستھ یا ویران كردند، ھندیان چیره
در میان راجپوتھا، مكتبي از نقاشان پیدا شد كھ، در . ل كوچكتر محدود كردندپردازي بھ اشكا نقش

، و كارھاي قھرماني سران »رامایانا«و » مھابھاراتا«مینیاتورھاي ظریف خود، ماجراھایي از 
راجپوتانھ را نقش كردند؛ اغلب این آثار صرفًا عبارتند از خطوط كلي، لكن طرحھا ھمھ جاندار و 

ھاي  نمونة جذاب این سبك در موزة ھنرھاي زیباي بستن موجود است، كھ یكي از راگھیك . كامل است
نمونة دیگري . دھد موسیقي را در ھیئت زنان زیبا، و یك برج عظیم، و یك آسمان ابري را نشان مي

در . دھد را نشان مي» گووینده -گیتا«در موسسة ھنر دیترویت ھست كھ با ظرافت بیھمتایي مجلسي از 
اند؛ نقاش آنھا را از روي  نقاشیھا، و سایر نقاشیھاي ھندي، انسان را بندرت از روي مدل كشیده این

ھنرمند معموال با رنگ لعابي درخشاني بر سطح كاغذ نقاشي . كند تخیل و حافظة خود ترسیم مي
راسوي  برد، كھ آن را از ظریفترین موھاي سنجاب، شتر، بز یا موھاي ظریفي بھ كار مي كرد؛ قلم مي

یافت كھ حتي چشم ناآزمودة  ونگارھا با چنان آراستگیي پرداخت مي ساختند؛ خطوط و نقش ھندي مي
  .برد ميبیگانھ ھم از آن لذت 

نوع دیگري از . ره، صورت گرفتھ بودشبیھ ھمین كار در بخشھاي دیگر ھند، خصوصًا در ایالت كانگ
این سبك، كھ از خوشنویسي . در عھد سلسلة تیموریان ھند در دھلي رواج یافت »ژانر«ھمین نقاشي 

وعي صورتگري اشرافي درآمد فارسي و ھنر تذھیب و مصور كردن نسخ خطي پیدا شد، بھ صورت ن
نقاشان . كھ، بھ لحاظ آراستگي و انحصاري خود، بھ مثابھ موسیقي مجلسیي شد كھ در دربار شكوفا بود

سلسلة تیموریان ھند، مانند نقاشان مكتب راجپوت، ھمة كوشش خود را در راه ظرافت خطوط بھ كار 
از رنگ استفاده . یك تار مو ساختھ شده بودكردند كھ فقط از   بردند؛ و گاھي از قلمي استفاده مي مي
شد،  رفت؛ بندرت فكرشان معطوف بھ دین یا اساطیر مي شد، و رمز و پوشیدگي كمتر بھ كار مي مي
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كردند، و در واقعگرایي ھیچ گاه شرط و مقتضیات احتیاط  بلكھ بیشتر خود را محدود بھ كرة خاك مي
اي بود كھ منصب و خوي درباري  ردان و زنان زندهموضوع نقاشیھا م. داشتند را از نظر دور نمي

  مقام، یكي پس از دیگري، براي  داشتند، نھ آنكھ بھ فروتني شھره باشند؛ این افراد عالي

    

  میالدي، انستیتوي ھنري مینیاپولیس 17شیواي رقصنده، جنوب ھند، قرن 

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  بوداي آنوراد ھاپورا، سیالن

ھاي آن شاه ھنردوست، یعني جھانگیر،  نشستند، تا نقشخانھ مند ميھایشان، در برابر ھنر ترسیم چھره
اكبر اولین فرد آن . از تصاویر ھمة فرمانفرمایان یا درباریان مھم، از عھد اكبر تا آن روز، پرشد

سلسلھ بود كھ نقاشي را ترغیب كرد؛ اگر قول ابوالفضل عالمي را باور كنیم، در پایان سلطنت اكبر 
حمایت ھوشمندانة جھانگیر موجب . تاد و ھزار نقاش متفنن در دھلي مقام داشتندشاه، صد مصور اس

ھاي طبیعي  تكامل این ھنر شد، و دامنة آن را از صورتسازي بھ ترسیم مجلس شكار و سایر زمینھ
یك مینیاتور خود امپراطور را  .دادگسترش  -كھ ھمچنان در تصویر چیرگي داشت - براي پیكر آدمھا

دھد كھ بر پشت فیل ھمایوني جھیده است و دارد بھ گوشت شاھانھ نزدیك  در چنگال شیري نشان مي
در عھد شاه جھان، این . مالزم شاه ھم، براي حفظ جان، فرار را بر قرار ترجیح داده است - شود مي

د؛ نظیر این امر در مورد نقاشیھاي چاپي ھنر بھ اوج خود رسید و كم كم رو بھ سراشیب انحطاط افتا
ژاپني روي داد كھ وسعت رواج آن در میان مردم از یك سو بر عالقمندان آن افزود، و از سوي دیگر 

زیب، با بازگشت بھ حكم دقیق شرع اسالم، كھ ھمان حرمت  اورنگ. از ذوق سلیم در آن ھنر كاست
  .سازي باشد، زوال این ھنر را تكمیل كرد شبیھ

صوران ھندي، از رھگذر بخششھاي ھوشمندانة شاھان سلسلة تیموریان ھند در دھلي، از چنان م
صنف مصوران، كھ خود را از دورة . رفاھي برخوردار بودند كھ قرنھا پیش از آن نظیري نداشت
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بودایي سرپا نگاه داشتھ بود، جواني از سرگرفت، و برخي از اعضایش از آن پردة گمنامیي كھ 
از آن ھفده . ھندو از ارزش فرد، بر سراسر آثار ھنري كشیده بود بھ درآمدند زمانھ، و غفلتفراموشي 

محبوبترین ھمة مصوران دربار . مصوري كھ در عھد اكبر سرآمد اقران بودند، سیزده تن ھندو بودند
منزلت  كش بود، این نكتھ از این مغول بزرگ، دسونت بود، و، با آنكھ تبار پستي داشت و پدرش پالكي

رود و ھر سطحي كھ بھ  جوان عجیبي بود، و اصرار داشت ھر جا كھ مي. او در نظر سلطان نكاست
اكبر بھ نبوغ او پي برد، و بھ استاد مصورانش دستور داد كھ او . رسد بر آن نقشي بپردازد دستش مي

اش بھ ھمھ جا  هسرانجام، این پسر بزرگترین استاد زمانة خویش شد؛ اما، چون آواز. را تعلیم دھد
  . رسید، با زخم خنجري خویشتن را كشت

شوند كھ راه انجام كار را، بھ  زنند، معموال مرداني دیگر پیدا مي ھرجا مرداني دست بھ كاري مي
نھادند،  ھندیان، گرچھ در عرصة فلسفھ بھ منطق ارجي نمي. صورتي بھتر، براي آنان توضیح دھند

بودند تا روش ظریف ھمة ھنرھا را در قالب دقیقترین و معقولترین منطق را دوست داشتند و بر آن 
مانند آنچھ  -»اندام نقاشي ھندي شش«یا » سندنگھ«از این رو، در آغاز عصر مسیحي، . قواعد بریزند

  بعدًا،

: را وضع كردند، كھ شش قاعدة عالي ھنر تصویري است -شدو شاید بھ تقلید از ھند، در چین ابداع 
در ) 4(تجسم احساسات روي فرمھا؛ ) 3(ادراك، سنجش و ساخت درست؛ ) 2(شناخت نمودھا؛ ) 1(

بعدھا یك . مو و رنگھا كاربرد ھنري قلم) 6(شباھت؛ و ) 5(كار آوردن زیبایي، یا تجسم ھنري؛ 
شاستره پدید آمد كھ در آن قواعد و سنن ھر ھنري  - اسي دقیقي بھ نام شیلپھمجموعة قواعد جمالشن

از پرستش خداوند، مسرور «اند كھ ھنرمند باید داناي وداھا باشد؛  گفتھ. براي ھمیشھ تنظیم شده بود
شود؛ بھ ھمسرش وفادار باشد؛ از زنان نامحرم دوري جوید؛ و، با تقوا و پرھیزگاري، از خرمن علوم 

  » .ھا گیرد ون بھرهگوناگ

در فھم ھنر نقاشي شرقي نكاتي ھست كھ، اگر آنھا را مورد توجھ قرار دھیم، كار ما را تسھیل 
پرداز احساسھا باشد نھ اشیا، آنھا را تصویر  كوشد نقش نخست آنكھ نقاشي شرق مي: خواھدكرد

گ؛ سوم آنكھ ھدف ان خلق كند؛ دیگر آنكھ این ھنر بھ خط متكي است نھ بھ رن كند، بلكھ القا مي نمي
یا » جان«عاطفة مذھبي و جمالپرستي است، نھ تجدید آفرینش واقعیت؛ چھارم آنكھ بیشتر دلبستھ 

با اینمھمھ، ھرچھ كوشش كنیم، مشكل بتوان آن . انسانھا و اشیا است، نھ دلبستة شكل مادي آنھا» روح«
برخي از ھندیان این . ي ھندي پیدا كردتوسعة فني یا وسعت و عمق معناي ھنر نقاشي چین را در نقاش

اي نبود كھ  نقاشي ھنري بود بسیار سھل و آسان، و ھدیھ: دھند نكتھ را با خیالبافي چنین توضیح مي
دشوار بھ دست آید تا در خور تقدیم بھ خدایان باشد، از این رو زوال یافت، شاید تصاویر، كھ اشیایي 

اش ارضا  ي را براي تجسم پایدار و ماندگار خداي برگزیدهناتوان و ناپایدار است، شور و شوق ھند
رفتھ رفتھ، كھ آیین بودا با پیكرتراشي ھمساز شد، و معابد برھمني افزایش یافت و در ھمھ . كرد نمي

  .جا برپا شد، نقاشي جاي خود را بھ پیكرتراشي داد و سنگ ماندگار جاي رنگ و خط را گرفت

IV – سازي مجسمھ  

  ارزیابي -»مستعمراتي« -عصرگوپتھ - گندھاره -بودایي - اولیھ

سازي ھندي نشاني  توان از تاریخ مجسمھ دارو تا عصر آشوكا، نمي- ھاي كوچك موھنجو از مجسمھ
توان چنین گفت كھ این شكاف در آگاھي ما از این ھنر پدید آمده است، نھ در  یافت، اما بھ حدس، مي
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سازي، از  ات آریاییان دچار تھیدستي شده بود، براي مجسمھشاید ھند، كھ چندي با تھاجم. خود این ھنر
. سنگ بھ چوب روي آورده؛ یا شاید آریاییھا بیش از آن بھ جنگ توجھ داشتند كھ بھ فكر ھنر باشند

ھا چنان  ھاي سنگي كھ در ھند مانده از زمان آشوكاست؛ ولي در ساختن این مجسمھ كھنترین پیكره
گذارد كھ این ھنر، از قرنھا پیش از  ر رفتھ كھ جاي ھیچ تردید باقي نمياستادي، مھارت و كمال بھ كا

ھاي وابستھ بھ مسائل  پرستي و مجسمھ آیین بودا، چون از بت. آن، در حال رشد و تكامل بوده است
نقاشیھاي «بودا : سازي موانع مشخصي گذاشتھ بود غیردیني بیزار بود، بر سر راه نقاشي و مجسمھ

  منع » شد، ر ھیئت پیكرھاي مردان و زنان كشیده ميخیالي را، كھ د

    

  

  چھره یا تریمورتي، در الفنتا شیواي سھ
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  ستون آشوكا با سرستون پیكر شیر، موزة سارنات بنارس

در اثر این منع، كھ تقریبًا شباھت بھ تحریم موسي داشت، بھ ھنر تصویري و تجسمي ھند نیز، . كرد
ھر چھ آیین بودا از سختگیریھاي خود . مانند ھنر یھودیھ و ھنر در عالم اسالمي، لطماتي وارد شد

ن ھم بتدریج آورد، پیرایشگري آ كاست و بیش از پیش بھ گرایش دراویدي بھ نماد و اسطوره رو مي مي
ي »ھا نرده«دوباره در نقش برجستة سنگي ) م ق200در حدود (كاري  وقتي كھ ھنر كنده. شد نرمتر مي
ھا یا گورابھاي بودایي در بوده گایا و بارھوت پیدا شد، بیشتر جزئي از یك طرح »ستوپا«پیرامون 

ھمچنان جزئي از معماري  سازي ھندي، تا پایان تاریخ خود، معماري بود تا یك ھنر مستقل؛ و مجسمھ
این ھنر نقش برجستھ،  .دادندبوده است، و نقش برجستھ را بھ تراشیدن مجسمة كامل و و تمام ترجیح 

یكي از . وة كمال رسیددر معابد جین در متورا، و بقاع بودایي در امراوتي و آجانتا، بھ ذر
  » .انگیزترین و ظریفترین گل حجاري ھندي است شادي«گوید نردة امراوتي  صاحبنظران دانا مي

در این میان، در ایالت گندھاره، در شمال غرب ھند، بھ حمایت شاھان كوشاني، نوع دیگري از 
باختر، [اال از باكتریاي احتم -این سلسلة اسرارآمیز، كھ ناگھان از شمال. سازي تكامل یافت مجسمھ

آیین بودایي مھایانھ، كھ . آمده بود، گرایشي بھ تقلید از فرمھاي یوناني را با خود آورد -یوناني شده] بلخ
شوراي كنیشكھ را در چنگ خود داشت، حرمت پیكرتراشي را زیرپا گذاشت، و بدین گونھ راه را باز 

شده بھ خود  وناني، مدتي چھرة صاف یونانيسازي در ھند، تحت سرپرستي استادان ی مجسمھ. كرد
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امت خدایان و پارسایان ھندي برق. گشت اولمپمانند شد، و مشتاق كوه  آپولونگرفت؛ بودا بھ 
شاد  سیلنوسھايھاي پارسا و متورع ھمنشین  ستوه ھایي بھ سبك آثار فیدیاس آویختھ شد، و بودي جامھ

انگیز مكتب  ھاي ھراس ردانش با نمونھاي از استاد و شاگ تجسمات ابتدایي و تقریبًا زنانھ. مست شدند
ھا و  واقعپردازي یوناني پیوند خورد، از آن جملھ است مجسمة بوداي گرسنگي كشیدة الھور، كھ دنده

 -این ھنر یوناني. اي زنانھ، با گیسواني آراستھ و ریشي مردانھ، نمایان است ھاي آن زیر چھره پي
ق او و زایران بعدي، بھ چین، كره، و ژاپن راه یافت؛ چوانگ مؤثر افتاد و، از طری بودایي در یوان

ھنگامي كھ مكتب گندھاره، پس . سازي خود ھند تأثیر كمتري داشت ولي بر فرمھا و روشھاي مجسمھ
از چند قرن فعالیت شكوفنده، از میان رفت، ھنر ھند تحت نظر فرمانروایان ھندو از نو زنده شد، و بھ 

ومي بارھوت، امراوتي، و متورا بھ جا گذاشتھ بودند، و بھ میان پردة سنتي روي آورد كھ ھنرمندان ب
  .یوناني گندھاره كمتر توجھ داشت

آیین  در این موقع. سازي ھند ھم، تقریبًا مثل چیزھاي دیگر، در دورة سلسلة گوپتھ رونق گرفت مجسمھ
نیرو گرفتھ بود،  سازي را از یاد برده بود؛ و آیین برھمني، كھ دوباره بودا دشمني با مجسمھ

  در موزة متورا یك مجسمة تمام سنگي . كرد نمادپردازي و آرایش ھنري مذھب را تشویق مي
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  دروازة شمالي ستوپاي سانچي

    

  

  سردر وھارة ناسیك
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  ، آجانتا19غار شمارة 

عالي از بودا ھست، با دیدگاني فكور و عمیق، لباني شھواني، قالبي بسیار ظریف، و پاھایي زشت بھ 
موزة سارنات بوداي سنگي دیگري دارد، در وضعیت نشستھ، كھ مقدر بود بر ھنر . شیوة كوبیسم

در حد  سازي بودایي چیرگي یابد؛ در این مجسمھ اثر تفكر آرام و مھرباني پرھیزكارانة بودا مجسمھ
آوري  در كراچي ھم یك مجسمة برنزي كوچك از برھما ھست كھ بھ طور شرم. كمال نمایانده شده است

  . شبیھ بھ ولتر است

سازي در ھمھ جا شاھكارھایي پدید آورد، چون در  در ھزارة پیش از آمدن مسلمانان، ھنر مجسمھ
مجسمة زیباي ویشنو در : گرفت خدمت معماري و دین بود، ھم محدود بود و ھم از آنھا الھام مي

كھ عمومًا تریمورتي خوانده (؛ شیواي سھ چھرة عظیم یاني پدمھ سلطانپور؛ مجسمة خوشتراش
سنگي كمابیش بھ سبك اند؛ مجسمة  اي است كھ در غارھاي الفنتا كنده ، و آن نقش برجستھ)شود مي

نتھ «پراكسیتلس، كھ در نوكس، بھ عنوان االھة روكمیني، مورد پرستش بود؛ شیواي رقصندة زیبا، یا 
اند؛ آھوي  ور ریختھ، كھ ھنرمندان صنعتگر دورة سلسلة چولھ مجسمة مفرغي او را در تانج»راجھ

سازي در  اینھا شواھد گسترش ھنر مجسمھ –اندام پیروز  سنگي زیباي ماملھ پورم، و شیواي خوش
  .ایاالت مختلف ھند است
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ھا و روشھا از مرزھاي ھند مطلق گذشت و، از تركستان و كامبوج تا جاوه و سیالن،  ھمان انگیزه
ظاھرًا  -سرسنگي: ھایي خواھد یافت مناطق نمونھپژوھنده در سراسر این . شاھكارھایي پدید آورد

كھ ھیئت علمي سر اورل ستاین از شنھاي ختن بیرون آورده است؛ سر بودا از سیام  - سرپسري
است؛ مفرغھاي باشكوه جاوه؛ سر شیوا از زیباي كامبوجي، كھ بھ سبك مصري  ھرة - ؛ ھري]تایلند[

، كھ اكنون د رموزة لیدن است؛ )»پرجنیا پارمیتا«(پرامبنم، بھ سبك گندھاره؛ پیكر بسیار زیباي زنانھ 
خدایي كھ «(ستوة كامل در گلیپتوتك كپنھاگ؛ بوداي آرام و نیرومند، و اولو كیتشورة خوشتراش  بودي

اي بوروبودور است؛ یا بوداي  ، كھ ھر دو از معبد عظیم جاوه)»دنگر با شفقت بھ ھمة انسانھا فرو مي
آور،  این فھرست مالل. آنورادھاپورا در سیالن» سنگ ماه«جسیم ابتدایي، و پلة درگاه زیبایي از جنس 

كھ قطعًا طي قرنھا خون بسیاري مردمان بھ بھاي آن ریختھ شده است، شاید اندكي از تأثیر نبوغ ھندي 
  .ت فرھنگي آن نشان دھدرا در مستمرا

ھا براي بیننده دشوار است؛ فقط آن كساني كھ ضمیري صاف  در نظر اول، دوست داشتن این مجسمھ
ما باید ھندي یا . توانند، بھ ھنگام سفر، محیط مأنوس خود را پشت سرجا بگذارند و عمیق دارند مي

رمز : تا بتوانیم نكات زیر را بفھمیم اند باشیم شارمند آن كشورھایي كھ رھبري فرھنگي ھند را پذیرفتھ
ھا؛ وظایف پیچیده؛ و نیروھاي مافوق انسانیي كھ این دستھا و پاھاي چندگانھ بھ آن اشارت  این مجسمھ

  دارند؛ واقعپردازي ھراس انگیز این صورتھاي خیالي كھ ترجمان تصور 

    

  

  ، آجانتا26نماي داخلي تاالر، غار شمارة 
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  عبد تیجھپالھ، در كوه آبوقسمت داخلي گنبد م
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  معبد ویملھ، در كوه آبو

. ھندیان دربارة نیروھاي مافوق طبیعیي است كھ بھ طور نامعقولي خالق و بارآور و ویرانگرند
بینیم در روستاھاي ھند ھمھ الغرند، و در پیكرتراشي ھندي ھمھ فربھ، دچار حیرت  ھنگامي كھ مي

ھاي خدایان است، كھ نخستین ثمرات زمین بھرة  كھ اینھا غالبًا مجسمھشویم؛ اما نباید از یاد ببریم  مي
كردند بھ عدم اطالع خود از این  ھاي خود را رنگ مي از این حقیقت كھ ھندیان مجسمھ. شد آنان مي

كردند، و اندكي از آن اصالت كھن خدایان فیدیاسي  بریم كھ یونانیان ھم ھمین كار را مي واقعیت پي مي
از كمبود نسبي پیكر زنان در تاالر . شویم پاك شدن تصادفي رنگ آنھاست؛ و ناراحت ميھم مدیون 

یابیم كھ زن در انقیاد مرد بوده است، تأسف  ھنر ھندي ناخشنودیم؛ و، چون از این رھگذر درمي
افتیم كھ آیین پرستش پیكرعریان زن بنیاد الینفك ھنر تجسمي  خوریم؛ و ھرگز بھ این اندیشھ نمي مي

یست، و بھ این نكتھ توجھ نداریم كھ شاید كمال زیبایي زنان بیشتر در حالت مادري باشد تا در ن
بریم كھ پیكرتراش بیشتر خواست  یا از یاد مي .آفرودیتھبیشتر در دمتر است تا در  -وضعیت جواني

كنیم كھ در ھند ھر ھنري  روحانیان را تراشیده است تا آرزوي خود را؛ و این نكتھ را ھم فراموش مي
گیریم كھ  ھایي را جدي مي یا مجسمھ. بیشتر بھ دین تعلق داشت تا بھ خود ھنر، و ھنر خادم االھیات بود

شند كھ ارواح خبیث را ساز از تراشیدن آنھا این بوده كھ كاریكاتور، دلقك، یا دیوي با  نیت مجسمھ
بترسانند و دور كنند؛ اما اگر ما با وحشت از آنھا رو بگردانیم، فقط تحقق ھدف آنھا را تصدیق 

  .ایم كرده
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سازي در ھند ھرگز كامال بھ كمال ظرافت ادبیات، علو معماري، یا عمق فلسفة آن  با اینھمھ، مجسمھ
البتھ . ین مذاھب ھند در آن منعكس شده استنرسید؛ و بیشتر طبیعت مغشوش و بینش سردرگم و نامع

ھاي  سازي چین و ژاپن برتر بود، اما ھرگز ھمسنگ كمال خاموش و بیجنبش مجسمھ از ھنر مجسمھ
براي فھم مدعیان . ھاي مرمرین یوناني نشده است انگیز مجسمھ مصري، یا زیبایي سرزنده و وسوسھ

. اعتمادبخش قرون وسطي را در دلھایمان تازه كنیمسازان ھند، باید آن پرھیزكاري صمیمانھ و  مجسمھ
سازي ھند، مثل نقاشیش، زیاده از حد توقع داریم؛ ما دربارة این ھنرھا  راستي را كھ ما از مجسمھ

اند، حال  طوري قضاوت مي كنیم كھ گویي در ھند ھم، مثل فصول كتاب حاضر، ھنرھاي مستقلي بوده
ررسي كنیم، مصنوعًا بھ عناوین و ھنجارھاي سنتي خودمان از آنكھ در حقیقت آنھا را، براي آنكھ ب

بینند، یعني آنھا را  طور ببینیم كھ ھندیان مي توانستیم آنھا را ھمان اگر ما ھم مي. ایم یكدیگر جدا كرده
ھمچون اجزایي از كل معماري بیرقیب ھند در نظر آوریم، آنگاه در راه فھم ھنر ھندي اندك اندك گام 

  .دخواھیم نھا

  

  غارھاي الفنتا، نزدیك بمبئي

V -  معماري  

  معماري ھندي .1

معابد  -سبك جنوبي -ویران شدن آنھا - شاھكارھاي شمال - جیني - بودایي - آشوكایي - قبل از آشوكا
  معابد ساختماني  - )یكپارچھ(تكسنگي 

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



موجود دارو  -ھاي آجري موھنجو خرابھ. از معماري ھندي پیش از آشوكا چیزي بھ جا نمانده است
است، اما گویا بناھاي ھند عصر ودایي و بودایي از چوپ بود، و احتماال آشوكا اولین كسي بود كھ از 

در آثار ادبي، از ساختمانھاي ھفت طبقھ و كوشكھاي با شكوه . سنگ براي مقاصد معماري استفاده كرد
گوپتھ را چنان  چندره مگاستنس كوشكھاي شاھي. رود، اما نشاني از آنھا بھ جا نمانده است سخن مي

كند كھ از ھر اثر باستاني ایران، غیر از تخت جمشید، برتر است، و ظاھرًا آن كوشكھا را  وصف مي
این تأثیر ایراني تا زمان آشوكا پایدار ماند؛ و این . ھاي بناھاي ایراني طرح كرده بودند از روي نمونھ

شود؛  تخت جمشید است، روشن مي» تونتاالر صد س«نكتھ در طرح اصلي كاخ او، كھ متناظر با 
ھمچنین ستون زیباي آشوكا در لوریا، كھ سرستون آن پیكر شیر است، مؤید این تأثیر بھ شمار 

  .رود مي

پس از گرویدن آشوكا بھ آیین بودا، معماري ھندي كم كم از زیر این نفوذ بیگانھ بیرون آمد، و از آن 
این انتقال، در سرستون بزرگي كھ تنھا اثر . گرفت پس نمادھا و الھامھایش از این دین جدید نشئت مي

سرجان . ودار استباقیمانده از ستون دیگر آشوكاییي است كھ در سارنات برپا شده بود، بخوبي نم
داند؛ صورت تركیبي آن، كھ در كمال  برابر مي» ھمة نظایر خود در جھان قدیم«مارشال این اثر را با 

ھنرمندي پرداختھ شده، عبارت است از چھار شیر نیرومند كھ پشت بھ پشت یكدیگر داده، بھ نگھباني 
اي است از صورتھاي  ھا كتیبھدر زیر این. ھر چھار شیر قالب و شكل ایراني دارد–اند  ایستاده

خوشتراشي، منجملھ صورت حیوان محبوب ھندیان، یعني فیل، و رمز محبوب ھند، یعني گردونة 
زیر این كتیبھ نیلوفر آبي سنگي بزرگي است كھ پیش از این آن را بغلط سرستون ناقوس . شریعت بودا

گل بھ . است] یعني نیلوفر[گترین ھنر ھندي اند كھ كھنترین و بزر پنداشتند، اما اكنون پذیرفتھ ایراني مي
توان آن را  حالت عمودي تراشیده شده، گلبرگھاي آن بھ پایین برگشتھ و تخمدان آن نمایان است، كھ مي

یا نشانة زھدان جھان، یا، بھ عنوان یكي از زیباترین تجلیات طبیعت، بھ مثابھ تخت یكي از خدایان 
یك نوع . ودا، از ھند مھاجرت و ھنر چین و ژاپن را سرشار كردنماد نیلوفر، ھمراه آیین ب. دانست

درآمد، و » طاق نعلي«رفت، بھ صورت  ھا و درھا بھ كار مي مشابھ آن، یعني طرحي كھ براي پنجره
سقفھاي » دلیجان سرپوشیدة«ھاي زمان آشوكا بھ شیوة آن ساختھ شد؛ این شیوه از انحناي  گنبدھا و قبھ

  . بود كھ خیزرانھاي خمیده حایل آن بودند پوش اقتباس شده گالي

توپ . از معماري مذھبي روزگار بودایي، چند معبد ویرانھ، و بیشماري ستوپا و نرده بھ جا مانده است
یا ستوپا در روزگار كھن پشتھ یا تودة خاكي بود برگوري؛ در آیین بودا بھ صورت بقعة یادبود درآمد، 

ھا ستوپاھا یا گورابھاي گنبدي  اغلب این بقعھ. بودایي در آن استكھ معموال بقایایي از یك پارساي 
  ھاي سنگي  اند؛ و گرداگرد آن را نرده شكل آجري است؛ روي آن مناري افراشتھ

از كھنترین این ستوپاھا، ستوپاي بارھوت است، اما نقش . اند ساختھ، و بر آنھا نقوش برجستھ كنده
ھاي موجود در امراوتي است؛ در اینجا فضایي  ترین نرده راستھآ. برجستة آن ابتدایي و ناھنجار است

ھاي ظریفي است كھ با استادي بیھمتایي  متر مربع پوشیده از نقش برجستھ 1580بھ مساحت 
. است» ترین بناي یادبود ھند احتماال برجستھ«كند كھ  فرگوسن دربارة آن چنین قضاوت مي. اند برآورده

. وپاي سانچي است، كھ یكي از گروه ستوپاھاي بیلسا در بھوپال استمعروفترین این ستوپاھا، ست
یا » پایلوس«ھاي سنگي این ستوپا ظاھرًا تقلیدي از فرمھاي چوبي كھن است، و بر  دروازه

بر ھر وجب از ستونھا، . ھایي كھ معموال مشخصة مدخل معابد خاور دور است، تقدم دارد»اي توري«
روي یك . اند تكیھ گاھھا، انبوھي گیاه و اشكال انساني و خدایي كندهسرستونھا، قطعات چلیپایي، و 

كاري ظریفي از رمز دیرین بودایي، یعني بودي، ھست كھ صحنة  ستون دروازة شرقي كنده
دھد؛ بر ھمان دروازه، طاقچة زیبایي ھست، و در آن االھة  شدگي استاد را نشان مي روشن
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شود كھ دست و پاي سنگین، سرینھاي پر، میان باریك، و  دیده مي) یعني،یكشي(انگیزي   شھوت
  . پستانھاي ماالمال دارد

آرمیدند، رھروان زنده در دل سنگھاي كوه معابدي  ھا مي در حالي كھ پارسایان مرده در این گورپشتھ
آساني و آرامش، و ایمن از عناصر جوي و تابش و گرماي  ر آنھا بھ خلوت و تنكندند كھ د مي

با توجھ بھ این نكتھ كھ در قرون اولیة مسیحي چندین ھزار غار معبدي ساختھ . خورشید، زندگي كنند
تعدادي از آنھا براي جینھا و برھمنھا، ولي قسمت اعظم آنھا براي انجمنھاي رھروان بودایي  -شده
توان دربارة قدرت انگیزة مذھبي در  اكنون ھم یك ھزار و دویست غار بر جاي مانده است، ميو  -بود

اي بھ شكل طاق نعلي یا طاق  سردر ساده) دیرھا(» ھا وھاره«اغلب مدخل این . ھند قضاوت كرد
نیلوفري بود؛ گاھي، مثل وھارة ناسیك، نمایي بود داراي ستونھاي مزین استوار، سرستونھاي 

كاریھایي كھ با شكیبایي تمام كنده و پرداختھ بودند، و اغلب سردرھا را با ستونھا و  ن، و كندهجانورا
یا تاالر اجتماع » چیتیھ«درون معبد شامل یا . دادند نقش، زینت مي دیوارھاي سنگي، یا رواقھاي خوش

یي براي ھا و در ھر طرف زاویھ. كند است، و ردیف ستونھایي كھ شبستان را از راھرو جدا مي
رھروان دارد؛ و در آخر تاالر ھم محرابي وجود دارد كھ بقایاي مردگان مقدس را در آن نگاه 

معبدي است  معبدھا، و شاید زیباترین آنھا كھ تاكنون بھ جامانده، -یكي از كھنترین این غار .دارند مي
  .بھ شاھكار خود دست یافت» یانھ ھینھ«در كارلي، میان پونھ و بمبئي؛ اینجا آیین بودایي 

غارھاي آجانتا، عالوه بر آنكھ نھانخانة بزرگترین نقاشیھاي بودایي است، با معبد كارلي برابري 
عماري و نیمي اي از ھنر تركیبي خاص معابد ھندي است كھ نیمي م كند و، از این نظر، نمونھ مي

تاالرھاي اجتماعات وسیعي دارد كھ سقف آنھا، با  2و 1غارھاي شمارة . باشد سازي مي مجسمھ
داري  كاري و نقاشي شده، و بر ستونھاي محكم خیاره طرحھاي سنگین و در عین حال ظریف، كنده

تونھاي عظیم آذین و سرس ھاي گل برپا شده كھ در پایین چھارگوش، در قسمت باال گرد، و بھ نواره
  برجستة پیچیده  ھاي تنومند و نقوش نیم نماي زیبایي دارد كھ بھ مجسمھ 19اند؛ غار شمارة  آراستھ
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  معبد سنگي كیالسھ - 
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  خدایان محافظ، معبد ایلوره

ھایي كھ فقط  رسند؛ پر از مجسمھ ستونھاي عظیم بھ افریزي مي 26آراستھ است؛ در غار شمارة 
مشكل بتوان عنوان یكي . توانست جزئیات و دقایق آنھا را كنده باشد ي و ھنري ميبزرگترین شور دین

  .از بزرگترین آثار بزرگ تاریخ ھنر را از آجانتا دریغ كرد

جالبترین معبد از معابد بودایي كھ ھنوز در ھند پایدار مانده، برج بزرگ بوده گایاست، كھ بھ طاقھاي 
بھ طور كلي، . رسد سبك گوتیك خود ممتاز است، و با اینھمھ تاریخش ظاھرًا بھ قرن اول میالدي مي

ست تا بھ سبك سازي آنھا بقایاي معماري بودایي ھمھ ناقصند، و شكوه آنھا بیشتر بھ ھنر مجسمھ
. دیرپا سبب شده باشد كھ نماي بیروني آنھا زننده و عریان بماند» پیرایشگري«شاید كھ . معماریشان

جینھا بھ فن معماري عالقھ و دلبستگي بیشتري داشتند، و در طي قرون یازدھم و دوازدھم میالدي، 
، بلكھ بھ این خرسند بودند كھ آنھا سبكي خاص خود پدید نیاوردند. معابدشان زیباترین معابد ھند بود

از نقشة معابد بودایي، كھ در دل كوه كنده شده بود، تقلید كنند، سپس نقشة ) مثل معبد ایلوره(نخست 
این معابد نیز نماي بیروني . اي برپا داشتند معابد محصور ویشنو یا شیوا را، گروه گروه، برفراز تپھ

. بودند، و این رمز مباركي از زندگي سادة ھندي است اي داشتند، اما از درون پیچیده و غني ساده
تقواي جینھا موجب شد كھ مجسمة نامداران جین را یكي پس از دیگري در این نیایشگاھھا بگذارند؛ بنا 
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 6449بر شمارشي كھ فرگوسن بھ عمل آورده، شمرده تعداد آنھا در گروه معابد شترونجیھ بالغ بر 
  .پیكر بوده است

یھلي تقریبًا بھ سبك یوناني ساختھ شده است؛ بھ شكل مربع، با ستونھایي در بیرون، یك معبد جین در ا
در كحوراھو، جینھا، ویشنو پرستان، و شیواپرستان . رواق، و یك زاویھ یا اطاق مركزي در داخل

اند رواداري دیني خود را  وسیلھ خواستھ گویي بدین - اند بیست و ھشت معبد در كنار یكدیگر ساختھ
در میان آنھا معبد تقریبًا كامل پارشوناتھ را، بھ شكل مخروطھاي مطبق روي یكدیگر، با . شان دھندن

جینھا . اند، و وجوه تراشیدة آن، جایگاه یك شھر واقعي از پارسایان جین است ارتفاع عظیمي برآورده
اند كھ دو  ري ساختھبركوه آبو، كھ ھزار و دویست و بیست متر از سطح زمین ارتفاع دارد، معابد بسیا

یعني معابد ویملھ وتیجھپالھ، كھ بزرگترین دستاورد این فرقھ در این : تاي از آنھا باقي مانده است
ھاي پیروزمندي است كھ بر ھرچھ نوشتھ  گنبد نیایشگاه تیجھپالھ یكي از آن تجربھ. حوزه از ھنر است

اي  از مرمر سفید ساختھ شده، مجموعھمعبد ویملھ، كھ تمامًا . كشد در باب ھنر است خط بطالن مي
تري وصل شده  كاري شدة ساده انگیز بھ عرشة كنده است از ستونھاي نامنظم، كھ با ھاللھایي خیال

كاري و  ھاي كنده اند؛ زھواره ھاي بسیار ساختھ است؛ باالي آن گنبدي مرمرین است كھ بر آن مجسمھ
زئیات و تناسب آرایش آن با چنان ظرافتي ج«گوید  فرگوسن مي. سنگي آن شكوه چشمگیري دارد

در . پرداخت شده كھ احتماال بر ھر نمونة مشابھي، كھ در ھر جاي دیگري یافت شود، برتري دارد
مقایسھ با این زھوار سنگي، آنھایي كھ معماران سبك گوتیك در نمازخانة ھنري ھفتم در وستمینیستر، 

  » .ھنجار استاند، ھمھ خشن و نا یا در آكسفرد، عرضھ كرده

در این معابد جین، و معابد معاصر آنھا، انتقال از شكل مدور نیایشگاھھاي سبك بودایي بھ سبك 
شبستان، یا فضاي داخلي محصور بھ ستون تاالر اجتماعات، را . بینیم دار ھند قرون وسطي را مي برج

زاویھ است؛ و باالي زاویھ،  اند؛ پشت این قسمت، یا ھال درآورده»مندپھ«بھ بیرون برده و بھ شكل یك 
  متوالي، روي یكدیگر قرار ] مطبق[اند كھ، در سطوح  شده و پیچیده برآورده برجي حجاري

چشمگیرترین این معابد گروه . شد معابد ھندو در شمال بر اساس ھمین نقشھ ساختھ مي. گیرد مي
است، كھ آن را در قرن یازدھم بوونیشوره در ایالت اورسیا است؛ و زیباترین این گروه معبد راجراني 

این معبد برج عظیمي است متشكل از ستونھاي نیمھ مدور كھ پھلوي ھم . اند میالدي براي ویشنو ساختھ
رود كوچكتر  سنگي آن ھر چھ باالتر مي] مطبق[قرار گرفتھ و پوشیده از مجسمھ است، و سطوح 

نزدیك این . شود ر بزرگ و یك منار ختم ميتمام برج رو بھ درون انحنا دارد و بھ یك تاج مدو. شود مي
، بر ھر  كھ معبدي است از آن بزرگتر، اما بھ زیبایي آن نیست؛ با اینھمھ  لینگھ راجھ است،  معبد،

ھاي آن را سھ برابر   تا آنجا كھ ارزش مجسمھ  سازان خورده است، گوشھ از سطح آن اسكنة مجسمھ
بلكھ با   نھ فقط با شكوه و جالل معابد خود،  پرھیزگاري خود را،ھندوان تقوا و روح . اند خود بنا دانستھ

  .دھند؛ براي خداوند ھیچ چیز بھتر از این نیست پرداختن بھ جزئیاتي بسیار دقیق و ظریف، نشان مي

ذكر فھرست سایر شاھكارھاي بناي ھندو در شمال، اگر با وصف خاص و عكس آنھا ھمراه نباشد، 
اعتناي بھ این  تواند بي اینھمھ، ھیچ شرح و گزارشي در باب تمدن ھندي نمي آور خواھد بود؛ با مالل

معابد سوریھ در كنارك، مودیره، برج جاگانات پوري، دروازة زیباي ودنگر، معابد عظیم : آثار بگذرد
سینگھ، كھ آن ھم در گوالیور است، و برج  مندیر در گوالیور، كاخ راجھ مان–كا–تیلي  باھو،–سس

. عالوه بر این تعداد كثیر معابد، معابد شیوا پرستان در كجوراھو چشمگیر است. ر چیتورپیروزي د
در ھمان شھر، گنبد ایوان معبد كنورمات، نیرومندي معماران، و غنا و شكیبایي حجاري ھندي را 

قارچ  دار جسیم، سر ستونھاي ھاي معبد شیوا در الفنتا، با آن ستونھاي خیاره حتي ویرانھ. دھد نشان مي
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ھاي نیرومند، ترجمان عصري از قدرت ملي و مھارت  ھاي بیھمتا، و مجسمھ مانند، نقش برجستھ
  .اي از آن نمانده است ھنریي است كھ امروزه خاطره

ما ھرگز نخواھیم توانست دربارة ھنر ھندي بدرستي داوري كنیم، جون بزرگترین دستاوردھاي آن را 
پرتغالیھا، در الفنتا، با توحش تمام، . را ھم نیمھ ویران كرده استجھل و تعصب از میان برده و مابقي 

ھا را خرد كرده، از این راه تقواي خود را بھ ثبوت رسانیدند؛ و مسلمانان،  ھا و نقش برجستھ مجسمھ
كھ، بنا بر روایات،  –تقریبًا در ھمھ جاي شمال ھند، شاھكارھاي معماري ھندي قرون پنج و شش را 

مسلمانان . با خاك یكسان كردند –اند  انگیز و قابل تحسین بعدي شمرده از آثار شگفت آنھا را برتر
كردند؛ ستونھاي زیباي معابد جین را بھ  زدند و اندامشان را تكھ تكھ مي ھا را گردن مي مجسمھ

 در  زمانھ و تعصب،. كردند دادند، و خود، بھ مقیاس وسیعي، از آنھا تقلید مي مساجدشان اختصاص مي
این نابود كردن، دست بھ دست ھم دادند، زیرا ھندوان مؤمن معابدي را كھ دست بیگانھ بھ آن 

  .كردند آنھا را ترك مي  خورد، ناپاك دانستھ، مي

توان از روي بناھاي عظیمي كھ ھنوز در جنوب   عظمت از دست رفتة معماري ھندي شمال را مي
ھ میزان كمي، چندان پیشرفتي در جنوب نداشت؛ از حكومت مسلمانان، ب. باقي مانده بھ حدس دریافت

    این گذشتھ، از نفرت مسلمانان،

دیگر آنكھ عصر بزرگ معبدسازي در قرن شانزده و ھفده . راه و رسم آنھا آشنا شدند، كاستھ شد
میالدي، یعني پس از آنكھ اكبر شاه مسلمانان را مالیم ساخت و ادراك ھنر ھندي را بھ آنان آموخت، 

در نتیجھ، جنوب از نظر معابد غني است، و معموال برتر از آنھایي است كھ در . نوب آغاز شددر ج
فرگوسن در حدود سي معبد . شمال باقي مانده، و از عظمت و برجستگي بیشتري برخوردار است

یا جنوبي برشمرده كھ ھر یك از آنھا، بھ تخمین او، باید بھ اندازة یك كلیساي جامع » دراویدي«
جنوب در سبكھاي شمال دست برد، بھ این معنا كھ پیش از مندپھ یا ھال، . لیسي ارزش داشتھ باشدانگ

در این معابد، صدھا . یك گوپوره یا مدخل و دروازه زدند و ایوان را بر ستونھاي بسیار برپا داشتند
اي از  ، رمز خورشید و چرخ زندگاني، گرفتھ تا مجموعھسواستیكا نمود و رمز بھ كار برده شده، از

. انگیز نیروي تولید مثل نماد تناسخ بود؛ نره گاو نمونة رشك  مار، با پوست انداختن،. جانوران مقدس
وي آن طرحریزي لینگھ، یا آلت رجولیت، نشانة برتري تولیدي شیوا؛ و گاه شكل خود معبد از ر

  .شد مي

، كھ )ویمانھ(و برج   دروازه، ایوان ستوندار،: طرح ساختماني معابد جنوبي متشكل از سھ عنصر بود
شاه، از سلسلة  تیروملھجز چند مورد استثنا، نظیر كاخ . تاالر اصلي یا زاویھ را در خود داشت

دادند كھ براي  مردم بھ خود زحمت نمي. در مادوره، معماري ھندي سراسر در خدمت دین بود نایك،
كردند؛ ھیچ مثالي بھتر  ميخودشان بناھاي باشكوه بسازند، اما ھنر خود را خادم روحانیان و خدایان 

از بناھاي . تواند نشان دھد كھ حكومت واقعي ھند، خود بھ خود، حكومت دین و خدا بود از این نمي
قرینھ سازي . بسیاري كھ شاھان چالوكیھ و قوم آنان برآورده بودند، جز معابد، چیزي بھ جا نمانده است

تواند  ا و تنھا، یك ھندوي پارساي سخنور ميزیباي نیایشگاھي را كھ در ایتگي حیدرآباد ھست، تنھ
ھاي حجیم  كھ در آن توده - ھمین طور ھنرمندیي را كھ در ساختن سومناتپور در میسور  كند؛ وصف

بھ ) باز ھم در میسور(ھویشلیشوره در ھلیبید  یا معبد –اند  سنگ خارا را بھ ظرافت تور حجاري كرده
یكي از آن بناھایي است كھ مدافع معماري «: گوید فرگوسن دربارة این معبد آخري مي. كار رفتھ است

  ھندو
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  سردر معبد آنگكور وات، ھندوچین
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  گوشة شمال شرقي آنگكور وات، ھندوچین

تركیب ھنري «افزاید  و سپس چنین مي» .قرار دھدكند آن را برھان تأییدي دفاعیة خود  آرزو مي
آنچھ . خطوط افقي با عمودي، و بازي طرح سایھ روشن، از ھر چھ در ھنر گوتیك ھست پیشي گرفتھ

بدین ترتیب درست شده ھمان چیزي است كھ غالبًا ھدف معماران قرون وسطایي بوده است، اما آنان 
  ».ر بردند نرسیدندھرگز بھ كمالي كھ معماران در ھلیبید بھ كا

متر كتیبھ حجاري كند، و دو ھزار  548مسلمًا این ورع پرجوش و كوشنده، كھ توانست در معبد ھلیبید 
فیل در آنھا نقش كند كھ ھر یك با دیگري متفاوت باشد، ھر بیننده را بھ حیرت خواھد انداخت؛ حاجت 

ز دل سنگ خاره برآورد، چھ اثري بر بھ گفتار نیست كھ شكیبایي و شوقي كھ توانست یك معبد كامل ا
در ماملھ پورم، بر ساحل . تازه این از جملھ كارھاي عادي صنعتگران ھندو بود! دل خواھد داشت

  رتھ، –راجھ  –یا پاگودا حجاري كردند كھ زیباترین آنھا درمھ » رتھ«خاوري نزدیك مدرس، چندین 
  كھ زیارتگاھي در حیدرآباد است، بوداییان، جینھا،در ایلوره، .است  دیر براي باالترین مرتبة انضباط،

كردند؛ عالیترین نمونة این معابد  و ھندوان مؤمن در كندن معابد تكسنگي از دل كوه ھمچشمي مي
در . اند نیایشگاه ھندوي كیالسھ است كھ نام بھشت اساطیري شیوا را در سلسلھ جبال ھیماالیا بھ آن داده

متر،  76*49ذیر سي متر در دل سنگ فرو رفتند تا تختھ سنگي را بھ ابعادناپ اینجا سازندگاني خستگي
بایست معبد باشد، از بقیھ جدا كنند؛ آنگاه دیوارھا را حجاري كردند و از آنھا ستونھاي محكم،  كھ مي
ھا و نقوش نیم برجستھ در آوردند، سپس درون معبد را با قلم تراشیدند، و باز در آنجا  مجسمھ
و . است» عشاق«اش فرسكوي برجستة  ین ھنر را با گشاده دستي بھ كار گرفتند، كھ نمونھآورتر حیرت

باالخره، براي آنكھ از شور معماري و ھنرمندي حداكثر استفاده بھ عمل آمده باشد، یك سلسلھ 
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برخي از ھندوان معبد . در سھ طرف این معدن سنگ تراشیدند  نمازخانھ و دیر، در عمق سنگ،
  .دانند با بزرگترین دستاوردھاي تاریخ ھنر برابر ميكیالسھ را 

بایست بھ بھاي خود و  ساختن یك چنین بنایي، مانند ساختن اھرام مصر، نتیجة یك بیگاري بود، و مي
بھ طوري كھ در   شدند و نھ كارفرمایان، نھ كارگرھا خستھ مي. عرق مردان بیشماري تمام شده باشد

اھھاي عظیمي ساختند، و تعداد اینھا چندان زیاد است كھ پژوھنده یا سراسر ایالت ھند جنوبي نیایشگ
. كند مسافر، سرگردان در جمع بستن تعداد و قدرت آنھا، خصوصیت و كیفیت فردي ھر یك را گم مي

دكل، معبد ویروپكشھ  ملكھ لوكھ مھادیوي، یكي از ھمسران ویكره مادیتیة دوم، پادشاه چالوكیھ، در پتھ
پادشاه چولھ،   راجھ راجة كبیر،. یھ كرد كھ در میان معابد بزرگ ھند از ھمھ سر استرا بھ شیوا ھد

در تانجور   شیوا را ھم در غنایم خود شریك كرد، بھ این معنا كھ،  پس از فتح تمام ھند جنوبي و سیالن،
 معبد باشكوھي برآورد، با این خصوصیت كھ رمز تناسلي این خدا را نمایش  و در جنوب مدرس،

  نزدیك .داد مي

اي بلند معبد شري رانگم را برپا داشتند، كھ  تریچیناپالي، در باختر تانجور، ویشنوپرستان بر تپھ
از یك تختھ سنگ  بود؛ ھر ستون» تاالر ھزار ستون«متمایز آن یك مندپة پرستون بھ شكل   مشخصة

كاري تمام حجاري شده بود؛ صنعتگران ھندو ھنوز در كار تكمیل این معبد  گرافیت بود، كھ با ریزه
جنگیدند آنان را پراكنده كرد و  ھاي انگلیسیھا و فرانسویھایي كھ براي تصاحب ھند مي بودند كھ گلولھ

اي موتونایك و تیروملھ نایك براي شیوا نزدیك اینجا، در مادوره، دو برادر بھ نامھ. از كار باز داشت
و ده گوپوره یا مدخل و   معبد یك تاالر ھزار ستون، یك حوض مقدس،. نیایشگاه وسیعي برپا كردند

این بناھا . كھ چھارتاي آن كامال مرتفع بوده و انبوھي مجسمھ در آن حجاري شده است  دروازه دارد،
توانیم از چنین آثار باقیماندة پراكنده، در  دھند؛ مي یل ميبا ھم یكي از چشمگیرترین مناظر ھند را تشك

سرانجام، برھمنان جنوب در طي پنج . نگر قضاوت كنیم بارة معماري غني و پھناور شاھان ویجیھ
را از ھند » پل آدم«الجزایري كھ راه  در رامشورام، در میان مجمع) میالدي 1769تا 1200از(قرن 

دي پدید آوردند كھ پیرامونش را محتشمترین راھروھا یا ایوانھا آراستھ كند، معب بھ سیالن ھموار مي
متر بود، ستونھایي مضاعف داشت كھ با ظرافت تمام حجاري شده  1200طول این راھروھا . بودند

اند، و  ترین شھرھا راھي آنجا شده بود تا براي میلیونھا زایري كھ، از دیرباز تاكنون، از دوردست
اندازھایي  گاھھایي خنك و چشم گذارند، سایھ اي خود را بھ پاي این خدایان بي اعتنا ميامیدھا و اندوھھ

  .الھامبخش از آفتاب و دریا پدید آورد

  »ھا مستعمراتي«معماري  -2

  برمھ –سیام  - سقوط خمرھا - آنگكور - دین آنھا -خمرھا - كامبوج -جاوه –سیالن 

ھا و مرزھا گذشتھ، بھ سیالن، جاوه، كامبوج،  تنگھ در این میان ھنر ھندي، بھ ھمراه دین ھندي، از
در آسیا تمام «، برمھ، تبت، ختن، تركستان، مغولستان، چین، كره، و ژاپن رسیده بود؛ ]تایلند[سیام 

م از درة گنگ بھ سیالن رفتھ، در آن مسكن  ھندیان در قرن پنجم ق» .شود راھھا بھ ھند ختم مي
ك پسر و یك دخترش را بھ سیالن فرستاد تا مردم آنجا را بھ آیین گزیدند؛ دویست سال بعد، آشوكا ی

بایست پانزده قرن با ھجوم تامیلھا بجنگد، تا زمان سلطة  بودا در آورند؛ و، گرچھ این جزیرة پربار مي
  .، داراي فرھنگي غني بود1815بریتانیا بر آن، یعني تا سال 
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  كاخ آننده، در پاگان، برمھ

و آن نیایشگاه یا بقعة گنبدداري است براي نگاھداري بقایاي  -ھنر سیالني با ساختن داگوبھ آغاز شد
سپس بھ معابد بزرگي رسید نظیر معبدي كھ  -ماند پارسایان كھ بھ ستوپاھاي بودایي شمال مي

ھاي بودا، و  ھاي آن نشانة پایتخت باستاني، یعني آنورادھاپور است؛ برخي از زیباترین مجسمھ ویرانھ
سینگھ،  آثار ھنري بیشمار پدید آورد؛ و وقتي كھ آخرین شاه بزرگ سیالن، یعني كیرتي شري راجھ

از دست دادن استقالل، طبقات باال را بھ . معبد دندان را در كندي ساخت، این ھنر موقتًا پایان گرفت
و نگھداشت او را فراھم نیستي كشاند، و آن حمایت و ذوقي كھ انگیزة الزمي براي ھنرمند بود، 

  . آورد، از سیالن ناپدید شد مي

كھ برخي از پژوھندگان آن را بزرگترین معابد تمام جھان  - عجب آنكھ بزرگترین معابد بودایي
در قرن ھشتم، سلسلة شیلیندرة سوماترا جاوه را فتح كرد و . نھ درھند، بلكھ در جاوه است - خوانند مي

را ) یعني، بودایان بسیار(داد، و ھزینة بناي معبد عظیم بوروبودور آیین بودا را دین رسمي قرار 
دار  وسعت خود معبد متوسط است، و طرح خاصي دارد، بھ این معنا كھ یك ستوپاي گنبد. تأمین كرد

كوچك است كھ پیرامونش را ھفتادودو ستوپاي كوچكتر گرفتھ است، كھ ھمھ در دوایر متحدالمركزي 
شد، شاید بوروبودور چیزي جالب نبود؛ عظمت این بنا  تمام معبد بھ ھمین ختم مي اگر. اند آرایش یافتھ

متر مربع است، مصطبة عظیمي است با ھفت طبقھ كھ، از پایین بھ باال،  16،37در پایة آن است كھ 
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سازان  ھایي براي مجسمھ تعبیھ شده، و مجمسھ در ھر نبش آن طاقچھ. شود رفتھ كوچكتر مي رفتھ
متر  4827بھ این ھم اكتفا نكرده، در دیوارھاي طبقات، . اند بار پیكر بودا را تراشیده 436 بوروبودور

دھد؛ در  شدگي استاد را نشان مي اي، جواني، و روشن برجستھ حجاري كردند كھ تولد افسانھ  نقش نیم
با این . رود مي ھاي آسیا بھ شمار این اثر چنان مھارتي بھ كار رفتھ كھ در شمار زیباترین نقش برجستھ

اي بھ اوج خود  نیایشگاه، یا بقعة نیرومند بودایي، و معابد برھمني مجاور آن در پرامبنم، معماري جاوه
این جزیره مدتي صاحب قدرت دریایي شد، بھ ثروت و تجمل . رسید، ولي بیدرنگ رو بھ زوال رفت

كم ساكن این بھشت گرمسیري  ، مسلمانان كم1479اما، در سال . رسید، و حامي شاعران بسیار شد
ناگھان ھلندیھا بر آن  1595در سال . شدند، و از آن زمان بھ بعد این جزیره ھیچ ھنري پدید نیاورد

چنگ انداختند و، در طي قرن بعد، ایالت بھ ایالت آن را تصرف كردند، تا اینكھ سلطة آنان بر این 
  .جزیره كامل شد

ي دارد، و آن نیز از ھند بسیار دور است، و در جنگل تنھا یك معبد ھندو بر بوروبودور برتر
، یك كاشف فرانسوي، 1858در سال . دوردستي كھ قرنھا آن را در خود گرفتھ براستي گم شده است

ھا، چشمش بھ  گشود، از میان درختان و بوتھ كھ از طریق درة علیاي رود مكونگ براي خود راه مي
معبدي عظیم، با طرحي شكوھمند و باورنكردني، : مانست مياي افتاد كھ در نظرش بھ معجزه  منظره

. ھا و گیاھان و برگھا پوشیده و با آنھا آمیختھ بود در میان جنگل سربرافراشتھ بود، در حالي كھ از بوتھ
  آن روز او معابد بسیاري دید كھ درختان جنگل، پیش 

رسید كھ او درست بھ  ودند؛ بھ نظر مياز این، برخي از آنھا را در خود فرو پوشیده یا از ھم گسستھ ب
بایست بیایند و  اروپاییان دیگري مي. موقع رسیده تا از غلبة جنگل بر آثار دست بشر جلوگیري كند

متعاقبًا چندین ھیئت علمي بھ خلوتگاه، كھ روزگاري خاموش بود، گام . كشف ھانري موئو را تأیید كنند
برداري و  ھم خود را وقف نقشھ) »مدرسة خاور دور«( نھادند، و تمام اعضاي یك مدرسھ در پاریس

  .استامروزه آنگكوروات یكي از عجایب عالم . مطالعة این بنا كردند

نھا چیني، و قلیلي ھم در آغاز عصر مسیحي، در ھندوچین یا كامبوج، قومي ساكن شدند كھ بیشتر آ
كوان، سفیر قبالي قاآن، از آنگكورتوم،  -تا - وقتي چئو. شدند تبتي بودند، و كامبوجي یا خمر خوانده مي

كرد كھ از  كرد، مالحظھ كرد كھ دولت نیرومندي بر ملتي حكومت مي پایتخت خمر، دیدن مي
یكي «: ئو، شاه پنج ھمسر داشتشالیكاري و عرق جبینش ثروتي بھ دست آورده بود؛ بنا بھ گزارش چ

طال و جواھر فراوان . ، و چھارھزار صیغھ»نما خاص، و چھارتاي دیگر براي جھات اصلي قطب
دار، و  بود، دریاچھ پر از قایقھاي تفریحي بود؛ خیابانھاي پایتخت مملو بود از ارابھ، تخت روان پرده

بیمارستانھا جنب معابد . شتمل بر یك میلیون نفرفیلھایي كھ بر گستوان كامل داشتند، و جمعیتي تقریبًا م
  . بود، و ھر بیمارستان گروھي پرستار و اطباي مخصوص بھ خود داشت

دینشان بر مارپرستي اولیھ، یعني ناگھ، استوار . اگر چھ این مردم چیني بودند، فرھنگشان ھندي بود
گانة ھندو،  عد خدایان بزرگ سھبود كھ سر بادبزن مانندش ھمھ جا در ھنر كامبوجي نمایان است؛ ب

یعني برھما، ویشنو، و شیوا، از راه برمھ رسیدند؛ و، تقریبًا درھمان زمان، بودا ھم رسید و بھ ویشنو 
ھا حاكي از آن است كھ این مردم ھر روز  سنگنبشتھ. و شیوا پیوست و خداي محبوب خمرھا شد

  . دادند خدایان مي مقادیر ھنگفتي برنج، كره، و روغنھاي كمیاب بھ خادمان

این معبد . خمرھا در اواخر قرن نھم كھنترین معابد موجود خود، یعني بیون، را بھ شیوا پیشكش كردند
ساروج  سنگھا، كھ بي. اي ناخوشایند است كھ نیمي از آن را گیاھان چسبنده فراگرفتھ است اكنون ویرانھ

ھاي بزرگ برھما و شیوا را، كھ  چھرهبرھم نھاده شده بود، در طي ھزار سال، از ھم جدا شده، 
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سھ قرن . دھند، بھ پوزخندھایي واداشتھ است كھ شایستة این خدایان نیست برجھاي معبد را تشكیل مي
بعد، بردگان و اسیران جنگي شاھان آنگكوروات را ساختند، كھ شاھكاري است ھمسنگ زیباترین 

خندق عظیمي بھ طول . لیساھاي جامع اروپادستاوردھاي معماري مصریان، یونانیان، یا سازندگان ك
  نوزده 

 .كنند ميھاي بازدارندة سنگي از آن نگھباني  گرفتھ است؛ بر این خندق پل سنگفرشي زده اند كھ ناگھ
ھاي آنھا دوباره از داستانھاي  بزرگ، كھ نقش برجستھبعد از آن بارة مزیني ھست؛ سپس تاالرھاي 

رسیم كھ آن را بر بنیاد پھناوري  گویند؛ سپس بھ خود آن بناي با شكوه مي مھابھاراتا و رامایانا سخن مي
بر فراز این طبقات، محراب خدایان . اند برآورده و، طبقھ بھ طبقھ، بھ شكل ھرم مسطحي باال برده

كاھد، بلكھ بھ آن  در اینجا عظمت بنا از زیبایي آن نمي. صت متر ارتفاع استقرار دارد، كھ داراي ش
دھد، و از شكوه دیرین تمدن شرق در افق  بخشد كھ بینندة غربي را تكان مي جاللي چنان پرھیبت مي

: تواند در خیال خود جمعیت انبوه آن پایتخت را ببیند انسان مي. سازد اي نمایان مي ضمیرش پرده
برند؛ صنعتگران نقش برجستھ و  كشند، و بھ باال مي شكنند، مي دستھ، سنگھاي گران را مي دستھبردھا، 

فریبند  پذیرد؛ روحانیان مردم را مي كنند، گویي كھ زمان ھرگز براي آنان پایان نمي مجسمھ حجاري مي
فتند و مایة تسالي فری مردم را مي) شدند كھ ھمچنان بر گرانیت مجسم مي(داسیھا  دھند؛ دیوه و تسال مي

، با مھتابي تشریفات بزرگش؛ اكس - ساختند مثل پینئان روحانیان بودند؛ اشرافیت مغرور كاخھایي مي
  .گرفتند و شاھان قدرتمند و بیرحم، با كار دیگران، برتر از ھمھ قرار مي

شدند؛ اما  اغلب پیروز مي. زدند شاھان، كھ بھ بردگان فراوان نیاز داشتند، دست بھ جنگھاي بسیار مي
خمرھا را ] تایلند[= زندگاني دانتھ، سپاھیان سیام »راه نیمھ«[ ھمزمان با]نزدیك بھ آغاز قرن سیزدھم، 

ھا بھ جاي  ویرانھشكست دادند؛ شھرھایشان را غارت كردند؛ و از معابد و كاخھاي باشكوھشان 
كنند كھ چگونھ  گردند و نظاره مي امروزه چند جھانگرد در میان سنگھاي از جادررفتھ مي. گذاشتند

كنند، صبورانھ در شكاف سنگھا فرو  ھاي خود را، كھ آرام آرام رخنھ مي ھا یا شاخھ درختان، ریشھ
 - تا-چئو. تواند ببالد منا دارد، و نھ ميشكافند، چون سنگ نھ ت آھستھ آنھا را از ھم مي نشانند و آھستھ مي

اما برگي از آنھا نمانده است؛ . گوید كھ مردم آنگكور نوشتھ بودند كوان از كتابھاي بسیاري سخن مي
نوشتند، و اكنون آن آثار فناناپذیر  ھاي از میان رفتني را بر اوراق فناپذیر مي آنان نیز، چون ما، اندیشھ

دھد كھ پرده و تور  انگیز، مردان وزناني را نشان مي ھاي شگفت برجستھ نقش. ھمھ از میان رفتھ است
آن مردان و زنان ھمھ . اند تا آنان را از گزند پشھ و خزندگان لزج در امان بدارد بر خود كشیده

  .مانند ھا و مارمولكھا مي پشھ. اند اند، و تنھا بر سنگھا مانده رفتھ

تبتي و نیمي چیني بودند، بتدریج خمرھاي فاتح را بیرون رانده نزدیك بھ آن، در سیام، قومي كھ نیمي 
  سیامیھا، پس از فتح كامبوج، . افكنده بودند و خود تمدني براساس دین و ھنر ھندي پي

    

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  

  تاج محل، در آگرا

در محل یك شھر باستاني خمرھا، پایتخت نویي بھ نام آیوتھایا ساختند، و سلطة خود را از این پایتخت 
جزیرة ماالیا را  ، كھ امپراطوریشان برمة جنوبي، كامبوج و شبھ1600گسترش دادند تا در حدود سال 

ھا را مصور  تھنقاشانشان دستنوش. شامل شد، تجارتشان در شرق بھ چین، و در غرب بھ اروپا رسید
پختند، بر ابریشمھاي زیبا  زدند؛ ظروف چیني را بھ سبك چیني مي كردند؛ چوب را با الك رنگ مي مي

در فراز و  .داشتتراشیدند كھ برتري بیھمتایي  ھایي مي كردند؛ و گاھي ھم مجسمھ قالبدوزي مي
سیامیھا . آیوتھایا را تصرف كردند، و آن را با تمام ھنرش نابود ساختند  نشیبھاي روزگار ، مردم برمھ

تواند زیبایي طرح آن  در پایتخت جدیدشان، بانكوك، پاگوداي بزرگي ساختند كھ كثرت آرایش آن نمي
  .را كامال بپوشاند

آنان، كھ از مغولستان و تبت بھ این كشتزارھاي . یا بودندایھا در شمار بزرگترین سازندگان آس برمھ
ھاي فراوان  حاصلخیز فرو آمدند، تحت تأثیرات ھندي قرار گرفتند، و از قرن پنجم بھ اینسو مجسمھ

، و ستوپاھاي بزرگي پدید آوردند كھ در معبد ]شیوا پرستي[و شیوه ] ویشنوپرستي[بودایي، ویشنوي 
و این یكي از پنج ھزار پاگوداي پایتخت باستاني آنان، یعني پاگان  -ل رسیدباشكوه آننده بھ ذروة كما

اي مدت پانصد سال از این پایتخت بھ آن  قبالي قاآن پاگان را غارت كرد، و مركز حكومت برمھ. است
اي رونق یافت، و آشیان ھنرمنداني شد  مدتي مندلھ بھ عنوان كانون حیات برمھ. پایتخت در تغییر بود
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كاخ ] بناي[ھا بھ زیبایي دست یافتند، از قالبدوزي و جواھرسازي گرفتھ تا  ر بسیاري از زمینھكھ د
انگلیسیھا، كھ از رفتار با ھیئتھاي . كنند ھا كھ نمي داد آنان با چوب شكننده چھ كھ خود نشان مي -شاھي

فتند و پایتخت را برمھ را تحت سلطة خود گر1886مبلغان و بازرگانان خود ناخشنود بودند، در سال 
ایھا در  برمھ. بھ رانگون كوچ دادند، و این شھر تسلیم نفوذ انضباطي نیروي دریایي امپراطوري شد

آنجا یكي از زیباترین نیایشگاھھاي خود، یعني شوئي داگون مشھور، را ساختھ بودند، و آن پاگوداي 
شود كھ موي  گفتھ مي. كشد خود مي اي را بھ سمت زریني است كھ ھر سالھ میلیونھا زایر بودایي برمھ

  .در این معبد قرار دارد[ بود ا]موني  سر شكیھ

  معماري اسالمي در ھند -3

  تاج محل  -آگره -دھلي -سبك مغولي -سبك افغاني

مسلمانان ثابت كرده بودند كھ بھ ھرجا . فتح نھایي معماري ھندي در عھد سلسلة تیموریان ھند بود
سازندگاني استاد ھستند؛ از این دودمان نیرومند  - قاھره و اورشلیم و بغداددر غرناطھ و  -دست یابند

رفت كھ، پس از آنكھ بھ ایمني در ھند استقرار یافت، بر خاكي كھ برآن پیروزي یافتھ  ھمین انتظار مي
، و )قاھره(، بھ عظمت مسجد جامع سلطان حسن )اورشلیم(بود، مسجدھایي بھ باشكوھي مسجد عمر 

  سلسلة افغان صنعتگران ھندي را بھ كار گرفت، . برآورد) غرناطھ(الحمراء بھ ظرافت 

خود اختصاص داد؛ اما حقیقت امر این است كھ آنھمھ مسجد ھمان معابد ھندي بود كھ آنھا را براي 
نماز مسلمانان بازسازي كرده بودند؛ با اینھمھ دیري نپایید كھ این تقلید طبیعي مبدل بھ سبك خاص 

بیند، نھ در ایران یا شمال افریقا یا  ، بھ طوري كھ انسان از اینكھ تاج محل را در ھند مياسالمي شد
  .كند اسپانیا، حیرت مي

الدین ایبك بناي آن  قطب این منار جزئي از یك مسجد بود كھ. زیبا نمونة این انتقال است منار –قطب 
بھ . را در دھلي كھنھ آغاز كرده بود؛ و، براي ھندیان، بناي یادبود پیروزیھاي این سلطان خونریز بود

فرمان او بیست و ھفت معبد ھندي را ویران كردند تا مصالح آن را براي بناي این مسجد و منار آن بھ 
سنگ سرخ زیبا ساختھ شده و  فاع دارد، از ماسھاین منار بزرگ، كھ ھفتاد و شش متر ارت. كار برند

منار، پس از ھفت قرن . در كمال تقارن و تناسب است؛ قسمتھاي باالیي آن از مرمر سفید است
بھ . ایستادگي در برابر باد و باران و آفتاب، ھنوز در شمار شاھكارھاي صنعت و ھنر ھندي است

گ و جدال بودند، بھ طوري كھ چندان وقت و طور كلي، سالطین دھلي بیشتر سرگرم آدمكشي و جن
اند، بیشتر  فراغت براي كارھاي معماري نداشتند؛ این گونھ بناھایي ھم كھ براي ما بھ جا گذاشتھ

بھترین . میرند اند تا یادآور آن باشد كھ حتي آنان ھم مي ھایي است كھ در زمان حیات خود ساختھ مقبره
ي در سسرام، در ایالت بھار، است؛ بنایي است عظیم، سخت، نمونة این مقابر، مقبرة شیرشاه سور

مستحكم، كھ، پیش از آنكھ سبك درخشان معماري شاھان سلسلة تیموریان ھند جاي آن را بگیرد، 
  .آخرین مرحلة سبك معماري اسالمي بود

یي كھ گرایش بھ آمیختن سبكھاي اسالمي و ھندي نتیجة بیطرفي التقاطي اكبرشاه بود؛ و در شاھكارھا
ھاي ایراني و ھندي با ھم آمیختھ، و چنان ھماھنگي لطیفي پدید  ھنرمندان او ساختند، روشھا و مایھ

اولین . رود اند كھ مبین استھالك زودگذر عقاید بومي و اسالمي در دین التقاطي اكبر بھ شمار مي آورده
این بنا سبكي خاص . ھ بوداي بود كھ نزدیك دھلي براي پدرش ھمایون ساخت یادبود سلطنت او مقبره

خطوط آن ساده و آرایش آن معتدل است، اما زیبایي آن پیشاپیش خبر از بناھاي زیباتر شاه جھان : دارد
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این ھنرمندان در فتحپور سیكري شھري ساختند كھ در آن تمام قدرت نخستین شاھان سلسلة . دھد مي
یك ردیف پلكان بھ دروازة بزرگ . تتیموریان ھند با آراستگي امپراطوران بعدي در آمیختھ اس

اي  پس از گذشتن از زیر طاق باشكوه آن، بیننده بھ محوطھ. شود سنگ سرخ منتھي مي باھیبتي از ماسھ
بناي اصلي، مسجد است، اما زیباترین این بناھا سھ كوشك . نھد كھ سرشار از شاھكار است پاي مي

دوستش، شیخ سلیم چشتي، عارف؛ در اینجا مجزاست براي سھ زن محبوب سلطان، و مقبرة مرمرین 
اي كھ بعدھا در ساختن نردة  شیوه - ھنرمندان ھند استادي خود را در مطرز كردن سنگ نشان دادند

  سنگي 

  .محل بھ اوج خود رسید تاج

اي كھ براي  جھان، با شور و عالقھ جھانگیر بھ تاریخ معماري ھند خدمت اندكي كرد، اما پسرش، شاه
جھانگیر، بھ ھمان اندازه كھ . ي زیبا داشت، نام نیكي چون اكبر از خود بھ یادگار گذاشتساختن بناھا

او، مانند . كرد نیاز مي داد، با دست و دلبازي، ھنرمندان را نیز از مال و منال بي بھ ھمسرانش پول مي
بر آن داشت كھ فن شاھان اروپاي شمالي، تعدادي از ھنرمندان ایتالیا را بھ ھند فرا خواند، و آنان را 

را بھ حجارانش ) یعني، نشاندن قطعات كوچك سنگھاي گرانبھا در مرمر؛ ترصیع مرمر(پیترادورا 
شاه جھان . آمد و این یكي از عناصر ویژة آرایش ھندي در طي سلطنت او بھ شمار مي -بیاموزند

از زیباترین مساجد ھند  بند دین و مذھب نبود، اما بھ حمایت و تشویق او بود كھ دو مسجد چندان پاي
  .یكي مسجد جمعھ در دھلي، و دیگري موتي مسجد، یا مسجد مروارید، در آگره: ساختھ شد

جھان، ھم در دھلي و ھم در آگره، چندین قلعھ ساخت، كھ یك رشتھ از ساختمانھاي سلطنتیي بود كھ  شاه
رتي رنگ اكبر را در دھلي فرو اعتنایي، كوشكھاي صو او، با كمال بي. اي بر گردش كشیده بودند باره

كوبید، و بھ جاي آن بناھایي ساخت كھ بدترین قسمتھاي آن ھم از زیبایي بھرة كافي دارد، و بھترینشان 
شود، كھ كف آن از مرمر سیاه  در سویي تاالر بارعام دیده مي. عالیترین زیبایي معماري آفاق است

اند كھ، گرچھ كم مایھ است، زیبایي  نگي كندهساختھ شده؛ بر سقف، ستونھا، و طاقھا زھوارھاي س
خورد كھ سقفش از سیم و زر، و  اي دارد؛ در سویي دیگر، تاالر بارخاص بھ چشم مي كنندة افسانھ خیره

داري است متشكل از  ستونھاي آن از مرمر ملیلھ دار است؛ طاقھاي آن بھ شكل نیمدایرة گوشھ
گرانبھاي دیوارش  طاووس آن عالمگیر بود و بر ترصیع مانند كوچكتر؛ شھرت تخت ھاي گل نیمدایره

  :گو را دارد ھنوز این بیت پرغرور شاعر فارسي

  اگر فرودس بر روي زمین است

  ھمین است و ھمین است و ھمین است

گوید كھ  بینیم بزرگترین مورخان معماري، در وصف كوشك شاھي در دھلي، مي ھنگامي كھ مي
را دارد و، با تمام بخشھاي وابستھ بھ آن، در  - نزدیك مادرید- اسكوریالمساحتي دوبرابر بناي عظیم 

آمد؛ براي ما تصور مختصري از غناي  بھ شمار مي» باشكوھترین كاخ شرق، و شاید جھان«آن زمان 
   .شود ميھند در عھد سلسلة تیموریان حاصل 

در . توان بھ جالل دیرین آن پي برد و تنھا از روي حدس و گمان مي ست،اقلعة آگره اكنون ویرانھ 
بارعام، تاالر  مسجد مروارید، مسجد گوھر، تاالر: میان باغھاي فراوان قلعھ این بناھا را ساختھ بودند

جھان، كاخ یاسمن  طاووس، حمامھاي شاھي، تاالر آینھ، كاخھاي جھانگیر و شاه بارخاص، تخت
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اي  جھان، از آن، از فراز رود جمنا، بھ مقبره نورجھان، و آن برج یاسمن كھ امپراطور اسیر، یعني شاه
  .ساختھ بود» ممتاز محل«نگریست كھ براي ھمسر محبوبش  مي] محل تاج[= 

بسیاري معماران آن . شناسند محل، مي در سراسر جھان این مقبره را بھ نام مختصرشدة ملكھ، یعني تاج
یكي : طرح آن را سھ ھنرمند كشیدند. اند را كاملترین ھمة بناھاي معمور امروز روي زمین دانستھ

. ھ نام اوستن دوبردوایراني، بھ نام استاد عیسي شیرازي؛ یك ایتالیایي بھ نام ورونئو؛ و یك فرانسوي ب
سبك این بنا كامال غیرھندي و تمامًا اسالمي است؛ . گویا در شكل پذیري آن ھیچ ھندو سھمي نداشت

مدت بیست و . حتي صنعتگران استاد را، تا حدي، از بغداد، قسطنطنیھ، و سایر مراكز اسالمي آوردند
ند؛ و اگر چھ مھاراجة جیپور مرمر دو سال، بیست و دو ھزار كارگر را بر تاج محل بھ بیگاري كشید

دالر، كھ در آن روزگار  000،000،230آن را بھ شاه جھان ھدیھ كرده بود، باز این بنا و متعلقات آن
   .شدمبلغ ھنگفتي بود، تمام 

پس از گذشتن از میان دیواري . محل قیاس كرد توان با تاج تیكان را ميپیترو در وا فقط كلیساي سان
اي مرمرین برآورده، و در  این بنا را بر صفحھ. افتد محل مي دار، ناگھان چشمان بیننده بھ تاج  كنگره

پیش روي بنا باغھاي بزرگي قرار گرفتھ، . اند ھاي باشكوه طرح كرده ھر جانب آن مساجد زیبا و مناره
محل در آبھاي آن بیننده را كامال  میان آن استخر بزرگي ساختھ شده كھ عكس واژگونة تاج و در

بنا . ھر قسمت این بنا از مرمر سفید، فلزھاي گرانبھا، یا سنگھاي پربھاست. كند مجذوب و مفتون مي
، و اي باریك سربرافراشتھ دوازده پھلو دارد كھ چھار پھلوي آن مدخل است؛ از ھرگوشة آن مناره

مدخل اصلي، كھ روزگاري . اي برفراز آن جاي گرفتھ است دھد كھ میلھ سقف آن را گنبدي تشكیل مي
  درھاي توپر سیمین داشت، اكنون 

متشكل از سنگھاي مرمرین مطرز است؛ بر دیوار، با خط زرین، آیاتي از قرآن كریم ترصیع شده، كھ 
درون بنا ساده است، شاید بھ . كند دعوت مي »باغھاي بھشت«را بھ » پرھیزكاران«یكي از آن آیات 

این دلیل كھ دزدان ھندي و اروپایي در غارت جواھرات بیشمار و بھ یغما بردن ضریح طالي 
جھان و ممتازمحل را گرفتھ بود، از  گوھرآگین آن، كھ روزگاري پیرامون تابوتھاي سنگي شاه

را اورنگزیب، بھ جاي آن ضریح، دیوارة زی. اند ھمكاري و تشریك مساعي با یكدیگر دریغ نورزیده
انگیز از  مشبك ھشت ضلعیي از مرمر سفید تقریبًا شفاف نصب كرد، و روي آن یك زھوار شگفت

مرمر سفید قرار داد؛ بھ نظر برخي از بینندگان آن چنین آمده است كھ، در مجموعة آثار خرد و فرعي 
  .اره برتر باشدھنري انسان، چیزي نبوده است كھ از زیبایي این دیو

شویم جزئیات ظریف  ھنگامي كھ از آن دور مي. تاج محل عالیترین بناھا نیست، بلكھ زیباترین آنھاست
نشیند؛ تنھا اگر از  شود، و دیگر شوكتي ندارد، بلكھ فقط منظرة آن بھ دل مي آن از نظر پنھان مي

اگر بھ این نكتھ . بي با حجم بنا نداردشود كھ كمال ظرافت آن ھیچ تناس نزدیك بھ آن نگاه كنند آشكار مي
پیكر صد طبقھ در یكي دو سال برپا  توجھ كنیم كھ، در عصر پرشتاب ما، كھ این ساختمانھاي غول

شود، و بعد در نظر بگیریم كھ چگونھ بیست و دو ھزار مرد در مدت بیست و دو سال براي ساختن  مي
رنج كشیدند، آنگاه كم كم تفاوت میان صنعت و ھنر متر ارتفاع دارد،  این مقبرة كوچك، كھ بزحمت سي

اي كھ در ساختن بنایي چو تاج محل بھ كار رفت، بزرگتر و ژرفتر از  شاید آن اراده. كنیم را حس مي
اگر زمانھ عقل و ھوش داشت، آنچھ را پیش از تاج محل بنا شده . ارادة بزرگترین فاتحان بوده باشد

ي دل آدمي، تنھا این نشان گرانمایة اصالت انساني را برجاي كرد و، براي تسال بود نابود مي
  .گذاشت مي
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  معاري و تمدن ھندي -4

  نظري كلي بھ تمدن ھندي  - مقایسة معماري ھندي و اسالمي -زوال ھنر ھندي

، براي ھنر گوركاني و ھندي جز ] محل ساخت كھ در تاج[اورنگ زیب، جز آن دیوارة مشبك 
كھ از سر تعصب تمامي ھم خود را وقف مذھب اختصاصي خود كرده  او،. روزي چیزي نبود سیھ

جھان ساختن معابد ھندو را منع  پیش از او شاه. دید پرستي نمي بود، در ھنر چیزي جز بطالت و بت
كرده بود؛ اورنگ زیب نھ فقط این ممنوعیت را ادامھ داد، بلكھ در كفایت مخارج اسالمي ھم چندان 

ھنر ھندي با او بھ گور . صر او، كار ساختمان آنھا ھم رو بھ سستي نھادورزید كھ، در ع خست مي
  .رفت

بینیم كھ دو زمینة  اندیشیم، مي ھنگامي كھ بھ اختصار و با توجھ بھ حوادث گذشتھ بھ معماري ھندي مي
  ھندي و اسالمي، این سمفوني ساختماني كال بر این دو زمینھ پرداختھ : مھم دارد

وجوش است،  كھ در سمفونیھاي مشھور، پس از بخش اول، كھ تند و پرجنب گونھ ھمان. شده است
شود، در معماري ھندي ھم، بھ دنبال ایجاد بناھاي یادبود بسیار  اي بینھایت لطیف و نرم آغاز مي نغمھ

گایا، بوونیشوره، مادوره، و تانجور، زیبایي و لطافت سبك مغولي در فتحپور  پرقدرت و عظیم در بوده
گفتھ . آمیزند دھلي، و آگره متجلي شد؛ سرانجام این دو زمینھ، بھ وجھي استادانھ، بھ ھم مي سیكري،

كردند؛ اما  ساختند و ھمچون زرگران پرداخت مي شده كھ شاھان سلسلة تیموریان ھند مانند غوالن مي
چھ [وان ھند: االطالق گفتھ شود بھتر آن است كھ این مضمون بیشتر دربارة كل معماري بھ طور علي

. چون غوالن ساختند و شاھان تیموري ھند چون زرگران آن را بھ پایان بردند] بوداییھا و چھ غیر آنھا
كاریھا؛ آن یك عظمت و  در معماري ھندو جسامت بنا نظرگیر است، و در معماري اسالمي، ریزه

. ذوق و خویشتنداريقدرت داشت، و این كمال و زیبایي؛ ھنداون شور و بارآوري داشتند، و مسلمانان 
افتد كھ آنھا را بنا بھ شمار آورد  ھندوان بناي خویش را چندان با مجسمھ پوشاندند كھ انسان بھ تردید مي

یا گالري مجسمھ؛ مسلمانان از ھرگونھ تمثال و مجسمھ بیزار بودند و خود را بھ آرایش گل و نقوش 
یك قرون وسطایي ھند بودند، و مسلمانان ساز سبك گوت ھندوان معماران مجسمھ. ھندسي محدود كردند

بھ طور كلي، سبك ھندو، بھ ھمان نسبت كھ در آن عظمت . ھنرمندان جالي وطن كردة رنسانس بیگانھ
محل را در  ھاي بلندتري رسید؛ مثال، اگر قلعة دھلي و تاج بر زیبایي و دلربایي برتري یافت، بھ ذروه
ھاي  مثابھ آن است كھ اشعار غنایي زیبا را با نمایشنامھكنار آنگكور و بوروبودور قرار دھیم، بھ 

این یك . پترارك در كنار دانتھ؛ كیتس در كنار شكسپیر؛ و سافو در كنار سوفكل: مانند -عمیق بسنجیم
  .ھنر تجلي زیبا و جانبگیر انسانھاي خوشبخت است، و آن دیگري تجلي كامل و قدرتمند یك نژاد

بھ ھمان شیوه ختم كنیم كھ آغاز كردیم، و اعتراف كنیم كھ جز ھندو كسي این مطالعة اجمالي را باید 
. پذیر، مطلبي بنویسد تواند ھنر ھند را، چنان كھ ھست، دریابد یا دربارة آن، بھ وجھي بخشایش نمي

براي ھر اروپایي، كھ با قواعد اعتدال و سادگي یوناني و اشرافي بار آمده است، ھنر عام ھند، با آن 
اماگوتھ، كھ ذھن و دلش با ادب . نماید ي و وفور زینت و آرایش، ھنري ابتدایي و بربري ميپیچیدگ

، از كلیساي جامع ستراسبورگ و سبك گوتیك آن »بربري«كالسیك پرورده شده بود، با ھمین صفت 
فقط معتقد ھندي . این واكنش خرد در برابر احساس، و خردگرایي در برابر دین است. بیزاري جست

اند كھ بھ زیبایي شكلي داده باشند،  تواند عظمت معابد ھند را دریابد، زیرا اینھا را براي آن نساختھ مي
فقط قرون وسطاي ما . اي براي ایمان فراھم آورند اي براي زھد و تورع، و پایھ خواستند انگیزه بلكھ مي

  .توانستند ھند را درك كنند ھاي ما، مي غربیان، فقط جوتوھا و دانتھ
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بھ عبارت دیگر، این تمدن را باید تجلي مردمي . سراسر تمدن ھند باید از این دیدگاه نظر كرد بر
  قرون «

ناتواني و توانایي ھندي در . از آغاز كار، جاودانگي جھل و بطالت قدرت انساني را پذیرفتھ است
نگري  ش او، پسنگري و بین پرستي و مھرباني او، درون یعني در موھوم: ھمین زھد و دینداري اوست

. گیرد ھمھ از ھمین آبشخور سرچشمھ مي - و عمق او، ناتواني او در جنگ و دستاورد او در ھنر
كرد، در دینش مؤثر بود، و این دو در ناتوان كردن او دست بھ  بیشك، اقلیمي كھ او در آن زندگي مي

تاریخ، . مسلمانان، و اروپاییھا شددست یكدیگر داده بودند؛ الجرم، بنا بھ تقدیر، تسلیم آریاییھا، ھونھا، 
او را براي غفلتش از علم تنبیھ كرد؛ و ھنگامي كھ توپھاي عظیم كالیو ارتش ھندي را در پالسي 

در عصر ما انقالب بھ ھند . داد ، غرش آن توپھا خبر از انقالب صنعتي مي)1757(كرد  كشتار مي
بر انگلستان، امریكا، آلمان، روسیھ، و ژاپن  راھي باز خواھد كرد، كما اینكھ اراده و طبیعت خود را

تمدن . آبادیھاي خود را خواھد داشت داري و سوسیالیسم، میلیونرھا و حلبي ھند نیز سرمایھ. تحمیل كرد
ھنگامي كھ بریتانیاییھا بھ ھند درآمدند، تمدن آن سرزمین ساعات احتضار . كھنة ھند پایان یافتھ است

  .كرد خود را طي مي
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فصل بیست و دوم 
  

  مؤخرة مسیحي 

I – دزدان دریایي شاد  

  سود و زیانھاي حكومت بریتانیا - شورش سپاھیان -پیروزي بریتانیا - آمدن اروپاییان

آنگاه كھ كالیو و ھیستینگز ثروت ھند را كشف كردند، تمدن ھند، از چند لحاظ، خود از پیش مرده 
اورنگ زیب، و از سوي دیگر آشوب و جنگھاي داخلیي آور  از یك سو سلطنت طوالني و شقاق. بود

آمادة آماج كشورگشایي كرد؛ و تنھا سخن در این بود كھ كدام یك  كھ بھ دنبال آن آمد، بار دیگر ھند را 
فرانسویان كوشیدند، . بشود» سرنوشت مسلم و آشكار«بایست افزار این  از قدرتھاي نوین اروپایي مي

انگلیسیھا كوشیدند، و كامگار . و واترلو، ھم ھند از كفشان رفت و ھم كاناداو ناكام شدند؛ در روسباخ 
  .شدند

راجة . ماھھ از لیسبون، در كالیكات لنگر انداخت ، واسكو د گاما، پس از یك سفر یازده1498در سال 
اي براي پادشاه پرتغال بھ دست او سپرد، بھ این  ھندي ماالبار او را بگرمي پذیره شد، و نامة مؤدبانھ

و مرا بسیار شادمان اي از خاندان شما، از قلمرو من دیدار،  واسكو د گاما، بزرگزاده«مضمون كھ 
آنچھ من از كشور شما . در ملك من دارچین، میخك، فلفل، و سنگھاي گرانبھا فراوان است. كرده است

اعلیحضرت مسیحي در پاسخ او مدعي شد كھ » .خواھم زر و سیم، مرجان، ماھوت قرمز است مي
. ست كھ این دالیل را بفھمدتر از آن ا و راجھ، عقب مانده. ھند، بنا بھ دالیلي، مستعمرة پرتغال است

پرتغال، براي آنكھ مسئلھ را جنبة عملي بخشد، ناوگاني بھ ھند فرستاد، با این دستور كھ مسیحیت را 
در قرن ھفدھم، ھلندیھا از راه رسیدند و پرتغالیھا را بیرون راندند؛ . در ھند اشاعھ دھند و جنگ كنند

تنھا نبردي اوردالي گونھ . ھلندیھا را بیرون كردنددر قرن ھجدھم فرانسویھا و انگلیسیھا آمدند و 
  . توانست تعیین كند كھ كدام یك بایست ھندیان را متمدن كند و از آنان خراج بستاند مي

  ، كمپاني ھندشرقي در لندن تأسیس شده بود كھ محصوالت ھند و ھندشرقي 1600در سال 

، كمپاني اعالم داشت كھ ھدفش  1686در آغاز سال  .بفروشد را ارزان بخرد و در اروپا بسیار گران
در مدرس، » .یك قلمرو انگلیسي بزرگ مستحكم مطمئن، براي ابد، در ھند مستقر كند«آن است كھ 

رباز آورد؛ مصافھا بھ عمل آورد؛ رشوه افكند؛ مستحكمشان كرد؛ س كلكتھ، و بمبئي مراكز تجاري پي
كالیو، با اتكا بھ تفنگھایش، با خوشحالي . داد و رشوه ستاند؛ و دست بھ سایر كارھاي حكومت زد

دالر از فرمانروایان ھند پذیرفت؛ وانگھي، ساالنھ خراجي بھ  000،170یي بھ مبلغ »ھدایا«
دالر، میرجعفر را نواب بنگال  000،6000زد؛ با گرفتن  دالر از آنان بھ جیب مي 000،140مبلغ

انداخت و بتدریج سرزمینھایشان را بھ عنوان ملك كمپاني  داران را بھ جان ھم مي كرد؛ نواب و صوبھ
اش كرد، و  كرد؛ افیوني شد، پارلمنت انگلیس او را بھ بازجویي كشاند، و تبرئھ ھند شرقي تصرف مي

گز، كھ مردي با جرئت، دانا، و توانا بود، مبلغ ھیستین وارن. خود را كشت) 1774بھ سال (او 
گرفت كھ دیگر چیزي بھ  دالر از حكام محلي گرفت و بھ صندوق كمپاني ریخت؛ رشوه مي 000،250
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. كرد توانستند باج بدھند بھ نفع كمپاني تصرف مي  ستاند، و ایاالتي را كھ نمي زور نستاند، اما بیشتر مي
 -دالر بھ یكي از امیران فروخت  000،2500و این استان را بھ مبلغ با سپاھش اوده را اشغال كرد، 

آن قسمتھایي از ھند كھ . كردند فاتح و مفتوح در عقیده فروشي و دنائت با یكدیگر چشم و ھمچشمي مي
  و مطالبات دیگري،  اي بھ میزان نصف محصول، تحت سلطة كمپاني بود، بھ پرداخت بھرة مالكانھ

از شدت سختي و فشار، دو سوم جمعیت فرار كردند، در حالي   د، بھ طوري كھ،موظف و مجبور بودن
مكولي . فروختند تا از عھدة پرداخت مالیاتھاي رو بھ افزایش برآیند كھ دیگران فرزندانشان را مي

شد، در حالي كھ سي میلیون انسان بھ  ثروت ھنگفت بود كھ بسرعت در كلكتھ انباشتھ مي«گوید  مي
گاه تا این حد دستخوش  آنان بھ زندگي تحت ظلم و ستم خو گرفتھ بودند، اما ھیچ. فتاده بودندخاك سیاه ا

  ».بیدادگري نشده بودند

، جنایات كمپاني چنان شمال شرقي ھند را بھ خاك سیاه نشانده بود كھ مردم بھ قیامي 1875تا سال 
را در ھم شكست؛ » شورش«حكومت بریتانیا در موضوع دخالت كرد؛ . نومیدانھ برخاستند

پولي بھ   سلطنتي تحویل گرفت؛ سخاوتمندانھ،  سرزمینھاي متصرفي كمپاني را بھ عنوان مستعمرة
اي بود، كھ شاید نباید آن را  فتح ساده. شركت پرداخت، و قیمت خرید را ھم بھ بدھي عمومي ھند افزود

داد، بلكھ باید آن را با  با معیار ده فرماني كھ در غرب سوئز خوانده شد، مورد قضاوت قرار
بھ این معنا كھ ملتي كھ توانایي حكومت برخود، : اصطالحات و مفھومات ذھني داروین و نیچھ فھمید

  یا توسعة منابع طبیعي خویش، 

مرداني مثل بنتینك، كنینگ، مانرو، الفینستن، و مكولي اندكي از . این فتح براي ھند فوایدي ھم داشت
ایاالت تحت تسلط   در ادارة  بر انگلیس حاكم بود، 1832اي را كھ بھ سال  دانھآن آزادیخواھي سخاوتمن

روي بھ رسم  موھن لرد ویلیام بنتینك بھ یاري و انگیزة مصلحان ھندیي چون رام. بریتانیا بھ كار گرفتند
ر در ھند پس از آن، با پول و سربازان ھندي صد و یازده با  انگلیسیھا،. ساتي و كارھاي تگھا پایان داد

آھن،  جزیره صلح برقرار كردند؛ راه سرانجام در سراسر این شبھ. جنگیدند تا فتح ھند را كامل كنند
آباد دانشگاه تأسیس كردند؛ علم و  مدرس، بمبئي، الھور، و اهللا  كارخانھ، و مدرسھ ساختند؛ در كلكلتھ،
بھ شرق الھام بخشیدند، و در  آرمانھاي دمكراتیك غرب را  صنعت را از انگلستان بھ ھند آوردند،

بھاي این كارھاي نیك . اي بھ عھده داشتند شناساندن ثروت فرھنگي گذشتة ھند بھ جھان سھم برجستھ
یك استبداد مالي بود كھ نسلي از فرمانروایان موقتي، مقارن با بازگشت خود بھ شمال ھند، كھ ھمیشھ 

بلعیدند؛ یك استبداد اقتصادي، كھ صنایع ھند را  تمامي ثروت ھند را مي  موجد قدرت و نیروبخش بود،
ویران كرد و میلیونھا صنعتگر آن را بھ كار كشاورزي كم مایھ بازگرداند؛ یك استبداد سیاسي، كھ 

و روحیة مردم ھند را براي مدت یك قرن   بالفاصلھ پس از استبداد سخت اورنگ زیب برقرار شد،
  .درھم شكست

II – پارسایان متأخر  

  ویویكاننده –راماكریشنا  –اسالم  - » سمج –برھما « -در ھند  مسیحیت

مدتي از . براي تسالي خویش، بھ دین پناه برد  در چنین اوضاع و احوالي، طبیعي و قھري بود كھ ھند،
تھ دل مسیحیت را پذیرفت و در آن آرمانھاي اخالقي بسیاري یافت كھ ھزاران سال آنھا را گرامي 

پیش از آنكھ خوي و رفتار اروپاییان «: گوید اللھجھ، در این مورد مي شیش صریحداشتھ بود؛ دوبوا، ك
در » .نمود كھ مسیحیت در میان این مردم ریشھ بدواند پذیر مي امكان  براي این مردم شناختھ شود،

سراسر قرن نوزدھم، مبلغان دیني سختكوش سعي كردند تا صداي مسیح بیش از غرش توپ كشور 
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ھا برسد؛ مدارس و بیمارستانھا ساختند و آنھا را مجھز كردند؛ و اولین بار آنان بودند گشایان بھ گوش
اما تضاد میان تعالیم مسیحي و اعمال مسیحیان، ھندیان را بھ شك . كھ نجسھا را ھم انسان تلقي كردند

موضوع قابل توجھي نیست؛ چندان  الیعازركردند كھ زنده كردن  آنان خاطرنشان مي. و طنز كشاند
آورتر از این، فراوان بود؛ و  القمري ھم نبود؛ در دین آنان معجزاتي، بھ مراتب جالبتر و حیرت شق

  امروزه

    

  

  رابیندرانات تاگور

گویا معجزات مسیحیت با مرگ عیسي پایان آید، حال آنكھ  از ھر یوگي حقیقي چنین معجزاتي بر مي
پنداریھاي غرب، یك شیوة فكري  برھمنان مغرورانھ استوار ماندند و، در مقابل درست. یافتھ است

پیشرفت مسیحیت در ھند «: گوید سر چارلز الیت مي. بسیار نغز، عمیق، و باور نكردني عرضھ كردند
  ».ناچیز بوده است

سیار بیش از آن در ھند تأثیر داشتھ است كھ بشود، در مقام ارزیابي، با اینھمھ سیماي جذاب مسیح ب
اولین . گفت كھ مسیحیت، در سیصد سال، شش درصد از جمعیت ھند را بھ آن كیش در آورده است

روشنترین مثال در . گیتا ظاھر شد؛ آخرین تأثیر ھم در گاندي و تاگور –عالیم آن نفوذ در بھاگاواد 
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. روي تأسیس شد موھن توسط رام 1828است، كھ در سال  سمج –ف بھ برھما سازمان اصالحي معرو
وي زبان سانسكریت آموخت تا وداھا . توانست جدیتر از او بھ تحقیق در دین روي آورد ھیچ كس نمي

سھ سبد بودایي را بخواند؛ فارسي و عربي آموخت تا با اسالم و [ مجموعة]ا را بخواند؛ پالي آموخت ت
قرآن آشنایي حاصل كند؛ عبري یاد گرفت تا در عھد عتیق تبحر پیدا كند؛ و یوناني آموخت تا كھ عھد 

نوشت كھ جرمي بنتم  جدید را بفھمد؛ بعد انگلیسي یاد گرفت، و بھ این زبان چنان روان و زیبا مي
اثر خود موسوم بھ  1820روي در سال . گرفت كرد كھ كاش جیمز میل از او سرمشق مي آرزو مي

بھ نظر من تعالیم مسیح بیش از «: راھنماي صلح و سعادت را چاپ كرد، و اعالم داشت: تعالیم عیسي
او بھ ھموطنان » .ھر چیزي كھ از آن آگاھم راھبر اصول اخالقي، و مناسب احوال مردم عاقل است

از دین خود دین نویي پیشنھاد كرد، كھ در آن شرك، چندگاني، نظام طبقاتي، ازدواج در آزرده 
او ھم، مثل . پرستي اثري نیست، و باید یك خدا، یعني برھمن، را بپرستند خردسالي، ساتي، و بت

اج اكبرشاه، این رؤیا را در سرداشت كھ ھند باید با یك دین ساده وحدتي پیدا كند؛ و ھم مثل اكبر رو
پس از یكصدسال تالش مفید، اكنون در حیات ھند   سمج، –برھما . گرفت عام خرافات را دست كم مي

  .استنیرویي خاموش 

آنان موضوع مجلد دیگري از مسلمانان قدرتمندترین و جالبترین اقلیتھاي دیني ھندند؛ اما مطالعة دین 
العادة اورنگ زیب، موفق نشد كھ ھند را بھ  اینكھ دین اسالم، با وجود كمكھاي فوق. این مجموعھ است

  تسخیر خود درآورد، جاي شگفتي نیست؛ معجزه آن است كھ اسالم در ھند تسلیم

بقاي این توحید ساده و مردانھ، درمیان جنگلي از شرك، صالبت روح اسالمي را . آیین ھندو نشد
رساند؛ تنھا با توجھ بھ جذب شدن آیین بودا در آیین ھندو، قدرت این پایداري و میزان این دستاورد  مي

  . پیرو دارد 000،000،70در ھند حدود   اسالم، اكنون،. شود روشن مي

ھایي كھ در قرن نوزدھم بیش  ادیان بیگانھ چندان آسایش و آرامشي نیافتھ است؛ و چھرهفرد ھندو در 
از ھمھ وجدان مذھبي او را ملھم ساختند كساني بودند كھ اصول نظریات و معتقداتشان در شرایع 

راما كریشنا، كھ برھمن تھیدستي از مردم بنگال بود، یك چند . باستاني آن مردم ریشھ داشتھ است
موقعي دیگر مسلمان شد، و بھ انجام عبادات سخت اسالمي  كرد؛حي شد و جاذبة مسیح را حس مسی

پرداخت؛ اما دیري نگذشت كھ قلب پرھیزگارش او را بھ آیین ھندو بازگرداند، حتي بھ كالي 
ي آورد و روحاني او شد و از او براي خود یك االھة مادر ساخت كھ از ظرافت و انگیز رو وحشت

گفت  یوگھ، یا راه عشق، را موعظھ كرده، مي–او راھھاي خرد را رھا و بكتي. عشق سرشار بود
معرفت فقط . شاید معرفت بھ خداوند را بتوان بھ مرد مانند كرد، اما عشق خداوند ھمانند زن است«

» .اي بیروني خداوند دارد؛ و ھیچ كس را جز عاشق، راه بھ اسرار دروني او نیستراه بھ اطاقھ
داد؛ نھ سانسكریت آموخت و  روي، در تربیت خود رنجي بھ خود نمي موھن راماكریشنا، بھ خالف رام

روزي یك منطقي . نھ انگلیسي؛ چیزي ھم ننوشت، و از ھر گونھ بحث استداللي پرھیز كرد
اي «: وي پاسخ داد» و شناختھ شده كدام؟  ، شناسنده چھ،»شناخت چیست؟«سید خودخواھي از او پر

شناسم  دانم، من فقط مادر خداي خویش را مي مرد خوب، من از این دقایق باریك علم مدرسي ھیچ نمي
او بھ پیروانش آموخت كھ ھمة ادیان خوبند؛ ھر یك راھي است بھ سوي » .دانم كھ پسر اویم و مي

از این دین بھ آن دین گرویدن از ابلھي . كھ فراخور جان و دل جوینده است  نزلي در راه،خداوند، یا م
ھمة رودھا بھ اقیانوس «. است؛ انسان باید فقط راه خود را ادامھ دھد، و بھ جوھر دین خویش برسد

در برابر شرك تودة مردم، از سر » !ریزند؛ جاري شو، و دیگران را ھم جاري كن مي
در مذھب خاص   پذیرفت؛ اما، ھل روا مي داشت، و وحدت فیلسوفان را با فروتني ميتسا ھمدردي،

و تنھا پرستش حقیقي خدا خدمت عاشقانھ بھ بشریت  روحي بود مجسم در ھمة انسانھا،   خود او، خدا
  .بود
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توانگر و درویش، برھمن و نجس، او را بھ عنوان گورو برگزیدند، و  بسیاري از مردم روشن ضمیر، 
پر تالشترین این پیروان، جوان مغروري بود از طبقة . فرقھ و ھیئتي تبلیغي بھ نام او تشكیل دادند

  كشتریھ، بھ نام نارندرنات دوت، كھ با 

كھ در   معرفي كرد كھ از زندقة خویش ناشاد بود،نخست نزد راماكریشنا آمده، خود را زندیقي 
) نارندرنات(نارن . دانست نگریست و آنھا را ھمان دین مي ھا و خرافات بھ دیدة تحقیر مي اسطوره

او خدا را . مغلوب مھر صبورانة راماكریشنا شده، بھ صورت پرشورترین شاگردان استاد جوان درآمد
و ھمراھان خود را فرا خواند كھ نھ از طریق ریاضت و كرد،  تعریف مي» مجموعة ھمة روانھا«

  .نظارة بیھوده، بلكھ از راه عشق مطلق بھ انسانھا، در راه دین گام بردارند

بگذار این تن كھ اینجاست در خدمت . و تمرین نظاره را براي زندگي بعدي بگذار» ویدانتھ«خواندن 
آنان ھمھ صور . ة موجودات حاضر استخدا در ھم: واالترین حقیقت این است… !دیگران باشد
كند كھ خادم  تنھا آن كس بھ خدا خدمت مي. خداي دیگري نیست تا بھ طلبش برخیزیم. متكثر اویند

  دیگران باشد؛

دوت بھ ویویكاننده تغییر داد، از ھند درآمد تا، در خارج از كشور، براي  نامش را از نارندرنات
روز . خود را در شیكاگو یافت، مفلس و تھیدست 1893ر سال د. رسالت راماكریشنا پولي فراھم كند

بعد در مجلس ادیان، در بازار مكارة جھان، ظاھر شد و در مقام نمایندة آیین ھندو در آن اجتماع 
 –وي با شخصیت باشكوه، و بشارتش براي وحدت ھمة ادیان، و اصول سادة اخالقیش . سخنراني كرد

ھمة حاضران را مفتون خود ساخت؛ بھ افسون  –عبادت خالق است  گفت خدمت بھ خلق بھتر از كھ مي
» كافري«پندار بھ  بالغت و فصاحت او، الحاد بھ صورت مذھبي شریف تلقي شد، و كشیشیان درست

چون بھ ھند بازگشت، بھ . گفت خدایي جز روانھاي موجودات زنده وجود ندارد نھادند كھ مي احترام مي
كھ از زمان وداھا تا آن زمان ھیچ ھندویي چنین شریعتي عرضھ  ھموطنانش شریعتي عرضھ كرد

  : نداشتھ بود

تا پنجاه سال . … و نیرومند باشید  این رازوریھاي ناتوان را رھا كنید،… خواھیم انسانساز ما دیني مي
 این تنھا خدایي است كھ بیدار است،. چیزھاي دیگر، و خدایان بیھوده را از ضمیرتان بزدایید… آینده

. …گیرد نژاد خود ما، كھ دست، پا، و گوشھایش ھمھ جا پیداست؛ ھمھ چیز را در بر مي[ یعني]
این –اینھا ھمھ خدایان ما ھستند . …پرستش كساني است كھ پیرامون ما ھستند  نخستین پرستش،

  .انسانھا و این جانوران؛ و نخستین خدایاني كھ ما باید بپرستیم ھم میھنان خود ما ھستند

  .ینجا تا گاندي بیش از یك گام فاصلھ نبوداز ا

III – تاگور  

  مكتبش –سیاستش  –شعرش  –جواني رابیندرانات  –اي از نوابغ  خانواده –علم و ھنر 

  در میان، ھند، بھ رغم ستم و مرارت و تھیدستي، بھ آفرینش در علم و ادب و ھنر ادامھ

بوسي، با تحقیقاتش در الكتریسیتھ و فیزیولوژي گیاھي، بھ شھرت  پروفسور جگدیس چندره. داد مي
. جھاني رسید؛ و پروفسور چاندرا سكارا رامان، در زمینة فیزیك نور، بھ دریافت جایزة نوبل نایل آمد
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خطوط  در قرن ما یك مكتب جدید نقاشي پیدا شد كھ غناي رنگ فرسكوھاي آجانتا را با ظرافت
نقاشیھاي ابنیندرانات تاگور تاحدي در آن رازوري شورانگیز و . آمیزد مینیاتور راجپوت بھ ھم مي

  .مھارت ھنري ظریفي كھ شعر عمویش را بھ شھرت جھاني رساند سھیم است

یكي از ) بھ بنگالي تكور(دویندرانات تاگور . خاندان تاگور از خاندانھاي بزرگ تاریخ است
سمج بود، و بعدھا رھبر آن شد؛ مردي بود توانگر، بافرھنگ، و با تقدس؛ و در  -اسازماندھان برھم

از این خاندان دو نقاش بھ نامھاي ابنیندرانات و . روزگار پیریش ساالر زندیقان بنگال شد
گوگونندرانات، یك فیلسوف بھ نام دوئیجیندرانات، و رابیندرانات شاعر پیدا شدند، این دوتاي آخري 

  .یندرانات بودندپسران دو

رابیندرانات در جوي قرین آسایش و آرامش بار آمد، كھ در آن موسیقي، شعر، گفتگوھا و مباحثات 
» شلي«از ھنگام تولد، روحي آرام و حساس داشت؛ او ھم یك . زد عالي ھوایي بود كھ او در آن دم مي

ود كھ سنجابھا بر زانویش چنان مھربان ب. خواست بمیرد نھ اینكھ زیاد پیر شود بود، ولي نھ مي
ھا را با  اھل مشاھده و ادراك بود و زیر و بمھاي محض پدیده. ھا بر دستش نشستند و پرنده مي

ایستاد و با غریزة ادبیش پیكر و سیما،  گاھي ساعتھا بر مھتابیي مي. كرد حساسیتي رازورانھ درك مي
داد؛ گاه در خلوت بر تختي  ار مينظر قر رفتار و شیوة راه رفتن ھر عابري را در خیابان تحت

رفتھ رفتھ شعرھایي بر لوح . گذراند نشست و نیمي از روز را با یادھا و رؤیاھایش در سكوت مي مي
دیري نگذشت كھ سرودھایي . توان از آن زدود نوشت، شاد از این اندیشھ كھ خطاھا را آسان مي

ي زنان، و آالم مردم؛ و خودش براي این در زیبایي مناظر، زیبای -سرشار از لطافت براي ھند سرود
خواندند، و شاعر جوان، ضمن آنكھ بھ طور ناشناس  در تمام ھند آنھا را مي. ساخت سرودھا آھنگ مي

شنید، بھ شوق  كرد، چون آن سرودھا را از لبان دھقانان زحمتكش مي در روستاھاي دوردست سفر مي
ي او را، كھ خود شاعر از زبان بنگالي بھ انگلیسي یكي از غزلھا] ترجمة فارسي[در اینجا . آمد مي

آوریم؛ تاكنون جز او چھ كسي پوچي عشق آسماني را با لحني چنین پراحساس بیان  برگردانده، مي
  كرده است؟

  .اي عاشق من، با من بگو كھ آیا این سخنان ھمھ راست است؟ با من بگو

  .دھند تو پاسخي توفنده مي درخشد، ابرھاي تیرة سینة آن گاه كھ برق چشمان تو مي

  آیا راست است كھ لبانم، چون غنچة نوشكفتة نخستین عشق آگاھانھ، شیرین است؟

  كنند؟ شدة بھاران ھنوز در اندامھایم درنگ مي آیا خاطرة ماھھاي سپري

  دھند؟ آیا تارھاي زمین نیز، ھمچون چنگ، با زخمة پاھاي من نغمھ سر مي

بارد، فروغ پگاھان از آنكھ  یدار شوم، ژالھ از دیدگان شب فرو ميپس آیا راست است كھ چون من پد
  گردد شاد است؟ برگرد پیكر من مي

  راست است، آیا راست است كھ عشق تو در سراسر جھان، و طي قرون، تنھا بھ جستجوي 

  من ره سپرده است؟
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ن، و زلفان مواجم سرانجام، آن گاه كھ مرا یافتي، آرزوي دیرپاي تو در سخنان شیرین، چشمان، لبا
  آرامشي كامل یافت؟

  پس آیا راست است كھ رمز ابدیت براین پیشاني كوچك من نوشتھ شده است؟

  با من بگو، اي عاشقم، كھ آیا اینھمھ راست است؟ 

وطنپرستي شدید، اما معتدل؛ ادراك دقیق و لطیف از : ود داردفضایل بسیاري وج تاگوردر اشعار 
عشق و زن و طبیعت و مرد؛ تأملي سخت و پرشور از بینش فیلسوفان ھند؛ و ظرافتي ھمسنگ 

اگر در آنھا عیبي باشد، ھمان زیبایي یكدست و ایدئالیسم یكنواخت . ظرافت تنیسن، در احساس و بیان
داشتني، و مردان ھمھ شیفتة زنان یا مرگ ھستند؛  ان ھمھ دوستدر این اشعار، زن. و رقت آنھاست

گاه، سرد، سترون، یا  نمایدو ھیچ انگیز است، ھمیشھ باشكوه مي طبیعت در آنھا، گرچھ گاھي ھول
ارجونھ، كھ عاشق چیتراست، چون سالي از : خود تاگور باشد شاید چیترا ماجراي .نماید نميزشت 

ور  شود، زیرا كھ او ھمواره از زیبایي كامل و بیزوال بھره گذرد، از معشوقھ زده مي دلدادگي آنھا مي
دھد و، چون نیرومند شده است، كارھاي طبیعي زندگي را  است؛ فقط آنگاه كھ زیباییش را از دست مي

و این رمز عمیقي است از ازدواج توأم با رضایت و  -بندد بار دیگر دل بھ او مي گیرد، خدا در پیش مي
  :كند نحو فاش مي تاگور محدودیتھاي خود را با ظرافتي افسونگر بدین. خرسندي

  .اي دلدار، روزگاري شاعر تو حماسة بزرگي در اندیشھ پرورده بود

  .انداز تو خورد و بدل بھ اندوه شد طنیندریغا، مراقب نبودم و آن حماسھ بھ خلخالھاي 

  . ھاي خرد درآمد، و در پاي تو پراكنده گشت شكست، و بھ صورت نغمھ

او تا پایان بھ سرودن غزل پرداخت، و مردم جھان، جز نقادان، بھ سرودھایش شادمانھ گوش فرا 
نقادان بنگالي ھمھ . ھند كمي تعجب كرد) 1913(ھنگامي كھ شاعر ھندي جایزة نوبل گرفت. دادند مي

بنگالي ھاي بد زبان  بھ معایب آثارش چشم دوختھ بودند؛ اساتید كلكتھ شعرھایش را بھ عنوان نمونھ
خوشي نداشتند، چون او معایب و تندرویھا را در زندگي  گرایان جوان از او دل ملي. كردند تلقي مي

كرد، و فریادش در این موضوع بلندتر و رساتر از خروشي بود كھ براي  اخالقي ھند بشدت محكوم مي
ل این لقب خیانت بھ ملقب شد، بھ نظر آنھا قبو» سر«آورد؛ و ھنگامي كھ بھ لقب  آزادي سیاسي برمي

  اما او مدت . ھند بود

انگیزي، بھ روي یك اجتماع  نگاه نداشت؛ چھ در موقعي كھ سربازان بریتانیایي، براثر سوءتفاھم غم
اي، براي  ، تاگور ھم نشان خود را، با نامة تند و زننده)1919(دیني در امریتسار آتش گشودند 

كھ شاید نظرگیرترین ھمة مردان  استامروزه تاگور چھرة منزویي  .فرستاد السلطنة ھند پس نایب
اساسیترین نھادھاي ھند، یعني نظام مصلحي بود كھ این شھامت را داشت كھ : روي زمین باشد

گرایي بود مشتاق آزادي ھند؛ با  ملي. طبقاتي، و نیز گرامیترین عقاید آن، یعني تناسخ، را نفي كند
وجود این، جرئت آن را داشت كھ علیھ وطنپرستي افراطي و خودخواھي طرفداران نھضت ملي 

اش، در  و زاویھ» اشرم«ود و در مربیي بود كھ از خطابھ و سیاست خستھ شده ب. اعتراض كند
نیكیتان عزلت گزید تا رسالت خود را، در باب نجابت اخالقي نفس، بھ برخي از جوانان نسل نو  شانتي

بیاموزد؛ شاعري بود دلشكستھ از مرگ نابھنگام ھمسر، و سرشكستگي كشورش؛ فیلسوفي مستغرق 
دل است، و، با اینھمھ، براثر وسعت  داس، میان زن و خدا دو در ویدانتھ؛ رازوري كھ، چون چندي
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آوران  دانش، از ایمان نیاكانش دست كشیده است؛ عاشق طبیعت است، و تنھا تسالیش، در برابر پیام
  .ھایي است كھ خود سروده است مرگ، ھدیة جاوید نغمھ

  .شود اي شاعر، شب بر سر دست است، مویت خاكستري مي«

  »شنوي؟ دگاني پس از مرگ را ميآیا تو در تفكرات تنھایي خویش پیام زن

شب فرا رسیده است و من سراپا گوشم كھ شاید كسي از روستا ندا دھد، گواینكھ دیرگاه «: شاعر گفت
  .است

كنم تا مگر دلھاي سرگشتة جوان بھ ھم باز گردند، و دو جفت چشم مشتاق تمناي موسیقیي كنند  نگاه مي
  .ویدكھ این سكوت را بشكند و بھ جاي آنان سخن بگ

ھاي پرشور آنان  اگر من بر ساحل زندگاني بنشینم و مرگ و فرا مرگ را نظاره كنم، كیست كھ ترانھ
  را بھ ھم ببافد؟

  .شود ستارة شامگاھي ناپدید مي

  .رود سوزي آھستھ آھستھ در كنار رود خاموش از میان مي تابش انبوه ھیمة مرده

  .كشند انة متروك، زوزه ميشغاالن با ھم، در فروغ ماه، فرسوده از صحن آن خ

اي خانھ رھا كرده، بھ اینجا بیاید تا شب را تماشا كند و با سري فروافكنده بھ زمزمة تاریكي  اگر آواره
ام را فرو بندم و بكوشم كھ خود را از بندھاي انساني آزاد كنم،  گوش فرا دھد، چنانچھ من درھاي خانھ

  ھ كند؟كیست كھ رازھاي زندگاني را بھ گوش او زمزم

  .شود چھ غم كھ مویم خاكستري مي

  .من ھمواره ھمچون جوانترین و كھنسالترین مرد این روستا خواھم ماند

  .برخي لبخندھاي دالویز و ساده بھ لب دارند، و برخي فروغي كمرنگ در چشم

  .جوشد، و برخي اشكھایي كھ در تاریكي پنھان است برخي اشكھایي دارند كھ در روشني روز برمي

  .ان ھمھ بھ من نیازمندند و مرا مجال آن نیست كھ بھ پس از زندگاني بیندیشمآن

   33 »شود؟ ميمن با یكایك آنان ھمسالم، چھ غم كھ مویم خاكسترگون 

IV - شرق، غرب است  

 - نجسھا -طبقات و اصناف - زوال نظام طبقاتي - اجتماعي -اقتصادي تغییرات - شود ھند دگرگون مي
  ظھور زن
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این نكتھ كھ مردي، كھ تقریبًا تا پنجاه سالگي با زبان انگلیسي ناآشناست، و بعدًا انگلیسي را بھ آن 
كھ شاعر غربي دیگري پیوند  -نویسد، خود نشانة آن است كھ شكافھاي میان شرق و غرب را خوبي مي

چون، تا زمان تولد تاگور، غرب از صد طریق بھ . توان بآساني پركرد مي - ا تحریم كرده بودآن دو ر
كیلومتر  48270. شرق راه یافتھ و اكنون در حال دگرگون كردن كلیة شئون حیاتي مشرق زمین است

ھاي غربي را بھ ھر روستایي برده  را بھ یكدیگر متصل كرده و چھره ھندآھن بیابانھا و گاتھاي  راه
اي رسانیده است؛  است؛ سیمھاي تلگراف و مطبوعات اخبار مھم جھان متغیر را بھ گوش ھر پژوھنده

شارمند بریتانیا كنند، و ] ھندیان را[اند كھ  مدارس انگلیسي تاریخ بریتانیا را با این نظر تعلیم داده
را  ھراكلیتوسحاال حتي شرق ھم . اند ھاي انگلیسي دموكراسي و آزادي را تلقین كرده دیشھندانستھ ان
  .كند تأیید مي

بریتانیایي آالت برتر دستگاھھاي بافندگي و توپھاي نیرومند  ھند، كھ در قرن نوزدھم بر اثر ماشین
صنایع دستي رو بھ . گردآلود فقر شده بود، اكنون خواه ناخواه بھ سوي صنعتي شدن روي آورده است

كارگر در  45000شركت آھن و فوالد تاتا در جمشیدپور . كنند ھا رشد مي زوال است، كارخانھ
سنگ ھند  ید زغال تول. كند استخدام دارد، و رھبري شركتھاي امریكایي را در تولید فوالد تھدید مي

بسرعت رو بھ افزایش است؛ شاید پس از یك نسل، چین و ھند، در استخراج سوختھاي اساسي و 
نھ فقط این منابع داخلي پاسخگوي . مصالح صنعتي از دل خاك، از اروپا و امریكا پیشي بگیرند

شاید فاتحان آسیا نیازھاي داخلي خواھد بود، بلكھ شاید با غرب سر بازارھاي جھاني رقابت كند، و 
  رفتھ ببینند، و  ناگھان بازارھاي خود را از دست

ھایي بھ سبك اواسط  در بمبئي كارخانھ. بودند، سطح زندگي غربیان شدیدًا كاھش یابد) یعني، زراعي(
در  .آورد ميكاران غربي  عصر ویكتوریا، با دستمزدھاي قدیمي، ھست كھ اشك حسد بھ چشم محافظھ

اند و، با ھمان حرص و آز  بسیاري از این صنایع، كارفرمایان ھندي جاي بریتانیاییھا را گرفتھ
  .كنند اروپاییھا، ھموطنان خود را استثمار مي

بر نھادھاي اجتماعي و رسوم اخالقي مردم تأثیر داشتھ اساس اقتصادي جامعة ھندي، ضمن تغییر، 
تحرك و كشاورزي ھند بود؛ این نظام ساماني بھ جامعھ  نظام طبقاتي، معلول و مولود اجتماع بي. است
گشود؛ خریدار امیدھا و  اما، در برابر نبوغ افرادي كھ تباري سرشناس نداشتند، راھي نمي. داد مي

ھنگامي كھ انقالب صنعتي بھ . اي نداشت ابداعات و اقدامات بزرگ انگیزهبلندگراییھا نبود؛ و براي 
ھا  در اغلب كارخانھ: گذارد ماشین بھ انسانھا احترام نمي. سواحل ھند رسید، این نظام محكوم بھ فنا شد

كنند؛ قطارھا و ترامواھا ھر كھ را پول بلیت بپردازد  مردم بدون تبعیض طبقاتي در كنار ھم كار مي
كند؛ و برھمن و فرد  كنند؛ انجمنھاي تعاوني و احزاب سیاسي تمام طبقات را بھ ھم نزدیك مي ر ميسوا

نشینند و  نجس، در تجمع تئاترھاي شھري، یا در خیابانھا، با یك دوستي نامنتظر، شانھ بھ شانة ھم مي
پذیرد،  ر خود مياي را در دربا كند كھ ھر طبقھ و صاحب ھر عقیده اي اعالم مي راجھ. روند راه مي

سمج نظام طبقاتي را نفي  - شود؛ برھما اندیش بارودا مي فردي از طبقة سودره فرمانرواي روشن
. كند كند؛ و كنگرة ایالتي بنگال در الغاي بیدرنگ ھمة امتیازات طبقاتي از كنگرة ملي طرفداري مي مي

رین حكومتھاي اشرافي موجود رساند، و بھ كھنت ماشین بتدریج طبقة جدیدي را بھ ثروت و قدرت مي
  .دھد پایان مي

امروزه كلمھ . دھد اكنون مفردات و اصطالحات نظام طبقاتي معنا و مفھوم خود را كم كم از دست مي
حتي اصطالح سودره در . برند، اما در زندگاني عملي كاربردي ندارد وایشیھ را در كتابھا بھ كار مي

شود كھ از برھمنان  دون سبب، بر كلیة كساني اطالق ميشمال از بین رفتھ است، اما در جنوب، ب
گرفتھ، كھ در » طبقھ«جاي كاستھاي پایینتر روزگار كھنتر را، عمال، متجاوز از سھ ھزار . نیستند
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داران، برزگران، استادان، مھندسان،  صرافان، بازرگانان، كارخانھ: باشند واقع ھمان اصناف مي
سنگ،  ران، ماھیگیران، بازیگران تئاتر، معدنكاران زغالبازرسان خط آھن، قصابان، آرایشگ

یابند كھ فرق  اینھا در طبقاتي صنفي تشكیل مي -چیھا، زنان فروشنده، واكسیھا رختشویان، درشكھ
ھاي  ھاي كارگري ما در این توقع نابجاست كھ پسران باید، در این طبقات، حرفھ اساسي آنھا با اتحادیھ

  .پدرانشان را دنبال كنند

غمنامة بزرگ نظام طبقاتي در این است كھ نسل بھ نسل تعداد نجسھا را چند برابر كرده است، و این 
افزایش دایمي و روح عصیان و طغیانگري آنھا بنیاد نھادي را كھ پدیدآورندة آنھا بود سست و ضعیف 

ھ از ازدواج تمام كساني كھ جنگ یا قرض، آنان را بحد بردگي رسانده، تمام كودكاني ك. كند مي
باز،  اند، و تمام آن شوربختاني كھ چون رفتگر، قصاب، بندباز، شعبده ھا بھ دنیا آمده برھمنان و سودره

روند؛ و  كنند، و قانون برھمني داغ پستي بر آنھا نھاده بود، جزو مطرودان بھ شمار مي یا جالد كار مي
زي ندارند از دست بدھند، مدام بر تعداد خود اندیشي كساني كھ چی آنان با قدرت زاد و ولد، بدون عاقبت

فقر مفرط، پرداختن بھ پاكیزگي تن، پوشاك، یا خوراك را براي آنان از جملھ تفننات غیر . افزایند مي
از این رو  .جویند مي قابل حصول كرده است؛ و ھموطنانشان با تمام قوا و حواس از آنان دوري

كند كھ فاصلة ھر فرد نجس با سودره الاقل ھفت متر، و با برھمن الاقل  مقررات طبقاتیي تجویز مي
بیست و دو متر و نیم باشد؛ اگر سایة فردي نجس بر روي فردي از طبقات بیفتد، او باید این پلیدي را 

نجس، در خیلي  .شود ميرتیب، فرد مطرود بھ ھر چھ دست بزند نجس بھ این ت. با غسل از خود بزداید
از قسمتھاي ھند، نباید از چاھھاي عمومي آب بكشد، یا بھ معبدي كھ مخصوص برھمنان است پا 

بریتانیاییھا، كھ سیاستشان تا حدي بھ تھیدستي . دو بفرستدھایش را بھ مدارس ھن بگذارد، یا بچھ
مطرودین دامن زده است، دست كم، آنھا را در برابر قانون مساوي دانستند، و ھمة كالجھا و مدارسي 

ملي (جنبش ناسیونالیسم . خود داشتند، بھ طور مساوي، در دسترس آنھا قرار دادند  را كھ تحت ادارة
. گاندي، كوششھاي فراواني كرده است كھ از شوربختي و بیچارگي نجسھا بكاھد، بھ الھام از )گرایي

  . شاید نسل آینده شاھد آزادي ظاھري و سطحي آنھا باشد

صنعتي . دھد ھاي غربي سیادت قدیمي مرد ھندي را مورد تھدید قرار مي وارد شدن صنعت و اندیشھ
توان بھ كارخانھ كشاند،  ن است؛ زن را نميز» آزادي«اندازد، و مستلزم  شدن سن ازدواج را عقب مي

مگر او را ترغیب كنند كھ خانھ زندان است و او، بر طبق قانون، حق دارد درآمدش را براي خودش 
بھ ) 1929در سال . (بسیاري از اصالحات واقعي بھ دنبال این آزادي بھ دست آمده است. نگاه دارد

این معنا كھ سن قانوني ازدواج را براي دختران بھ  ازدواج در خردسالي رسمًا پایان داده شد، بھ
سال، و براي پسران بھ ھجده سال رساندند، ساتي از میان رفتھ است، و ازدواج مجدد بیوگان  چھارده

    .یابد ميھر روز افزایش 

كنند؛ و جھانگردان از اینكھ دیگر نشاني از  تعدد زوجات مجاز است، اما مردان كمي بھ آن مبادرت مي
در ھیچ كشوري دیگر اصالح اخالقي بھ این سرعت . شوند بینند، مأیوس مي ھاي معبد نمي رقاصھ

جاب را نشیني بیرون آورد و ح زندگي صنعتي در شھر زنان را از مستوري و پرده. كند پیشرفت نمي
تعدادي از . دھند برانداخت؛ امروزه، بسختي، شش درصد زنان ھند بھ چنین عملي تن درمي

كنند؛ حتي مجمعي براي نظارت  ترین مسائل روز بحث مي ھاي جالب توجھ براي زنان از تازه نامھ ھفتھ
ساب، بھ مقابلھ ترین مشكل ھند، یعني زاد و ولد بیح بر والدت ایجاد شده است، و با شھامت تام با سخت

در بسیاري از استانھاي ھند، زنان حق رأي و منصب سیاسي دارند؛ زنان دوبار بھ . برخاستھ است
التحصیل شده و بھ طبابت، وكالت  بسیاري از آنان از دانشگاھھا فارغ. اند ریاست كنگرة ملي ھند رسیده

خواھد شد و زنان بھ فرمانروایي بیشك، بزودي اوضاع دگرگون . اند دعاوي، یا استادي اشتغال ورزیده
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آیا نباید مسئولیت این درخواست آتشین را، كھ یكي از پیروان گاندي براي زنان ھند . خواھند رسید
  فرستاده است، بھ عھدة نفوذ وحشیانة غرب قرار داد؟

رده را پ! دیگ و تاوه را كنار بگذارید! ھا بیرون بیایید بیدرنگ از آشپزخانھ! حجاب كھن را براندازید
بگذارید شوھران و برادرانتان خودشان پخت و پز ! از پیش چشمانتان بدرید و بھ جھان نو بنگرید

  !براي اینكھ مردم ھند ملتي سرافراز بشوند، خیلي كارھا باید كرد. كنند

v -نھضت ملي  

  كنگرة ملي ھند - دنیایي شدن بھشت -دانشجویان غربگرا

خواندند، تقریبًا ھمین تعداد ھم در  انگلستان درس مي ، متجاوز از ھزار ھندي در1923در سال 
آنان از امتیازاتي كھ پایینترین . كردند امریكا، و باز شاید ھمین تعداد در جاھاي دیگر تحصیل مي

شارمندان اروپاي غربي و امریكا از آنھا برخوردار بودند سخت متعجب شدند؛ انقالبھاي فرانسھ و 
اري در زمینة اصالحات و شورش خواندند؛ با نگاھي حسرتبار، بیلة امریكا را مطالعھ كردند؛ آث

دادند؛ و  ، اعالمیة حقوق بشر، اعالمیة استقالل، و قانون اساسي امریكا را مورد مطالعھ قرار مي حقوق
ھاي دموكراتیك و بشارت آزادي  چون بھ كشورشان باز گشتند، بھ صورت مركزي براي انتقال اندیشھ

ھا را  پیشرفتھاي صنعتي و علمي غرب، و پیروزي متفقین در جنگ، ارزش این اندیشھ. در آمدند
ھندیان در مدارس انگلستان و . العاده باال برد؛ دیري نگذشت كھ ھر دانشجویي بانگ آزادي سرداد فوق

  امریكا درس آزادي را 

  .فراگرفتند

این شرقیھاي تحصیلكردة غرب، طي دورة تحصیل در خارج، نھ فقط آرمانھاي سیاسي آنان را اخذ 
این دو فرایند، معموال، در زندگینامھ و در تاریخ با ھم . ندھاي دیني را ھم دور ریخت كردند، بلكھ اندیشھ

رفتند، جواناني بودند متورع، كھ با كریشنا، شیوا، ویشنو،  آنان، ھنگامي كھ بھ اروپا مي. قرین ھستند
پیوند داشتند؛ در آنجا علم آموختند و روشن شدند، در نتیجھ آیین كھن فرو ریخت، … كالي، و راما

گرا معتقدات قدیم را، كھ ھمان روح ھند  ھندیان غرب. ي بر آنھا وارد شده استچنانكھ گویي شوك
است، بھ دور انداختند، و با دلي افسرده و سرخورده بھ كشورشان بازگشتند؛ نقش ھزاران خدا از 

بعد، ناگزیر، مدینة فاضلھ جاي بھشت را پر كرد؛ دموكراسي جانشین  .افتادآسمان بر زمین فرو 
آنچھ در نیمة دوم قرن ھجدھم بر اروپا گذشتھ بود، اكنون بھ . نیروانھ شد؛ و آزادي جاي خدا را گرفت

  .گذشت شرق مي

ع شدند و چند رھبر ھندي در بمبئي جم 1885در سال . ھاي نو بآھستگي تحول یافت با اینھمھ، اندیشھ
را تشكیل دادند، اما گویا در آن ھنگام حتي خیال فرمانروایي میھني ھم در سر آنان » كنگرة ملي ھند«

یعني، نابود كردن وحدت و قدرت نیرومندترین ایالت ھند، (كوشش لردكرزن در تجزیة بنگال . نبود
یان برانگیخت؛ و در ملیون را بشورش و طغ) كھ از نظر شم و درك سیاسي سرآمد كلیة ایاالت بود

او . كرد) جنبش خودمختاري(ناپذیر بود، تقاضاي سوراج  ، تیلك، كھ سیاستمداري سازش1905كنگرة 
ھاي سانسكریت ساختھ بود، كھ اكنون در زبان انگلیسي بھ معناي خودمختاري  این لغت را از ریشھ

مدت یك قرن از غرب در ھمان سال پرحادثھ، ژاپن روسیھ را شكست داد؛ و شرق، كھ بھ . است
سن پیروي كرد، شمشیر آھیخت، و  یات چین از سون. ترسیده بود، بھ طرح نقشة آزادي آسیا آغاز كرد
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ھاي تاریخ را بھ رھبري خود پذیرفت، و بھ  سالح یكي از عجیبترین چھره ھند بي. بھ آغوش ژاپن افتاد
سالح انجام  كرد، و بي را رھبري ميجھان پدیدة بیسابقة انقالبي را عرضھ داشت كھ پارسا مردي آن 

  .گرفت مي

VI -  مھاتما گاندي  

من آن « - 1921شورش  -در افریقا -آموزش و پرورش گاندي -مسیحي - مرتاض - تصویر یك پارسا
  دستاوردھاي گاندي -انقالب چرخ ریسندگي - »ھند جوان« -سالھاي زندان -»انسانم

  ا مجسم كنید كھ، با چھره و گوشتي مفرغ ترین مرد آسیا ر ترین، الغرترین، و ناتوان زشت

رنگ مھرآمیز،  ھاي استخواني برجستھ، چشمان ریز میشي رنگ، موي خاكستري بسیار كوتاه، گونھ
دھاني گشاد و تقریبًا عاري از دندان، گوشھاي دراز، بیني بزرگ، دست و پاي الغر، فوطھ بھ میان 

میان » عدم ھمكاري«است، و بھ اتھام تبلیغ  بستھ، در برابر یك قاضي انگلیسي در ھند ایستاده
یا او را این طور مجسم كنید كھ روي فرش كوچكي در اطاقي خالي در . شود ھموطنانش محاكمھ مي

بھ رسم جوكیان، چھارزانو : جویان، در احمدآباد نشستھ است سیتیاگرھھ اشرم، یعني مدرسة حقیقت
اش عزم قبول مسئولیت  ة ریسندگي مشغول؛ در چھرهنشستھ؛ كف پاھا متمایل بھ باال؛ دستھا با چرخ

این بافندة عریان، از . نمایان؛ ذھنش فعال و آماده براي پاسخ دادن بھ ھر سؤالي كھ دربارة آزادي بشود
وقتي كھ در . ھندي بود 000،000،320، ھم رھبر معنوي و ھم رھبر سیاسي 1935تا 1920سال 

  . اش را لمس كند، یا پایش را ببوسد آمد تا جامھ گرد مي شد، جمعیت پیرامون او اجتماع دیده مي

بافت، بھ این امید كھ ھموطنانش بھ جاي خریدن محصول  روزي چھار ساعت كدر خشن مي
دستگاھھاي بافندگي بریتانیایي، كھ صنعت نساجي ھند را ویران كرده بود، در استفاده از این پارچة 

كھ دو تا  - ھمة مایملك او فقط سھ تكھ پارچة خشن بود. دسادة دستباف او را سرمشق خود قرار دھن
او، كھ روزگاري وكیل دعاوي ثروتمندي بود، كلیة دارایي خود را بھ . تنپوش و یكي بسترش بود

روي كف بیفرش . بینوایان بخشید، و ھمسرش ھم، پس از چندي تردید موقرانھ، بھ شوھرش اقتدا كرد
ش جوز، موز، لیمو، پرتقال، خرما، برنج، و شیر بز بود؛ چھ بسا، خوراك. خوابید اطاق، یا برزمین مي

ھا چیزي  خورد؛ در تمام عمرش یك بار گوشت خورد؛ گاھي ھفتھ ماھھا جز شیر و میوه چیزي نمي
روزه . نیاز باشم توانستم بي شد نیازي بھ چشمانم نداشتھ باشم، از روزه ھم مي اگر مي«. خورد نمي

معتقد بود كھ ھرچھ خون رقیقتر » .كند كھ چشم براي جھان بروني ميبراي جھان دروني ھمان 
گاھي خود ھمان  -رود، و چیزھاي بنیادي شود، ناشایستگیھا از میان مي شود، ضمیر ھم صافیتر مي مي

  .خیزد، ھمچون اورست كھ از میان ابرھا قد برافراشتھ است از مایا برمي - جان جھان

الوھیت را نظاره كند، پایي نیز بر خاك داشت، و بھ پیروانش اندرز  گرفت تا در عین حال كھ روزه مي
اي كھ بھ شناخت خداوند دست  داري ھر روز تنقیھ كنند تا مبادا در لحظھ داد كھ بھ ھنگام روزه مي
وقتي كھ مسلمانان و ھندوھا . یابند، بر اثر مواد اسیدي حاصل از سوخت و ساز بدن، مسموم شوند مي

كردند، سھ  ھاي او براي صلح اعتنایي نمي كشتند، و بھ البھ شوق و شوري خداپرستانھ ميیكدیگر را با 
از روزه و ریاضت چنان نزار و ناتوان شد كھ . تأثیر قرار دھد ھفتھ یكسره روزه گرفت تا آنان را تحت

روي كرد، ناچار از  وقتي براي جمعیت انبوھي، كھ براي شنیدن سخنانش گرد آمده بودند، صحبت مي
خواست  كشي را بھ حوزة جنسیت نیز كشاند، و مانند تولستوي مي ریاضت. زد كرسي بلندي حرف مي

  كھ نزدیكي را صرفًا محدود بھ 
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آنگاه، با ندامت بسیار، بھ برھمھ چاریھ، . چنان مضطرب و مشوش شد كھ بھ آغوش عشق پناه جست
ھمسرش را . موختھ بودند، روي آوردیعني خودداري از ھر گونھ میل جنسي، كھ در كودكي بھ او آ

از آن پس ھرگونھ نزاعي از میان «: گوید ترغیب كرد تا با ھم مثل برادر و خواھر زندگي كنند؛ مي
ھنگامي كھ دریافت كھ نیاز اساسي ھند ھمانا نظارت بر والدت است، بھ دنبال روشھاي » .برخاست

  .آوردھاي مالتوس و تولستوي رو  غربي نرفت، بلكھ بھ نظریھ

آیا براي ما، كھ از این وضع باخبریم، درست است كھ صاحب فرزند شویم؟ در حالي كھ ما خود را 
تا ھند ملت … ایم بینیم، اگر بھ فرایند تولید مثل ادامھ دھیم، فقط بھ بردگان و ناتوانان افزوده درمانده مي
متأھالن، اگر خیر كشور را  اي ھم شك ندارم كھ ذره… ما حق نداریم زاد و ولد كنیم… آزادي نشود

خواھند و در آرزوي آن ھستند كھ ھند ملتي نیرومند و خوشكام شود و مردان و زناني خوش قد و  مي
  . قامت داشتھ باشد، خویشتنداري را تمرین خواھند كرد و فعال دست از زاد و ولد خواھند كشید

عالوه براین دقایق، در منش او خصایصي بود كامال غریب، ھمانند ھمان خصایصي كھ بنیادگذار 
كرد كھ  آورد، اما چنان رفتار مي نام مسیح را بھ زبان نمي. كرد مسیحیت را از دیگران متمایز مي

بھ بعد، تاریخ  آسیزياز زمان قدیس فرانسیس . را پذیرفتھ است »بركوھسارموعظھ «گویي ھر كلمة 
شناسد كھ حیاتش تا این حد با بزرگواري، وارستگي، سادگي، و بخشایش بر دشمنان قرین  كسي را نمي

شد كھ آنان نیز متقابال حسن  ناپذیر او نسبت بھ مخالفانش سبب مي حسن سلوك و تأدب سردي. شدبا
سلوك و تأدب عالي پیش گیرند، كھ این مایة سرفرازي دشمنان، و دوچندان ھم مایة افتخار خود او 

شان ھرگز كینھ و رنجش از خود ن. فرستاد بود؛ حكومت، او را با پوزشخواھي بسیار بھ زندان مي
مردم سھ بار بھ سرش ریختند و بھ قصد كشت كتكش زدند؛ حتي یك بار ھم تالفي نكرد؛ و، . نداد

اندك زماني پس از درگرفتن . ھنگامي كھ یكي از مھاجمان را توقیف كردند، از شكایت خودداري كرد
وي ، كھ مسلمانان موپلھ صدھا ھند1921شدیدترین مخاصمات میان مسلمانان و ھندوان در سال 

گاندي از سراسر ھند برایشان اعانھ . عام كردند، قضا را مسلمانان دچار قحطي شدند سالح را قتل بي
آوري شده را براي  جمع كرد و، بدون توجھ بھ سوابق و اعمال آنھا، بدون آنكھ دیناري از وجوه جمع

  . مصارف عمومي كسر كند، كلیة اعانات را بھ دشمن گرسنھ داد

بود ] كشاورزان و سوداگران[اش از طبقة وایشیھ  خانواده. متولد شد 1869ندي در مھندس كارمچاندگا
. بند اصل اھیمسا بود، كھ ھمانا ھرگز نیازردن موجودات زنده است و بھ فرقة جین تعلق داشت و پاي

گذاز بود؛ بھ خاطر درشتیش، مناصبش را  پدرش مدیري قابل، اما در امور مالي متخصصي بدعت
  داد، و تقریبًا تمام ثروتش را  دیگري از دست مي یكي بعد از

مھندس ھنوز بچھ بود كھ از دین . اش گذاشت صرف كارھاي خیر كرد، و مختصري ھم براي خانواده
روي برگردانید، چھ از فسق زناكارانة برخي از خدایان خشنود بود؛ و، براي آنكھ این تحقیر ابدي 

قضا را از این گوشت بیمار شد و بار دیگر بھ سوي . دخود را در باب دین نشان دھد، گوشت خور
  .دین روي آورد

سالگي با كاستورباي ازدواج كرد، و این زن در كلیة  در ھشت سالگي نامزد گرفت، و در دوازده
در . بھ گاندي وفادار بود -»چاریھ برھمھ«رفتنھا، و  ثروت، فقر، زندان - ماجراھاي زندگي گاندي

اول  در سال. سالگي در امتحانات ورودي دانشگاه قبول شد، و براي تحصیل حقوق بھ لندن رفت ھجده
را » موعظھ بركوھسار«ھمان بار اولي كھ «. اقامتش در لندن، ھشتاد كتاب دربارة مسیحیت خواند

را باالترین تجلي  - حتي بھ دشمنان-پند نیكي بھ جاي بدي، و محبت » .خواندم درست بھ دلم نشست
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بھتر از آن  دانست؛ و با خود گفت كھ اگر با این پندھا شكست بخورد، ھرگونھ ایدئالیسم انساني مي
  .آنھا پیروز شود است كھ بي

دعاوي مربوطھ [بھ ھند بازگشت، مدتي در بمبئي وكالت كرد؛ از تعقیب كردن  1891چون در سال 
داشت كھ اگر شكایتي را  و ھمیشھ این حق را براي خود محفوظ مي. كرد مسئلة وام خودداري مي] بھ

تعقیب یكي از دعاوي او را بھ افریقاي جنوبي كشاند؛  .عادالنھ نداند، آن را نپذیرد یا از آن دست بكشد
شود؛ بازگشت بھ ھند را از یاد برد و،  در آنجا پي برد كھ با ھموطنان ھندویش بسیار بدرفتاري مي

مدت بیست . بدون ھیچ مزدي، خود را یكسره وقف جنبش زدودن ناتوانیھاي ھموطنانش در افریقا كرد
  .د، تا آنكھ حكومت تسلیم شد؛ در این موقع او ھم بھ ھند برگشتسال بر سر این مسئلھ مبارزه كر

چون آن پوست . روزي كامل مردمش پي برد در سراسر ھند بھ سفر پرداخت و براي اولین بار بھ سیھ
الواقع نوكري  كنند، و آن مطرودان پست را دید كھ في و استخوانھا را دید كھ در مزارع جان مي

بھ نظرش چنین رسید كھ تبعیضاتي كھ، در خارج، دربارة ھموطنانش  .كردند، دچار وحشت شد مي
با اینھمھ، باز، در ھنگام جنگ . دارند صرفًا نتیجة فقر و انقیاد آنان در داخل كشور است روا مي

را » عدم خشونت«، وفادارانھ جانب انگلستان را گرفت، حتي از ھندوھایي كھ اصل ]جھاني[
او در آن موقع با كساني كھ در پي استقالل بودند موافق . بھ سربازي بروندپذیرفتند نیز خواست تا  نمي

نبود؛ معتقد بود كھ حكومت بریتانیا بھ طور كلي خوب است، اما رفتارش در ھند بد است، درست بھ 
شد  گذارد، و اگر مي كند اینجا زیر پا مي این دلیل كھ تمام اصولي را كھ در خود بریتانیا رعایت مي

نگلیس را بھ وضع ھندیان آگاه ساخت، دیري نخواھد گذشت كھ ھند را بھ برادري كامل در مردم ا
او یقین داشت كھ چون جنگ تمام شود و بریتانیا فداكاري جاني و . المنافع بپذیرند كشورھاي مشترك

  .مالي ھند را در راه امپراطوري قدر بشناسد، دیگر در اعطاي آزادي بھ او تردید نخواھد كرد

چمزفرد،  -و با استقرار یك ھیئت مقننة سست بنیاد، اصالحات مانتگیو - داد ان و مطبوعات خاتمھ ميبی
گاندي از این اوضاع تكان خورد و بھ اقدام قاطعي . رو شد و سرانجام ھم با كشتار امریتسار روبھ

السلطنھ پس  نایبنشانھایي را كھ، در موارد گوناگون، از دولتھاي بریتانیا گرفتھ بود براي : دست زد
عدم «اي براي ھندیان صادر كرد كھ در مقابل حكومت ھند بھ طور فعال بھ  فرستاد، و اعالمیھ

چنانكھ گاندي خواستھ  -مردم بھ این ندا با خونریزي و خشونت پاسخ دادند، نھ. برخیزند» ھمكاري آرام
. كردند كشتند با آنان ھمدردي نمي نفر از پارسیاني را كھ 53مثال، در بمئي . آمیز با مقاومت صلح -بود

گاندي، كھ سوگند اھیمسا خورده بود، پیام دیگري فرستاد و در آن از مردم تقاضا كرد، چون كار 
بھ استقرار حكومت اوباش منجر شده، بھتر آن است كھ این نھضت بھ تعویق » عدم ھمكاري آرام«

وي از اصول و تحقیر مصلحت و شھرت، تا این در تاریخ كمتر اتفاق افتاده بود كھ مردي، در پیر. افتد
ملت از تصمیم او حیرت كرد؛ چھ، خود را در آستانة پیروزي . حد از خود جسارت نشان داده باشد

. توافق نداشت» كھ اھمیت اسباب و وسایل باید ھمسنگ غایت و ھدف باشد«دید، و در این امر  مي
  .الجرم شھرت مھاتما سخت تنزل كرد

مقاومتي نكرد، . بود كھ حكومت تصمیم گرفت او را توقیف كند) 1922مارس (ایام  درست در ھمین
وقتي كھ دادستان او را متھم . از گرفتن وكیل خودداري ورزید، و ھیچ دفاعي از خود بھ عمل نیاورد

را برانگیختھ، گاندي با عباراتي پاسخ  1921ھایش مسئول خشونتي است كھ بلواي  كرد كھ با نوشتھ
  .ھ او را ناگھان بھ افتخار رساندداد ك

چورا بردوش  العموم فاضل در زمینة حوادث بمبئي، مدرس، و چوري مایلم تمام سرزنشي را كھ مدعي
روم، و  كنم و شبھاي متوالي با این فكر بھ خواب مي عمیقًا بر این حوادث فكر مي. اند بپذیرم من گذاشتھ
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العموم فاضل كامال حق  مدعي… یات شیطاني جدا بدانمبراي من غیرممكن است كھ خود را از این جنا
گویند من، در مقام مردي كھ مسئولیت دارد، مردي كھ از سھم خوبي از تربیت برخوردار  دارند كھ مي

كنم، و تن  دانستم كھ دارم با آتش بازي مي من مي.باید بھ نتایج ھر یك از اعمالم آگاه باشم… شده است،
كردم كھ اگر  امروز صبح احساس مي. كردم زاد بودم باز ھمین كار را ميبھ مھلكھ دادم، و اگر آ

  .ام ام كوتاھي كرده مطالبي را كھ الساعھ اینجا گفتم نگویم، درانجام وظیفھ

عدم خشونت اولین ركن . خواھم از خشونت بپرھیزم اكنون ھم مي. خواستم از خشونت بپرھیزم من مي
یا . گزیدم مي بایست راھي را بر ن نیز ھست، اما من ميایمان من است، و آخرین ركن عقیدة م

ناپذیر را وارد آورده است، یا خطر  دادم كھ بھ كشور من این لطمات جبران بایست بھ نظامي تن مي مي
. كردند فھمیدند قیام مي خریدم كھ چون حقیقت را از لبان من مي وار مردمي را بھ جان مي خشم دیوانھ

اند؛ از این بابت از تھ دل متأسفم، و از آن رو اینجا  گاه دست بھ دیوانگیھایي زده دانم كھ مردمم گاه مي
. كنم تقاضاي ترحم نمي. ھستم كھ، نھ فقط بھ كیفري سبك، بلكھ بھ شدیدترین مجازاتھا تن دردھم

پس، من اینجا ھستم كھ، بھ خاطر آنچھ در قانون جنایت عمدي شمرده . كنم تقاضاي تخفیف ھم نمي
ود، و بھ نظر من عالیترین وظیفة ھر شارمندي است، با خوشحالي تسلیم شدیدترین مجازاتي شوم ش مي

  . كھ مستحق آنم

كسي را كھ میلیونھا تن از  -قاضي در نھایت تأسف گفت كھ مجبور است او را بھ زندان بفرستد
فان گاندي دانند؛ قاضي تصدیق كرد كھ حتي مخال مي» وطنپرست بزرگ و رھبر بزرگ«ھموطنانش 

. دارد» آرمانھاي بزرگ، و زندگاني شرافتمندانھ و پاك«كردند كھ  او را بھ چشم مردي نگاه مي
  .سرانجام، او را بھ شش سال حبس محكوم كرد

ھیچ یك از زندانیھاي دیگر را «نویسد  مي. گاندي را بھ سلول مجرد انداختند، اما شكایتي نكرد
ولي » .توانست بھ آنان آسیب برساند فھمم چگونھ معاشرت من مي يتوانستم ببینم، گرچھ واقعًا نم نمي

و اكنون این فرصت را دارم كھ . من آرامش را دوست دارم. سرشت من تنھایي را دوست دارد. شادم«
با پشتكار بسیار بھ خواندن » .بھ مطالعاتي سرگرم باشم كھ در جھان بیرون، ناگزیر، از آنھا غافل بودم

یل، راسكین، امرس، ثورو، و تولستوي پرداخت، و ساعات متمادي با بن جانسن و آثار بیكن، كارال
زبانھاي سانسكریت، تامیل، و اردو . گیتا را خواند- بارھا بھاگاواد. بخشید والترسكات خود را تسال مي

 براي دورة شش. را فراگرفت تا بتواند ھم بھ دانشمندان نامھ بنویسد و ھم با تودة مردم صحبت بكند
سالة حبس خود برنامة مفصلي براي مطالعھ و تحقیق تھیھ كرد، و در كمال دقت آن را بھ موقع اجرا 

با شادي جوان بیست و چھارسالھ بھ «: در این مورد، خود گوید. اي روي داد گذارد، تا آنكھ حادثھ
  » .دمبر نشستم و پنجاه و چھار سال سن و جسم ناتوانم را از یاد مي مطالعة آن كتابھا مي

گرفت موجب  بیماري آپاندیسیت از زندان نجاتش داد، و طب غربي، كھ او غالبًا از آن خرده مي
جمعیت عظیمي دم درھاي زندان جمع شدند تا او را بھ ھنگام خارج شدن ببینند، و . بھبودیش شد

فتن در اما او از سیاست و قرار گر. زدند شد خیلیھا بھ جامة خشنش بوسھ مي موقعي كھ او رد مي
اش، در احمدآباد، گوشھ گرفت، و  منظر عام پرھیز كرد، ضعف و بیماري را بھانھ آورد و در مدرسھ

اما، از آن خلوتگاه، ھر ھفتھ، از طریق . سالھاي بسیار با شاگردانش در انزواي آرامي زندگي كرد
الب و زندگي منتشر اش در بارة انق ھایي در تشریح فلسفھ اش بھ نام ھند جوان، سرمقالھ نامھ ھفتھ
از پیروانش خواست كھ از خشونت بپرھیزند، نھ فقط بھ این دلیل كھ این كار خودكشي است، . كرد مي

گیرد و بس؛ بھ آنان  وھند ھیچ تفنگي نداشت، بلكھ بھ این دلیل كھ استبدادي جاي استبداد دیگري را مي
ھاي شریف و ارجمند، آزمندان را، با  زهآموزد كھ آناني كھ، بیشك بھ انگی تاریخ بھ ما مي«: گفت مي

اگر … اند اند، بھ نوبة خود شكار بیماري مغلوبان شده توسل بھ زور، از امتیازات خود محروم كرده
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زیرا ثمرة این . ام را بھ آزادي آن از دست خواھم داد ھند بھ دستاویزھاي خشن رو آورد، من عالقھ
  ».گونھ دستاویزھا نھ آزادي، بلكھ بردگي است

دومین ركن عقیدة او رد قطعي صنعت جدید بود، و، مانند روسو، بازگشت بھ زندگي سادة كشاورزي 
بھ نظر گاندي، محبوس شدن مردان و زنان در . و صنعت خانگي روستاھا را خواستار بود

  ھا، با ماشینھایي كھ در مالكیت  كارخانھ

اي از  مي است كھ انسانیت را در زیر تودهشدة آنھا را نخواھند دید، راه غیرمستقی ھرگز شكل تمام
كاري كھ با بھ ) نیروي(بھ عقیدة او، تولیدات ماشیني غیرالزم است؛ . كند ارزش دفن مي كاالھاي بي

كاري ) نیروي(شود؛ یا اگر واقعًا  كار گرفتن آنھا اندوختھ شود، در ساخت و تعمیر آنھا مصرف مي
دار است؛ كارگر، با قدرت تولیدي خاص  لكھ بھ سود سرمایھاندوختھ شود، براي كارگر سودي ندارد، ب

 1905از این رو نھضت سودیشي را كھ تیلك در . شود دچار مي» بیكاري صنعتي«خود، بھ ھراس 
بایست بھ سوراج، یا خودمختاري، افزوده  مي) سودیشي(اعالم كرده بود از نو برپا كرد؛ خود تولیدي 

ا چرخة ریسندگي، را نشانة بستگي صادقانھ بھ نھضت ملي گاندي بھ كار بردن چركھ، ی. شود
ھاي دستباف بپوشند و  دانست؛ او از ھر ھندي، حتي از ثروتمندترینشان، خواست كھ پارچھ مي

ھاي ھند  آور، بار دیگر، خانھ منسوجات بیگانھ و ماشیني بریتانیا را طرد كنند، تا در زمستان مالل
  . پراز آواز چرخة ریسندگي شود

اما ھند در این كار . اسخ بھ این ندا ھمگاني نبود؛ تاریخ را در مسیرش متوقف كردن دشوار استپ
پوشیدند، بانوان بزرگزاده ساریھاي ابریشمي ژاپني را  دانشجویان ھندي در ھمھ جا كدر مي. كوشا بود

ان در زندانھا، ھا، و محكوم ھاي خشن دستباف پوشیدند؛ روسپیان در روسپیخانھ كنار گذاشتند و پارچھ
، جشنھاي بزرگ  ساووناروالریسي آغاز كردند؛ و در بسیاري از شھرھاي بزرگ، مثل روزگار  نخ

ھا و انبارھایشان، تمام  سوزي ترتیب دادند كھ در آن ھندیان و بازرگانان ثروتمند، از خانھ مزخرفات
طاقھ  000،150فقط در یك روز، در بمبئي. ھاي خارجي را بیرون آورده، بھ آتش انداختند پارچھ

  . ھاي آتش سپردند پارچھ را بھ شعلھ

د شكست خورد، اما بھ مدت یك دھھ نماد شورش بود، و بھ گیري از صنعت در ھن نھضت كناره
ھند نسبت بھ اسباب و وسایل دو . میلیونھا مردم خاموش آن خطھ وحدت و آگاھي سیاسي جدیدي بخشید

كرد، قدسیت او  داشت؛ و اگر چھ در سیاستمداري گاندي تردید مي را گرامي مي» ھدف«دل بود، اما 
تاگور دربارة او . لحظھ، در حرمت نھادن بھ او، جملگي یگانھ شدندپذیرفت، و در یك  را بھ جان مي

  :چنین گفتھ است

با آنان بھ زبان خودشان . پوشید ایستاد، و ھمچون آنان جامھ مي ھاي ھزاران بینوا مي او در آستانة كلبھ
بھ این . در اینجا پیكر او الاقل حقیقت زندة مجسم بود، نھ صرف منقوالتي از كتابھا. گفت سخن مي

اند، جز او چھ كسي حس  نام حقیقي اوست، و این نامي است كھ مردم ھند بھ او داده »مھاتما«دلیل، 
  كرده است كھ ھمة ھندیان گوشت و خون او را 

بھ نداي گاندي غنچة عظمت … د، آن در كامال گشاده بودموقعي كھ عشق بھ درخانة ھند آم… دارند؟
نوین ھند شكفتھ شد، كما اینكھ در روزگاري كھ بودا حقیقت مھر و ھمدردي را در میان موجودات 

  . نداي گاندي در عظمت جدیدي شكوفا شد. زنده اعالم كرده بود، ھند شكوفا شد
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وظایف دیگر چشم بھ راه مردان . ھ انجام رساندوظیفة گاندي متحد كردن ھند بود، و او آن وظیفھ را ب
  .دیگر است

VII – وداع با ھند  

تواند تاریخ ھند را مانند تاریخ مصر، بابل، یا آشور بھ پایان برساند، زیرا تاریخ ھند  مورخ نمي
فرھنگ این كشور، از راه تماس فكري با . ھمچنان در تكامل، و تمدن آن ھنوز در كار خالقیت است

جاني تازه گرفتھ است، و ادبیاتش امروز، ھمچون ادبیات دیگر كشورھا، بارآور و ستودني غرب، 
توان  از نظر روحي، ھنوز با خرافات و ذخیرة عظیم االھیات خود در كشمكش است، اما نمي. است

از . گفت كھ اسیدھاي علم نوین با چھ سرعتي این خدایان بیرون از شمار را در خود حل خواھد كرد
سیاسي، صد سال اخیر چنان وحدتي بھ ھند بخشیده كھ در گذشتھ این كشور كمتر نظیر داشتھ  نظر
این وحدت، نیمي وحدت یك حكومت بیگانھ، و نیمي دیگر وحدت یك زبان بیگانھ است، اما : است

ھند، از نظر . دھد باالتر از ھمة اینھا وحدت اشتیاق بھ آزادي است كھ ھمھ را بھ یكدیگر پیوند مي
چھ خوب باشد و چھ  - اقتصادي، در حال انتقال از اصول صنعت قرون وسطایي بھ صنعت جدید است

ثروت و تجارتش افزایش خواھد یافت، و پیش از پایان این قرن، بیشك در شمار قدرتھاي بزرگ . بد
  .جھاني درخواھد آمد

ي مستقیمي را دارد كھ مصر و آوردھا توانیم ادعا كنیم كھ این تمدن، براي تمدن غربي، ھمان ره ما نمي
اند، چھ این دو تمدن نیاكان بالفصل فرھنگ ما بودند، در حالي كھ تاریخ ھند، چین،  خاور نزدیك داشتھ

و ژاپن در مسیر دیگري جریان داشتھ است، و فقط در عصر حاضر است كھ تماس آنھا با جریان 
درست است كھ ھند، حتي در حصار . دكوشند كھ در آن مؤثر باشن زندگي غربي آغاز شده است و مي

آوردھاي تردیدپذیري، نظیر دستور زبان و منطق، فلسفھ و فابل، ھیپنوتیسم و شطرنج، و  ھیماالیا، ره
باالتر از ھمة اینھا، ارقام و سلسلة اعشاري براي ما فرستاده، اما اینھا جوھر روح ھند نیستند؛ اینھا 

ھنگامي كھ اختراع، صنعت، و . ز او بیاموزیم، بسیار ناچیز استدر مقایسھ با آنچھ ما شاید در آینده ا
ھا را بھ ھم بپیوندد، یا این مستحدثات ما را ناگھان بھ زدوخورد با آسیا بكشانند، ما  تجارت قاره

  تمدنھاي آن را دقیقتر مورد مطالعھ قرار خواھیم داد، و حتي در 

در پاسخ كشورگشایي و خودبیني و  - شاید ھند. ردھاي آن را جذب خواھیم ك از راه و رسمھا و اندیشھ
بین، و  تساھل و مالیمت مردان پختھ، خرسندي و رضاي روح وارستھ، آرامي رواني روشن - تاراج

  پذیر و صفابخش  عشقي الفت

  كتاب سوم 

  خاور دور

و  سرایان بآزادي شعر سرایند و مردم بھ بازي داند كھ در زمانش سخن فغفوري فن حكومت كردن مي
نمایش پردازند و تاریخگذاران حقیقت را برگویند و وزیران از اندرز باز نایستند و تھیدستان از خراج 

كنند و دانشجویان بھ آواز بلند درس خوانند و كارگران مھارت خود را ستایند و كار خواھند و  شكوه
  . ھمگان در ھر باره دم زنند و سالخوردگان بر ھمھ چیز خرده گیرند

  ) م ق845در حدود (وانگ،  میر شائو بھ فغفور ليپیام ا
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  چینجدول گاھشماري تمدن 

  م ق

  فرمانروایان داستاني: 2205- 2852

  فوشي : 2737- 2852

  شن نونگ: 2697- 2737

  ھوانگ تي: 2597- 2697

  یو: 2255- 2356

  شوین : 2205- 2155

  دودمان شیا: 1766- 2205

  یو: 2197- 2205

  یھ كوي چي: 1766- 1818

  )ویین(دودمان شانگ : 1123- 1766

  تانگ: 1753- 1766

  وویي، فغفور خداناشناس: 1194- 1198

  زشتكاري چوسین، نمونھ: 1123- 1154

  دودمان چو: 255- 1122

  وو وانگ: 1115- 1122

  »كتاب تحوالت«) ؟0سال شھرت ون وانگ مؤلف : 1123

  وانگ چنگ: 1078- 1115

  » قانون چو«یا » چو لي«) ؟(چوكونگ؛ مؤلف: 1079- 1115

  الطوایفي عصر ملوك: 255- 770

  كوان چونگ، وزیر اعظم تس اي: 640- 683
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  )؟(تزه - الئو: 517- 604

  كنفوسیوس: 478- 551

  كنفوسیوس، كالنتر بزرگ چونگ تو: 501

  درامارات لوكنفوسیوس، سرپرست خدمات عمومي : 498

  كنفوسیوس، وزیر جرایم: 497

  گیري كنفوسیوس كناره: 496

  سالھاي آوارگي كنفوسیوس: 483- 496

  سال شھرت موتي فیلسوف: 450

  دورة امارت جنگاور: 221- 403

  سال شھرت یانگ چوي فیلسوف: 390

  منسیوس فیلسوف: 289- 372

  سال تولد چوانگ تزه فیلسوف: 370

  سال مرگ چوپینگ شاعر: 350

  تزة فیلسوف سال تولد شون: 305

  نگار في مقالھ سال مرگ ھان: 233

  ھوانگ تي گشوده شدن و وحدت یافتن چین بھ وسیلة شي: 222- 230

  دودمان چین: 206- 255

  »نخستین فغفور«تي،  ھوانگ شي: 211- 221

  دودمان ھان : میالدي 221 -م ق206

  ون تي: 157- 179

  سال تولد سوما چي ین مورخ: 145

  طلب ووتي، فغفور اصالح: 87- 140
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  میالدي 

  گراي مانگ، فغفور جامعھ وانگ: 5-25

  آمدن آیین بودایي بھ چین : 67

  میالدي

  بنابر مدارك موجود 

  تاختھاي تاتارھا در چین : 400- 200

  گانھ  دورة ملكھاي سھ: 264- 221

  دودمانھاي فرعي: 618- 221

  تائوچي ین شاعر: 427- 365

  نقاش  سال شھرت كوكاي چي: 364

  سازي بودایي عصر عظمت مجسمھ: 640- 490

  دودمان تانگ: 905- 618

  كائو تسو: 627- 618

  تاي تسونگ: 650- 627

  سوشون نقاش لي: 716- 651

  وي نقاش وانگ: 759- 699

  سال تولد وو تائوتزة نقاش: 700حدود 

  پو شاعر  لي: 762- 705

  توفو شاعر: 770- 712

  )ھوانگ مینگ(شوان تسونگ : 756- 713

  طغیان آن لوشان : 755

  نگار یو مقالھ ھان: 824- 768
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  اختراع اولین مھرھاي چاپي بنابر مدارك موجود : 770

  پوچویي شاعر: 846- 722

  ترین كتاب چاپي موجود كھنھ: 868

  دودمانھاي كوچك پنجگانھ : 960- 907

  چاپ آثار اصیل چیني: 953- 932

  آغاز پیدایش پول كاغذي : 950

  ونگ شمالي دودمان س: 1127- 960

  تاي تسو: 976- 960

  المعارف بزرگ چیني  اولین دایرة: 970

  گراي شي جامعھ آن صدارت وانگ: 1076- 1069

  ین نقاش لونگ مي لي: 1106- 1040

  شنگ اختراع حروف مجزاي چاپي بھ وسیلھ پي: 1041

  نقاش   سال تولد كوئوشي: 1100

  تسونگ، فغفور ھنرمند  ھوي:  1126- 1101

  .شود كنند و پایتخت بھ لینان منتقل مي ین لیانگ را تاراج مي ا شھر پيتاتارھ: 1126

  دودمان سونگ جنوبي : 1279- 1127

  چوشي فیلسوف: 1200- 1130

  آغاز استعمال باروت در جنگ بنا بر مدارك موجود : 1161

  چنگیز: 1227- 1162

  ھجوم چنگیز بھ چین : 1212

  دودمان مغولي یوان : 1368- 1260

  قبالي : 1295- 1269
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  .شود ماركوپولو از ونیز رھسپار چین مي: 1269

  .گردد ماركوپولو بھ ونیز باز مي: 1295

  دودمان مینگ: 1644- 1368

  تاي تسو: 1399- 1368

  )یونگ لو(چنگ تسو : 1425- 1403

  ورود پرتغالیان بھ كانتون: 1517

  .كنند اسپانیاییان فیلیپین را تسخیر مي: 1571

  )وان لي(ن تسونگ ش: 1620- 1573

  ورود بازرگانان انگلیسي بھ كانتون : 1673

  ) منچو(دودمان چینگ : 1912- 1644

  كانگ شي : 1722- 1662

  میالدي 

  ین لونگ چي: 1796- 1736

  آغاز منع تجارت تریاك : 1795

  تجدید منع تجارت تریاك: 1800

  لي ھونگ چانگ سیاستمدار: 1901- 1823

  »وارثملكة «تزوشي، : 1908- 1834

  » جنگ تریاك«اولین : 1842- 1839

  پینگ شورش تاي: 1864- 1850

  » جنگ تریاك«دومین : 1860- 1856

  .كند روسیھ در شمال رود آمور بھ اراضي چین دست اندازي مي: 1860- 1856

  .رباید فرانسھ ھندو چین را مي: 1860

py
m

an
se

ta
re

h@
ya

ho
o.

co
m



  سون یات سن: 1925- 1866

  كوانگ شو: 1908- 1875

  جنگ چین و ژاپن : 1894

  .گیرد آلمان كیائوچو، و ایاالت متحد امریكا فیلیپین را مي: 1898

  فرمانھاي كوانگ شو: 1898

  )بوكسرھا(طغیان مشتزنان : 1900

  لغو امتحانات مشاغل دولتي : 1905

  انقالب چین : 1911

  .شود سون یات سن رئیس جمھوري موقت چین مي): ژانویھ تا مارس: (1912

  شي كاي جمھوري یواندورة موقت رئیس : 1916- 1912

  .گیرد ژاپن كیائو چو را مي: 1914

  مطالبات بیست و یك گانھ : 1915

بھ اوج خود » طغیان نو«رود و جنبش  در آموزشگاھھاي چین بھ كار مي) زبان ساده(ھوا  پي: 1920
  .رسد مي

  .كنند چیانگ كاي شك و بورودین شمال را مسخر مي: 1926

  واكنش علیھ كمونیسم: 1927
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فصل بیست و سوم 
  

  عصر فیلسوفان 

I - سرآغاز  

  داوري دربارة چینیان .1

دیدرو دربارة . كشف فرھنگ چین یكي از موفقیتھایي است كھ در عصر روشنفكري اروپا دست داد
این اقوام، از لحاظ قدمت تاریخي، ھنر، ھوش، خرد، سیاست و «: چینیان چنین نوشتھ است

آسیایي برترند و، بھ گفتة برخي از مؤلفان، در این موارد با منورترین دوستي، از سایر اقوام  فلسفھ
ھیئت این شاھنشاھي، بي آنكھ قوانین و رسوم و زبان و «: ولتر گفتھ است. كنند اقوام اروپا برابري مي

سازمان این … ھاي مردم آن چندان تغییري كند، چھارھزار سال دوام آورده است حتي مد جامھ
ھنگامي كھ چین از نزدیك   ».ي بھترین سازماني است كھ جھان بھ خود دیده استشاھنشاھي براست

شناختھ شد، ستایش دانشمندان نسبت بھ آن كاھش نیافت، و برخي از محققان عصر ما با فروتني این 
ترین و ژرفترین كتابھاي عصر ما چنین  كایسرلینگ در یكي از آموزنده. ستایش را بھ اوج رساندند

  :كند ي ميگیر نتیجھ

واالترین فرھنگ جھاني كھ … بر روي ھم، كاملترین قوم انساني در چین باستان بھ بار آمده است
تأثیر عظمت چین در من ھمواره افزایش … تاكنون شناختھ شده است، از چین برخاستھ است

… مرداناین … مقام فرھنگي بزرگمردان این كشور از پایة بزرگان ما باالتر است… یابد مي
العاده رفیع قرار دارند، و مخصوصًا برتري آنان سخت در  ق ھایي از انسانند كھ بر پایگاھي فو نمونھ

از برتري چین در ھر گونھ … !این انسان چیني با فرھنگ چقدر مھذب است… من اثر كرده است
  . شاید انسان چیني عمیقترین انسانھا باشد… چون و چراست امور صوري بي

كنند و تا قرن حاضر ھمة آنان ساكنان اروپا و امریكا را وحشي  چینیان خود نیز این نكتھ را كتمان نمي
میالدي،  1860پیش از سال  . اندیشند اكنون ھم در چین، فقط افرادي استثنایي جز این مي. اند شمرده

بھ كار برند، و از این رو » بربري«، واژة »بیگانھ«مرسوم بود كھ در اسناد رسمي، بھ جاي كلمة 
  ھا، تغییر این  بیگانگان ناگزیر بودند كھ، از طریق عھدنامھ

ترین و متمدنترین ملتھا  خود را آراستھ«انند بیشتر اقوام زمین، چینیان، م .شوند كلمھ را خواستار
بھره و شھرھاي بویناك و  افتاده و صنایع كم با وجود فساد و ھرج و مرج سیاسي و علوم پس» .دانند مي

بند و بار  كشتزارھاي پلشت و سیلھا و خشكسالیھا و بیدردي و بیرحمي و فقر و خرافات و تولیدمثل بي
زیرا، در پس . آمیز، باز شاید حق با آنان باشد مانند و كشتارھا و شكستھاي حقارت ودكشيو جنگھاي خ

خورد، یكي از كھنترین و غنیترین تمدنھاي زنده خودنمایي  این پردة تاریك كھ بھ چشم بیگانھ مي
فلسفة كھنسالي دارند كھ گرچھ . رسد سال قبل از میالد مي 1700سنتھاي شعري آنان بھ : كند مي

سازي و پیكرنگاري آنان  چیني. آمیز است، عملي است، و گرچھ ژرف است، دریافتني است خیال
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در میان آنان، ھنرھاي فرعي در اوج سادگي و كمالند و، جز . نظیر است استادانھ و در نوع خود بي
یده نشده ھاي تاریخ، اخالقي اثربخشتر از اخالق چینیان د در ھیچ یك از دوره. در ژاپن، رقیبي ندارند

سازمان اجتماعي آنان بیش از سایر سازمانھاي اجتماعي تاریخ تاب آورده و انبوھترین جمعیتھا . است
شكل حكومت آنان، تا زماني كھ بر اثر انقالب نابود شد، ھمواره كمال مطلوب . را سامان بخشیده است

و یھودستان و آتن و روم و ونیز جامعة آنان از فرازھا و نشیبھاي بابل و آشور و ایران . فیلسوفان بود
بردند، متمدن بوده است، و شاید پس  و اسپانیا گذشتھ، و در عصري كھ یونانیان در توحش بھ سر مي

باید دید كھ راز دیرپایي . از آنكھ اروپاي آشفتھ بھ ظلمت و توحش بازگردد، ھمچنان پایدار ماند
  .نیان در چیستدستي و وقر و عمق روحي چی حكومت و ھنرنمایي و چیره

  آذین میانین ملك گل -2

  دورة پیش از تاریخ –نژاد  –جغرافیا 

اگر روسیھ را ـ كھ پیش از پطر كبیر كشوري آسیایي بود، و ممكن است باز ھم چنین شود ـ جزو آسیا 
آساي آسیا، یا  بھ شمار آوریم، اروپا تنھا بھ صورت یك زایدة حقیر یا یك انگشت كوچك قارة غول

چین، كھ وسعت و جمعیتش بھ قدر اروپاست، . كند نعتي كشتزارھاي پھناور آسیایي جلوه ميضمیمة ص
بر قارة آسیا مسلط است، و چون پھناورترین اقیانوسھا، بلندترین كوھھا، و یكي از وسیعترین بیابانھاي 

  جھان آن را در میان گرفتھ است، در قسمت اعظم تاریخ خود از انزوایي كھ بھ وي 

؛ یا سھاي، »زیر آسمانھا«ین ھوا، یعني  ، تي»چین«ین سبب چینیان كشور خود را، بھ جاي بد. است
ملك «؛ یا چونگ ھواكوئو، یعني »ملك میانین«؛ یا چونگ كوئو، یعني »میان چھار دریا«یعني 

 در. خوانند مي» آذین مردم ملك گل«؛ یا، بھ فرمان انقالب، چون ھوا مین كوئو یعني »آذین میانین گل
ھاي شناور و  این سرزمین گل فراوان است، و نیز مناظر گوناگون طبیعي، كھ از آفتاب و مھ

اند،  ھاي ژرف و آبشارھاي تند كوھستاني مایھ گرفتھ ھاي سھمگین و رودھاي پرابھت و تنگھ صخره
كیلومتر جریان 4800در سرزمینھاي پربركت جنوب، شط یانگتسھ بھ طول . شوند بوفور دیده مي

رسد،  ، و در شمال، شط زرد یا ھوانگ ھو، كھ از كوھھاي باختري بھ دشتھاي رسي و شني ميدارد
و شاید فردا باز ھم  -ریخت گل و الي خود را كھ روزگاري از كشندانھاي خروشان بھ دریاي زرد مي

، و رودھاي پھناور دیگري پھناورتمدن چیني در امتداد این شطھاي . برد بھ خلیج پچیلي مي - چنین كند
مانند وي، آغاز شد و رفتھ رفتھ جنگل و وحوش آن را پس راند؛ وحشیان پیرامون را مھار كرد؛ خاك 
را ازخار و خس پیراست و از حشرات مخرب و مواد رسوبي تباھي آور، مانند شوره، زدود؛ مردابھا 

رودھا مبارزه كرد و با شكیبایي  را خشكانید، با سیل و خشكسالي و ضایعات ناشي از تغییر بستر
فرسا آب را از این رودھا كھ در عین دشمني، دوست بودند، بھ ھزاران ترعھ كشانید، و در طي  توان

انسانھا . قرنھا ھر روز بھ ساختن كلبھ و خانھ و نیایشگاه و آموزشگاه و روستاو شھرو ایالت پرداخت
  ! اند نند، چھ رنجھا بردهك براي ساختن تمدنھایي كھ خود بآساني نابود مي

از . داند كھ چینیان از كجا آمدند و از چھ نژادي بودند و قدمت تمدن آنان تا چھ پایھ است ھیچ كس نمي
ھاي دور در چین وجود داشتھ است،  ذشتھنما از گ آید كھ میمون انسان چنین برمي »پكنانسان «بقایاي 

سال قبل از میالد، قوم انبوھي كھ ابزارھاي آنان بھ  000،20رساند كھ، در  و تحقیقات اندروز مي
بردند، و ھنگامي  ماند در مغولستان بھ سر مي سنگي اروپا مي ابزارھاي دورة آزیلي، از عصر میانھ

. گوبي درآمد، در سیبریھ و چین پخش شدند ت بیابانكھ مغولستان جنوبي بھ خشكي گرایید و بھ صور
اكتشافات اندرسون و دیگران در ھونان و جنوب منچوري روشن ساختھ كھ این نواحي، یك یا دوھزار 
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برخي از ابزارھاي سنگیي كھ . سال دیرتر از مصر و سومر، بر فرھنگ عصر نوسنگي دست یافتند
شدن، بھ كاردھاي  آمده، از لحاظ شكل و طرز سفتھ ھاي عصر نوسنگي این نواحي بھ دست در الیھ

روند، مانندگي كامل دارند، و این  آھنیني كھ اكنون در چین شمالي براي چیدن نیشكر بھ كار مي
رساند كھ فرھنگ چیني محتمال، در طي ھفت ھزار سال،  مي -گرچھ مختصر است–مانندگي 

  » .پیوستگي خود را از دست نداده است

» خالص«و » یكدست«ین نباید سبب شود كھ فرھنگ و مردم آن كشور را زیاده از حد دورافتادگي چ
اند، و از  النھرین و تركستان آمده ظاھرًا برخي از عناصر ھنر و صنعت دیرینة آنان از بین. بدانیم

» مغولي«نژاد . اینجاست كھ سفالگري عصر نوسنگي ھونان تقریبًا عین سفالگري آنائو و شوش است
ن كنوني نتیجة آمیختگیھاي مكرر و پیچیدة اقوام متجاوز یا مھاجري است كھ از مغولستان و چینیا

چین، و نیز ھند، را . اند ، و نیز از آسیاي میانھ، بھ سرزمین چین فرا آمده)سكاھا؟(روسیة جنوبي 
ھیچ یك از این . دتوان با یكي از ملتھاي اروپا سنجید، بلكھ باید آن را با ھمة قارة اروپا مقایسھ كر نمي

دو كشور خانة یك قوم یگانھ نیست، بلكھ زیستگاه اقوام متعددي است كھ از حیث منشأ و زبان و منش 
  .اند اند و كرارًا در زمینة رسوم و اخالق و حكومت با یكدیگر خصومت ورزیده و ھنر متفاوت بوده

  قرون ناشناخت -3

یك سلطان  - فغفورھاي با فضیلت -اي اشقھاي میلھشراب و ق - پیدایش فرھنگ - آفرینش در نظر چینیان
  خداناشناس

صدھا و بلكھ ھزارھا سال است كھ تاریخنویسان رسمي آن . اند خوانده» بھشت تاریخگزاران«چین را 
مسلمًا ! اند ھا بر تاریخ افزوده اند و، از این باالتر، خود نیز قصھ كشور ھمة وقایع را ثبت كرده

با این وصف، تاریخنویسان چیني روایات . م در خور اعتماد نیستند ق 766گزارشھاي حوادث پیش از 
رسانند و آنان كھ پارساترند، ھمچون اولیاي دیني خود ما، حتي داستان  م مي ق3000خود را بھ 

ھزار  كو، آدم نخستین، پس از آنكھ ھجده بنابر گزارش اینان، پان! گویند آفرینش جھان را نیز باز مي
در آن حال كھ در این كار بود، . م بھ گیتي شكل بخشد سال ق 229000،2د، توانست در سال رنج كشی

از نفسش ابر و باد، از آوازش تندر، از رگھایش رودھا، از گوشتش زمین، از مویش سبزه و درخت، 
از استخوانش فلزات، و از عرقش باران پدید آمد، و از حشراتي كھ بر بدنش نشستھ بودند، نوع انسان 

  !)گونھ دلیلي براي رد این جھانشناسي رندانھ نداریم البتھ ما ھیچ. (اده شدز

ھزار سال سلطنت كردند و  ھاي چیني، نخستین شاھان چین، كھ پنج تن بودند، ھر یك ھجده بنابر افسانھ
فغفورھاي «پیش از ظھور این . كو را بھ مردماني متمدن مبدل كنند سخت كوشیدند تا شپشھاي پان

خوردند و تنھا  پوشیدند و گوشت خام مي پوست بھ خود مي: زیستند ، مردم ھمچون ددان مي»آسماني
را تنھا مختص » بیخبري«استریندبرگ این . (شناختند و از پدرانشان خبري نداشتند مادران خود را مي

ملكة  م امپراطور آسماني یا فغفور فوشي، بھ یاري ق 2852درست در !) داند پیشینیان یا چینیان نمي
ھوشمند خود، راه و رسم ازدواج، خنیاگري، خطنویسي، نقاشي، ماھیگیري با تور، اھلي كردن 

نونگ را بھ جانشیني برگزید و در  حیوانات، و پرورش كرم ابریشم را بھ قوم خود آموخت و سپس شن
  نونگ نیز  شن. گذشت

مدد  كشاورزي را بھ مرد یاد داد، خیش چوبي را اختراع كرد، بازار و بازرگاني برپا داشت، و، بھ
بھ این ترتیب، افسانھ، كھ اشخاص را بیش از عقاید . بخش، علم پزشكي را بھ وجود آورد گیاھان درمان
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! نسبت داده است آمیز نسلھاي بیشمار را بھ افرادي معدود دھد، پیشرفتھاي رنج مورد تأكید قرار مي
تي، فغفور جنگجو و پرشور چین، كھ شھریاریش صدسالي بیش نپایید، مغناطیس و چرخ  ھوانگ شي

را اختراع كرد، مورخان را رسمًا بھ تاریخنویسي گماشت، اولین عمارات آجري را برپا داشت، 
. جدیدنظر كرداي براي ترصد ستارگان ساخت، تقویم را اصالح كرد، و در تقسیم اراضي ت رصدخانھ

( یو، كھ قرني براریكة حكومت نشست، چنان كاردان بود كھ یك ھزار و ھشتصد سال بعد، كنفوسیوس 
. از او بھ نیكي نام برد و بر انحطاط چین سوگواري كرد) كھ البد از سرسام عصر خود آزرده بود

نبود و این نیرنگ كنفوسیوس، از آنجا كھ براي القاي نكات اخالقي از داستانپردازي رویگردان 
گوید كھ مردم چین، بھ محض دیدن سیماي یو، بھ پارسایي پیشھ  شمرد، بھ ما مي زاھدانھ را جایز مي

ھمچنین . یو در بیرون كاخ خود طبلي نھاد تا دادخواھان، با نواختن آن، او را فراخوانند! گراییدند مي
در اثر كھن . ندرزھایي برآن بنگارنداي نصب كرد تا مردم، براي راھنمایي دولت، ا در آنجا لوحھ

  :چیني، بھ نام كتاب تاریخ، چنین آمده است

فرمانروایي كرد، و شمار سالیان ) ملك میانین(اند كھ یو نیكوكار یكصد سال بر چونگ كوئو  گفتھ
ھمچون آسمان، پرمھر و بخشنده بود و، مانند خدایان خردمند و . رسید  عمرش بھ یكصد و شانزده

زیور،  بي. درخشید و از نزدیك، تابشي چون خورشید داشت از دور بھ سان ابري پرفروغ مي. ھوشیار
رنگ بر تن  اي تیره نھاد و نیمتنھ كالھي زرد بر سرمي. نمود تجمل، شاھوار مي توانگر بود، و بي

و  كاھگل لبة بام او ھموار. شد كشیدند سوار مي كرد و بر ارابة سرخي كھ اسبان سفید آن را مي مي
خوراك اصلي او شوربا بود، و در انتخاب . تیرھاي خانة او نیز آرایشي نداشت. ھایش منظم نبود الیھ

خویشتن . خورد در ظرفي گلین، با قاشقي چوبین عدس مي. برد حبوبات و مواد دیگر سلیقھ بھ كار نمي
بھ چیزھاي نامتداول و  .پوشید تنوع مي نقش و نگار و ساده و بي ھاي بي آراست و جامھ را با گوھر نمي

بھ آوازھاي سبك . گذاشت رویدادھاي غریب رغبت نداشت و بھ آنچھ كمیاب و شگرف بود و قعي نمي
كرد  در تابستان جامة كتاني ساده در بر مي… داد، و بر ارابة او نشان اصالت نقش نشده بود گوش نمي

ز ھمة آنان كھ برچونگ كوئو با این وصف، ا. پوشانید و در زمستان خود را با پوست گوزن مي
  . حكومت كردند، غنیتر و خردمندتر و سالدارتر و محبوبتر بود

وي نمونة فرزندان حقشناش، و قھرماني شكیبا بودكھ . آخرین فرد از فرمانروایان پنجگانھ شوین است
ھو را فرو نشاند، دست بھ اصالح گاھشماري زد، اوزان و مقیاسات را  طغیانھاي رود ھوانگ

كردند، خود را  اي كھ كودكان چیني را با آن تأدیب مي اھنگ ساخت و، با كوتاه كردن طول تازیانھھم
آید، شوین، در اوان پیري، یو،  چنانكھ از روایات چیني برمي. نزد آموزشگران آینده گرامي گردانید

  طغیان  مھندس بزرگ و كاردانترین دستیار خود را كھ، با شكافتن نھ كوه، نھ رودخانھ را از

بنابر روایات مقدس، در » !اگر یو نبود، امروز ما ھمھ ماھي بودیم«: گویند چینیان مي. نشانید تخت مي
ولي او ظرف شراب را بر زمین زد و پیشگویي . عھد شوین شراب برنج كشف و بھ فغفور عرضھ شد

ساز  عید نوشابھپس بھ تب. كرد كھ روزي آن شراب كشوري را از چنگ كشورداري بیرون خواھد كشید
شوین، بر ! پس از او، شراب برنج نوشابة ملي چینیان شد: ولي بیھوده. و تحریم نوشابھ فرمان داد

گزید، سلطنت را در خاندان خود موروثي  خالف شاھان پیشین كھ ھر یك براي خود جانشیني برمي
موروثي بود كھ از آن پس  در سایة سلطنت. را بنیاد گذارد) »متمدن«بھ معني (گردانید و دودمان شیا 

آخرین سلطان این دودمان . ھم ابلھان و ھم مردم میانھ حال و ھم نوابغ بر اریكة سلطنت چین نشستند
ھزار تن چیني در  وي براي سرگرمي خود و ھمسرش اراده فرمود كھ سھ. یھ، بود چي  فغفور ھوسباز،

  !اي سرشار از شراب بجھند و سبكبار جان دھند دریاچھ
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اند، در خور رسیدگي و سنجش  اتي كھ مورخان قدیم چیني دربارة دودمان شیا بھ ما رسانیدهروای
م را سال وقوع  ق2165كنند و  شناسان كسوفي را كھ در این اخبار ذكر شده است تأیید مي ستاره. نیست
  ي یافت شده كھ،در ھونان استخوانھای. اند ولي ناقدان توانا بر محاسبات آنان خرده گرفتھ دانند،  آن مي

ظرفھاي مفرغي . بنابر روایات، بھ فرمانروایان دومین دودمان، یعني دودمان شانگ، تعلق دارند
مگر داستانھایي   ولي جز اینھا مداركي وجود ندارند،. اند اي را نیز بھ این دوره نسبت داده بسیار كھنھ

كھ وویي، یكي از فغفورھاي دودمان ھا آمده است  در افسانھ. كھ لطف آنھا از صحت آنھا بیشتر است
بھ روح عالم باال ناسزا گفت و مقرر داشت كھ یكي از   پس با خدایان در افتاد،. شانگ، خداناشناس بود

روح عالم باال   و چون بر درباري پیروز شد،  درباریان بھ عنوان روح عالم باال با وي شطرنج بازد،
از سر شیطنت، آن   بھ او اھدا كرده بود، از خون انباشت و،انباني چرمین را كھ : را بھ ریشخند گرفت

اي  كنند كھ صاعقھ تاریخگزاراني كھ از تاریخ پرھیزگارترند، روایت مي. را آماج تیر خود قرار داد
  .وویي را بھ ھالكت رسانید

 اي را اختراع كرد، با شرارت باور نكردني خود، دودمان شانگ را بھ كھ قاشقھاي میلھ  چوسین،
شوق بسیار دارم كھ در این . ام كھ قلب آدمي ھفت دھانھ دارد شنیده«: از سخنان اوست. نابودي كشانید
در . ھمسر او، تاكي، نمونة ھرزگي و سنگدلي بود» !كان را مورد آزمایش قرار دھم باره وزیر پي

یكوبي و دست شد، و درباغھاي او مردان و زنان عریان پا آلود برگزار مي دربار او رقصھاي شھوت
ھایي بدیع  تاكي براي فرونشاندن آن بھ شكنجھ گیري پرداختند،  چون مردم بھ خرده. كردند افشاني مي

گیرند یا، روي گودالي آكنده از ذغال   داشت كھ فلز گداختھ در دست طاغیان را وا مي: دست زد
مي كھ قربانیان در گودال آتشین ھنگا. آلود لغزنده بخوابانند و بر آنھا راه روند فروزان، تیرھاي روغن

شورشیان داخلي، و مھاجماني كھ از سرزمین چو . برد افتادند، ملكھ از كباب شدن آنان لذت مي فرو مي
تر  شدند، چوسین را برانداختند و دودمان چو را، كھ از ھمة دودمانھاي سلطنتي چین دیرنده سرازیر مي

ام پاداش، والیات را میان امیران خود تقسیم كردند و بھ آنان فرمانروایان جدید، بھ ن. بود، بنیاد نھادند
اي بزرگ زد ولي ادب  الطوایفي، كھ بھ شاھنشاھي چین لطمھ بھ این ترتیب، عصر ملوك. استقالل دادند

  و فلسفھ را سخت بھ پیش راند، آغاز

زیستي   م زمینةنوآمدگان، از طریق ازدواج، با خاندانھاي كھن درآمیختند، و این آمیزش كم ك. شد
  .مناسبي براي نخستین تمدن تاریخي خاور دور فراھم آورد

  نخستین تمدن چیني -4

تغزالت - فرھنگ و ھرج و مرج-كشمكش عرف و قانون- یك وزیر توانا- الطوایفي چین عصر ملوك
  »ھا كتاب چكامھ«عشقي از 

الطوایفي، كھ تقریبًا تا ھزار سال مسیر نظام سیاسي چین را تعیین كرد، بھ دست  حكومت ملوك
در این اجتماعات، اقویا . جھانگشایان پدید نیامد، بلكھ از اجتماعات فالحتي كھنسال نشئت گرفت

كردند و براي دفاع مزارع خود در مقابل وحشیان  تدریجًا ضعفا را در قدرت خود مستحیل مي
ھر یك از این امارتھا، . آوردند شدند و امارتي بھ وجود مي یرامون، با قبول رھبري مشترك، متحد ميپ

. گرفت كھ روزگاري از یك ھزار و ھفتصد تجاوز كردند، معموال یك شھر و حومة آن را در بر مي
خطر ساخت، و حومھ را حصارھایي كوتاھتر از  شھر را بارویي استوار از مزارع اطراف جدا مي

پس، شمارة امارتھا، كھ شامل ناحیة كنوني ھونان و . شھرھا بتدریج بھ ھم پیوستند. كرد ھجوم حفظ مي
از آن میان، امارات چي و چین . تا پنجاه و پنج كاھش یافت  سي و شانتونگ بود، سي و شن منطقة شان
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فراھم آورد، و امارت اي براي نظام اجتماعي سراسر كشور  امارت چي شالوده. اھمیت بیشتري داشتند
را بھ ھمة آن  ، »چین»  اي تأسیس كرد و نام خود، یگانھ چین سرزمینھاي دیگر را فتح و شاھنشاھي 

  .شناسند آن كشور را بھ ھمین نام مي  امروز تقریبًا تمام مردم جھان، جز خود چینیان،. سرزمینھا داد

ي داشت، كوان چونگ، رایزن ھوان، یكي از مردان برجستة امارت چي كھ در سازمانپردازي نبوغ
كردند، كوان بھ یاري  در بادي امر كھ ھوان و برادرش براي ربودن حكومت رقابت مي. امیر چي بود

. و نزدیك بود كھ ھوان بھ دست كوان چونگ بھ قتل رسد  برادر ھوان برخاست و بھ جنگ ھوان رفت،
كوان . سارت درآورد، وزیراعظم خود گردانیدكھ بھ ا  اما سرانجام ھوان پیروز شد و كوان چونگ را،

چونگ ھم براي بسط سیطرة خداوندگار خود دستور داد كھ در ساختن ابزارھا وسالحھا، بھ جاي 
سپس، بھ امید آنكھ بینوایان را . مفرغ، آھن بھ كار برند و آھن و نمك را بھ انحصار حكومت درآورند

در . در خور دھد، بر پول و ماھي و نمك مالیات بست دریابد و خردمندان و كاردانان را پاداشھایي
طي وزارت طوالني او، امارت چي بھ صورت دولتي آراستھ درآمد، داراي دستگاه اداري منظم و 

كنفوسیوس، كھ در مقام ستایش سیاست بازان . فرھنگي درخشان شد، و پول آن ثبات و اعتبار یافت
مردم ھمواره از مواھب او   از دیر باز،«: ھ استكوتھ سخن بود، دربارة كوان چونگ چنین گفت

ھاي جامة خود را در  اگر كوان چونگ نبود، ما اكنون موھایي ژولیده داشتیم و تكمھ. اند برخوردار شده
   »!دوختیم ميسمت چپ 

  الطوایف آداب اشرافي ریشھ دوانید، و رسوم و تشریفات و افتخارات آرام در دربارھاي ملوك

قانونگذاري آغاز شد، و . آرام در زندگي طبقات باالي جامعھ چنان اھمیت یافتند كھ جاي دین را گرفتند
كھ از قوانین حمایت  بر اثر آن، كشمكش شدیدي میان مردم، كھ ھواخواه عرف بودند، و حكومت،

بھ وضع قانون پرداختند، ) م ق 512، 535(چون امارت چنگ و امارت چین . رفتكرد، در گ مي
و براستي دیري نگذشت كھ  –آور و برانگیزندة خشم االھي شمردند  رعایا این كار آنھا را وحشت

قانونگذاران بر : البتھ قوانین وضعي با مصالح اشراف موافق بود! پایتخت چنگ در آتش ویران شد
آنان را مشمول قوانین ندانستند، و بھ آنان   توانند ناظم رفتار خود باشند، ھ اشراف مياساس این فرض ك

ژاپن افتاد، » ساموراي«اي كھ بعدًا مقبول طبقة  اجازه دادند كھ در صورت ارتكاب جنایت بھ شیوه
 مردم متعارف زبان اعتراض بھ امتیازات اشرافي گشودند و مدعي شدند كھ آنان ھم. انتحار كنند

 -پرستان آتني پس، در صدد برآمدند كھ بھ رھبري كساني ھمپایة میھن. توانند ناظم رفتار خود باشند مي
 –عرف و قانون  –دو نیروي مخالف  سرانجام، . از بیداد قانون برھند –ھارمودیوس و اریستو گیتون 

ھمچنان در قلمرو حكومت قانون تنھا بر امور مھم اجتماعي شمول یافت و امور جزئي . سازش كردند
  .عرف بر قانون غالب آمد گیرد،  اما چون امور جزئي بیشتر زندگي انساني را در بر مي. عرف ماند

، كھ آن را سھوًا بھ چوكونگ وزیر اعظم و »قوانین چو«یا » چولي«بر اثر توسعة سازمان جامعھ، 
محصول آغاز دودمان چو چولي بھ احتمال بسیار . دھند، تنظیم شد عموي دومین امیر چو نسبت مي

مطابق . نیست، بلكھ بھ پایان آن عصر تعلق دارد و از افكار كنفوسیوس و منسیوس نیز متأثر شده است
این قوانین، كھ مدت دو ھزار سال آیین كشورداري چینیان بھ شمار رفتھ است، دولت مركب است از 

، )بغپور یا فغفور(و فرزند خدا امپراطور بھ عنوان نایب . امپراطور و اشراف و مردم و وزیران
گروھي از نسل اشراف پیشین ھستند و گروھي بھ : اشراف بر دو بخشند. كند براساس تقوا حكومت مي

واحد زندگي اجتماعي خانواده است، و ریاست ھر . یافتند بركت تعلیم و تربیت بدان پایگاه راه مي
ور شوند،  شتكاري كنند، از حقوق مدني بھرهشناسي ك مردم باید با وظیفھ. خانواده برعھدة پدر است

وزیران شش تن ھستند، و امور دربار، رفاه مردم، تأھل جوانان، . ولي در امور عمومي دخالتي ننمایند
. كنند اصول و فروع دین، تدارك و ادارة جنگ، برقراري عدالت، و خدمات عمومي را كفالت مي
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ودند، از تجارب رھبراني كھ عمال قدرت را در كف نم محتمال قوانین چو، كھ در حد خود كامل مي
گیر چون افالطون  شناختند، صادر نشده، بلكھ از ذھن متفكري كناره داشتند و مردم واقعي را مي

  . تراویده است

الطوایفي چین آكنده از  كند، تاریخ عصرملوك از آنجا كھ فساد حتي در كاملترین قوانین رخنھ مي
یافت، از  ھمچنانكھ ثروت افزایش مي. اه مورد تصفیھ و اصالح قرار گرفتندشرارتھایي است كھ گاه گ

كشانید، و از سوي دیگر، خنیاگران و  خواھي اشراف را بھ انحطاط مي اعتدالي و تجمل یك سو، بي
وحشیان . آمدند گرد مي) لویانگ(آدمكشان و درباریان و فیلسوفان در دربارھا، و عاقبت در پایتخت 

جنگ، در آغاز براي . كردند شكستند و بھ والیت حملھ مي ال بھ چند سال مرزھا را ميگرسنھ چند س
نخست تفریح خاص اشراف بود، سپس ، بھ صورت . دفاع و سپس براي تجاوز، ضرورت یافت

آنگاه دھھا ھزار سر از تن جدا شدند و، در زماني . ، بھ ھمة مردم سرایت كرد»رقابت در خونریزي«
دارتر  دكي بیشتر است، سي و شش پادشاه بھ قتل رسیدند، پس ھرج و مرج دامنھكھ از دو قرن ان

  .گردید، و حكیمان بھ نومیدي افتادند

  برزگران گاھي براي. گذشت اما حیات ھمچنان با گامھاي سنگین از این موانع كھنسال مي

. درویدند كاشتند و مي خود، و معموال براي تیولداراني كھ ھم صاحب زمین و ھم مالك رعایا بودند، مي
حكومت، كھ سازماني مركب از تیولداران بود و . تا پایان كار این دودمان، رعایا گردن نیفراختند

داشت و، بھ وسیلة  بندرت صورتي متمركز داشت، براي كارھاي عمومي، مردم را بھ بیكاري وا مي
در كشتكاري و درختكاري بھ كارگزاران حكومتي . كرد ھاي طوالني، كشتزارھا را آبیاري مي ترعھ

در بسیاري از . گرفتند پرداختند و ھمة مراحل تھیة ابریشم را زیر نظارت مي راھنمایي مردم مي
بازرگاني داخلي در شھرھا . والیات، ماھیگیري و استخراج كانھاي نمك در انحصار حكومت بود

اینان كفش چرمین و : ندبھ صورت یك طبقة مرفھ درآمد) »بورژوازي«(رونق داشت، و سوداگران 
شدند، و در رودھا  پوشیدند، در خشكي برگاري و ارابھ سوار مي بافت یا ابریشیمن مي ھاي خانھ جامھ

جستند، و در  زیستند، از میز و صندلي بھره مي ھاي خوش ساخت مي نشستند، در خانھ بر زورق مي
طح زندگي اینان از سطح زندگي احتماال س. خوردند ھا و بشقابھاي سفالین مزین خوراك مي كاسھ

  .معاصرانشان در یونان عصر سولون یا روم عصر نوما باالتر بود

در بحبوبة این پریشاني و آشوب، حیات عقلي چین شوري عظیم داشت، و از این رو مورخان 
در ھمین دورة بیساماني . توانند مظاھر جامعة چیني را در چارچوبي یگانھ توجیھ كنند بدشواري مي

حیاتي كھ تازه بھ بركت تولید و سازمان . ت كھ شالودة زبان و ادب و فلسفھ و ھنر چیني ریختھ شداس
اقتصادي سرو سامان یافتھ بود، با فرھنگي كھ ھنوز بر اثر بیداد سنتھاي نیرومند و حكومت فغفوري 

در ھر یك . ردمتحجر نشده بود آمیخت و زمینة اجتماعي خالقترین دورة تاریخ فكري چین را فراھم آو
گري را  گران چرخھاي كوزه سرودند، كوزه از دربارھا، و در ھزاران شھر و ده، شاعران شعر مي

آفریدند،  البال خطوط زیبا مي ساختند، دبیران فارغ گران ظرفھاي با شكوه مي گردانیدند، ریختھ مي
نقصھاي انسانھا و انحطاط  آموختند، و فیلسوفان از گرایان حیل عقلي را بھ دانشجویان مشتاق مي جدل

  .بردند دولتھا رنج مي

در بخشھاي بعد، ھنر و زبان چیني را در عصر كمال آنھا بررسي خواھیم كرد، ولي شعر و فلسفة 
بیشتر . دھیم، زیرا عصر عظمت آنھا ھمین عصر است چیني را در ھمین مقام مورد بحث قرار مي
ھایي  اند، و آنچھ برجاي مانده است نمونھ اند، از میان رفتھ شعرھایي كھ پیش از كنفوسیوس سروده شده

ھا گرد  است از اشعار سنگین و پروقاري كھ بھ انتخاب كنفوسیوس، در شي چینگ یا كتاب چكامھ
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رسد، و  قدمت بعضي بھ عصر دودمان شانگ مي: اند این اشعار در طي ھزار سال سروده شده. اند آمده
اند،  اب راه یافتھسیصد و پنجاه چكامھ كھ در این كت. برخي عمري كوتاه دارند و با فیثاغورس ھمزمانند

ناپذیر و صورتسازیھایي زباندار، فضیلت دین و سختیھاي جنگ و شوق عشق را  با ایجازي ترجمھ
پیش بھ ماتم ابدي سربازاني كھ از خانمان خود دور افتاده و بیھوده بھ سوي مرگ . دھند نمایش مي

  :روند، گوش فرا دھید مي

  چھ آزادند غازھاي وحشي بر بالھاي خود،

  !یابند آرامشي در درختان انبوه یو ميو چھ 

  گذاریم، آرام، كھ در خدمت سلطان عمر مي ولي ما رنجبران بي

  

  .حتي مجال آن نداریم كھ ارزن یا برنج خود را بكاریم

  گاه كسان ما چیست؟ تكیھ

  !اي آسمان دور دست نیلگون

  …پذیرند؟ اینھا ھمھ كي پایان مي

  چھ برگي ارغواني نگشتھ است؟

  مرد از زنش نگسیختھ است؟كدام 

  .باید بھ ما سربازان ترحم كرد

  آخر مگر ما انسان نیستیم؟

ھا بھ  شماریم، باز در كتاب چكامھ با آنكھ ما، از سرجھل، این عصر را عصر طفولیت و بربریت مي
قروني كھ سخت مایة  -در یكي از اشعار این قرون مدفون. خوریم شعرھاي عاشقانة بسیار لطیف برمي

گویي در زیر آسمان ھیچ  - شنویم فریاد شكایت جوانان ھنجارشكن را مي -رت كنفوسیوس بودندحس
  :تر از ھنجار شكني نیست چیز كھنھ

  :خواھم عزیزم، از تو مي

  مزرعة كوچك مرا ترك كن،

  .ھاي بید مرا مشكن و شاخھ

  دارم؛ مپندار كھ من آنھا را گرامي مي
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  .از آن ترسانم كھ پدرم بھ خشم افتد

  :گوید نشاند و مي حبت، شوق و شور را فرو ميم

  .باید از دستور پدر فرمان برد

  :خواھم عزیزم، از تو مي

  از دیوار من این سو مجھ،

  .ھاي توت مرا مشكن و شاخھ

  مپندار كھ من از شكست آنھا ترسانم؛

  .از آن ترسانم كھ مبادا برادرم غضب كند

  :گوید نشاند و مي محبت، شوق و شور را فرو مي

  .باید از امر برادر فرمان برد

  خواھم،  عزیزم، از تو مي

  بھ باغ دزدانھ میا،

  .و درختان صندل مرا مشكن

  مپندار كھ من بدانھا اعتنا دارم،

  .ترسم اوه، من از بدگویي مردم مي

  اگر عاشقان بھ راه دلخواه خود روند،

  ھمسایگان چھ خواھند گفت؟ 

  بلكھ كاملتر ترجمھ شده است، دیرندگي و كھنگي عواطفشعر دیگري كھ كاملتر ساختھ شده، یا 

  :گرداند بشري را بر ما آشكار مي

  رود، شكوه بامدادي بر فراز سرم باال مي

  .گلھاي رنگ پریدة سفید و ارغواني، آبي و سرخ

  .من بیقرارم
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  در علفھاي پژمرده چیزي تكان خود؛

  .پنداشتم صداي پاي اوست كھ بھ گوشم رسید

  .كرد سپس ملخي صدا

  .چون ماه نو پدیدار شد، از تپھ باال رفتم

  :رسد دیدمش كھ از راه جنوبي سر مي

  . قلبم سبكبار شد

  فیلسوفان پیش از كنفوسیوس -5

  تنگ شي یا سقراط چین  –عصر روشنفكري چین  -» یین«و » یانگ« - »كتاب تحوالت«

ھا از دانش و امكانات ما پیشي در ھمة اعصار كنجكاوي ما انسان. محصول بارز این دوره فلسفھ است
این ھم از عظمت انسان  -گرفتھ است، و آرمانھاي ما براي رفتار انساني راھي نپیمودني برگزیده

آن كس كھ از شھرت چشم پوشد، بھ غم «: دھد بینیم كھ ندا مي م یوتزه را مي ق1250در . كاھد نمي
نغز و پرمغز، كھ در آن زمان نیز كھنھ بود،  این سخن! و خوشا آن كس كھ نام در تاریخ ندارد -» نیفتد

  . دانند آموزنده است بازاني كھ فرجام تلخ آوازه و شكوه را نمي ھنوز براي زبان

ھمچنان كھ ھند برترین زادگاه فلسفة اولي و دین . پرور بوده است از زمان یوتزه تاكنون، چین فیلسوف
توان گفت كھ در چین، تنھا اثر مھمي  مي. ي استاست، چین واالترین موطن فلسفة انساني یا غیراالھ

دربارة این سند عجیب، كھ . كھ در فلسفة اولي فراھم آمده است اي چینگ یا كتاب تحوالت است
اند كھ یكي از بنیادگذاران دودمان چو، بھ نام ون وانگ، در  سرفصل تاریخ فكر چیني است، چنین گفتھ

بنابر روایات، . اي، فوشي، بھره جستھ است افكار فغفور افسانھزندان آن را پرداختھ و در این كار از 
مرموز كھ در فلسفة اوالي چین نوامیس و عناصر طبیعت را نمایش » سھ خطي« - فوشي ھشت كوا

شوند، یا  اند و نمایندة یانگ یا اصل نرین شمرده مي ھا یا پیوستھ»سھ خطي«. را ابداع كرد - دھند مي
در این دو گانگي معنوي، یانگ اصل فلكي مثبت و فعال و مولد . یا اصل مادیناند و نمایندة یین  شكستھ

. نور و گرمي و زندگي است، و یین اصل فلكي منفي و منفعل و مظھر ظلمت و سردي و مرگ است
ھا را دو برابر كرد و تركیبات خطھاي پیوستھ و شكستھ را بھ شصت و چھار »خطي سھ«وانگ  ون

  ھر یك . نام خود را جاویدان ساخت و سر میلیونھا چیني را بھ دوار انداخترسانید و بھ این شیوه 

  

از این خطھا با یكي از قوانین طبیعت مطابقت دارد، و ھمة تحوالت تاریخ و معرفت زادة تغییرات و 
سر، درشصت و چھار شیانگ یا مثال،  معرفت، سربھ. روند تأثیرات متقابل این تركیبات بھ شمار مي

توان بھ تقابل و اتحاد  اند، مكتوم است، و تمام واقعیت را مي ھا ممثل شده» سھ خطي«یلة كھ بھ وس
چینیان كتاب تحوالت را وسیلة غیبگویي و مھمترین . تحویل كرد - یانگ و یین - عناصر دوگانة گیتي

بیعت بر آن بودند كھ اگر كسي تركیب خطھا را دریابد، بر ھمة قوانین ط. دانستند اثر عتیق خود مي
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. كنفوسیوس این كتاب را مدون كرد و با تفاسیر خود آراست و برترین كتاب شمرد. دست خواھد یافت
  . آرزو داشت كھ، براي تأملي در آن كتاب، فراغتي پنجاه سالھ یابد

این كتاب عجیب، با آنكھ با مزاج عیبجوي چینیان سازگار است، با روح مثبت و عملي چیني 
اما از فیلسوفان پیش از . خوریم رویم، بھ فیلسوف برمي اریخ چین بھ عقب ميھر چھ در ت. سازد نمي

م، چین ھمانند ھند و ایران و  در قرنھاي ششم و پنجم ق. الئوتزه جز نام یا مطالبي گسیختھ نمانده است
روشنفكري در چین نیز . یھودستان و یونان، نوابغ درخشاني بھ عرصة فلسفھ و ادب عرضھ داشت

جنگھا و ھرج و مرجھا راه پیشرفت فكر را گشودند؛ شھرنشینان، . نان، سرآغاز این عصربودمانند یو
پس، از میان مردم آموزگاراني . براي فراگرفتن ھنرھاي فكري، جویاي آموزگاراني ورزیده شدند

اي لغزان استوار است، و اخالق امري نسبي، و  برخاستند و بزودي دریافتند كھ االھیات بر پایھ
صاحبان اقتدار، كھ پاسخ . ساختند ھاي فاضلھ مي پس، ناچار در خیال مدینھ. مت پرنقصان استحكو

یافتند، برخي از آنان را بھ ھالكت  گفتن بھ سؤاالت آموزگاران مردم را دشوارتر از كشتن آنان مي
در روایت آمده است كھ كنفوسیوس، ھنگامي كھ در امیرنشین لو وزیر جرایم بود، . رساندند

قدرت آن داشت كھ جماعات كثیري از «احبمنصب آشوبگري را بھ مرگ محكوم كرد، زیرا وي ص
افتاد و انحرافھا را نیكو  ھاي او بسھولت در توده مؤثر مي مباحثھ. مردم را بھ دور خود جمع كند

ما سو» .گردانید اعتبار مي نمود، سفسطة او چنان نیرومند بود كھ مفھوم مقبول حق و باطل را بي مي
باشد كھ راست . نویسان آن را باور ندارند كند، ولي برخي دیگر از تاریخ ین این واقعھ را تأیید مي چي

  .نباشد

شي بود كھ، در اوان جواني كنفوسیوس، از جانب امیر چنگ  نامدارترین این سركشان فلسفي تنگ
كرد و بھ مجادالت  یم مياصل نسبیت حق و باطل را تعل«شي  تزه، تنگ یھ بنا بر كتاب لي. اعدام شد

دشمنانش بدو تھمت بستند كھ اگر وي را امید پاداش باشد، حاضر است كھ » .پرداخت ناپذیر مي پایان
وي مھارت خود را بھ . در یك روز امري را ثابت كند و در روز دیگر نقیض آن را بھ اثبات رساند

. كرد بركنار از ھر قیدي كاسبي مي داشت و كساني كھ گرفتار دادرسیھاي دادگاھھا بودند، عرضھ مي
  : گوید یك مورخ مخالف، داستان شیریني دربارة او مي

مردي دیگر جسد را از آب برگرفت و، در . شي مردي توانگر در رود وي غرق شد در زادگاه تنگ
  خانوادة مرده از . ازاي كار خود، از خانوادة مرده پولي گزاف خواست

دست نگاه دارید، ھیچ خانوادة دیگر براي آن جسد «: بدانان گفت سوفسطایي. شي یاري جستند تنگ
نگران   آنگاه، مردي كھ جسد را در اختیار داشت،. اندرز او را بھ كار بستند» .پول نخواھد پرداخت

دست «: سوفسطایي بھ او نیز ھمان اندرز را داد. شي رجوع كرد شد و براي راھنمایي بھ تنگ
  ».جسد را نزد دیگري بھ دست آورندتوانند  آنان نمي: نگھدار

لیكن این قوانین از مقتضیات حكومت چنگ برتر . كیفرشناسي فراھم آورد  شي قوانیني در زمینة تنگ
فرمان داد كھ   نوشت خرسند نبود، وزیر اعظم چون از مقاالتي كھ تنگاشي در انتقاد حكومت مي. بود

وزیر اعظم او را از . د بھ پخش مقاالتش پرداختپس تنگ خو. از پخش مقاالت او بین مردم جلوگیرند
كرد و  ناگزیر تنگ از آن پس مقاالت خود را در میان مقاالت دیگران پنھان مي. این كار برحذر داشت

  .سرانجام، حكومت با بریدن سرش بھ غایلھ پایان داد. رسانید  بھ این شیوه بھ خوانندگان مي

  استاد كھن -6
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 -مدینة فاضلة روسو و اخالق مسیحي - سخافت قوانین -الئوتزه دربارة روشنفكراننظر  -تائو -الئوتزه
  مالقات الئوتزه و كنفوسیوس -تصویر یك خردمند

وي بھ حكمت سكوت . الئوتزه، كھ بزرگترین فیلسوف پیش از كنفوسیوس است، از تنگشي عاقلتر بود
ین، مورخ  سوماچي. د تردید استھر چند كھ اساسًا وجود او مور - وقوف داشت و عمر بسیار كرد

كتابداري . جست دھد كھ الئوتزه ھمواره از فرومایگي سیاست بازان بیزاري مي چیني، خبر مي
كتابخانة سلطنتي چو را، كھ شغل او بود، خوش نداشت و درصدد برآمد كھ چین را ترك گوید و در 

حال كھ «: شي مرزدار بدو گفت ھنگامي كھ بھ مرز رسید، یین«. اي دورافتاده گوشھ گیرد بیغولھ
الئوتزه كتابي در دو بخش، تائو و » .خواھي كناره بگیري، التماس دارم كھ كتابي براي من بنویسي مي

» .داند كھ در كجا درگذشت سپس آواره شد، و كسي نمي. تھ، مشتمل بر بیش از پنج ھزار كلمھ نگاشت
آنچھ از او مانده . اند و را ھشتاد و ھفت ذكر كردهدانند، عمر ا روایت گذاران، كھ خود را عالم كل مي

واژة الئوتزه اسم خاص . ولي شاید ھیچ یك از این دو واقعًا بدو متعلق نباشد. است نام و كتاب اوست
در اخبار آمده است كھ نام حقیقي او لي، بھ . »استاد كھن«نیست، بلكھ وصف یا نعتي است بھ معني 

اند، مورد قبول ھمة محققان نیست، و بر سر آن  ھ بھ او نسبت دادهكتابي نیز ك. است» آلو«معني 
  كتاب «چینگ، یعني   آنچھ ھمھ برآنند این است كھ تائوتھ .استمناقشات بسیار در گرفتھ 

بنابر نظر محققان چیني، . ذھب تائو یا فلسفة تائویي استمأخذ و مھمترین متن م» صراط و فضیلت
فلسفة تائویي مدتھا پیش از الئوتزه وجود داشتھ و پس از او نیز مدافعان بزرگ یافتھ و فقط از زمان 

مفاھیم این كتاب از گیراترین مفاھیم . الئوتزه بھ صورت دین اقلیت بزرگي از چینیان درآمده است
  . شود یت مؤلف آن امري درجھ دوم محسوب ميتاریخ اندیشھ است و ھو

است و گاھي در معني راه طبیعت و گاھي در معني راھي كھ پیروان این فلسفھ » راه«تائو بھ معني 
اما در اصل راه اندیشیدن یا بلكھ راه . رود اند، بھ كار مي براي زندگاني مقرون بھ خرد برگزیده

آید و، بیش  مایھ است و فقط درمباحثات بھ كار مي ر امري كمدر نظر تائو گرایان، تفك. نیندیشیدن است
براي یافتن راه زندگي باید بھ طرد عقل و تفكر، و اختیار . رساند از سود خود، بھ زندگي زیان مي

دانش، فضیلت نیست، . گیري و سادگي و استغراق در طبیعت پرداخت حیاتي محقر و مقرون بھ گوشھ
دانش از خرد بھ . ختنیھا وسعت گرفتھ است، برشمار اراذل افزوده استبلكھ برعكس ھرچھ دامنة آمو

بدترین . دور است، و میان یك خردمند عارف و یك دانشمند روشنفكر، تفاوت از زمین تا آسمان است
اینان، در سایة پنداشتھاي خود، جریانھاي . توان تصور كرد، حكومت فیلسوفان است حكومتي كھ مي

براستي توانایي آنان در پندارسازي و . دارند یي مسخ و منكسر عرضھ ميطبیعت را بھ صورتھا
  .دھد آوري، صرفًا از ناتواني ایشان در عرصة كردار خبر مي سخن

چون از آموختن چشم پوشیم، … كنند، و اصحاب بحث، كاردان نیستند آنان كھ كاردانند بحث نمي
وش دور، و صاحبان دانش را از عمل عارف ھمواره مردم را از دانش و ھ… شویم گزند مي بي

پیشینیان، كھ در یافتن تائو توانا بودند، قصد آن نداشتند كھ فكر مردم را روشن … دارد برحذر مي
. دشواري كار حكومت از زیادتي دانش است… گردانند، بلكھ خواھان حفظ سادگي و ناآگاھي بودند

یانھ است، و آن كس كھ چنین نكند، مایة كسي كھ بكوشد تا با دانش خود حكومت كند، در حكم تاز
  .بركت است

خواھد جامعھ را انتظامي  اندیشد و مي اندازد، زیرا در قالب قوانین مي روشنفكر دولت را بھ خطر مي
دلي  ساده. برند یابد كھ قوانین، آزادي و شور حیاتي اعضاي جامعھ را از میان مي در نمي. ھندسي بخشد

د لذت و نشئة كار مقرون بھ آزادي را دریافتھ است، اگر بھ قدرت كھ در آزمایشھاي شخصي خو
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داند كھ قانون چیزي خطرناك است و، بیش از  برسد، براي جامعھ خطري كمتر دارد، زیرا نیك مي
كند و،  اینچنین فرمانروا، ھر چھ بتواند، كمتر در زندگي مردم دخالت مي. رساند فایدة خود، ضرر مي

دھد، بلكھ آنان را بھ حیاتي متعارف و  انھا را بھ تكلف و پیچیدگي سوق نميدر جریان رھبري، انس
كشاند و حتي كتابت را كاري  كند، مي تصنع و سالم طبیعت سیر مي پیرایھ، كھ مطابق جریان بي بي

ھاي  در وضعي این گونھ است كھ انگیزه. گذارد شمارد و كنار مي اھریمني و مایة پریشیدگي مي
  اند، خود بھ  كھ در كالبد مقررات مقید نشده - نان و عشقشوق  - اقتصادي

افزایند، خواھد كاست؛ از  در نتیجھ، از شمار نوآوریھا، كھ بر ثروت زرداران و قدرت زورمندان مي
كتابت و قانونھاي وضعي و صناعت اثري نخواھد ماند و داد و ستد تنھا بھ صورتي كھ در روستاھا 

  .دجریان دارد، برقرار خواھد ش

ھرچھ ابزارھایي كھ بر منافع مردم . در قلمرو مملكت، افزایش نواھي مایة افزایش فقر مردم است
ھر چھ . افزایند افزوني گیرند، دامنة ھرج ومرج درمیان طوایف و دولت گسترش بیشتر یابد مي

گذاري ھرچھ قانون. ھاي غریب بیشتري بھ میان آیند تر گردد، حیلھ ورزي یا كار یدي ماھرانھ دست
ھیچ «: بیشتر بھ پیش تازد، دزدان و راھزنان فراوانتر شوند، از این رھگذر است كھ عارف گفتھ است

كار نخواھم كرد، و مردم خود بھ خود دگرگوني خواھند پذیرفت؛ آرامش را بر خواھم گزید، و مردم 
نیازي خواھند  يبھ خود رنجي نخواھم داد، و مردم بھ خودي خود ب. خود بھ راه صالح خواھند رفت

  …»یافت؛ جاه جویي نخواھم نمود، و مردم خود بھ سادگي ابتدایي خواھند رسید

در یك دولت كوچك كم جمعیت، اگر فردي بھ قدرت ده یا صد مرد باشد، بھ فتواي من، نباید او را بھ «
ردانند؛ و با شمارند، از آن روي نگ خواھم كھ مردم با آنكھ مرگ را اندوھبار مي چنان مي. كار گماشت

ھاي چرمین و سالحھاي تیز دارند، آنھا  آنكھ زورق و كالسكھ دارند، پا در آنھا نگذارند؛ و با آنكھ جامھ
] باید خوراك  .سرگیرنددار را از  دارم كھ استعمال ریسمانھاي گره مردم را وا مي. را بھ كار نبرند

خود را آسایشگاه، و راه و [ محقر] خود را زیبا، منازل [ سادة] خود را شیرین، لباس [ ناخوشایند
باید دولت ھمسایھ در حد رؤیت ما باشد و صداي طیور . رسم معمولي خود را سرچشمة خوشي بدانند

خواھم داشت كھ تا گاه پیري، بلكھ تا دم با این وصف، مردم را وا . خانگي و سگھاي آنان بھ ما رسد
  » .مرگ، با ھمسایگان آمیزش نكنند

استاد كھن، طبیعت را از تمدن . جوید، چیست باید دید طبیعتي كھ الئوتزه براي رھنموني خود مي
نام گرفتھ » عصر افكار جدید«كند، و این ھمان كاري است كھ روسو در عصري كھ  یكسره تفكیك مي
مراد الئوتزه از طبیعت تكاپوي طبیعي است، جریان آرام حوادثي است كھ با سنتھا . است، كرده است

است كھ از ھر رود و صخره و » راه«سازگارند، نظام پرشكوه فصول و آسمان است، ھمانا تائو یا 
تشخص و در عین حال بخردانھ كھ بر موجودات استیال  آید، ناموسي است بیطرف و بي اي برمي ستاره

. خواھند با خرد و آرامش بھ سر برند، پرھیزناپذیر است د و رعایت آن، براي مردمي كھ ميورز مي
دارد  الئوتزه اعالم مي. تائو دو وجھ دارد، تائوي گیتي یا ناموس اشیا، و تائوي حیات یا ناموس رفتار

خود، جزئي از  كھ این ھر دو تائو در واقع یكي بیش نیستند، و حیات انساني، با آھنگ پایدار و موزون
تائوي كیھاني ھمانا وحدت ھمة قوانین طبیعت و بھ منزلة ذات واقعیت یا، بھ . آھنگ عالم است

ھاي طبیعت در این تائوي كیھاني جایي  ھمة صورتھا یا جلوه. اصطالح اسپینوزا، جوھر ھستي است
  دارند و ھمة 

مفھومي  -برابر است با مفھوم مطلق ھگلتائوي الئوتزه . آیند تكثرات و تناقضات پدیدار در آن گرد مي
  .اند كھ ھمة جزئیات در آن مستھلك شده
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. گوید كھ طبیعت، در عصرھاي پیشین، انسان و حیات را ساده و برخوردار از آرامش گردانید الئو مي
اما انسانھا، بر اثر دستیابي بر دانش، زندگي را با ابداعات و . در آن زمان، جھان شاد و فرخنده بود

اختراعات خود پیچیده ساختند، عصمت فكري و اخالقي را از كف دادند، از كشتزارھا بھ شھرھا 
از آن . پس نكبتھاي انساني و اشكھاي فیلسوفان آغاز شد. نویسي زدند روي آوردند، و دست بھ كتاب

 - نآور و شورباي قانون و تمد از این بازار آشفتة تباھي - پس، مرد خردمند از آشفتگي اجتماعي
. كار، در دامان طبیعت آرمید ه گریخت و، دور از شھر و كتاب و كارگزاران پولجو و مصلحان بیھود

و راز خرد و قناعت در این است كھ، مانند رواقیان، . سعادت پایدار انساني در خرد و قناعت است
رایز و عواطف ما منقاد طبیعت شویم، عقل و تدبیر را یكسره بھ دور رانیم، بھ فتاوي طبیعت، كھ در غ

شاید . شوند، با اعتماد گردن نھیم، و از راه و رسم خاموش طبیعت با فروتني پیروي كنیم منعكس مي
  :تر نباشد ھیچ سخني از این خردمندانھ

كار خود را . آیند و مالك چیزي نیستند بھ وجود مي. در طبیعت ھمة چیزھا بھ خاموشي در كار است
. گیرند بینیم كھ آرام مي كنند و آنگاه مي تفاوت، كار خود را مي مة چیزھا، بيھ. كنند و ادعایي ندارند مي

نتیجة رجعت بھ اصل، آرامش . گردند ھر یك از آنھا، چون بھ ذروة كمال رسند، بھ اصل خود باز مي
  .این رجعت، قانوني جاویدان است، و دریافت این قانون، خرد است. است و تحقق سرنوشت

اگر . تي فلسفي، و اجتناب از دخالت در جریان طبیعي امور، آیت خردمندان استسكون، نوعي بیحرك
ھر كس باید در اجراي وظایف فردي خود . دولت بھ ھرج و مرج افتد، اصالح آن كاري شایستھ نیست

گیري و آرامشجویي  بكوشد، و اگر مانع و مقاومتي پیش آید، شیوة خردمندانھ، نھ ستیزه، بلكھ گوشھ
انفعال بمراتب بیش از . زادة تسلیم و شكیبایي است -اگر اساسًا مطمح نظر باشد -روزياست، و پی

  :سخن الئوتزه در این مقام لحني مسیحیایي دارد. فعل، پیروزي آفرین است

گزند را با مھرباني تالفي … اگر ستیزه نكنید، ھیچ كس در جھان نخواھد توانست با شما ستیزه كند،
بھ این . كنم كنم و بھ آنان كھ نیكوكار نیستند، نیز نیكي مي كوكارند، نیكي ميبھ كساني كھ نی… كنید

نسبت بھ كساني كھ اخالص دارند مخلصم، و نسبت بھ آنان كھ . شوند شیوه، ھمھ بھ نیكي كشانیده مي
نرمترین چیزھاي جھان … شوند بھ این شیوه، ھمھ بھ اخالص كشانیده مي. اخالص ندارند نیز مخلصم

در جھان چیزي مالیمتر یا كم نیروتر از … آیند شكند و بر آنھا غالب مي رین اشیا را درھم ميت درشت
با این وصف، براي حملھ بر اشیایي كھ قدرت و استحكام دارند، چیزي تواناتر از آب وجود . آب نیست

   .ندارد

وجھ مشخص فلسفة . دارد» انسان خردمند«ھمة این اصول مؤدي بھ تصوري است كھ الئو از مفھوم 
. پردازد تا بھ خیر برد و بیشتر بھ خرد مي چیني این است كھ بھ جاي پارسایان از خردمندان نام مي

است كھ، گرچھ انسان آرماني چینیان زاھد متقي نیست، بلكھ موجود پختھ و آرمیده است، انساني 
. سكوت آغاز خرد است. برد تواند در جھان مقامي شامخ بیابد، بھ آغوش سادگي و سكوت پناه مي مي

وسیلة . توان خرد را با الفاظ ابالغ كرد گاه نمي گوید، زیرا ھیچ خردمند حتي از تائو یا خرد سخن نمي
زند، كسي كھ دربارة آن زبان  نمي شناسد، دربارة آن دم مي[ راه را] كسي كھ «. ابالغ خرد، عمل است

بندد و سوراخھاي بیني را  دھان خود را فرو مي] شناسد كھ آن را مي[او . شناسد گشاید، آن را نمي مي
بھ نسبیت دانش و سستي خرد پي  زندگيخردمند فروتن است، زیرا پس از پنجاه سال » .كند جمع مي

زیركي خود را «كوشد،  داني خود مي اگر خردمند از دیگران بیشتر بداند، در كتمان بیش. برده است
اندیشان، و نھ دانایان  بیشتر با ساده» .گرداند ھمنوا مي[ دیگران]كند و خود را با كندھوشي  تعدیل مي

نھد،  وقعي بھ ثروت و قدرت نمي. شود نوآموزان آزرده نمينماید و از غریزة خالفگویي  موافقت مي
  .رساند بلكھ مانند بوداییان ھوسھاي خود را بھ كمترین حد مي
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باید حالت … آرزومندم كھ قلبم كامال مفتوح و براي خال خالي شود. چیزي ندارم كھ بدان ارج گذارم
توان بھ چنین كسي  نھ مي… ھ كار رودناپذیر ب خأل بھ كمال رسد، و، براي حفظ آرامش، نیرویي كاھش

وي از سود و گزند و بزرگي و فرومایگي بركنار است، . توان از وي دور شد نزدیك شد و نھ مي
  . واالترین انساني است كھ در زیر آسمان وجود دارد

، با این ھر دو. روسواشاره كنیم ژاك لزومي ندارد كھ دقیقًا بھ موارد وفاق عقاید الئوتزه و آراي ژان
نماید،  ھایي این گونھ گاه بھ گاه در جھان رخ مي فلسفھ. آنكھ بھ یك زمان تعلق نداشتند، از یك سنخ بودند

زیرا در ھر نسلي كساني ھستند كھ از كشاكش و سختگیري و پیچیدگي و شتابندگي حیات شھري خستھ 
ھاي زندگي روستایي قلم دھد، دربارة خوشی الشعاع قرار مي شوند و، با تخیلي كھ دانش را تحت مي
تواند شعر روستایي بسازد كھ زمینة شھري استواري داشتھ  فرسایند، غافل از آنكھ تنھا كسي مي مي

گنجد، ولي با بینش دارویني و  اي است كھ در ھر دستگاه اخالقي یا الھوتي مي واژه» طبیعت«. باشد
كسي كھ بخواھد طبیعت . الئوتزه و مسیح دید غیراخالقي نیچھ بیشتر سازش دارد تا با سنجیدگي دالرام

  را پیرو گردد و بھ حكم 

چنین كسي را توان آن نیست كھ خضوع و خشوع پیش گیرد و . بدن دشمنان خود را خواھد خورد
حتي شخم زدن خاك خالف طبع موجودي است كھ از آغاز بھ شكار كردن و كشتن . سكوت پیشھ كند
با اینھمھ، فلسفة بازگشت بھ . است» غیر طبیعي«براي او  حتي كشاورزي و صناعت. خو گرفتھ است

رود كھ چون در سیر عمر، تیزي آتش ما بكاھد، ما  گمان مي. اي نیز ھست طبیعت شامل نكات آموزنده
ازدحام و كشتزارھاي پھناور  بخش كوھھاي بي نیز این فلسفھ را بارور یابیم و خواستار آرامش شفا

پس از . وسو، كنفوسیوس و الئوتزه، و سقراط و مسیح در نوسان استزندگي میان ولتر و ر. شویم
اي جنگیدیم و كنارش گذاشتیم، بھ نوبة خود از جنگ ملول خواھیم  سري در راه عقیده آنكھ از سر خیره

ھا  مایة خود را بھ نوباوگان خواھیم سپرد و بھ ھمراھي ژان ژاك و الئوتزه بھ بیشھ شد و دفتر عقاید كم
تافت؛ با جانوران دوستي خواھیم كرد و، خرسندتر از ماكیاولي، با اذھان سادة دھقانان الفت خواھیم ش

آنگاه از اصالح دنیا . خواھیم گرفت و بیدریغ دنیا را رھا خواھیم كرد تا در دیگ خباثت خود بجوشد
ر معجون خردمندي را د: دست خواھیم شست و، شاید، ھمة كتابھا را خواھیم سوزانید، جز یكي

  .چینگ خواھیم یافت تائوتھ

وي، كھ پیش از سن . آور بوده است توان دریافت كھ این فلسفھ براي كنفوسیوس بسي رنج بھ حدس مي
بھ لویانگ، پایتخت چو، شتافت و از استاد كھن دیدن كرد، در  -در سال سي و چھارم عمر -كمال
  :ولي الئوتزه با ایجازي خشك و رمز بار پاسخش گفت جست،اي از دقایق تاریخ، از او راھنمایي  پاره

. از آنان جز سخنانشان چیزي نمانده است. شده است جویاي كساني ھستي كھ استخوانھایشان خاك
از آن ھنگام، از ھر كوششي  اما پیش. خیزد بزرگمرد، چون ھنگامش فرا رسد، بھ رھبري بر مي

نماید كھ گویي  كند و چنان مي ام كھ سوداگر كامیاب، تمول خود را كتمان مي شنیده. نماید خودداري مي
جویي  غرور و فزون. ور است، آداب و ظاھري ساده دارد چیزي ندارد، و بزرگمرد، گرچھ بسیار مایھ

این اندرز من . رسد اینھا بھ منش تو سودي نمي از. و خودنمایي و اغراض بیھودة خود را بھ دور افكن
  . است بھ تو

كنند كھ كنفوسیوس بیدرنگ پرمغزي این سخنان را دریافت و از این رو  مورخان چیني روایت مي
دانم كھ پرندگان  مي«: دلتنگ نشد و، چون از نزد خردمند میرنده بازگشت، بھ شاگردان خود چنین گفت

ممكن است دونده . دوند شوند و چارپایان چگونھ مي یان چگونھ شناور ميكنند و ماھ چگونھ پرواز مي
توانم بگویم كھ اژدھا چگونھ از میان  بھ دام افتد و شناور صید شود و پرنده بھ تیري فرو افتد، اما نمي
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توانم او را تنھا بھ اژدھا ھمانند . امروز الئوتزه را دیدم. رود شود و بھ آسمان مي ابرھا بر باد سوار مي
  این استاد نوخاستھ، پس از » .كرد

  .آن مالقات، دامن ھمت بھ كمر بست تا رسالت خود را بھ انجام رساند و نافذترین فیلسوف تاریخ شود

II -  كنفوسیوس  

  خردمند در جستجوي دولت عادل .1

كنفوسیوس  - تعریف حكومت خوب -زن و ببر - سیما و منش - شاگردان و روشھا -والدت و جواني
  تسالي دورة پیري - سالھاي سرگرداني -براریكة قدرت

م،  ق551خواندند، بھ سال  مي» كونگ استاد«یو، كھ شاگردانش او را كونگ فوتزه، یعني  كونگ چي
ھاي چیني  بنابر افسانھ. در چوفو، واقع در امارات لو كھ ھمان استان شانتونگ كنوني است، زاده شد

ربایند، اشباح، تولد طفل  ھاي ھر قومي گوي سبقت مي انھپردازي از افس كھ در عرصة مبالغھ
. آورد دھند، پس مادر جوان كنفوسیوس را در غاري بھ دنیا مي نامشروعي را بھ مادري جوان خبر مي

. سازند پردازند و بانوان اثیري ھوا را عطرآگین مي بھ ھنگام زادنش، خیل اژدھا بھ مراقبت مي
وي بھ . پشت اژدھا و لباني مانند لبان گاو و دھاني بھ سان دریا داشتاند كھ نوزاد پشتي چون  آورده

شود تبارشناسان  اي متعلق بود كھ ھنوز برقرار است و قدیمترین خانوادة چیني محسوب مي خانواده
رسد و تقدیر بر این بوده است  ھوانگ تي، مي كنند كھ نسب وي مستقیمًا بھ فغفور بزرگ، شي تأیید مي

اكنون . رسیدند ھزار تن مي اخالف نرینة او در سدة پیش بھ یازده. تا امروز دوام آورند كھ اخالف وي
وزیر دارایي . دانند تقریبًا ھمة مردم شھر مولد او خود را از صلب او، یا از نسل یگانھ فرزندش، مي

  .كھ در نانكینگ مستقر است، از آن زمره است] 1935سال [حكومت كنوني چین 

فوتزه بھ جھان آمد، پدرش ھفتاد سالھ بود، و چون فرزند بھ سھ سالگي رسید، پدر وقتي كھ كونك 
او را بھ مدرسھ فرستادند ولي، براي كمك بھ مادر، بھ شغلي نیز تن درداد، و شاید رخوت یا . درگذشت

وقاري كھ ھمة اوراق كارنامة عمر او را درنوردیده است، در ھمین اوان كودكي بر او دست یافتھ 
چنان بھ . با این وصف، در جواني مجال آن داشت كھ در تیراندازي و خنیاگري تردست گردد. دباش

خواري روي آورد و  موسیقي خو گرفت كھ براثر شنیدن آھنگي دلنشین منقلب شد و از آن پس بھ گیاه
،  برخالف نیچھ، میان فلسفھ و ازدواج مخالفتي ندید؛ پس، در سن نوزده! مدت سھ ماه گوشت نخورد

  .ھمسري برگزید و در بیست و سھ او را رھا كرد و ظاھرًا دیگر متأھل نشد

  خانة خود را آموزشگاه گردانید و از . را آغاز كرد - آموزگاري -در سال بیست و دوم عمر، كار خود

سازد،  شعر، منش انساني را مي«: گفت مي. آیین مردمداري بود  درسي او مركب از تاریخ و شعر و
» .بخشد پرورد، و موسیقي منش را كمال مي داري، بھ میانجي آداب و تشریفات، منش را ميآیین مردم

از این رو، آنچھ از . نوشت داد و چیزي نمي ھمچون سقراط، شاگردان خود را بھ شیوة زباني درس مي
 كردن بھ فرزانگان وي، كھ از حملھ. دانیم ناشي از گزارشھاي اعتمادناپذیر شاگردان اوست او مي

شمرد، با رفتار خود، سرمشقي  نمود و رد كردن عقاید دیگران را اتالف عمر مي دیگر پرھیز مي
گونھ روش منطقي دقیق بھ شاگردان  در كار تدریس، ھیچ. پسندیده براي فیلسوفان آتي باقي نھاد
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ن را خواست و ھوش آنا داد و از آنان فراست مي آموخت، بلكھ بآرامي خطاھاي آنان را نشان مي نمي
معتاد نباشد، كاري ) چھ فكر كنم؟(توانم براي كسي كھ بھ گفتن  براستي نمي«: گفت مي. كرد تیز مي

ھا  گشایم، و بھ یاري كسي كھ نگران تبیین نموده براي كسي كھ مشتاق نباشد، حقیقت را نمي«و » .كنم
سھ گوشة دیگر را از آن خیزم براي كسي كھ یك گوشة موضوع را بھ او بنمایم و او خود  نباشد، برنمي

اي  اطمینان داشت كھ داناترین و كاناترین مردمان از آموزش بھره» .كنم درنیابد، درسم را تكرار نمي
اي مردمي بپردازد كھ قبال منش و ذھن خود  تواند از سرخلوص بھ مطالعة فلسفھ جویند، و كسي مي نمي

  ».خیر گرایش نیافتھ باشد، آسان نیستیافتن مردي كھ سھ سال درس گرفتھ ولي بھ «. را بپرورد

در آغاز، بیش از چند شاگرد نداشت، ولي بزودي در اكناف پیچید كھ، در پس لباني گاوآسا و دھاني 
كنفوسیوس در پایان عمر توانست برخود . وجوش است دریاوش، دلي پرمھر و ذھني پربار در جنب

اند، بھ مقامات شامخ  ، چون خانة او را ترك گفتھببالد كھ سھ ھزار تن از جوانان نزد او درس خوانده و
زیستند،  گروھي از دانشجویان، كھ زماني بھ ھفتاد تن رسیدند، ھمواره نزد كنفوسیوس مي. اند رسیده

ھمة شاگردان بھ استاد خود عالقة تام . كردند ي خود زندگي مي»گورو«ھمچنان كھ نوآموزان ھندو با 
اندازد و چرا در حفظ  ي معترض بودند كھ چرا خود را بھ خطر ميداشتند و ھمواره از سر نیكخواھ

با آنكھ نسبت بھ شاگردان سختگیر بود، بعضي از آنان را بیش از فرزند خود . كوشد نام نیك خود نمي
ھووي درگذشت، بیش از اندازه گریست و در پاسخ امیر گي، كھ از  داشت؛ ھنگامي كھ ین دوست مي

ام كھ فردي  ھنوز نشینده… ین ھووي عاشق آموختن بود«: ا پرسید، گفتاو نام بھترین شاگردش ر
. داد خشم خود را بروز نمي… آورد گفتم او را بھ وجد مي ھر چھ مي… شیفتة آموختن باشد] چون او[

» .نیست] چون او[بدبختانھ عمر مقدر او كوتاه بود و مرد، و اكنون كسي . كرد خطا را تكرار نمي
وي از آنان بود كھ شاگرد . دیدند گرفتند یا عنایت چنداني نمي وسیوس دوري ميطالب كاھل از كنف

سخت است وضع كسي «. رانند دھند و با صراحتي بیرحمانھ مي كاھل را با ضرب چوبدست درس مي
  در … آنكھ ذھن خویش را كاري گمارد كند، بي كھ سراسر روز، خود را با خوراك انباشتھ مي

چنین كسي در حكم آفت  - كند زند، و عمري دراز مي بخش نمي اري نتیجھدر كمال عمر دست بھ ك
ایستاد و بھ شاگردانش تاریخ و  ھنگامي كھ در حجره بود، یا با شوق فراوان در رھگذرھا مي» .است

اند،  صورتھایي كھ نقاشان چیني از او ساختھ. آموخت، منظري غریب داشت شعر و آداب و فلسفھ مي
موست و بر اثرآزمایشھاي روزگار گره خورده و   سرش كمابیش بي: علق دارندبھ اواخر عمر او ت
طبعي و مالیمت  اش چنان خشونت جدي و ترس آوري دارد كھ بھ شوخ چھره. چروكیده شده است

داد، مجال  ناپذیرش بھ او حالتي انساني مي رغم كمال تحمل تصادفي او، و حساسیت و ظرافتي كھ علي
  : كند یك معلم موسیقي چونگ ني یاكنفوسیوس را در اواسط عمر چنین وصف مي .بخشد خودنمایي نمي

و اینھا  - چشمان رودسان، و پیشاني اژدھا آسا دارد. ام بسیاري از آیات خردمندان را در چونگ ني دیده
] ي چیني[بلندیش از نھ پا. پشت است دستھایش دراز و پشتش چون سنگ. مشخصات ھوانگ تي است

راه فروتني و ادب . ستاید گشاید، سالطین ماضي را مي ھرگاه لب بھ سخن مي…. دكن تجاوز مي
. نماید دانش او پایان ناپذیر مي. ھر موضوعي را شنیده و بھ حافظة نیرومند خود سپرده است. پوید مي

  توانیم طلوع مردي خردمند را در او سراغ كنیم؟  آیا نمي

یك بار كھ در حین سفر، بتصادف، از . اند او نسبت داده بھ» چھل و نھ ویژگي برجستھ«در داستانھا 
مسافر گفتھ بود مردي را دیده . شاگردانش جدا شد، شاگردان از گزارش مسافري محل او را یافتند

وقتي كھ شاگردان این توصیف را براي كنفوسیوس » .سیماي پریشان یك سگ ولگرد«است دیو آسا با 
پرست بود و باور داشت كھ  معلمي كھنھ» !عالي است! عالي است«: باز گفتند، وي محظوظ شد و گفت

آیین مردمداري آب و نانش . تقید بھ آداب، آرمان بود. رعایت حدود شاگردي و معلمي ضرور است
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نماید كھ  چنین مي. كوشید تا لذتجویي غرایز را با خشكي و سختي كشي مشرب خود تعدیل كند. بود
توان در یك مزرعة ده خانواري یك تن را با  مي«: ست، گفتھ استگاھي بھ خودستایي تن درداده ا

در فرھنگ شاید برابر » «.عزت و صمیمیت من یافت، اما او بھ قدر من شیفتة دانش نخواھد بود
اگر » «.ام كند، دست نیافتھ  انسان برتر، كھ بھ تعالیم خود عمل مي[ منش] دیگران باشم، اما ھنوز بھ

كردم، و در طي سھ سال  گماشت، در ظرف دوازده ماه كاري عمده مي كار ميامیري بود كھ مرا بھ 
شاگردانش بھ ما اطمینان . اما برروي ھم عظمت او با فروتني ھمراه بود» .شد حكومت كامل مي

با تصدیق بالتصور و تصمیمات نسنجیدة : چھار چیز بودكھ استاد از آنھا یكسره بركنار بود«: دھند مي
و وانمود » .نامید مي-و نھ واضح-ناقل«خود را » .اجت و خودخواھي سروكار نداشتھوسناكانھ و لج

  سخت . آموختھ است -یو و شوین - كرد كھ فقط ناقل چیزھایي است كھ از فغفورھاي نیكوكار مي

بارھا مقامات واال را رد كرد، زیرا گمارندگان او كساني بودند كھ حكومتشان از دیدگاه او . داد در نمي
مرا باكي نیست كھ مقامي ندارم، «داد كھ انسان باید بگوید  بھ شاگردان خود اندرز مي. نھ نبودعادال

مرا باكي نیست كھ مشھور نیستم، خواھان . پرواي من این است كھ براي تحصیل مقام، شایستھ گردم
  ».آنم كھ الیق شھرت شوم

محضر كنفوسیوس فرستاد، و  فرزندان خود را بھ  مانگ ھھ، كھ یكي از وزیران امیر لو بود،
اما، از سر افتادگي، از آن دوري . بھ دربار چو در لویانگ معرفي شد  كنفوسیوس، بھ پایمردي آنان،

چون بھ لو . ایم، بھ مالقات الئوتزة خردمند، كھ در آستانة مرگ بود، شتافت  گرفت و، چنانكھ دیده
  كوچندگان،. از شاگردان بھ امارت چي كوچید بازگشت، موطن خود را چنان آشوبناك دید كھ با چند تن

زني كھ كنار گوري  گذشتند، از دیدن فرتوت ھنگامي كھ در راه خود از میان كوھھاي بلند دورافتاده مي
: پیرزن در پاسخ گفت. كنفوسیوس تسھ لو را گسیل داشت تا از غم او بپرسد. مبھوت شدند  گریست، مي
ري بھ قتل رسید و شوھرم نیز، و اكنون پسرم ھم بھ ھمان سرنوشت پدر شوھرم در اینجا بھ وسیلة بب«

: زن پاسخ داد. كنفوسیوس از او پرسید كھ چرا در چنان جاي خطرناكي مانده است» .دچار آمده است
فرزندان من، این را بھ یاد «: كنفوسیوس بھ شاگردانش گفت» .در اینجا حكومت ستمكار وجود ندارد«

  »!ر سبعتر از ببر استحكومت ستمكا: بسپارید

حكومت «: حكومت نیك از او شنید، بسي خشنود شد  امیر چي او را بار داد و از تعریفي كھ دربارة
امیر خراج شھر » .پدر باشد و پسر، پسر ھنگامي نیك است كھ امیر، امیر باشد و وزیر، وزیر و پدر، 

امیر را نپذیرفت و اظھار داشت كھ اما كنفوسیوس ھدیة . لین چي یو را براي معیشت او تخصیص داد
امیر اصرار ورزید كھ او را بھ عنوان مشاور نزد خود نگاه . كار در خور پاداشي چنان نكرده است

این دانشوران از كردار «: ولي گان یینگ، وزیر اعظم، با سخن خود او را منصرف گردانید. دارد
نگرند كھ در  ت و خودبیني بھ آراي خویش ميچنان با نخو. توان از آنان پیروي كرد بركنارند و نمي

تنھا براي اجراي . این جناب كونگ عجایب فراوان دارد… . شوند مقامات فرودین خرسند نمي
پس، كنفوسیوس بھ لو بازگشت، » !داند، نسلھا وقت الزم است تشریفاتي كھ وي دربارة رفت و آمد مي

  .ي تصدي مقامات دیواني فرا خوانده شدپانزده سال دیگر بھ شاگردان درس داد و آنگاه برا

آید كھ، با انتصاب او،  از یك روایت چیني بر مي. در پایان سده، او را سركالنتر چونگ تو گردانیدند
یافتند،  درستكاري مانند مرضي مسري شھر گیر شد، چندانكھ مردم اگر در خیابان اشیاي گرانبھا مي

ھنگامي كھ تینگ، امیر لو، كنفوسیوس را بر   .رساندند ان ميگرفتند یا بھ صاحبانش یا آنھا را بر نمي
مسند سرپرستي خدمات عمومي نشانید، كنفوسیوس فرمان داد كھ اراضي را مساحي كنند و در 

  سپس، بار دیگر ارتقا یافت و بھ وزارت جرایم . كشاورزي اصالحات فراوان معمول دارند
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نادرستي و تباھي بھ شرم افتادند و رو «ن آمده است كھ در اخبار چینیا. نابودي جنایت را كفایت كرد
بیگانگان از . صداقت و وفاداري، خصلت مردان شد و عفت و فرمانبري، خصیصة زنان. پنھان كردند

  ».كنفوسیوس بت مردم گردید. امارات دیگر بدان سامان روي آوردند

وضع جدید دوام نیاورد و بیگمان  در ھر حال،. این تحول چنان عظیم است كھ البتھ باور كردني نیست
گویند كھ امارات  مورخان مي. بزھكاران از نھانگاھھا سر بر آوردند و زیر پاي استاد دام گستردند

در چي، وزیري مكار نظر داد كھ . مجاور، بھ لو رشك بردند و از قدرت افزایندة آن بھ ھراس افتادند
پس امیر چي گروھي از دختران خوشنوا . ار گردانیدباید تینگ، امیر لو، را از كنفوسیوس دور و بیز

. نمودند، نزد امیر تینگ فرستاد و شیرین ادا را با یكصد و بیست اسب، كھ از دختركان نیز زیباتر مي
. خواست، رنجید امیر شیفتة دختران و اسبان شد، و كنفوسیوس، كھ حاكم را سرمشقي براي رعایا مي

پس تسھ لو بانگ . و از وزیران و امور حكومت غافل شد امیر رنجش او را بھ چیزي نگرفت
. كنفوسیوس با اكراه از كار خود كناره گرفت و لو را ترك گفت» .استاد، وقت رفتن است«: برداشت

كسي را ندیده است كھ تقوا را بھ قدر «سیزده سال بھ آوارگي عمر گذاشت و شكوه سرداد كھ ھرگز 
طاھاي شایان سرزنش طبیعت این است كھ میان تقوا و جمال حقًا یكي از خ. »جمال دوست بدارد
  . جدایي انداختھ است

در . دیگر در والیت موطن خود معزز نبودند. استاد و تني چند از شاگردان از والیتي بھ والیتي رفتند
 اوباشان قرار گرفتند  دوبار مورد حملة. شدند و در بعضي، تخفیف و تھدید بخي از والیات، تكریم مي

حتي تسھ لو زبان شكایت گشود كھ چنین حیاتي در . و یك بار از گرسنگي بھ آستانة ھالكت رسیدند
در جریان سفر آنان، امیر وي ریاست حكومت خود را بھ كنفوسیوس . نیست» انسان برتر«خور 

ك ھنگامي كھ آن جماعت كوچ. اما كنفوسیوس، كھ از عقاید امیر خشنود نبود، نپذیرفت. پیشنھاد كرد
گذشتند، با دو پیرمرد، كھ از بد روزگار، مانند الئوتزه، زندگي را رھا كرده و در  از خاك چي مي

یكي از آن دو كنفوسیوس ر ا بھ جا آورد و بھ تسھ لو . روبرو شدند  اي بھ فالحت پرداختھ بودند، گوشھ
ون سیلي بالنده آشفتگي ھمچ«: گفت پیرمرد مي. كند دشنام داد كھ چرا كنفوسیوس را ھمراھي مي

گیرد، و كیست كھ این وضع را براي تو دگرگون سازد؟ بھ جاي پیروي  سراسر شاھنشاھي را فرا مي
برد، آیا بھتر نیست پیرو كساني شوي كھ از سراسر عالم  از مردي كھ از این ایالت بھ آن ایالت پناه مي

یدوار بود كھ باري دیگر در ایالتي كنفوسیوس در این توبیخ تأمل كرد، اما ھنوز ام» تابند؟ رو بر مي
  . مجالي یابد و رھبري اصالح و صلح را بر عھده گیرد

سرانجام، در سال شصت و نھم عمر فیلسوف، امیر گي بر اریكة سلطنت لو نشست و سھ تن را با 
در نتیجھ، كنفوسیوس . الرأس خود باز گردد ھدایاي شایستھ نزد او فرستاد و دعوتش كرد كھ بھ مسقط

  نج سال پایان عمر را با عزت و پ

) كالسیك(ولي او خردمندانھ گوشھ گرفت و خویشتن را وقف تدوین آثار اصیل . بھ مشاوره خواندند
در آن زمان، یك بار امیر چي احوال استاد را از تسھ لو پرسید و . چین و تألیف تاریخ قوم خود كرد

چرا نگفتي؟ چھ او «: ردار شد، اعتراض كردكنفوسیوس چون از آن خب. تسھ لو از پاسخ دریغ ورزید
] ھاي خود یافتھ[از شادي   كند، پژوھي، خوراك خود را فراموش مي از شوق دانش  مردي است كھ،

در گوشة عزلت، با شعر و فلسفھ، خود را » .یابد برد، و فرا آمدن پیري را در نمي غمھا را از یاد مي
در پانزده سالگي بھ «: گفت مي. اند قل ھماھنگ شدهداد و مسرور بود كھ غرایزش با ع تسال مي

در پنجاه بھ . در چھل از شك رھایي جستم. ام سخت بھ خود قائم شدم در سال سي. آموختن دل دادم
در ھفتاد توانستم از خواست دل . در شصت گوشھایي حقیقت نیوش یافتم. نوامیس آسماني پي بردم

  ».جویم آنكھ از راه صواب انحراف پیروي كنم، بي
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  : خواند پیرامونیان او روزي بامدادان شنیدند كھ بھ آوازي حزین مي. در سن ھفتاد و دو در گذشت

  كوه عظیم باید فرو ریزد،

  تیر نیرومند باید در ھم شكند، 

  . پژمرده و نابود شود  و خردمند، ھمچون گیاھي،

در . آید سلطان ھوشیار فرا نميھیچ «: خود را بدو رسانید، استاد گفت چون شاگردش، تسھ كونگ،
در بستر » .زمان مرگ من فرا رسیده است. سراسر شاھنشاھي یكي نیست كھ مرا سرور خود گرداند

با شكوه و تشریفاتي كھ زیبندة اخالص آنان بود، وي را   حواریانش،. افتاد و پس از ھفت روز جان داد
بھ سر بردند و ھمچون پدر   گورش ساختند، ھایي كھ كنار سپس مدت سھ سال در كلبھ. بھ خاك سپردند

تسھ كونگ، كھ بیش از دیگران بھ وي مھر   پس از آنكھ ھمھ رفتند،. مردگان، بر او سوگواري كردند
  .سھ سال دیگر در آنجا ماند و بھ تنھایي در كنار آرامگاه استاد ماتم گرفت داشت، 

  نھ اثر كالسیك -2

این پنج اثر را در چین . ا تدوین شده، براي ما بھ جا مانده استپنج اثر كھ بھ دست كنفوسیوس نوشتھ ی
را، كھ مراسم » آدابنامھ«یا » چي لي«كنفوسیوس در ابتدا . خوانند یا پنج كتاب شرعي مي» پنج چینگ«

دیرین معاشرت را در بر داشت و بھ نظر او براي ساختن و پرداختن منش انساني و نگاھداري نظم و 
كتاب «یا » چینگ اي«سپس ضمایم و تفاسیري براي . ند بود، تدوین كردصلح اجتماعي سودم

اجتناب » كتاب تحوالت«وي با آنكھ در فلسفة خود از موضوعات الھوتي . نوشت» تحوالت
یا » چینگ شي«در مرحلة بعد . دانست ورزید، باز این كتاب را نمونة اكمل فلسفة اوالي چین مي مي
  در مرحلة چھارم،. د تا ذات حیات انساني و اصول اخالق را بازنمایدرا تنظیم كر» ھا كتاب چكامھ«

اي  را بھ شیوه» ھاي بھار و خزان سالنامھ«یا » چیو چون«براي بیان حوادث بزرگ موطن خود، 
در این كتاب . دست زد» كتاب تاریخ«یا » شوچینگ«باالخره بھ تألیف . آرایش نوشت موجز و بي

اي از  گذشت سالطین دیرین و روزگاراني كھ شاھنشاھي چین تا اندازهمھمترین رویدادھا، یعني سر
بھ میان  شدند،  وحدت برخوردار بود و رھبران آن قھرمانان مدنیت و آموزگاران مردم محسوب مي

خواست، بھ عنوان آموزگار  كنفوسیوس از نوشتن این كتب قصد تاریخگزاري نداشت، بلكھ مي. اند آمده
اي از حوادث گذشتھ، شاگردان خود را از پریشاني برھاند و بھ راه  و طرح پارهجوانان، با انتخاب 

اگر این كتابھا را بھ عنوان تاریخ علمي و بیطرفانة چین مورد داوري قرار دھیم، بھ . اندازد
بھ اقتضاي رغبتي كھ بھ اخالق و   زیرا كنفوسیوس در این كتابھا،. ایم كنفوسیوس ستم روا داشتھ

اگر كنفوسیوس . ھا و گفتارھاي خیالي بر تاریخ افزوده است خود قصھ  نمود، ھ خرد ميحرمتي كھ ب
از این رو، . كنیم ما امریكاییان نیز با تاریخ كوتاه خود چنین مي  آراید، گذشتة كشور خود را مي

جمھورساالران یا رھبران ما، كھ فقط در ظرف یكي دو قرن بھ صورت عارفان و پارسایان در 
ند، مسلمًا در نظر مورخان ھزار سال بعد، مانند یو و شوین، انسانھایي متقي و كامل جلوه خواھند ا آمده
بھ ) كالسیك(» نھ اثر اصیل«افزوده و » كتاب«یا » شو«، چھار »چینگ«چینیان بر این پنج ! كرد

ارھا و گفت«یا » یو لون«شوھا آثاري فلسفي ھستند، و اولین و مھمترین آنھا، . اند وجود آورده
، در دنیاي انگلیسي زبان نامور شده »گلچین آثار كنفوسیوس«لگ، بھ نام  ، كھ بر اثر ھوس»گفتگوھا

ھاي كنفوسیوس را از زبان شاگردان و  ھا و گفتھ ھایي از اندیشھ با سادگي و كوتاھي، نمونھ  است،
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