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Extended Abstract
One of the most important parts of folklore or folk elements is cultural customs
and traditions, a subject that can be carefully observed in the individual and
social behavior of people in a society, its signs can be seen and their impact on
life can be understood. The experience of these cultural elements and
coexistence with them has been influential in the minds and tongues of poets
and has been used in various periods to create new themes. Azad Belgrami is
one of the Persian poets of India that Islamic and Indian cultural customs and
traditions has a significant presence and emergence in his poems. Therefore,
the present article seeks to examine the topic of etiquette and customs, which
has the highest frequency in Belgrami poetry, in a descriptive-analytical way
and to answer the question that cultural customs and traditions in the Belgrami
lyric are native to the Indian people. Or has it been influenced by Islamic or
Iranian culture? The results show that some customs and traditions, including
Hindu women’s beauty spot, burning and Pan chewing, are specific and native
to the Indian people, But the highest frequency is related to that The poet is
influenced by Islamic and Iranian Culture Including the etiquette of hospitality,
mourning and religious festivals - which are also very common in his
poetry, and it seems that Belgradmi's religious interests and a lot of attention to
religious traditions, have neglected him to pay more attention to India's national
and happy customs.
Keywords: Folklore, customs and traditions, Islamic traditions, India, Iran,
Belgrami.
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1. Introduction
Examining and paying attention to the cultural and behavioral characteristics of
the people of a land introduces us to a variety of behaviors that simply and free
from any forms of imagination and artificiality, express the inner feelings and
concerns of simple and honest people with special linguistic and structural
features, And "there are differences with the culture of properties and literature
or poetry and the official prose of that nation" (Razmjoo, 1993: 136),
Sometimes it shows the commonality between nations and in some cases it
expresses the cultural distinction of different nations from each other. This part
of the culture includes customs, beliefs and traditions, rituals, celebrations,
stories, proverbs, legends, myths, folk and alley’s songs, etc. (Mirnia, 1990:
263); They are called "Public culture", or folklore, which is transmitted and
used either in different ways from the past generation of a society to the future
or through the cultural connections of the neighbors. And among the various
sections of popular culture, cultural customs and traditions are more apparent in
individual and social behaviors, because they are the result of years of
experience and coexistence of people in a society with them from childhood to
death. In addition to behavior, collaborating with customs and traditions has
created valuable images and themes in the minds and tongues of poets with
cultural support, in such a way that fewer divan and works can be found that
have been removed from the influence of these cultural elements, and have not
been used as a basis for new meanings and concepts. The poems of
subcontinent poets and the lyric poems of Belgrami - the Persian-Indian poet
who is the subject of this article - have used and benefited from this rule and in
their love poems in various ways has referred to Islamic customs (mourning
and burial rites, religious holidays, etc.), Hindi (burnt dead, chewing pan and
Hindu mole) and sometimes common traditions with Iranians such as Nowruz
and Yelda night. Common customs and traditions that are the result of
coexistence of Iranians and Indians in the distant past And this neighborhood
and being together goes so far that Nehru writes about it: among the many
peoples and races who have come into contact with and influenced Indian life
and culture, the Iranians were The oldest and most persistent, In fact, relations
between them were even before the beginning of the Indo-Aryan civilization,
because the Indo-Aryan tribes and the ancient Iranians both separated from a
common lineage and adopted separate ways (Nehru, 1971, vol 2: 246). In
addition, the migration of the Zoroastrian community, causes transferring
Iranian culture and customs to India (Kardosh, 2005: 83) and "in the seventh
and eighth centuries ... the Muslim states of India ... also became the publishers
of Iranian culture and language." To the extent that they accepted the feasts and
customs of the Iranian court with great loyalty” (Fallah, 2010: 83). Therefore, it
is necessary to know the popular elements and their type in the poems of poets
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and the type of thematic construction with it. Also, The Divan of Subcontinent
Poets includes folk elements, customs, and cultural traditions, and Azad
Belgrami is one of the powerful poets of the Indian subcontinent who has
mentioned some of the customs in his lyric poems. The high frequency of these
elements has caused the present article to address this issue, and while
introducing a poet whose poems commemorate Hafez and are less known in
Iran, that is, Azad Belgrami, studied the crystallized customs in his lyric
poems. In this way, tries to get acquainted with the type of common traditions
in India and answer the question that: In Belgrami’s lyric Are the cultural
customs and traditions specific to the people of India? Or is it influenced by
Islamic or Iranian culture?
The main purpose of the present study is to examine, understand and receive
customs as an important part of popular culture among the people of India
mentioned in Belgrami's poetry. The need for this type of research can be
traced back to the possibility of recognizing cultural ties between nations.
2. Research Methodology
The research method is descriptive-analytical and based on library resources. In
this way, the authors, while introducing the Persian poet, Azad Belgrami, have
studied the rituals reflected in his lyrics. The frequency of this issue in
Belgrami's poetry on the one hand signifies his environment on the customs
and different lifestyles of his time, and on the other hand, shows her great
attention to cultural traditions, especially Islamic and sometimes Iranian
traditions. Excerpts and examples were extracted based on a specific
classification in the topic of rituals (covering, burial, mourning, socializing,
eating, and jubilation, makeup and celebrations, and national and religious
festivities) and have been placed, under the specified categories. And the final
section is devoted to analyzing information and determining the subscriptions
3. Discussion
"Hassan-al-Hind", Mir Gholam Ali Azad Belgrami (11-1006 AH), is one of the
famous twelfth-century poets of India. In his time in Persian Biography
writing, he was unparalleled, he was unique in poetry and prose writing in
Arabic, and he eulogized the prophet in his Arabic ballads poems with such
eloquence and rhetoric which he was called "Hassan-al-Hind (Abbas, 2014: 30)
The Azad provenance is Belgram, the famous and crowd’s town in the
current Uttar Pradesh state of India (India: 33). With a little contemplation on
the poems of Belgrami, one can see the traces of Hafez's lyric poems, such that
after reading his lyrics it is thought that Belgrami was educated in Hafez
school.
4. Conclusion
collaborating with customs and traditions, in addition to behavior, has created
valuable images and themes with cultural support in poet’s minds and
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languages, in such a way that fewer divan and works can be found that have
been removed from the influence of these cultural elements, and have not been
used as a basis for new meanings and concepts. Belgrami's lyric poems are no
exception to this rule. And the mention of customs in his love poems, in
addition to showing his mastery of cultural topics and traditions, has become in
many ways a tool for creating beautiful images.
The study shows that the customs mentioned in Belgrami's lyric poems can
be categorized into three general categories: First, the customs that are
indigenous to the people of India, such as the use of the Hindu mole, the
burning of the dead body, and the chewing of the pan, which have little
frequency in his poems. Second, Islamic traditions that have a high frequency,
such as social etiquette, mourning rituals and dead burials, etc. And the third
group of Iranian and Hindu common traditions, rituals such as Nowruz and
Yelda night, which is the result of the coexistence of Iranians and Indians in the
distant past.
Among the folk elements in Belgrami's lyric poems, rituals such as clothing,
hospitality, socializing, and mourning have the most Abundance. In other
words, the highest frequency is related to the cases in which the poet is
influenced by Islamic and Iranian culture, And vice versa,
Celebrations and festivals are the least common among the customs, and
except the Feast of Sacrifice and Ramadan - which is the celebration of Indian
Muslims, and the celebration of Nowruz and Yalda, there is no mention of
anything else in Belgrami's poetry. And according to The cheerful and lively
culture of the Indian people, their interest with celebration, and on the other
hand having the large number of celebrations on their calendar, this amount of
mention is very small and insignificant, and it seems Belgrami's religious
interests and his attention to religious traditions, have distracted him from
paying more attention to Indian national customs.
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چکیده
یکی از بخشهای مهم فولکلور ،آداب و رسوم و سنن فرهنگی است .مبحثی که با دقّت در رفتااار
فردی و اجتماعی افراد یک جامعه میتوان نشانههای آن را مشاهده و تاایریر آنهااا را در شااتونات
زندگی درک کرد .تجربۀ این عناصر فرهنگی و همزیستی با آنها در ذهن و زبان شااعرا تیریرگا ار
بوده و در دورههای مختلف دستاویز خلق مضامین جدید شدهاست .آزاد بلگرامی در زمرۀ شاعران
پارسیگوی هندی است که در اشعار وی آداب و سنتهای فرهنگی اساایمی و هناادی حضااور و
ظهور چشمگیری دارد؛ ازاینرو نوشتار حاضر در پی آن اساات کااه بااه روف توصاایفی -تحلیلاای
مبحث آداب و رسوم را که دارای بیشترین بسامد در شعر بلگرامی است ،بررساای کنااد و بااه ایاان
سؤال پاسخ دهد که آداب و سنن فرهنگی در غاازل آزاد بلگراماای ،بااومی مردمااان هنااد اساات یااا
تحتتیریر فرهنگ اسیمی یا ایرانی قرار گرفتهاست؟ نتایج بهدستآمده نشاااندهندۀ ایاان موضااو
است که برخی از آداب و رسوم ازجمله خال زنان هند ،مردهسوزی و جویدنِ پان ،خاص و بومی
مردمان هند است؛ اما بیشترین بسامد مربوط به مواردی است که شاعر از فرهنگ اسیمی و ایرانی
تیریر پ یرفته است؛ ازجمله آداب مهماننوازی ،سوگواری و اعیاد م هبی که بسامد باااییی هاام در
شعر او دارند و به نظر میرسد علقههای دینی بلگرامی و توجه فااراوان بااه ساانن دیناای ،وی را از
توجه بیشتر به رسوم ملی و شاد هند غافل کردهاست.
واژههای کلیدی :فولکلور ،آداب و رسوم ،سنن اسیمی ،هند ،ایران ،بلگرامی.
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مطالعات شبهقاره

دورۀ  /14شمارۀ 42

 -1مقدمه
بررسی و دقت در ویژگیهای فرهنگی و رفتاری مردمان یک سرزمین ،ما را با گونههایی از رفتااار
و کردار آشنا میسازد که به سادگی و عاری از هر گونه صور خیال و تصنّع ،گویای احساسااات و
دغدغههای درونی مردمانی ساده و صادق با ویژگیهای زبااانی و ساااختاری خاااص اساات و ابااا
فرهنگ خواص و ادبیات یا شعر و نثر رسمی آن ملاات تفاوتهااایی دارد( (رزمجااو)136 :1372 ،
که گاه نشاندهندۀ اشتراک بین ملتها و در برخی موارد بیااانگر تمااایز فرهنگاای ملاال مختلااف از
یکدیگر است .این بخش از فرهنگ را که دربرگیرندۀ آداب و رسوم ،اعتقادات و باورهااا ،ساانتها
و آیینها ،جشنها ،قصهها ،مثلها ،افسانهها ،اسطورهها ،ترانههای عامیانه ،یییی و ...است (میرنیا،
 ،)263 :1369افرهنگعامه( ،یا افولکلور( مینامند که یا به صااور مختلااف از نساال گ شااتۀ یااک
جامعه به آیندگان ،یا از طریق ارتباطات فرهنگی همسایگان منتقل میشااود و مااورد اسااتفاده قاارار
میگیرد و در میان بخشهای مختلااف فرهنااگ عامااه ،آداب و ساانن فرهنگاای نمااود بیشااتری در
رفتارهای فردی و اجتماعی دارد؛ چون حاصل تجربه و همزیستی سالیان افراد یک جامعه با آنهااا
از زمان کودکی تا مرگ است و این همدمی با آداب و سنن عیوهبر رفتار ،در ذهن و زبان شااعرا،
عامل خلق تصاویر و مضامین ارزشمندی با پشتوانۀ فرهنگی شدهاست؛ بهگونهایکااه بررساای آرااار
شعرا نشان میدهد که کمتر دیوان و ارری را میتوان یافت که از تیریر این عناصر فرهنگاای برکنااار
مانده و به نوعی دستمایۀ معانی و مفاهیم جدیااد قاارار نگرفتهباشااد .ساارودۀ شاااعران شاابهقاره و
غزلیات آزاد بلگرامی -شاعر پارسیگوی هندی نیز که موضو این نوشتار اساات -از ایاان قاعااده
بهره برده و در سرودههای عاشقانۀ خویش به انحااای مختلااف بااه آداب و رسااوم اساایمی (آداب
سوگواری و دفن مرده ،اعیاد م هبی و ،)...هندی (مردهسوزی ،جویدن پان و خااال هناادو) و گاااه
سنن مشترک با ایرانیان همچون عید نوروز و شب یلدا اشاره کردهاست؛ رسوم و سنن مشترکی که
حاصل همزیستی ایرانیان و هندیها در گ شتههای دور است .این همسااایگی و بااا هاام بااودن تااا
بدانجا پیش میرود که نهرو در مورد آن مینویسد :ادر میان مردمان و نژادهای بسیار که با زندگی
و فرهنگ هند تماس پیدا کرده و در آن نفااوذ داشااتهاند ،قاادیمیترین و مداومترینشااان ایرانیهااا
بودهاند .درواقع روابط میان آنها حتی پاایش از آغاااز تماادن هناادوآریایی بودهاساات؛ زیاارا قبایاال
هندوآریایی و ایرانیان باستان هر دو از یک اصلونسب مشترک جدا شده و راههای جداگانه باارای
خود در پیشگرفتهاند( (نهرو ،1350 ،ج .)246 :1عیوهبر ایاان ،مهاااجرت دسااتهجمعی زرتشااتیان
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خود موجب انتقال فرهنگ و آداب و رسوم ایران به هند شااد (کاااردوف )83 :1384 ،و ادر قاارن
هفتم و هشتم ...دولتهای مسلمان هند هم ...به جدّ ،ناشر فرهنگ و زبان ایران گردیدند؛ تاآنجاکه
اعیاد و رسوم دربار ایرانی را بااا وفاااداری بساایار بااه آن پ یرفتنااد( (فاای )83 :1389 ،؛ بنااابراین
شناخت عناصر عامیانه و نااو آن در اشااعار شااعرا و نااو مضمونسااازی بااا آن امااری ضااروری
مینماید.
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
آداب و رسوم و سنن فرهنگی ،گونههای رفتاری بازمانده از نسلهای پیشین یک ملاات اساات کااه
وظیفۀ انتقال نو فکر و اندیشه ،جهانبینی ،اخیق فردی و اجتماعی و شیوۀ رفتار در موقعیتهای
مختلف پیشینیان به آیندگان را برعهده دارد و از این جهت اهمیّت شناخت آنان امری کامیً واضح
و مبرهن است و نکتۀ مهمتر درک این موضو است کااه ایاان بخااش از عناصاار عامیانااه چگونااه
دستاویز خلق معانی جدید شده و در آرار هنری و اشعار شعرا بروز پیدا کردهاست .دیوان شاااعران
شبهقاره نیز دربرگیرندۀ عناصر عامیانه و آداب و رسوم و سنن فرهنگاای اساات و آزاد بلگراماای از
زمرۀ شاعران توانمند شبه قارۀ هند ،در غزلیات خویش به ذکر مواردی از آداب و رسااوم پرداختااه
است .فراوانی بسامد این عناصر باعث شدهاست که نوشتار حاضر به این موضو بپردازد و ضاامن
معرفی شاعری که اشعار او حافظ را به یاد میآورد و در ایران کمتر شناخته شده است؛ یعناای آزاد
بلگرامی ،به مطالعۀ آداب و رسوم تبلوریافته در غزلیات او همت گمارد و از ایاان طریااق درصاادد
آشنایی با نو سنن رایج در هند و پاسخ به این سؤال برآید که :آداب و سنن فرهنگی در غزل آزاد
بلگرامی خاص مردمان هند است یا تحتتیریر فرهنگ اسیمی یا ایرانی است؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی پژوهش حاضر بررساای ،درک و دریافاات آداب و رسااوم بااهعنوان بخااش مهماای از
فرهنگ عامۀ رایج در میان مردمان هند است که در شعر آزاد بلگرامی مورد اشاره قاارار گرفتهانااد.
ضرورت انجام این نو از پژوهش را میتوان در فراهمکردن امکان شناخت ارتباط فرهنگاای بااین
ملتها جستوجو کرد.
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
روف پااژوهش حاضاار توصاایفی -تحلیلاای و براساااس منااابع کتابخانااهای اساات .در ایاان شاایوه
نگارندگان ابتدا به معرفی شاعر پرداختهاند و در مرحلۀ بعد مثال و نمونۀ متناسب با هاار عنااوان و
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دسته براساس تقسیمبندی صورتگرفته در مبحث آداب و رسوم ،ارائه شده و سرانجامِ کار نیز بااه
تجزیهوتحلیل اطیعات اختصاصیافتهاست.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
پژوهشهایی از گ شته تا حال در زمینۀ شناخت هند پدید آمدهاست؛ ازجمله :مقالااۀ اکارکردهااای
زیباشناختی ویژگیهای فرهنگی سرزمین هند در شعر فارسی تا قرن نهم( نوشااتۀ مهاادی دهراماای
( )1397که در آن نویسنده به بررسی سیر تحول تصاویر و مضامینی پرداختهاست کااه شاااعران بااا
کارکردهای هنری کنایات ،ترکیبااات ،اسااتعارات ،تشاابیهات از خصوصاایات ساارزمین هنااد خلااق
کردهاند و دربرگیرندۀ مضامینی ازقبیل نام شهرهای هند و خصوصیات آنهااا ،اباازار و محصااویت
هند ،دین و م اهب ،اعمال و رفتار ،خصوصیات ظاهری هندیان و ...است .مقالۀ اجایگاه فرهناگ
و زبان فارسی در شبهقاره( نوشتۀ مرتضی فی ( )1389نیز بااه بررساای مبااانی مشااترک زبااانی و
نژادی و فرهنگی ایران و هند و بهویژه روند تاریخی نفوذ زبان و فرهنگ ایران در شبهقارۀ هنااد از
گ شتههای دور تا زمان غزنویان پرداختهاست .همچنین در مورد آزاد بلگراماای فقااط دو مقالااه بااه
نظر نگارندگان رسید :امیر غیمعلى آزاد بلگرامى و آرار عربى او( نوشااتۀ سااید حساان عباااس در
مجلۀ آینۀ پژوهش ( )1371که بیشتر مبحث تاریخ ادبیاتی و معرفی آرار عربی بلگرامی را پیگیااری
کردهاست و مقالۀ انگاهی به تصحیح و تحشیۀ خزانۀ عااامره اراار غیمعلاای آزاد حساینی واسااطی
بلگرامی( به کوشش منصوره تدینی ( )1391که بررسی شیوۀ تصحیح خزانۀ عامره است؛ ازایاانرو
بررسیها نشان میدهد تاکنون پژوهشی در زمینۀ بررساای عناصاار عامیانااه (آداب و رسااوم) –کااه
موضو این نوشتار است -در اشعار بلگرامی صورت نگرفتهاست.
 -2زندگینامۀ بلگرامی
احسانالهند( ،میر غیمعلی آزاد بلگراماای ( 1116-1200هااا) از شااعرای ناماادار و ت کرهنویسااان
توانای قرن دوازدهم هندوستان بهشمار میرود .مسلمانان شبهقاره به وجود او افتخااار میکننااد .او
در عصر خود در فن ت کرهنویسی فارسی نظیاار نداشاات و در شااعرگویی و نثرنویساای بااه عرباای
بیهمتا بود و به زبان عربی با چنان فصاحت و بیغتی در مااد حضاارت پیااامبر(ص) قصاایدههایی
میسروده که وی را لقب احسانالهند( دادهاند (آزاد بلگراماای .)30 :1393 ،ازادگاااه آزاد ،بلگاارام،
شهرکی است معروف و مردمخیز در هردوئاای در ایالاات اتراپاارادف فعلاای در هندوسااتان اساات(
(همان .)33 :با اندکی تیمل در اشعار بلگرامی بهخوبی میتوان ردپای شعرها و غزلیااات حااافظ را
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دید؛ آنچنانکه بعد از خواندن غزلیاتش تصور میشااود کااه بلگراماای در مکتااب حااافظ آمااوزف
دیدهاست.
 -3بازتاب آداب و رسوم در اشعار آزاد بلگرامی
 -1-3آداب پوشش
پوشش و لباس ،بخشی از فرهنگ و هویت هر جامعه است و نو و کیفیت لباااس در هاار منطقااه
براساس شرایط جغرافیایی و فرهنگاای آن متفاااوت اساات .یکاای از موضااوعات مهاام در غزلیااات
بلگرامی ،پوشش مردمان هند است که آنها را در سه دستۀ پوشااش مردانااه :دسااتار ،کجکاایه و...؛
پوشش زنانه :لباس ،برقع و نقاب ،زیورآیت؛ و پوشش ما هبی :زنّاربسااتن ،دسااتهبندی کااردهایم.
اشتراکاتی در این موضو بین ایرانیان و هندوان بهدلیل آریاااییبودن و همزیسااتی سااالیان دراز در
پوشیدن دستار ،استفاده از زیورآیت ،برقع ،نقاب و ...قابلمشاهده است:
 -1-1-3پوششهای مردانه
دستاربستن و کجکاله
دستار یا عمامه در هند -که تقلیدی از عمامۀ مسلمانان است -بساایار باشااکوه و باهیمنااه اساات و
عبارت است از یک قطعۀ بسیار بلند از ململ سفید یا رنگین که به شکل بساایار زیبااایی دور ساار،
اطراف شبکیهی رنگین یا زردوز میپیچند و یک شقۀ آن را از وسااط ساار بیاارون آورده ،ماننااد
جقه در بایی سر قرار میدهند کااه در روی پیشااانی متحاارک اساات (حکماات .)273 :1337 ،در
بسیاری از مناطق مردان دستارهای رنگی به سر میکنند که از دستارهای بلند و گشاد و رنگارنااگ
راجستانیها تا دستارهای آهاری سیکها متفاوت است (گودوین  .)103-101 :1383نااو عمامااه
نشاندهندۀ موقعیت اجتماعی افراد است .سیکها عمامۀ مخصوصای دارنااد کااه عیماات ما هبی
آنهاست (همان .)273 :مردان هندی دستار را نشااانۀ احتاارام و غاارور میداننااد و دسااتار گاالدار
مخصوص دامادهاست که در ایران رایج نیست و بلگرامی از آن این گونه یاد میکند:
بهااار آماااد ساار و دسااتار را نا ر جنااون کاااردم

ناه همچون شاخ گل آرایااش دسااتار میخااواهم

(آزاد بلگرامی)461 :1393 ،
یلااااااۀ سااوخاتااااۀ بااااااف وفاایااااام ،آزاد

زین سباب گل به سااار آن گاال دساااتار شااادم

(همان)466 :

مطالعات شبهقاره

132

دورۀ  /14شمارۀ 42

در لغتنامۀ دهخدا ،اکجکلهان( اینگونه معنی شدهاست :کجگ اشتن کاایه باار ساار .کجکااردن
گوشۀ کیه ،یعنی نخوت ،غرور و فخر نمودن .کجکلهان در ایران وصف جوانمردان محل بوده کااه
کیه را کج بر سر مینهادند و این شاخصه با نوعی غرور و خودپسندی همراه بودهاست .این رسم
در کشور افغانستان در میان اکاکه(های آنجا هنااوز رایااج اساات (دهخاادا :1377 ،ذیاال کجکاایه)؛
ازاینرو با توجه به همجواری و اشتراکات فرهنگی ،احتمایً در میان مردمان هند هم رایااج بااوده و
بلگرامی به آن اشاره کردهاست:
زناااّار زلاااف کجکالهاااان باااند بااار کامااار

در بناااد ایاان مبااااف کااااه تکفیاااار میکنناااد

(آزاد بلگرامی)333 :1393 ،
یزم به توضیح است ،این اصطی در میان کُردها تا به امروز ساری و مااورد اسااتفاده اساات و
فرد سربلند و آبرومند را (کیهکج= کیو یر) مینامند و فرد خیااالپرداز و آرمااانگرا را فااردی بااه
دنبال کیه کج افتاده میخوانند و در حق او میگویند:
(وه دووی کیوی خوار کهوتووه = )va dooi klawi khwar kaotowa
 -2-1-3پوششهای زنانه
لباس
لباس در هندوستان مثل سایر مناطق ،نمودی از هنر است .رنااگ و شااکل لباسهااا باارای زنااان و
مردان اهمیت خاصی دارد .زنان هندی به دلیل ساریهای زیبا و رنگااارنگی کااه بااه تاان میکننااد،
شهرت یافتهاند .روف پوشیدن ساری ،همچنین جنس و رنگ آن میتواند نمایانگر موقعیت ،ساان،
شغل ،منطقه و دین زنان باشد (گودوین 101 :1383 ،تا .)103
در بید شمالی و راجپوتانا و مخصوصاً پنجاب ،زنها شلوار و پیراهن دراز که از دو طرف دو
چاک کوچک دارد ،اکرته( و نیمتنه میپوشند و شااالی نیااز از جلااو گااردن و دو کتااف بااه پشاات
میاندازند و آن را ادوپته( میگویند (حکمت.)275 :1337 ،
هاار قااادم ناااز کنااد خاااک سااار کاااوی کاااسی

کااه دراز اسات ز حااااد کااف پاااا پیارهناااش

(آزاد بلگرامی)439 :1393 ،
برقع (نقاب)
برقااع ب ُ ق /ب ُ ق ُ] ( اِ) رویبنااد سااتور (منتهاایایرب) ناظمایطبااا || رویبنااد زنااان
(منتهیایرب) (ناظمایطبا ) .برقو ( .منتهیایرب) .شاابپوف( .صااحا الفرس) .نقاااب .حجاااب.
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روبند زنان عرب و فارسیان به معنی مطلق روبند بهکار برند (آنندراج) .ج ،براقااع ،براقیااع (منتهاای
ایرب) (دهخدا :1377 :ذیل برقع) .حکمت مینویسد :ابرقع( عبارت است از جامه سفیدی که دو
شبکه در برابر چشم و بینی دارد و بقیۀ بدن از سر تا قاادم در آن مسااتور اساات (حکماات:1337 ،
 .)275این پوشش بیشتر در افغانستان ،پاکستان و ایران استفاده میشدهاساات .در ایااران ایاان نااو
پوشش مخصوص زنان سواحل خلیجفارس است .بهنظر میرسد که رسم حجاب بااانوان در هنااد
در دوران حکومت مغوین رواج یافت و هاام در میااان هناادوان و هاام در میااان مساالمانان نشااان
موقعیت ممتاز و تشخص به شاامار میرفاات (نهاارو ،1350،ج .)403 :1همچنااان کااه در بساایاری
کشورهای دیگر و مخصوصاً یونان باستان هم این رسم وجود داشتهاست (همان) .پوشاایدن برقااع
نیز یکی از اشتراکات فرهنگی بین ایران و هند است:
بارقااااع شاااارم و حیا ااا را از رخ او باااارفگن

قصااۀ رسااوایی او در جهاااااان افساااانه کااان

(آزاد بلگرامی)508 :1393 ،
زیورآالت
عشق و عیقه به تزیین یکی از عادات قومی و قدیم مردم هند اساات .هناادوها خااود را بااا حلقااۀ
دستبند یا زنجیر مچی و در بعضی نواحی با گوشوارههای قیمتی زینت میدهند .زنهااا مخصوصااً
به زیور و زینت ،عشق خاصی دارند و با انوا جااواهرات ،ساانگهای قیمتاای و فلزهااای گرانبهااا
خویشتن را میآرایند (حکمت .)289-290 :1337،جواهرات و زیورآیت در ایااران نیااز از دیرباااز
بهعنوان قطعهای از وسایل تزیینی و پوشش در میان اقوام مختلف مطاار بودهاساات و هنااوز هاام
زنان ،از هر طبقه و موقعیتی که باشند ،به آن عیقهمند هستند.
نه از خلخالِ زریاان زیااور آن ساارو سااهی کاارده

به پایش بوسه زد خورشید و قالب را تهی کاارده

(آزاد بلگرامی)535 :1393 ،
تااو از عقایاااق دلااام گاوشاااواره سااختاااهای

خادا گاواه کاه باسیار خااوفناماااا شاااادهای

(همان)544 :
 -3-1-3پوششهای مذهبی
زنّار بستن
زنّار ،ریسمانی است به ستبری انگشت از ابریشم که آن را بر کمر بندند و این غیر از کستی است.
زنّار کمربندی بود که ذمیان نصرانی در مشرقزمین به امر مسلمانان مجبور بودهاند داشتهباشااند تااا
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بدینوسیله از مسلمانان ممتاز شوند؛ چنانکه یهودیان مجبور بودهاند عسلی (وصلۀ عسلیرنگ) باار
روی لباس خود بدوزند .در زبان عربی بهطور عمومی به هر رشتهای زنّار گفته میشااود (دهخاادا،
 :1377ذیل واژۀ زنار) .ازنّاربندی که به هندی ااوپانایااان( ( )Upanayanaگوینااد ،از رسااوم مهاام
هندوان است که در آن روز ،بر کمر طفلِ مابین سنین هفت تا ده ساله ،زنّااار یاا ریساامان مقاادس
بسته میشود و از آن روز به بعد] او را در صف اآرینها( درمیآورند .برهمن دست او را گرفتااه
وی را به خدایان خانه تقدیم میکند( (حکمت .)280 :1337 ،زنّار از سه تار نااخ ساافید از جاانس
پنبه که به یکدیگر میبافند ،ساخته میشود و نشاندهندۀ خاادایان ریرااه اساات .زنّااار را باار شااانه
میبندند و بر بازوی راست گره میزنند (همان .)281 :زنّاربندی در ادبیات و عرفان اسیمی نشااان
کفر است ،بلگرامی در این اندیشه با شاعران ایرانی اشتراک دارد:
مااارا آزاد ،از خاااود بااارد زنّاااارِ سااار زلفاااش

زدم باار ساانگ آخاار شیشااۀ ناااموس ایمااان را

(آزاد بلگرامی)147 :1393 ،
 -2-3آداب دفن مرده و سوگواری
مرگ از آغاز پیدایش سرنوشت محتوم تمامی جانداران ازجمله انسان است و سوگواری نیز نوعی
عکسالعمل در برابر این واقعه است که به شیوههای گوناگون از لحظۀ احتضااار تااا پایااان مراساام
سوگواری انجام میشود .بلگرامی با این آداب آشنا بوده و در غزلیاتش به آنها اشاااره کردهاساات.
بلگرامی در بیان آداب مربوط به این قسمت بهطورکلی تحتتیریر شعائر اسیمی و گاه ایرانی قاارار
گرفتهاست ،البته به جز مبحث سوزاندن مردگان که رسمی متفاوت و متعلق به مردمان هند است و
در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 -1-2-3یاسین خواندن
کنایۀ ابه یس افتادن کسی( به معنی به حالت احتضار افتادن و درحال مرگ بااودن اساات (انااوری،
 ،1381ج  .)8502 :8گاهی اوقات انسان درحال احتضار ،نیاز دارد که به او کمااک شااود .خواناادن
سورۀ یاسین باعث آسانشدن مرگ ،راحت از دنیا رفتن است .پیامبر(ص) فرمود :قرائت سورۀ یااس
نزد میّت موجب غفران و کاهش ع اب میشود (حلی.)133 :1407 ،
ز رفاااتن بازماناااد جاااان شا ایرینش دمِ ماااردن

اگاار آیاای و خااوانی باار ساار بیمااار یاسااینی

(آزاد بلگرامی)585 :1393 ،
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 -2-2-3نماز میّت
نماز میّت از نمازهای واجب است که پیش از دفن میّت بر او خوانده میشود و فقااط شااامل پاانج
تکبیر است (مصاحب ،1387 ،ج  .)2053 :2یکی از سنتهای اسیمی ،نماز بر میّات اساات کااه از
زمان پیامبر این سنت توسط ایشان انجام میشدهاست.
باااار کُشااااتۀ خااااود نماااااز خواناااادی

بساااااااایار جااااااااوان پارسااااااااایی
(آزاد بلگرامی)587 :1393 ،

 -3-2-3دفن مرده
اظاهراً در زمانهای باستان هندوهای آریایی ،اموات خود را در خاک دفن میکردند؛ زیرا در کتاب
ودا بعضی سرودها و ادعیه موجود است که به این معنی دیلت مینماید ،ولاای بعاادها ایاان رساام
منسوخ شده و به جای دفن اموات ،سوختن اجساد مردگان معمول گشتهاست که تا به امااروز نیااز
همین عمل در نزد هندویان متداول است( (حکمت.)286 :1337 ،
شیوههای مختلف تدفین اقوام باستان به گونههای مختلااف صااورت میگرفتهاساات؛ ازجملااه:
دفنکردن در زیر خاک ،سوزاندن ،قراردادن در کوزههااای ساافالین ،تاادفین بااه همااراه وسااایل یااا
حیوانات ،تدفین در خانه ،دخمه و کوهسپاری (رضایی .)134-121 :1382 ،پس از غلبۀ مساالمانان
بر ایران این آیینها منسوخ و بهجای آنها نهادن اجساد در قبور رایج شد .بلگرامی نیز تحتتاایریر
فرهنگ اسیمی به دفن مردگان اشاره کردهاساات ،هرچنااد هنااوز هاام در هنااد سااوزاندن ماارده و
کوهسپاری امری رایج است.
ناااداد اذن کاااه در کاااوی او مااارا ساااپرند

کااه دفاان ماارده نباشااد روا بااه مسااکن او
(آزاد بلگرامی)585 :1393 ،

 -4-2-3سوزاندن مرده
هندوها جسد مرده را پس از آنکه از عناصر اربعه تهی شد ،میسوزانند و معتقدند که بااا ایاان کااار
جسم خاکی نابود میشود و تنها رو باقی میماند که آن هم در آغااوف آتااش بااه شااکل دود بااه
آسمان میرود تا با خدای خورشید بپیوندد و به این شکل لقا اهلل اتفاق میافتد .خُم بر ساار جنااازه
شکستن ،پوشاندن جنازه و چوبها با مواد خوشبو و معطر هم برخی از دیلتهااای معناشااناختی
مرام مرده سوزان را در این کشور نشان میدهد (کاردوف.)58: 1384 ،
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مااا سااوختیم خان اۀ خااود از چااراف خااویش
(همان)435 :

 -5-2-3عزاداری
برپاداشتن عزاداری در هنگام مرگِ افراد از گ شتههای دور در میان مردمان جهان رایااج بودهاساات
و ایرانیان نیز به شیوههای گوناگون آن را انجام میدادهاند که نمونههای آن را در متون کهاان ادباای
میتوان یافت و برخی از این رفتارها هنوز هم رایج است و بهصااورت رساامهایی درآمدهانااد کااه
انجام دادنشان ضروری و بهنوعی نشانۀ اندوهگینی فراوان تعریف شدهاست .برخی از این رفتارها
که در شاهنامه نیز به آنها اشاره شدهاست ،عبارتانااد از :گریسااتن ،جامهدریاادن ،خاااک باار ساار
ریختن ،نفرینکردن بخت ،خراشیدن چهره ،برهنهکردن سر و پا ،گیسو کندن و بریاادن ،ضااجهزدن
و ...که هر یک پیامآور غم سنگین و سوگ جبرانناپ یر است (پورخالقی چتاارودی و حقپرساات،
 )65-71 :1389و در هند هم زنها به شیون و سوگواری مشغول میشااوند و لطمااات باار ساار و
سینه خود میزنند (حکمت .)287 :1337،موارد فوق نشاندهندۀ همسااانی آیااین سااوگواری میااان
ایرانیان و مردم هند است:
گریبااااان چاااااک زد دساااات تحماااال

کاااه آن جاااان پااادر دامنکشاااان رفااات
(آزاد بلگرامی)224 :1393 ،

ماان رفااتم و او جلوهنمااا شااد ،شااده باشااد

جااان دادم و او گاارم عاازا شااد ،شااده باشااد
(همان)316 :

یا ااران ایا ان زماناااه پاااس از قتااال آشااانا

نیلاای لباااس خااویش بااه رساام عاازا کننااد
(همان)290 :

اشاره به لباس نیلی و سیاهکردن -که در ایران نماااد غاام و سااوگ اساات -نشااان تیریرپا یری
بلگرامی از فرهنگ ایرانی است؛ چون در هندوستان لباس عزاداری سفید است.
 -6-2-3زیارت قبور
رسم دیرین و قدیمی زیارتِ قبور یکی از آداب و ساانن پسااندیدۀ مساالمان اساات .آنااان باار ایاان
عقیدهاند که این کار موجب شااادی امااوات میشااود .ولاای فلساافۀ اصاالی زیااارت قبااور را باارای
عبرتگرفتن و به یاد مرگ افتادن میدانند و در بیان این سنت نیااز ردّ پااای پایبناادی بلگراماای بااه
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فرهنگ اسیمی و بهویژه احترامقائلبودن برای قبر شهید و کسب رواب در زیارت آن قابلمشاااهده
است.
باار ساار راه تااو خوابی اده شااهیدی در خاااک

میتاااوان کااارد زیا اارت کاااه راااوابی دارد
(آزاد بلگرامی)4 :110393 ،

 -7-2-3فاتحهخواندن
فاتحهخواندن و دعای خیر برای آمرزف مرده ،یکاای از کردارهااای مرسااوم و مشااترک در مراساام
عزاداری ایرانیان و هندوان مسلمان است که بلگرامی به آن اشاره کردهاست:
باار ساار ترباات ماان فاتحااهای بای اد خوانااد

این عمل کار رواب اساات ،تااو هاام میدانای
(آزاد بلگرامی)552 :1393 ،

 -8-2-3فانوس مزار
در زمانهای پیشین بر سر گور ،شمع روشن میکردند که به آن شمع لحااد ،شاامع ماازار یااا شاامع
براتی میگفتند و این عمل از رسوم عمومی رایج میان مردم بود .آنها معتقد بودند که روشنکردن
فانوس یا شمع ،قبر مردگان را نورباران میکند.
ممنااااون آتشاا ایننفس خاماا اۀ خااااودیم

تااا صاابح محشاار اساات چااراف ماازار مااا
(همان)158 :

 -9-2-3گل مزار
اقوام مختلف از روزگار باستان ،پیش از رسم قربانی به افتخار خدایان و اموات ،شراب یااا روغاان،
آب و عسل یا شیر و مشروبات ،بر روی مجسمهها یا مقابر میریختنااد .گویااا ریخااتن آب خنااک
روی قبرها ،امروز در ایران یادگار همین رسم است (یاااحقی .)162 :1379 ،در میااان ایرانیااان نیااز
گلگ اشتن بر روی قبر از رسوم رایج است و از سنن مشترک ایرانیان و هندیهاست که بلگراماای
به آن اشاره کردهاست:
باااار کُشااااتۀ خااااود نماااااز خواناااادی

بساااااااایار جااااااااوان پارسااااااااایی

ساااخن تاااازه آزاد پاااس از مااارگ شاااود

باار ساار ترباات او دسااتۀ ریحااانی چنااد
(آزاد بلگرامی)320 :1393 ،
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 -3-3آداب معاشرت
یکی دیگر از بخشهای عناصر عامیانه که بلگرامی در غزلیات خود بااه آن پرداختااه ،مسااتلۀ آداب
معاشرت است که شامل :مهماننوازی ،احترام و کرنش ،عیادت ،آداب سیمدادن و دستفشردن و
طبقهبندی طبقات اجتماعی است.
 -1-3-3دست همدیگر را فشردن
در هند طبقات اجتماعی در برخورد با یکدیگر ،طرز ساایم و ابااراز احتاارام مختلفای دارنااد .اگاار
شخصی از طبقۀ پایین دیگری را که از طبقۀ عالی است میقات کند ،باید بااا دسااتهای بسااته در
برابر او سجده کند .در شمال هندوستان دستهای خود را با یکدیگر متصل کرده ،بااهطور تکااریم
نگاه میدارند و نام اراما( خدای هندوستان را تکاارار میکننااد و ارام رام( میگوینااد .متجااددین و
جوانان که به مدارس رفتهاند و به اسلوب اروپایی تربیتشدهاند ،دست یکدیگر را میفشااارند .در
میان مسلمانان رسم چنان است که با االسیم علیکم( و اعلیکم الساایم( ادای تکااریم میکننااد .در
میان ایرانیان با فشردن دستها ،به یکدیگر ادای احترام میکنند (حکماات .)268 :1337 ،بلگراماای
به این رسم اینگونه اشاره میکند:
در کاااار نیسااات روز فاااراق تاااو دل مااارا

بهاار خاادا بااه دساات مبااارک فشاارده رو
(آزاد بلگرامی)527 :1393 ،

 -2-3-3کرنش
بوسیدن پا و کرنش در میان اقوام اولیه ،یکی از مهمترین اعمال آیینی دربااارۀ پرسااتش خاادایان و
شاهان بودهاساات (معیناای سااام .)100 :1391 ،ایرانیااان باارای احتاارام و تعظاایم ،واژۀ ا=(nƋmah
احترامگ اشتن؛ و هندیان ا =(namassکرنش ،ستایش و ادای احترام (با اشاااره یااا کلمااه) را بااهکار
میبردند (همان .)100 :این اصطی از رسوم پیشین و کهن ایرانزمین بودهاست .ادر میاان عناصر
نمادین اجتماعی پارسیان ،توجه خاصاای بااه روف خوشااامدگویی بااه یکاادیگر برطبااق جایگااااه
اجتماعیشان وجود داشت .اگر آنان ،اشرف ( (gnorimoiیاا دارای شین براباار بودنااد (،)isotimoi
لبها را میبوسیدند؛ اگر یکی از آنها رتبۀ پایینتری داشت tapeinoteros ,hypodeesterosگونااه
را میبوسیدند و سرانجام اگر یکی از آنها رتبهای بسیار پایینتر از دیگری داشت ،بایااد در مقاباال
فرد رتبۀ بایتر ،عمل پروسکونس را انجام ماایداد ...کااه گونااهای از ادای احتاارام ایراناای بااود کااه
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نسابتباه درجۀ خویشاوندی آنان با هم فرق میکرد و نوعی سایمکردن ناازد صاحبمنصااب بااه
شکل خمشدن ،خمکردن زانو یا سجدهکردن بر زمین بودهاست (همان.)110 :
پریشان بختم و با وصف آن چشاام از خاادا دارم

که بار پای تااو سایم چون سر زلف تو پیشااانی

(آزاد بلگرامی)584 :1393 ،
 -3-3-3مهماننوازی
مهماننوازی از ویژگیهای اصلی و سنن قدیمی ایرانیان و هندوان بودهاست .هناادوان در مجلااس
ضیافت ،حمایل یعنی حلقهای از گل و گیبتااون و احیانااً از زر و ساایم ساختهشااده را باار گااردن
مهمان محترم میاندازند که به آن اسهیرا( یا اهار( گویند و بزرگترین عیمت تشااخص و احتاارام
به مهمان است (حکمت.)263 :1337 ،
بعد عمری شام ما را صاابح روشاان کااردهای

خیرمقاادم مرحبااا ای دوساات آوردی صاافا
(آزاد بلگرامی)153 :1393 ،

 -4-3-3عیادت
توجه اسیم به مسائل و روابط اجتماعی ،موضوعی واضح و آشکار است و یکی از دستورات مهم
آن بیمارپرسی و عیادت از بیماران است .این سنت مشترک همۀ مسلمانان ازجمله مسلمانان ایااران
و هند است که بلگرامی این گونه به آن اشاره کردهاست:
گااار نمیآیا اد باااه باااالین دل بیماااار مااان

یااااد آن ناآشااانا بااااری عیاااادت میکناااد
(همان)349 :

 -4-3آداب غذاخوردن
 -1-4-3غذاخوردن با دست شسته و اسرافنکردن
از آداب و رسوم جالب هندیها غ اخوردن با دست راست است .آنها معتقدند برای غا اخوردن
نباید واسطهای وجود داشتهباشد و میگویند :اروشی که دربارۀ خااوراک اتخاااذ کردهانااد ،مبتنیباار
رابطۀ نزدیک بین انسان و جهان طبیعی است( (جیلی نائینی .)516 :1375،پاکیزهبودن دستها بااه
هنگام غ اخوردن و خشااکنکردن آن بااا حولااه نیااز از امااور مرسااوم بااین آنهاساات .ایاان نااو
غ اخوردن در میان ایرانیان نیز از رسوم رایج بااوده و هنااوز هاام در بخشهااایی از ایااران متااداول
است؛ چنانکه خواجه نصیرالدین طوسی نیز در باب آداب غ اخوردن ،شستن دستها قبل از غا ا
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را یزم دانسته و صرف غ ا با سه انگشت را توصیه کردهاست (طوسی )233 :1360 ،و پیتر دیواله
هم در این باره نوشتهاست :ا ایرانیان] قبل و بعد از غ اخوردن دستها را میشستند و از قاشااق و
چنگال استفاده نمیشد .آنها از دست بهعنوان قاشق استفاده میکردند و باارای صاارف غا ا روی
زمین مینشستند( (دیواله )133 :1390 ،و از سوی دیگر پرهیز از اسراف و پرخوری هم از وجوه
مشترک است:
طعااام را شاارفی هساات چااون کاایم خاادا

که دست شسااته بااه سااویش دراز بایاد کاارد
(آزاد بلگرامی)394 :1393 ،

غ ا بیش از دهان خود خوردن پر زیاان دارد

کند فیالفور بسااملخوردن گااوهر کبااوتر را
(همان)181 :

اغلب هندی ها به غ اهای پر ادویه و تند و جویدن برگ تنبول بعد از غ ا نیااز عااادت دارنااد.
برگ تنبول که آن را اپان( مینامند ،به دور دانههای خردشدۀ تنبول ،پودر لیمو و ادویههای خاااص
پیچیده و به آهستگی جویده میشود .هناادیها بااه شااکل ساانتی باارای صاارف غا ا روی زمااین
مینشینند و به جای کارد و چنگال ،از انگشتان دست راستشان استفاده میکنند (همان.)106-103:
به آیین شااگرفی سااوی ماان جانانااه میآیاد

مسی مالیده و پااان خااورده مرزایانااه میآیاد
(بلگرامی)395 :1393،

زندگی خااال تااو بااا دلهااا عااداوت میکنااد

فلفاال تلااخ تااو خیلاای باایحیوت میکنااد
(همان)349 :

 -5-3آداب شادمانی
 -1-5-3بهرهبردن از موسیقی
مردم هند مانند ملل قدیمۀ مصر و چین و ایران از زمانهای باستانی؛ یعنی دو سه هزار سال قبل از
میید ،دارای یک نو موسیقی مخصوص به خود بودهاند .ساارودهای کتاااب ودا ،ماننااد گاتاهااای
اوستا ،اشعاری است که با الحان و نغمات خوانده میشد (حکماات .)317: 1337،شااباهت بساایار
سرودههای گاهانی با اشعار ودایی نشانۀ زندگی هندیان و ایرانیان در هزاره دوم پاایش از ماایید در
سرزمینی به نام ایرانااویج بااا یکاادیگر اساات (آموزگااار -تفضاالی  .)21-23 :1386موساایقی هنااد
برخیف موسیقی اروپا بر روی مییمت آهنگ ) (melodyساخته شده و از این حیث بااا موساایقی
ایرانی شبیه و از یک نو است (همان.)319 :
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در فصل گاال نااوای هاازاران علیالخصااوص
(آزاد بلگرامی)442 :1393 ،

 -2-5-3رقص
رقص و دستافشانی و پایکوبی ،در زندگی مردم هند نقش اساسی دارد .این هنر برای آنهااا نااه
فقط یک سرگرمی ،بلکه یک حقیقت معنوی و روحانی اساات (کاااردوف .)214 :1384 ،عیوهباار
رقصهای کیساایک در هندوسااتان ،هاار منطقااهای رقصهااای خاااص خااودف را دارد؛ ازجملااه
رقصهای مربوط به ازدواج ،جشنهای فصاالی و کشاااورزی ،مراساام یااا آیااین ما هبی یااا حتاای
رقصهایی که برای جادو اجرا میشوند؛ اما همۀ آنها میاارام مشااترکی از داسااتانها و نمادهااای
م هبی در خود دارند (گودوین .)96 :1383 ،بعضی از این رقصهااا در حااال وجااد و شااور و در
هنگام توجه به غیب ،نوعی از ظواهر پرستش به شمار میرفته و مانند سما صااوفیان از ج بااه و
عشق حقیقی روحانی ناشی میشدهاست و بعضی دیگر در حال عیش و نوف و مستی ،بیخبااری
از روی سرخوشی و عشق به محبوب (حکمت .)323 :1337،رقص شیوا در هند و رقااص سااما
میان پیروان اهل تصوف (نوروزی طلب و عادلوند )15 :1393،شباهتهایی با هم دارند .بلگراماای
میسراید:
رقص بر شااعر تاار و نالاۀ نای خااوف باشااد

خاصه رقصی که در او دست نگاااری گیرنااد
(آزاد بلگرامی)333 :1393 ،

کرد یادم کااار ماان دیاوانگی آشاافتگی اساات

م ایکنم یکدساات از آغاااز تااا انجااام رقااص
(همان)442 :

 -6-3آداب آرایشکردن
 -1-6-3سرمهکشیدن
سرمهکشیدن از دیرباز در میان مردم بهخصوص کشورهای اساایمی هماننااد عربسااتان ،افغانسااتان،
مصر ،ایران و هند رایج بودهاست .مصریان باستان برای آرایش چشم زنان و مردان ،از  3500سااال
قبل از میید ،به چشم خود سرمه میکشیدند .اسرمه مادهای آرایشی است که به عربی ارمد خوانند
و به کحل مشهور است و آن سنگی است صفایحی و براق که بسایند و سودۀ آن را در چشم کشند(
(دهخدا :1377،ذیل واژۀ سرمه).
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نااادارد ایا ان قااادر تااایریر دود آه بیمااااری
(آزاد بلگرامی)573 :1393 ،

 -2-6-3حنابندان
هندیها ،ایرانیان و اعراب در بُعد تشکیل خانواده بسیار شبیه هم عمل میکنند .مراسم امهندی( یا
حنابندان از مراسم رایج قبل از عروسی است و حنا با نقش و نگار زیبا بر دستان عااروس و داماااد
نقش میبندد (پورقاز و رقیبی .)18 :1389،بلگرامی میگوید:
نیساات دساات نازکاات را طاقاات رنااگ حنااا

سخت حیارانم چسااان برتافاات مااار آسااتین
(آزاد بلگرامی)521 :1393 ،

 -3-6-3خال هندو
خال پیشانی که به هندی اتیلک (Tilak :و بهاصطی م هبی اپُتااو (Pottu :میگوینااد ،مخصااوص
زنان هندو است و آنچنان است که یک خال گرد به رنگ قرمز یا زرد یااا ساایاه در وسااط دو اباارو
میگ ارند .این عادت که سبب افزایش جمال چهرۀ زنان است ،به سایر طبقات غیرهندو نیز نفااوذ
کردهاست .زنان مسیحی یا پارسی هم گاهگاهی با خال هندو دیده میشوند .همین خال اساات کااه
در ادب فارسی موضو اشعار و ابیات بسیار شده و شعرا ،سمرقند و بخارا را به بهااای یااک خااال
هندو فروختهاند (حکمت.)290 :1337 ،
ز مشااک ناااب بااه رخسااار خااال میسااازد

بااارای مااارف دل ماااا تااایف داناااه کناااد
(بلگرامی)363 :1393 ،

 -7-3جشنها ،اعیاد و مراسم مذهبی و ملی
جشن در لغت به معنی شادی ،عیش ،کامرانی و مجلس نشاط و مهمانی و به معنی عید نیز اساات.
چنانکه اگر گویند جشن نوروز ،مراد عید نوروز باشد (دهخدا :1377،ذیاال واژۀ جشاان) .اعیاااد و
مراسمی که در دیوان بلگراماای بااه آن اشاااره شااده و مااورد اشااتراک هناادوان و ایرانیهااا اساات،
عبارتاند از :عید رمضان (فطر) ،عید قربان ،عید نوروز ،شب یلدا ،عاشورا.
 -1-7-3عید رمضان
ااعیاد مسلمانان هند ،یادگار دورۀ احترام شعایر اساایم در آن کشااور اساات و هنادیان نیااز بااه آن
احترام میگ ارند( (حکمت.)253 :1337 ،

بازتاب آداب و سنن فرهنگی در غزلیات آزاد بلگرامی
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عیا اد فرخناااده عقیا اب رمضاااان میآیا اد
(آزاد بلگرامی)300 :1393 ،

 -2-7-3عید قربان
یکی از جشنهای بزرگ م هبی ایرانیان ،عید قربان است .قدیم رسم بود ،روز دهاام ماااه ذیحجااه
مردم گوسفند یا شتری را برای قربانیکردن انتخاااب و بااا مراساامی از قبیاال سرمهکشاایدن چشاام
قربانی ،بستن آینه به پیشانی و دستمال رنگی به گردن ،خوراندن آب و خواندن دعااا آن را ذبااح و
گوشت قربانی را بین همسایگان مستمند تقسیم میکردند (میرنیا .)13: 1369،مسلمانان هند ماننااد
دیگر بید اسیم در این روز گوسفند و بز بیحساب قربانی و در مساجد اقامۀ نماز عیااد میکننااد
(حکمت.)254 :1337،
پنداشاااتم کاااه از پااای قربانیاااان خاااود

در روز عیاااد جلوهنماااا میشاااود ،نشاااد
(آزاد بلگرامی)311 :1393 ،

 -3-7-3جشن نوروز
در ایران ،مردم از روزگاران کهن ،جشن نوروز را که روز اول فروردین شرو میشااود ،بیشااتر از
اعیاد دیگر عزیز و محترم میشمرند (میرنیا )28 :1369 ،و در هنااد اعیااد نااوروز جمشاایدی را در
اول فروردین که منطبق است با نوروز باستانی ایااران ،در  21مااارس جشاان میگیرنااد و چرافهااا
روشن کرده ،آتش میافروزند( (حکمت .)225 :1337 ،عید نوروز در هندوستان به عیااد پارساایان
مشهور است و گفته شده با ورود مسلمانان به آن کشور در آنجا مرسوم شدهاست.
کاارد عااالم را بهشاات نقااد تحویاال حماال

در جهان نوروز برگشاات و بهااارم برنگشاات
(آزاد بلگرامی)237 :1393 ،

 -4-7-3یلدا
یلدا آخرین شب پاییز است که در آن جشنهایی برگزار میشود تا طوینیترین شااب سااال را بااه
جشن بنشینند .این شب را در کشورهایی مانند پاکسااتان ،افغانسااتان ،چااین ،روساایه و ...بااهعنوان
انقیب زمستانی میشناسند.
از هااوا زلااف تااو باار گوشااۀ اباارو افتاااد

آخااار قاااوس مکاااان شاااب یلااادا باشاااد
(همان)324 :
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 -5-7-3مراسم عاشورا
آیین م هبی عاشورا بهدلیل اهمیّت ،آداب و رسوم ویژهای دارد .ااین واقعۀ تلخ در بدو امر مااوجی
از اندوه را در شهرهای مهمی چون مکه ،مدینه و کوفه بهوجود آورد که بهتدریج دامنۀ آن وسیع و
تمام کشورهای اساایمی را دربرگرفاات؛ بهطوریکااه زندهنگاهداشااتن ایاان تااراژدی وارد فرهنااگ
مسلمانان و بهویژه شیعیان گردید( (محمدزاده .)171 :1395 ،بلگرامی در این مورد سروده است:
نظر کاان صاابح نااوروزی کااه افتااد روز عاشااورا

نشاط و غم به هم دست و گریبان است در واقااع

(آزاد بلگرامی)446 :1393 ،
 -4نتیجه
همدمی با آداب و سنن فرهنگی عیوهبر رفتااار ،در ذهاان و زبااان شااعرا عاماال خلااق تصاااویر و
مضامین ارزشمندی با پشتوانۀ فرهنگی شدهاست؛ بهگونهایکه بررسی آرار شعرا نشان میدهااد کااه
کمتر دیوان و ارری را میتوان یافت که از تیریر ایاان عناصاار فرهنگاای برکنااار مانااده و بااه نااوعی
دستمایۀ معانی و مفاهیم جدید قرار نگرفته باشد .غزلیات آزاد بلگرامی نیااز از ایاان قاعااده مسااتثنا
نبوده و ذکر آداب و رسوم در سرودههای عاشقانۀ او عیوهبر نشاندادن تسلطش بر مباحث و سنن
فرهنگی ،به انحای مختلف ابزار خلق تصاویر زیبا شدهاست.
بررسی انجامشده نشان میدهد که آداب و رسوم مورد اشاره در دیااوان آزاد بلگراماای در سااه
دستۀ کلی قابلدستهبندی است :نخست آداب و رسااومی کااه بااومی و خاااص مااردم هنااد اساات؛
سنتهایی همچون بهرهبردن از خال هندو ،سوزاندن جسد مرده و جویدن پان که بسامد کماای در
اشعار او دارند .دوم ،سنتهای اسیمی که بسامد باییی دارنااد؛ مااواردی ازقبیاال آداب معاشاارت،
آیین سوگواری ،دفن مرده و . ...دستۀ سوم سنن مشترک ایرانیااان و هناادوان ،آداباای هماننااد عیااد
نوروز و شب یلدا که حاصل همزیستی ایرانیان و هندیها در گ شتههای دور است.
در میان عناصر عامیانه در غزلیات بلگرامی آداب و رسومی ازقبیل پوشش ،آداب مهماننوازی،
آداب معاشرت و آداب سوگواری بیشترین اشارات را به خود اختصاص دادهاست؛ بااهعبارتدیگر
بیشترین بسامد مربوط به مواردی است که شاعر از فرهنگ اسیمی و ایرانی تیریر پ یرفته اساات و
برخیف آن ،جشنها و اعیاد در میان آداب و رسوم ،کمترین بسامد را دارد و جز جشاان قربااان و
رمضان که جشن مسلمانان هند است و جشن نوروز و یلدا ،در شعر بلگراماای بااه مااوردی دیگاار
اشاره نشدهاست و با توجه به فرهنگ شاد و پرنشاط هند و عیقۀ هندیها بااه جشاان و از سااوی
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دیگر وجود تعداد زیادی جشن در تقویم آنها ،این مقدار اشاااره کاام و ناااچیز مینمایااد و بااهنظر
میرسد علقههای دینی بلگرامی و توجه به سنن دینی ،وی را از توجه بیشتر به رسوم ملی و شاااد
هند غافل کردهاست.
 -5منابع
 .1آزاد بلگرامی ،میرغیمعلی ،کلیات آزاد بلگرامی ،تصحیح ،مقدمه و حواشی سید حسن عباااس،
دهلینو :آلفا آرت ،نوئیدا (یو.پی.1393 ،).
 .2آموزگار ،ژاله؛ تفضلی ،احمد ،اسطورۀ زندگی زردشت ،چاپ هفتم ،تهران :نشر چشمه.1386 ،
 .3انوری ،حسن ،فرهنگ بزرگ سخن ،چاپ اول ،تهران :سخن.1381 ،
 .4پورخالقی چترودی ،مهدخت؛ حقپرست ،لیی ،بررسی تطبیقی آیینهای سوگ در شاااهنامه و
بازماندههای تاریخی -مذهبی سوگواری در ایران باستان ،نشااریۀ ادب و زباااااان دانشااکدۀ
ادبیات و علوم انسانی ،دورۀ جدید ،شمارۀ  ،27صص  ،85-63دانشااگاه شااهید باااهنر کرمااان:
بهار .1389
 .5پورقاااز ،عباادالوهاب؛ رقیباای ،مهااوف ،بررساای تطبیقاای آداب و ساانن مراساام ازدوا در
کشورهای اسالمی ایران ،شبهقاره ،سوریه و لبنان ،مجموعه مقااایت چهااارمین کنگاارۀ بااین
المللی جغرافیدانان جهان اسیم ،صص  ،20-1دانشگاه سیستان و بلوچستان :فروردین .1389
 .6جیلی نائینی ،سید محمدرضا ،هند در یک نگاه ،تهران :چاپ پنگوئن.1375 ،
 .7حکمت ،علیاصغر ،سرزمین هند ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1337 ،
 .8حلی ،احمد بن محمد ،عده الداعی و نجاح الساعی ،تصااحیح و تعلیااق احمااد موحّااد قماای،
بیروت :دارالکتاب ایسیمی.1407 ،
 .9دیواله ،پیترو ،سفرنامۀ دالواله ،ترجمه و شاار شااجا الدین شاافا ،تهااران :علماای و فرهنگاای،
.1390
 .10دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1377 ،
 .11رزمجو ،حسین ،انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی ،چااپ دوم ،مشاهد :انتشاارات آستان
قدس رضوی.1372 ،
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 .12رضایی ،مهدی ،آیینهای تدفین اقوام باستان ،کتاب ماه هناار ،شاامارۀ  ،56-55صااص -121
 ،134تهران :فروردین و اردیبهشت .1382
 .13طوسی ،خواجه نصیرالدین ،اخالق ناصری ،تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ،تهااران:
خوارزمی.1360 ،
 .14فی  ،مرتضی ،جایگاه فرهنگ و زبان فارسی در شبهقاره ،فصلنامۀ مطالعات شاابهقاره ،دورۀ
 ،2شمارۀ  ،2صص  ،98-67دانشگاه سیستان و بلوچستان :بهار .1389
 .15کاردوف ،هاشم ،خاطرات هند .تهران :کتابسرا.1384 ،
 .16گودوین ،ویلیام ،هندوستان ،ترجمۀ فاطمه شاداب ،تهران :چاپ شمشاد.1383 ،
 .17محمدزاده ،مرضیه ،بررسی ساختاری نماد در ادبیات عاشااورایی ،نشااریۀ ادبیااات پایااداری،
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،سال  ،8شمارۀ  ،14صص  ،194 -171دانشااگاه شااهید باااهنر
کرمان :بهار و تابستان .1395
 .18مصاحب ،غیمحسین ،دایرۀالمعارف فارسی ،چهارم ،تهران :شرکت سهامی کتابهااای جیباای
وابسته به مؤسسات انتشارات امیرکبیر.1387 ،
 .19معینی سام ،بهزاد ،آیین احترام در زمان هخامنشیان و ساسانیان ،پژوهشهای تاریخی (مجلۀ
دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،2صص  ،118-99اصفهان :تابستان .1391
 .20میرنیا ،سید علی ،فرهنگ مردم (فولکلور ایران) ،تهران :نشر پارسا.1369 ،
 .21نهرو ،جواهر لعل ،کشف هند ،ترجمۀ محمود تفضلی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.1350 ،
 .22نوروزی طلب ،علیرضا؛ عادلوند ،پدیده ،مطالعۀ تطبیقی رقص شیوا و رقص سماع ،فصلنامۀ
علمی -پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر (باف نظر) ،سال  ،11شمارۀ ،28
صص  ،24-15تهران :بهار .1393
 .23یاحقی ،محمدجعفر ،فرهنگ اساطیر ،تهران :انتشارات سروف.1379 ،

