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  کیدهچ

است که  اهمیت خاصی برخوردار از انچن به امروز تا تمدن جنوب هند فرهنگ و ،انزب

بـه جسـتجوی    انشناسـ  مـردم  و انشناس انزب ،انشناس انستبا، انشناس ندی بسیاری از

هـای   تمـدن  انپژوهشـگر امروزه  دازند.پر می این تمدن دیرینه یانزندگاصلی های  رگه

 با ای گونهبه  را فرهنگ خود مشترک تمدن وهای  مایه بن تاد ان نموده کوششگوناگون 

 پیونـد  تاثیرگـذارد،  تمدن آریایی نیـز  فرهنگ و برآنها  دینیهای  ی که آییناندراویدی

 تردیـد  بـی  د.انـ  جـام داده اناین زمینه  در ای گستردهبه همین جهت مطالعات  و 2دهند

هاي  بخش در انسنن دراویدی حتي آداب و فرهنگی و آیینی و ي،انهاي مشترك زب رگه

واقع  چه در اگر جدی برروی این تمدن باشد.های  کاوش دلیلی بر دانتو می مختلف دنیا

 انمیـ  در انپرسـتش خـدای   دینـی و هـای   که مرتبط به آیین مندیانساختار سامهیچ 

 توجـه و  اندسـتگاه فلسـفی شـای   آنهـا   حتی و ندارد وجود ،باشد اندراویدی های قبیله

 و انخـدای ی  رهمنـابع مکتـوبی دربـا    و  هیچ دست نوشـته  ود ان ادبیات منسجم نداشته

هایی است  انداست وها  هانافس بازتاب ،واقع یم دراند میآنچه  اما ،شود نمی دیده اندینش

مقدس  ها، کتابهای جشنواره در راآن  بازتاب یا نقل شده و انگذشتگ های هخاطر که از

 اندراویدی عقاید و انزب تاریخ، تا ایم کوشیدهدراین مقاله  دید. انتو می هند انادی در و

 دهیم. بررسی قرار موردد ان سرزمین هند داشته انمهاجر برآنان  که ثیراتی راتأ و

  

 .تاریخ، انزب عقاید، ،نیائآریا ،اندراویدی   ها: کلید واژه

                                                
 یار ادیان و عرفان، دانشگاه سیستان و بلوچستان. استاد .1

Email: m.absalan @theo.usb.ac.ir 

 ها مراجعه کنید به: جهت اطالع از ارتباط و پیوند دراویدیان با سایر ملل و فرهنگ .2

Homburger, 13-18, 135-143 
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 مقدمه

 که بعدها ستا 3دامیال یا 2سکریت یعني درامیالانس انزب ی واژه مشتق از 1اندراویدی

 انپژوهشـگر گفتگـوی   بحث و این واژه همواره موردء تبدیل شده است. منشا 4به تامیل

بـه   و Dravidien سه این کلمـه بـه صـورت اسـمی    انفر انزب در شناس بوده است. انزب

 رود. به کار می Dravidienne و مونث Dravidien صفت مذکرصورت 

 انکه زبد ان گوناگون بودههای  اندارای زب، به سرزمین هند انآریایی ورود از پیش نانآ

 رفتـه اسـت   مـی  شـمار  بـه  جنوب هند در اندراویدی انترین زب مهم ترین و رایج از تامیل

)Rey-Debove, 313.(  

 سـرزمین هنـد   وارد انآریائیـ  از ای ، پـاره میالد از پیشسال  صدانپ و هزار حدوددر 

در آنان  یافتند. چیرگی ،بودندمجعد موی  ی که اقوامی سیه چرده واندراویدی بر و شدند

 بـاختری جنـوب   و خاوریهای  خشب تا و گنگ پراکنده شدند رود و سند انمی ی ناحیه

شـهرهایی چـون   و  نهادنـد  به رشد رو یانبازرگشهرهای  از این رهگذر و پیشروی کردند

 ،انزم گذر درستند انو تو آمدندوجود  به پتنای مدرن، 6پاتالی پوترا و 5اسیانبنارس یاوار

   .هندجام دان دین هندو فرهنگ و ی هزمین در موثری را مهم وهای  کمک

آمیختگی عناصر گوناگون  انزمرفته رفته آن  به جای اما، شد نابود سندی  تمدن دره

  .آمد وجود به مهاجر انآریائی عقاید با اندراویدیآیینی  دینی ومختلف  و

 ،انبرهمنـ  آریـایی یـا   انیـ انروح گنگ گسـترش یافـت و   سرتاسر فرهنگ آریایی در

نوشـتند.  صـد سـال   انطـی پ  در سرودهای مذهبی را مقدس وهای  شاند ایی از مجموعه

جنوب های  بخش در اندراویدی وجود ی باره اثبات شده در وگوناگون های  بررسی با قطعاً

 اندینی مهاجرهای  آیین فرهنگ و از نیز اندراویدی نواحی؛آن  در انآریایی حضور و هند،

ـ  ،فرهنگ برهمنی برگرفتنبا وجود  آنان د.ان بهره نبوده بی  و نگـه داشـتند   را خـود  انزب

 از ـگرفت  قرار اندراویدی نبنیادی ثیرهایی خود تحت تأ هنوب فرهنگ برهمنی به متقابالً

                                                
1. Dravidian 

2. Dramila 

3. Damila 

4. Tamil 

5. Varanasi 

6. Pataliputra 
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 ود ان رفته می شمار بهی محلی انخدایدراویدی  انخدای ،اصل در. اگر چه انجمله خدایآن 

 را انخشمشـ  انخـدای گونه  اینه است و دا بورا دار خود ی ویژهخدای  قبیله، هر معموالً

به  انموجب شده بود آریائیکه  اند ندهانش می ی فروانحیو یا خونی وهای  یانقرب با معموالً

 انخدای از یا پارهجام انسراین، دهند، با وجود لقب  1»هاندیو انخدای« اندراویدی انخدای

بـه  دراویـدی   انخـدای  از این رهگـذر،  و نمودند برقرار پیوندآریایی  انخدای دراویدی با

 د.ان شمار رفته به بزرگ هند انخدای از که که بعدهاانچن ،هادندانهندی پ اساطیر

 فراهم کرد تـا  انبرای برهمن زمینه را ،برهمنی دراویدی و انشدن خدایاین آمیخته 

ه جایگـاه ویـژ  از  وبگیرنـد  به عهده  ی رااناعمال قرب پرستش و ند آیینهایانبتو مستقیماً

 .کردند نمی یک کاهن عمل انبه عنو انبرهمن ،نآ در حالی که پیش ازبرخوردار شوند، 

)Elmore Wilber, 15, 18, 122.(  

  

  تاریخ

 جنوبی وهای  بخش که درشود  می اطالق انیئآریا به غیر معموالً اندراویدی حاصطال

 دزحدس  انتو میآنچه  اما ،دان ساکن بوده بخش شمال غربی هند همچنین در شرقی و

تاریخی  طبق شواهد بر کهد ان مقیم بوده جانآدر  انیئآریا قبل از اناین است که دراویدی

تـاریخ دقیـق    ودر مـورد خاسـتگاه    د.انـ  شـده  چیرهآنها  بر بعداً انآریایی ،متون دینی و

: نمود بسندهنظریه  به دو ای دازهان تا انتو می اما، ندارد وجود استواری شواهد اندراویدی

 شـمال غـرب در   راه ازآنـان   احتماالًندند، انهم نبه لحاظ ظاهری چون به مغوال یکم ـ 

 ورود بـا  ود انـ  سـاکن شـده   هنـد  در انئیـ آریا از پیش و دان کردهگذر  هیماالیا کوههای

ـ  نمـوده  کـوچ  جنوب هند شرقی وهای  به بخشآنان  ،انئیآریا  اصـالتاً  اناینـ  ــ  دوم. دان

بـه   رسد می که به نظرد ان نموده کوچها  بخشدیگر به  بعدها و جنوبی دارند خاستگاهی

 هنـدی و  گلیسـی و ان انپژوهشـگر  طبق نظـر  بر جغرافیایی و جهت تحوالت اجتمایی و

تـوده   نـژاد  متعلق به نژادی متفـاوت بـا   اننژادی که دراویدی ی وانبه لحاظ زبهمچنین 

بـومی بـودن    کالدول مبنی بر ی پنج نظریه طبق بر و هستند اصلی جنوب هند انساکن

   ید نمود.تأی را یکمی  نظریه انتو می ،دان بوده اصلی جنوب هند انساکنآنان  که 2 پاریه

                                                
1. mad gods 

2. Pâreiys→ 
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 ورود از پـیش  ود ان شده هند شمال غربی واردهای  بخش از اناینکه بگوییم دراویدی

ـ  پراکنده شده هند در سرتاسر ،سرزمینآن  هب انآریائی  جنـوبی بـا  هـای   بخـش  در ود ان

 و 1هادسـون هـای   گـاره ان ییـدی اسـت بـر   تأ، دان داشته آمیزی را زندگی مسالمتها  پاریه

منسوب  دارند انجسمی که دراویدیهای  بسیاری از ویژگی ست کهنآبرهادسون  کالدول.

گـاه بـه   نآ و کننـد  مـی  آسـام زنـدگی   نپـال و  قبایل هیمالیا در که در استها  به تامیلی

گونـه کـه   انهمهـا   که هیکـل تـامیلی   پردازد می اندراویدی وها  توصیفات ظاهری تامیلی

کنـد،   مـی  کیـد تأآن  بـر  نیـز  ماکس کولر شناسی و انباست تاریخی و آثار و بیشتر کتابها

 هیکلی جلو ه،آمدی برانهایی استخو گونه گوشتی، درشت و نامتقارن، تناسب و بی کوتاه،

همچنــین  ه شــده اســت وانــچو ی انپیشــ در کاســتیهاییکــه موجــب  ناایســتا ه وآمــد

 و گشـاد  همچنـین بینـی پهـن و    و پهـن،  کامالًصورتی  ،انده آرواره و در دگرگونیهایی

 هـایی درشـت،   لـب  هـایی بـزرگ،   گـوش  کمـی بـاز،   و هایی ریـز  چشم گرد، هایی سوراخ

 و 2کواترفـاگز  ی گارهان اام. )Caldwell, 559( است رنگ بدن گندمگون هایی کم، ریش

دوره  از پـیش کـه   این اسـت ، اشاره دارند انبه بومی نبودن دراویدینیز آنان  که 3انلوگ

نژادی ، نآبه دنبال  ود ان شده مستقر هند درها  به استرالیایی ندانمنژادی سیاه  ،تاریخی

 .دان شده پیدا اندراویدی ،نژاد دو این شدن آمیخته از که دان شده هند وارد شرقی شمال از زرد

                                                                                                              
بـه معنـای    Parei هپاری که مشتق از دارد »زن طبل«پاریا اشاره به است که این کلمه  کالدول معتقد→

بـوده   ای بنیادین پیشه ایی موروثی و این حرفه شده است و می مراسم تدفین نواخته است که در »طبل«

آنـان   گویـد  می د. کالدولان نواخته نواز، می طبل انتدفین به عنو آیینهای وها  جشنواره در است که بعدها

 منشاءی  درباره کتابش پنج شاخص را وی در د.ان پیروزمندان بوده وبرتر  های زیر چیرگی طبقه انبردگ

هـا   کـه پاریـه   یکی ازدالیل گوید: می و کند می ذکر ،اند بوده جنوب هند در انویدیدرا که قبل از ها پاریه

 دوم اینکـه  و دان فتهگر قرارزیر چیرگی پیروزمندان  برده و اینکه خاطر به د،ان ان مناطق جنوبی بودهساکن

 متفاوت بوده اسـت.  پیش و پس از پیروزمندان ــ های گوناگون برطبق روایت ــموقعیت اجتماعی آنان 

 )Brahman Templeبرهمن ( به معبد حق ورود ها پرستش خدایان، از جمله اینکه پاریهسوم توجه به 

 خدایی بر به همراهها  پاریه رهبری بزرگ شیوا  نین در برگزاری جشنوارههمچ د.ان داشته را بیلور شهر در

رنـگ   و های ویژه نشانه پایین بای  این طبقهچهارم اینکه  کند. می حمل خود با را او روی فیل نشسته و

... وهـا   ماالیالی ها، طبقه تامیل ندانعمومی م اینکه نام ملی وسرانجام  بودند. جدا ها دیگر طبقه پوست از

 ).Caldwell, 546-549( سلب شده استآنها  از

1. Hodgson 

2. Quatrefages 

3. Logan 
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که شمال  ی درانکه دراویدی به این نکته اشاره دارند پس از یادکرد چند دلیل،آنان 

درهم  جام ازانکه سر، جنوبی سیاه بخش در ود ان کرده زندگي ميد ان زرد بودهرنگ داراي 

 و) Caldwell, 561-562( شکل گرفتند هند در مهاجر انیدگروه دراوی این دو آمیختن

 اصل ترمیلی یا که درد ان بودهای  هان، گروههای مدیترانکه دراویدی کند می ادعا تهرودو

 درامـیال و بـه  ، پـیش ازمـیالد   نخسـت ی  هزاره ی هاندر میشدند که  می دهانمیالی خو تر

بـر   »یا هانـ مدیتر«ی  گـاره ان. )38-11غروی، سپس به تامیل مبدل شده است ( و دراویزا

  نژاد دراویدی، مورد تائید جدی قرار نگرفته است.  انی پژوهش پژوهشگر پایه

 وگونـاگون   انخـدای  دینی،های  بررسی آیین و موجودی گواههای  ، بر پایهانس بدین

کـه   اشـاره کـرد   انتـو  مـی  ،سخن خـواهیم گفـت  آن  ی درباره آیینی که بعداً پیوندهای

 ود ان نبوده که متعلق به هندد ان بوده مختلف هند های ناحیه درای  پراکنده قوم اندراویدی

 وجـود  بـه  ایـی را  قبیلـه های  آیین ،شرایط جغرافیایی از ثرمتأ انزم گذر ایی در قبیله هر

بـه دیگـر،    کـوچ کـردن   از پـیش قبایل دراویدی  ی همه ،عام به طور ، هر چند،دان آورده

  .1دید انتو می را در متون مقدسآن  صولکه اد ان بودهمشترکی های  آیینداراي ها  بخش

 اندراویدی آیینی با که به لحاظ ظاهری و یانآریائی به سرزمین هند، انآریائی ورود با

 وارد انئیـ آریا دنـد. آور بوجـود  هنـد  سرتاسـر  در اای ر ، تحوالت گسـترده متفاوت بودند

 بـه جنـگ   اندراویـدی  بـا  ،سـرزمین آن  بـه  ورود آغـاز  آیـا در  امـا ، شدند سرزمین هند

 آمیختـه  همـدیگر  کـه بـا  هـا   اینکه پس ازمدت یا د؟ان یافته چیرگیآنان  بر ود ان پرداخته

کـه ایـن    ؟گرفتـه اسـت  در انشـ انمی کارزای ،دان آمیزی داشته زندگی مسالمت ود ان بوده

 انچنین وضعی برای دراویـدی  اگر گردیده است. انموجب پراکندگی دراویدیها  درگیری

درحـالی کـه    صورت گرفته است، هایی هبه سمت چه منطقها  این پراکندگی ه،آمدپیش 

پراکنـده   هـای گونـاگون   منطقـه  در اندراویـدی  ،به این سـرزمین  انئیآریا ورود پیش از

، دراویدیهای  انزب وها  گرامری گویشهای  که اشکال ریشه حتی در جنوب هند، دان بوده

اینکه  مگر، دارد انئیآریا یورش از ، پیشجنوب هند در اندراویدی اناسک وجود از اننش

  .است پذیرفتهصورت  هند در ای دوبارهبپذیریم که پراکندگی 

                                                
و کتـاب حماسـی    قـانون مـانو  تـوان از دو کتـاب    هاي دیني دراویدیان مـی  برای منابع شناخت آیین .1

 ).Caldwell, 5, 7, 12:   نکنام برد ( مهابهاراتا
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به همین نکته )، 77(ص  »اندراویدی سکریت وانس« انعنو زیریی  مقاله بلوش در لژو

به  و دان اروپایی پراکنده شدهـ  هند ورود از پیش اندراویدی به منسوب اقوام که دارد اشاره

زنـدگی   انبلوچسـت  در های غـرب و  بخش که در 1گروهی به نام براهویی نمونه از انعنو

 جایفعلی  انهمین مک درآنان  ممکن است که نا که قطعاًافزاید  می و برد می نام کنند می

 و کنـد  مـی یـاد   4مالر و 3کروخ 2اراانقبایل دراویدی ک با راآنها  ارتباطسپس  و دان داشته

ـ  بـا  انشانکه زبگوید  می  اسـت  سـندی متفـاوت   ، پنجـابی و ی، بلـوچی انهـای افغـ   انزب

)Bagchi, 77-79( .انی بلوچست کتابی مستقل درباره ؛م1911 سال که در 5دنیس بری 

ـ   ویژگـی  را هـا  دلیل مهـاجرت براهـویی   نوشته است و  تحـوالت اقلیمـی و   ی وانهـای زب

 انبه این مک، جدید ی سده در آنان که ستنآبر )،Bagchi, 77-79( داند می هند اجتماعی

ـ تو . البته باید گفت که این سخن دنیس بری نميدان فعلی مهاجرت کرده د پـذیرفتنی  ان

آیینـی   ویژه به ی وانتاثیرات زب و آمیختگی فرهنگی با مناطق جدید تحوالت و زیراباشد 

ـ  . پروفسوررخ داده باشد جدیدهم در قرن آن  وقرن یک طی  در دانتو نمی کـه   درونووان

 سـه یـا   حدوداً اناست که دراویدی این باور بر، ستا تمدن براهویی متخصص فرهنگ و

 گوید سپس می و دان سند به جنوب هند مهاجرت نموده ی ناحیه سال پیش از هزار چهار

بـه   و شـدند  که جـدا  گروهی بودند نخستین ها براهویی، اروپایی ـ از ورود هند پیشکه 

ـ تو که کسی نمی دان مردم آمیخته شده با انچن و دان هآمد های گوناگون درهگرو یـک   دان

 توجـه قـرار   هـا مـورد   براهویی ،انزم گذر در. تشخیص دهد راآنها  گروه قومی خالص از

اروپایی  ـ هند انزب نفوذ البته یل بود.اص انشفرهنگ ندانهم انشانزب اساساً زیرا، گرفتند

  ).Malherbe et Naseebullah, 7( توجه است انشای براهویی بسیار انروی واژگ بر

به آنان  بلکهرا بیرون نکردند  انهرگز دراویدی انآریائیاست که  اینکه کالدول معتقد

ـ  شـده ترغیـب  های جنـوبی   مهاجرت به بخش  و آمیـز  ارتبـاطی صـلح  آنـان   اینکـه  و دان

چـه   اگـر زیـرا   ،رسد می نظر منطقیه ب )Caldwell, 107, 110( دان یی داشتها هانصمیم

                                                
1. Brahui 

2. Canara 

3. Kurukh 

4. Maler 

5. Denys Bray 
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 اننشـ  طـرف را  صمیمیت دو وجود دارد، انکه علیه دراویدی 1تحقیرآمیزهای  گذاری نام

ایـن ارتبـاط   ، هندبه  انآریائی ورود ل را داد که در آغازحتمااین ا انتو می ، امادهد نمی

رایج بوده است، اما در گـذر  اجتماعی  تحقیرآمیز لقبهای داشته است ون ه وجودانصمیم

بـر   انی دراویـدی انثیرات دینی و زبکاسته شده است تا جایی که تأآنان  تاریخ از تحقیر

  کار شدنی نیست. ان انآریائی

 شـناخته شـدند  » ها برهمن« انبه عنو انئیآریا ،هند فرهنگ حاکم بر در روی، به هر

بـر طبـق نظـر بیشـتر      و رونـد  مـی  شـمار  ه هنـدوییزم بـه  انچهارگ های هطبق که یکی از

د. ان را تشکیل دادهجامعه  ترین اقشار پایین 2»ها سودره« انعنو هب اندراویدی، اننویسندگ

ند نآبر انپژوهشگر و اننویسندگ بیشتر چه هستند؟ اگر اندراویدی انها هم اما آیا سودره

به این جهت به این نـام   شمال هند بدوی در سپرده و سر های طبقه یا ها که تمام سودره

شـمار   بـه قوم آریایی  متفاوتی از نژادد و ان ها بوده که نژادي جدا از آریایي دان نامیده شده

ی شد انقرب هنگامی که برهما، خورد به چشم مي ریگ ودا گونه که درانهم اماد، ان رفته می

 هر یک از تبیین نظام طبقاتي هندوییسم،به منظور  های کوچک تبدیل گردید، به تکه و

او تبدیل  انده .آورده شد شمار هما بهبر دامهایان ی کاست نماینده ی هانگروههاي چهارگ

از پاهـاي او بـه    ها ودرهس یسه وو هاي اوانر و شد اتریاشاک بازوهاي او وبرهمن گشت به 

این نظریـه   انتو می، انس ). بدینMaitrot Honorine et Beaufils, 55( آمدندوجود 

بـه   ههـا) وابسـت   (سودره اناین بردگ توجهی از انشایکه بخش  یید کردکالدول را نیز تأ

ـ  آریـایی تعلـق داشـته    به نژادآغاز  از و دان بوده انئیآریا  کـار  زمـین روی  بـر  غالبـاً  و دان

جهـت   نه به دان اختالف داشته کاشاتریا طبقاتی با ی به لحاظ مرتبهآنان  د کهان کرده می

اهمیـت   از آفـرینش، به لحاظ نوع ها  سودره قرار، ). بدینCaldwell, 112-113( خونی

 آفرینشنه  وگر د،ان آفریده شده اعضای برهما عضوی از که از دان بوده اجتماعی برخوردار

   .دان گرفته می نظر در بدن برهما از چیزی غیر از راآنان 

 در اناویـدی  در اجتماعی تشـکیل دادنـد و   های طبقه و شدند چیره هند بر انآریائی

 زیـر  داشـتند  دینی کـه نیـاز   برای برخی موارد راآنان  گرفتند و مقام پایین جامعه قرار

، نکردنـد وادار  انبه ترک آیینشـ  راآنان  نیز انئیآریاروی،  . بدینخود قرار دادند چیرگی
                                                

ان را دراویـدی  ،ری خودده است آریاییها با برتانرا به تصویر کشآن  حوادثی که کتاب مقدس ریگ ودا .1

لقب  شرور انخدای انو پرستندگ انو ناتو ضعیف آیین، آدمهای شرور، آدمهای بی ،با القابی چون برده

 ).Elmore Wilber, 11اند ( داده

2. Sûdras 
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جایی که  تا هم ادامه دارد به امروز که تا جرگه هندوییزم پذیرفتند در راآنان  بلکه روش

 انبه عنو آیین هندوییزم گردید. بخشی از پرستی نیز خرافه و ها آیین ،انخدای بوهی ازان

خدایی  انکه به عنو استبومی  انهای برجسته خدای پرستش شیوا یکی از نمونه ،نمونه

بوده  تر آوازه بلندنیز حتی از شیوا  1بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و همسرش پرواتی

 کـه بـه  » دورگـا «یا  »کالی« شده است. همچنین می هویداگوناگون  پیکرهایاست که در 

هـا   الهه سایر و پردازد پایکوبی می به رقص و انبدنهای دشمن بر آشام خون ی الهه انعنو

  ).Elmore Wilber, 13( روند می شمار به نیز شیوا انکه زن کالی هستند یا دورگا تجسم

  

 انزب

 و جنوب هند درنفر دویست میلیون  امروزه بیش ازکه  انجه دراویدی در انرواج زب

 و انشناسـ ان، زبانتاریخ ادی انپژوهشگر بسیاری از زنند، حرف میآن  با دنیا سرتاسر در

ـ      داشته است تا وا را انجه انشناس جامعه تمـدن   و انبه پـژوهش جـدی بـرروی ایـن زب

  انچه زم همچنین اینکه از و اندراویدی از پیش انزب ی هدربار البته بپردازند. آن ی دیرینه

 تـا  دان کوشیدهاینکه گروهی  اما ،کافی نداریم های ستهاند، دان گفته سخن می انبه این زب

منطقـی   به نظـر ، نسبت بدهند سند ی تمدن دره یا و 2اورالی انبه زب را اندراویدی انزب

سند  ی دره در اناین زبخاستگاه  مکشوفی از و نوشته ای ستهاند سویک  از زیرا رسد نمی

 سـند  های رود بخش در ای درآمیخته و گوناگونهای  ریشه دیگر سوی، از و وجود ندارد

 انگونه کـه جـ  انی را دچار مشکل نموده است و همانزبخاستگاه که  دان کرده زندگی می

ایـن   بـر  هنـد  پیـدایش کتـاب   سرگن در برنارد و انادی تاریخفصل سوم کتاب  ناس در

 هنـد  سرتاسـر  تمـدن در آن  فروپاشـی  ازپـس   جـا نآ انکه ساکن کنند کید میاعتقاد تأ

، ی سـند نسـبت داد   را بـه تمـدن دره   اندراویدی اناین فرضیه که زب و دان پراکنده شده

و کریشـنامورتی   اینکـه . )Sergent, 52-58د (گیـر  قـرار  پـذیرش  مشـکل اسـت مـورد   

 یانزبـ  خاستگاه نویسد: می های دراویدی انکتاب زب در انجه ی جسته بر انشناس دراوید

ی به ا شاید اشاره .)Krishnamurti, 2-4( غربی هند بوده است ی نیمه در الًاحتماآنان 

                                                
1. Parvati 

دراویدی  انزب انبین گویندگ مداوم ارتباطات پیوسته و گفتاری است و انترکیبی از سی زب اناین زب .2

 هسـتند.  اروپا و آسیا بیست میلیون در بالغ بر و دارد وجود )langues ouraliennesاورالی ( انزب و

 دراویدی قرار انزب انمتخصص دکی ازان اورالی و انزبان طرفدار بسیاری از تقادان این فرضیه مورد اما

 ).Krishnamurti, 40-41(گرفته است 
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قبل  د وان کردهگذر  هیماالیا کوههای شمال غرب در راه که از ی داشته باشدنمغوال انزب

  .دان شده ساکن هند در انآریائی از

تـرین   کهنـه  از راآن  »مـن  فـری «تامیلي که  انزب توجه به گسترش با رسد مي به نظر

به و  ادبیات محلی های بومی با هند اکثریت متن جنوب در که شناسد مي هاي ادبي انزب

 تـا  ی راانزب خاستگاهموضوع  ،)Freeman, 159-160(شده  دینی تدوین می آثار انعنو

 با ،دینی داشته است طبیعتی غیر ه که عمدتاًانشاعرادبی  که آثار کند می ییدیی تأ دازهان

ـ  و آمدبومی بیرون  محلی و انحالت زب ازکه بعدها  دان ارتباط بوده در اناین زب  انبه زب

 واع متفاوت دیگران و شعر ،ادبیات مدون و یاندستور زبکه برخوردار از  آمد کالسیک در

 جهـات گونـاگون؛   و ابعـاد  در مهـاجر  انه دراویدیانشاعر ی وانمیراث زبدرواقع  و گردید

داده  اننش را سکریت گستردگی خودانس انزب مناطق هند بلکه در سایر درتنها  نه حتی

 ـــ  انخدای انزب انبه عنو ــسکریت انس انزب در قرار، بدین. )Filliozat, 74-75( است

 دراویدی قرار انزبتأثیر  تحت رسد می نظر بهکه خورد  به چشم میی انزب عناصر و ها واژه

کالـدول  . سکریت داردانس انزب های دراویدی باانعدم ارتباط زب از انداشته است که نش

 مـورد  ،اندستور زب ساختار نقطه نظر از ی اساسی را سیزده نکته گاره،انبرای اثبات این 

 سـایر  دراویـدی در  انثیرات گسـترده زبـ  سپس به تـأ  و 1دهد می قرار پژوهش بررسی و

ـ  از بسـیاری های  واژه نویسد: می و اشاره دارد ها انزب  هانـ رامایکتـاب   دراویـدی در  انزب

کتـاب   عبری کـه در  انزب هایی در و حتی واژه دارد سکریت وجودانس اشعار و مهابهاراتا

، ، چینییانیون انزب همچنین در شود و یافت می» تواریخ« و »انکتب پادشاه«، قدیم عهد

ها  نمونه ی اشاراتی دارد وانزب ندیهایانهماسترالیایی و عربی که وی به  ،افریقایی، ترکی

  ).Caldwell, 1875, 78, 79, 91, 287-289( کند مییاد کتابش  در هایی را واژه و

 اتفـاق نظـر   موردآنان  یانزب ی وادهان، خانی دراویدیانزب خاستگاه رغم اختالفهای به

 انکه زبباورند این  برآنان  ــ است. دکاناختالفاتی  باــ  شناس انزب انپژوهشگر ی همه

                                                
پردازد و مـا بـه جهـت     ارتباط زبانهای دراویدی با زبان سانسکریت می) به عدم 55-52کالدول (ص  .1

. در زبـان دراویـدیان   1طور فشرده به چند اختالف اشـاره خـواهیم نمـود.    تکمیل و تدقیق موضوع به

جان و موجودات فاقد شعور که جنسیت خنثایی دارنـد و   کنند بر چیزهای بی ی نامها داللت می همه

. در زبان دراویدیان تمام 2شود.  می طریق ضمایر سوم شخص ظاهر صرفاً از تمایز بین مونث و مذکر

. اسامی خنثی به 3بوسیله پایان عبارت بلکه بوسیله موقعیت پسوند. تنها  نه نامها قابل صرف هستند

های  . در تمام زبان5. تمام قیدها یا اسم هستند یا اسم فعل و یا مصدر. 4شوند.  ندرت جمع بسته می

هـای دراویـدیان صـیغه مجهـول وجـود نـدارد. در        . در زبـان 6دی صفات قابل صرف نیسـتند.  دراوی

 های دراویدی وسانسکریت وجوددارد. تحقیقات کالدول این اختالفات در بین تمام زبان
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 المعـارف  دایرة که درانچن دان پراکنده بوده هند که در یندانزب ای وادهاندراویدی دارای خ

 انسه زب و هفتاد ي این تمدن راانزب ی وادهانخ ،اندراویدی ی ذیل کلمه در دنیا هاي انزب

 و بـرد  نـام مـي  زننـد   مـي  حـرف  اناین زب باکشورهایي که هم اکنون  و از 1کند مي ذکر

 کند مییاد  دوازده مورد را انهای دراویدی بحث گویش ،نهم کتابش ی صفحه کالدول در

کنـد.   عرفـی مـی  مفرهنـگ   فاقـد  را شش گروه دیگـر  و ها فرهنگ جزء با شش گروه را و

 : زهای با فرهنگ عبارتند ا گویش

Telugu, Tamil, Malayalam, Canarese, Tulu, Kudagu or Coorg. 

 های بدون فرهنگ عبارتند از: وگویش

Tuda, Kota Gond, Khond or Ku, Oraon, Rajmahal  

 ها انبرخی زبجایی که  تا، رود می شمار ترین گویش به تامیل قدیمی، هانآ انمی که از

بـه  دارند توسط مردمی که تعلقـی   ها است و وابستگی به تامیل انکه موسوم به دراویدی

شناسی هم هیچ وابسـته بـه    شده است و به لحاظ مردم می گفتگود ان جنوب هند نداشته

ـ  نبـوده  جنـوب هنـد   انساکن بـه لحـاظ    انبلوچسـت  درکـه  قـوم براهـویی    نـد اند، همان

اسـمارت   اننینـ  ).Filliozat, 74-75( دندانم ی بجاانفرهنگ ایر قلمرو شناسی در مردم

 و کند داشته است اشاره می وجود انجنوب هندوست دراویدی که در انزب فقط به چهار

  .(Smart, 42) برد نام می م5ماالیاال ،4اداانک،3تلوگو، 2های تامیلیانزب از

 اروپایی تا و مهاجرت اقوام هند های ادبی دراویدی پیش از انزب که قلمرو گارهاناین 

ـ  چهـار ش فقـط  کتـاب  کـه در  6میشل مالربتوسط  ،داشته است شمال هند امتداد  انزب

شده است  ییدتأ، برد می نام را ایی کناره ماالیالم و برجسته دراویدها یعنی تامیل، تلوگو،

اشاره  رود می شمار دراویدی به اننظر وی جزء زب براهویی که از انبرای این دلیل به زب و

ـ  ،انی دراویـدی انزبـ  ی وادهانخـ  شمار انمی در اما، )241، مالرب( کند می براهـویی   انزب

                                                
  عبارتند از: جنوبی بودند های شمالی، مرکزی و هاي دراویدي که دربخش زبان برخي از .1

Malayalam, Kota, Toda, Tulu, Abuimaria, Gondi, Kui, Kuvi, Konda, Koya, Manda, 

Kolami, Naiki, Duruwa, Mudhili, Brahui, Kurux, Malto, Bihor(Birhore)  

(M.Paul Lewis, Dravidian) 

2. Tamil 

3. Telugu 

4. Kannada 

5. Malayalam 

6. Malherbe 
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بوده است تاجایی که اختالف  انشناس انادی و انشناسانگفتگوی زب بحث و همواره مورد

 طـور  بـه  کـه هادسـن   حالی در ،مشاهده نمودآنان  آثار در انتو می را پرشمارینظرهای 

 ,Caldwell( دان راحفظ نموده اصالت دراویدی خود مدعی است که براهویی بیشتر قطع

گونه باشد، تاریخ مهاجرت براهویی  اگر این .)517-521 ,287-289 ,91 ,78-79 ,1875

ای جنوبی فراسوی سند تا مرزه در دراویدی را که ردپای نژاد دده می به ما راآن  انامک

  .آسیای مرکزی دنبال کنیم

 بـر  انواده دراویـدی انخـ  به لحاظ اشکال گرامری جـزء  چه براهویی را کالدول اگر اما

 ،این بحث ،ادامه در اما، کند می ذکر را دالیل خود ،)44-43(ص  کتابش در و شمارد می

هـای   ی کـه تحـت مشـابهت   انهـای دراویـدی   انزب فهرست در گوید که من براهویی را می

نسـبت بـه    اناین زب تشکیل دهنده در ام زیرا عناصر نکرده ذکر ،منظم باشند و روشمند

 انواژگـ  درواقع بسیاری از است و ناچیز بسیار اندراویدی انمختلف زب های بخش عناصر

ـ   ریشـه  ارتباط بـا  بی کامالًرسد که  می نظر براهویی به انزب  .باشـد  اندراویـدی  انهـای زب

ی مشـترک  انواژگـ  و یاندستور زب پژوهشکه به  1بل اوو پرفسور و وی نظر از ،انس بدین

، دنـ کن دراویدی معرفی می انیک زبتنها  نه جام براهویی راانسر ،دان پرداخته انزب این دو

ادامه به این نکته اشاره  لدول درکا دراویدی را نیز در خود دارد. که عناصر بلکه معتقدند

. دان هآمد به این سرزمین 2که ازحلب دارند می انبی انخودش ها که البته براهویی کند می

 اصلی نژادزیاد ل حتمابه ا داشت و خواهندنژاد دراویدي نآنان  بپذیریم، این سخن را اگر

 به فراموشی سپرده شده است.آنها 

 

  باورها

دیگر  در به امروز که تا دان بوده ای ویژههای  آیین قومی و باورهایدارای  اندراویدی آیا

  ؟گرفته است قرار گفتگو و بررسی مورد انتمدنش نام و، ها فرهنگ

 مقـدس  تابهـای ک در باورهـا این  هایی از چه بوده است که رگهآنان  دگارانمباورهای 

 عینـی و  شواهد ؛دینی تاریخی وی ها بررسی ده است؟انم جا به اندیگر مردم در و هندو

 را هـا  فرهنـگ دیگـر   در انهای دراویدی دیشهان ژرف ثیرات گسترده وأت از انمکتوب نش

های گذشـته   سنت ی دهانبازم فوق بشری و نیروی معنوی و انبه عنوکه  انیانروح دارد.

                                                
1. Bellew 

2. Haleb (Aleppo) 
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آیینی  های دینی و تبیین نگرش در را بنیادینینقش  گرفتند، می احترام مردم قرار مورد

جامعـه ایفـای نقـش     دینـی در  تـرین مقـام اجتمـاعی و    عـالی  انبه عنوآنان  .دان داشته

تمـدن آریـایی    در انباورهـای دراویـدی   پیونـد  در راآنهـا   نقش انتو که می دان نموده می

 بـا  را دان داشته انآیینی که برهمن های اعتقادی و رگه انتو همچنین می و مشاهده نمود

  داد. قرار پژوهش بررسی و ترین باورهای دینی قوم دراویدی مورد قدیمی

 اندینی دراویدی دستگاه و سازمانمربوط به  انواژگ کاربرد بسیاری از انتو امروزه می

جـاینی مشـاهده    بودایی ودین  ها، هانپور مقدس وداها، تابهایک در را بومی جنوب هند

 آنهـا  هـای پرسـتش   کـه آیـین   شود مشخص می اننگرش آیینی دراویدی بررسی با نمود.

 عناصـر دیگـر   آتـش و  آب، ،انآسـم  های طبیعی چون خورشید، به پدیده محدودتنها  نه

 ،بـوده اسـت  آنـان   مورد توجه مرد زن و انانقهرمپرستشگاه بلکه  ،است شده طبیعی می

ـ  بـوده  یـدی مردمـی کشـاورز   اقوام دراو زیرا  ،بـاروری  عنصـر  بـا  غالبـاً  انشـ انخدای و دان

 انبـه عنـو   توجه به عضـو جنسـی مـرد    .دان داشته نیروهای زمینی پیوند خیزی و حاصل

 جنب در ی مادینه االهی و تفوق جنبه انبه عنو دراوی مانپرستش خداب عنصری خالق و

بـوده   برخوردار ای ویژهاهمیت  تمدن ازاین  ی درانشیط و ارواح بد و نیروهای شرورآنها 

 جملـه درختهـا   از هـا  پدیـده  ارواح در حضـور  و 1فتـیش  ،گاریاندارانج به است. اعتقاد

 دراچاترجی وان(چ رود می شمار بهآنان  باورهای آیینی از ،انسان اشیاء طبیعی و ات،انحیو

  ).30-29 ،داتا انموه

 اننش تمدن کهن هند حکاکی شده از گیزان های شگفت هاننش ها و همچنین عالمت و

 و فیـل دارد  و نـر  گـاو  مقـدس، درخـت   شاخ، اسب تک ، ببرها، گاومیش،مارها بهباور  از

دیـن   در خدای شـیوا  پیشرویی برای ایجاد که بعدها وانی فردی به حالت چهار ز پیکره

 امـا  .هسـتند رقصـیدن   حال هایی که گاهی در»الهه« و انهمچنین خدای و گردید هندو

                                                
 فریقایی بـا آفتیش ای بین  نویسد: تا اندازه می جدید هند خدایان دراویدیان در در کتاب ویلبر تئودر .1

 درکـه   ندشکل بد ترکیب و  های بد سنگ های آفریقا غالب بت .شود یده مید همانندیهاییدراویدیان 

 و بود خواهد مفیدست دارا کسی که آن را برای هر و دارد فرد به فتیش روح منحصر هرباورهای آنان 

بت یک دراویدی دارای روح است  اندازد. اما می دور راآن  بود نخواهد مفید، زمانی احساس شود اگر

سـعادت   دسـت آوردن خوشـبختی و   بـه برای  دراویدی بت را رود. می شمار بهاین جایگاه ابدی آن  و

 دراویدییک  اگر پرستد. ها می مصیبت و بالیا رهایی از به منظور را بلکه او کند خودش پرستش نمی

است بلکه آن روح مقصودش  بت ناخشنود از این نیست که او به منظور اندازد می به دور را خودبت 

  ).Elmore Willber, 133بنگرید به: ( نیستآن  دیگرخدایی در انجام داده است و را
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به  واقع نیاز در و رسد می مبهم به نظر دهند، می اننش ها مجسمه و ها هاننشکه این آنچه 

 گیـزی از ان هـای شـگفت   پیکـره  و انحیـو  ــ  انسـ انهای تلفیقـی   پیکره گشایی دارد. رمز

دیـده   دارنـد  اناطـراف سرشـ   بـر  خطـی  و هایی که دارای ریش بلند شمن یا انیانروح

تصورات  باآنان  اما کنند، می متبادربه ذهن  چیزهایی را ها البته تمام این پیکره شود. می

بـوده اسـت    دارا ه راانانـ هم مهرب ه وانهای خشم باروری که هم ویژگی الهه از ها دراویدی

  ).Smart, 1989, 51( دارد پیوند ارتباط و

بـه دفـن کـردن    بـاور   بین این تمدن، های جنوبی در انادبیات زب کشف شده و آثار

گفـت کـه    انشـاید بتـو   توجـه اسـت و   انشای بسیار، هانآدن انسوزن زمین و در انمردگ

که مرده به این است به تناسخ  اعتقاد مرگ و پس از بازگشت روح به زمین، یی از هاننش

 در انتـو  اکنون می هم این سنت را نماید. آغازای  تازهسرنوشت  و برگردد صورت به دنیا

کـه   مشـاهده نمـود   ،روند می شمار به مقدس جامعه هندوی  که طبقهها  »سنیاسی« انمی

 ی گـاره انکـه   اشـاره دارد  انناس بد انگونه که جانهم .استودایی  غیر قطعاًگاره اناین 

 نظـری در باوری  و هندوییزم گردید ی فلسفه گوهر پایه و بعدهاون کرمه که انق تناسخ و

. )154 اقتباس شده است (بایرناس، اندراویدیهای  دیشهان از است؛ ی بشرنعقال یانزندگ

پراکنـده   های هند بخش سرتاسر در و دان که دارای قبایل گوناگونی بوده اندراویدی قطعاً

 درآنـان   آیینی پیوندهای است.نبوده  محدود کوچک و ی به یک قبیله منحصر، دان شده

 بـارت در  تعبیرچه به  اگر آیینی دارد. و هانباورمنداشتراک  از اننش ،های مختلف بخش

 ،شناسـی  کـه بـه لحـاظ قـوم     کیـد دارد أایـن نکتـه ت   بـر  ،دین هنـدو  انعنو زیرکتابش 

مرزهـای   سرتاسر در گوید می اما، ندارد وجود ایی هنوز شده تثبیت تکمیل وبندی  طبقه

مطلوب فـالت   های مناسب و بخش و 1کوههای وندهیا انمی در و مرکز در ،شرق ،شمالی

قبـایلی   با ما 4نیل قریز در و 3گاههای قاتس مخفی در و جنوب، بخش در بیشتر 2اندکه

 و یا ترنس گنگ تیک، ها تبتی با نژاد مرکز قبایل شمال و. کنیم می هم برخورد مرتبط با

سنتهای ملـی   و انادی کم خالص هستند، که بیش و دراویدی،نژادهای  قبایل جنوبی با

هـای   یاناجـازه قربـ  جمله  از انتو مشترک میهای آیینی  جنبه از. دان کرده حفظ را خود

                                                
1. Vindhya 

2. Dekhan 

3. Ghats 

4. Nilgherries 
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کـه ایـن    .)Barth, 285-286( نام برد را شود این قبایل مشاهده میتمام  خونی که در

ی صـورت  انشـیط  اراده و پرستش ارواح خبیث و های بی رقص کنار های خونی در یانقرب

نـواحی   و هـا  بخـش  در انتـو  می اعتقادی را این نظام دینی وهمچنین  گرفته است. می

کـه  انچن، داد قـرار  پژوهش مورد شود دیده میآنها  آیینی در ندیهایانهمکه  دور بسیار

مرزهای جنوب غربی چین که با آیین دینی  های سیبری و جادوگریهای شمنهای  آیین

 کـه پژوهشهایی  از تطبیق داد. اننظام آیینی دراویدی با انتو می بودایی آمیخته است را

 هـای  نظـام  هـای مشـترک   رگـه  گرانبی دانتو می ألهاین مس د،ان داده جامان بارت کالدول و

تردیـدی   شـک و ) 587 (ص کالدول در کتابش نواحی گوناگون باشد. اعتقادی قبایل و

 آیـین ارواح خبیـث و   ی دربـاره  نیرومند و بنیادینیک ارتباط نمونه  انبه عنوندارد که 

شمالی  آسیای مرکزی وهای  هند با شمنجنوب  و مرکز دینی نیز در شرایط اجتماعی و

که ردپاهایی  افزاید می و مشترکی دارند خاستگاه »الًمااحت«وی  نظر اینکه از و دارد وجود

 انایـن گمـ  ، شـود  می دیده 1ملل ساکاها دین قبایل و و اندین قدیمی دراویدی انمیکه 

ی بـدون  انارواح شیط پرستشهای  آیین کند. می ییدأدراویدی ت نژاد با را ارتباط ساکاها

قدیمی بـوده اسـت کـه     اندراویدی انمی پرستی رایج در خرافه موهومات و ریز تردید پایه

بینـیم. کالـدول بـرای اثبـات      می اروپایی و هند نژاد انمی در راها  این آیین پاهایی از رد

نـی  نظـام دی  انبـرای بیـ  )، 580ص  :  (نک یید نمود،أت راآن  انتو می که خود های گارهان

شمنیسم  و انعجیب، مشترکات آیینی بین دراویدیهای  رقص وها  یانقرب، پرستش ارواح

  گوید: می کند و می انبی زیر ه به نحوانچهارگهای  بندی تقسیم با را

واده انخـ  عادی پـدر  طور به و ی هستندانروح ثابت کاهنی و دستگاه فاقدها  شمن .1

بـه   باشـد  مند کسی که عالقه منصب قدرت را هر اما، دنآی می شمار به جادوگر ی وانروح

ی کـه  انزمـ  هـر  و ،کنـد  مـی  نظارت ی نیزانروح نظر از اجرای مراسم را و گیرد می عهده

ممکـن   باشـد  مند مردی که عالقه زن یا هر .سازد رها راآن  دانتو می تمایل داشته باشد

مربوط  امور مفسر نماینده وبرای مدتی  و عهده بگیرد بر ه مراسم دینی رااناست داوطلب

  است. شده می مشاهده هند جنوب در که است نظامی انهم این باشد. شیاطین و ارواح به

 که نیازی به پرستش او دارد وجود برتر و خدای خیرعالم هستی  درآنان  نظر در .2

نـد.  ز نمی یانزیخوبی است که به کسی  دارای برکت و انچن خدای برترآن  نیست زیرا

                                                
1. Scythian 
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بـه   ی کـه اعتقـاد  اندراویدی انمی عدم پرستش وی در و خدای برتر نگرش به وجود این

  مشاهده شده است. د،ان پرستش ارواح داشته

 ارواح انهنـد کـه پرسـتندگ    انبومیـ  انمیـ  بلکه در باورهای شمنیسم، در تنها نه .3

  داشته است. به تناسخ وجودباور های  رگه، دان بوده

بلکـه   ،انـان قهرم و انخـدای  تنهـا  نـه  ها شمن انمی مراسم آیین دینی پرستش در .4

این  که گیرند، می توجه قرار موردهستند تقام جو ان بولهوس و بیرحم، شیاطین که بسیار

 یـا  و انجـادوگر  ه همـراه اسـت.  انددمنشـ های  رقص خونی وهای  یانقرب باها  گونه آیین

که  سپس اخباری را و کنند می مستی دچار به جنون و را ی خودانحاالت هیج با انکاهن

 انمیـ  هایی است که در آیین این شیوه از و ،دننمای می شیاطین دریافت از کنند می ادعا

  دارد.  ها آیین دینی شمن کامل با ندیانهمکه مرسوم بوده است  اندراویدی

 و دانکش می ملل به سایر این مشترکات آیینی را خود پژوهشهای، ی ادامه در کالدول

 رایج است بلکه در اندراویدی وها  شمن انمی در تنها حقیقت این آیین که نه در گوید: می

 چـین و  و قبایـل هنـد   در انتـو  مـی  کهانچن ؛شود می یافت آریایی نیز نژادهای غیر انمی

 انمیـ  همچنـین در  جنـوبی و  مریکـای شـمالی و  آ انپوسـت  سرخ هند؛ قبایل تامیلی در

اجـرای مراسـم    انسپس بـه بیـ   مشاهده نمود. راها  این آیین تنتره آمیز اسرارهای  آیین

 انبیـ  ملل سایر در مشابه راهای  نمونه و پردازد می ارواح خبیث آیینی مربوط به تسخیر

آنچه  تا برند می شیاطین ی تسخیرکننده به نزد را او  د،وش می بیماروقتی کسی « :کند می

روی  شیاطین بر انتسخیرکنندگدر آغاز  شده است شناسایی کند. ی بیماری مایهکه  را

نـد یـک   انهمآنهـا   جایی که یکی از تا رقصند می و ندانخو می آواز و دزننوا می ابزارهایی

 و شـود  مـی  جسـم او  روح خبیـث وارد  و افتـد،  مـی  زمـین  تحرک بـر  بی و انج مرده بی

 پرسند می فرد بیماریعامل ی  درباره او از، بینند می را وضعیت وخیم اوچون  او انهمکار

اینکه  تاکنیم  می دعا برای تو ما گویند می پزشک انهمراهسپس ، داد پاسخ خواهد او و

 بـه تـو   خوبیهـایش را  خـون و  ما بخواه. ما زاست ا وتی  که ارادهآنچه هر ببخشی و را او

 درآنهـا   کـه هنگـامی   در هستند. بازگشت سالمت او تظاران بدین صورت در ودهیم  می

روحی  که او دهد می پاسخآنان  است به بدن بیمار روح خبیث که در، هستند حالت دعا

 اما بود. به مرگ خواهد این حالت رو در پذیرفتنی نیست و او عذر نموده است و تحقیر را

 تـدارک ده یـا   و بیاورند را سه گوسفند یا پاسخ این است که دو، به بهبودی باشد رو اگر
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 خرسندیبرای  انفراوهای  ادویه و خون فراهم نمایندبرای نوشیدن  بهاء انگر جامدوازده 

  ».روح خبیث فراهم نمایند

که دارای ویژگی  روح شریرهای  واده برای تهیه درخواستانخ افراد ی همه ،نآ پس از

 یـا  سیاه داشته باشد و کامالًصورتی  گوسفند باید« :شوند بیرون می هانخ خاصی است از

بـرای اجـرای   آنـان   شود. آماده می باشد قبول روح می موردخاص که  های بسیار رنگ از

 و از بـو  عطرهـای خـوش   یـی از  مجموعـه  به همراه دارند و هایی را مشعل خود با آیینها،

 .,Caldwel) (583» به ستایش بپردازند بلند صدای با تا خواهند می انزن و انکاهن

 ،ارواح ی کنندهتسـخیر « :که دهد آیینی ادامه میادامه مباحث مشترکات  کالدول در

بـا رنـگ    را هنگـامی کـه گوسـفند    گـذارد.  میبیمار روی پاهای  بر را ها تمام درخواست

با  شود جاهایی که گفته می و ها انمک بر راآن  خون کشند و می راآن  آورند؛ خاصش می

 ،شــود مـی  پاشــند. وقتـی همــه چیـز آمــاده   تشــریفات خـاص بــرای روح مـی   احتـرام و 

به  به احترام روح شروع شوند؛ می جمع انخویشاوند تعدادی از باارواح  انتسخیرکنندگ

 به خـوردن آبگوشـت و   ،اتمام مراسم پس از و کنند نواختن می دن وانخو آواز ؛رقصیدن

نقش  انتسخیرکنندگ یکی از د؛وش می مهنگامی که این مراسم تما ردازند.پ نوشیدنی می

او  از انگاه دیگـر نآ ش کف کند؛انده زند تا غلت می قدرنآروی زمین  بر شود و زمین می

 اگـر  گاهی ممکن است پاسخ مثبت باشد و بخشیده شده است؟ بیماراین  آیا پرسند می

اعالم ، بیماربهبودی  اگر .بخشیده شود بیمار شد تا خواهد تکرار قدرنآ پاسخ منفی باشد

نشسـته اسـت.    خشـم روح فـرو  که  گردد می اعالم و شد خواهد پا بزرگی برجشن  گردد

زمـین   فـردی کـه بـر    و پردازنـد  نوشیدن می خوردن و همهمه وی؛ انشادمهمه به گاه نآ

خوردن همه  نوشیدن و پس از دارد. می بر را سهم خود خیزد و می زمین بر افتاده بوده از

  ».کنند ترک می ه راانخ

 که مربوط به محیط جغرافیایی هر دکانختالفات ا با آیینی را ندیهاییانهماینچنین 

نـام   بـه مردم وحشـی   انمی در کامبوج در و قبایل هندو انمی در انتو می شود، قبیله می

  مشاهده نمود.(Murray, 147)  2خندزو آیین  1استینز

 انعـام دراویـدی   باورهـای  انبـه بیـ   ،ایـن بـاره   در نـدیها انهم ذکر ناس پس از انج

ستند ه 3اگپورانقبله بیرهورهای شوت ،انقبایل دراویدی از یک گروه گوید: می و پردازد می
                                                

1. Stiens 
2. khonds or kandhs 
3. Birhor of Chota Nagpur 
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-32 ،(ناس کنند ابتدایی زندگی می کامالًاطراف جنگل به شکلی  در و شرق هند که در

 اهمیـت اسـت.   حـائز  بسیار گزند ارواح شریر توجه به دوری از ،این قبیله انمی در. )36

 و دارنـد  قرار ارواح شریر مستقیممعرض  که همیشه در آموزند می خود انبه کودکآنان 

 کوههـا،  والمتمام ع در ارواح غیبی است و عوالم فوق طبیعی و از ها اینکه تمام ناخوشی

ارقام  و اعداد نقوش، اوراد، ها افسون ها، نفرین در عالم خواب و حتی در و ها دره ها، جنگل

که ارواحی غیبـی   معتقدند ،این بر افزون هستند. آزارگر موجودات مزاحم و از مملو و پر

آنها  گذشته همراه اجداد ارواح و دارند کوههای اطراف قرار در اورابنگا یا بنگا و نام بور به

هستی  انآفرینشگر جهکه باور دارند  نام سینگابنگا همچنین به خدایی بزرگ به هستند.

 نام دوی هب مادر برای خدای نیز و ی کردانقرب برای او باید و ی اوست، هانآفتاب نش است و

ایـن ارواح   کنـد.  یمـ  یانارز انسانروزی به  و انفرزند تندرستی،که نیز   می بوشی و  می

دلیـل  آن  به شود، ایی پیوسته بدبختی وارد وادهانبه خ اگر و ی دارندانبه قرب نیازهمواره 

 شـناس کـه مـاتی    یک کاهن یـا روح  از این موارد در و جام دهندانی انقرب است که باید

روح آن  کـه نـام  کننـد   یمـ دعوت ، شود ی طوائف دراویدی یافت می همه در و نامند می

 اما، گیرد جام میانی انچه گاهی عمل قرب اگر .ی کنندانقرب برای او تا تعیین کند مزاحم را

  ).35 (ناس، کند سرایت دیگر نفر چند یا یک به وراثتی صورت به بیماری این است ممکن

 و بـه اعـداد  هستند، بـاور   اندراویدی آیین از ثرکه متأ قبایل هندو برخی از انمی در

 نویسد: می باره این در ویلبر تئودر توجه است. انشای نیز ،ندارقامی که دارای روح شریر

هنگامی  رایج بوده است. برخی قبایل دراویدی درباور نوعی  انعنو بهگیری  جن ی ألهمس

 گـاهی فـرد   رفتنـد.  مـی  ی ارواح کننـده  تسـخیر  وبه سراغ معالج ، شد می بیمارکه کسی 

کـرده   تسـخیر  را او عادی نیست بلکه یـک روح شـرور   بیماریکه این  داد تشخیص می

 انخدای هایامنپیشگو  کرد. تسخیر راآن  سپس و نمود پیدا را نام روح شرور باید است و

چـون   شده اسـت و  بدن بیمار وارد کدام روح شریر دانبد تا دآور می انزب بر را گوناگون

 دنیـا  از بیمار انبستگ که ازرا  فردی نام چند زند و می شناخت فریاد روح راآن  جادوگر

 قـرار  اعـدادی را آن  در و کنـد  می یی ایجادا گاهی دایره سازد. جاری می انزب بر دان رفته

 برمریض  تا بگذارد اعداد از یروی یک بر را گشت خودان تا خواهد می بیمار از و دهد می

 تا خواهد می جادوگر گوید. می را نام روح شریر درنگ بیپیشگو  گذارد می روی یک عدد

خونش  کنند. میبسنده به جوجه  باشندبیمار تنگدست  انبستگ (اگر .ی کنندانبزی قرب

 تصـویر  برگرد و ریزد روی زمین کشیده است می برکه شاکتی  روی تصویری که از بر را
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 و پیچد می به خود بیمارحالی که  در و کند میبازگو  را 1منترمزنام  و چرخد می هفت بار

 را یی فاصله تا خواهد می او از و فرستد می بیماربه سمت  را این ورد پیشگو .است اننگر

 انایم فرد اگر سازد. آزاد روح شریر از خودش را تا وددنموده است بمشخص  شکه برای

 بـا  را باورهااین  .(Elmore Wilber, 51-52) یابد جام بهبود میانقوی داشته باشد سر

باورهـای اولـین    در انتـو  مـی  ،شرایط اقلیمی بوده است اثر بر مسلماً کهییرات تغدک ان

ی ا هانـ خ بـه نـدرت در   کـه  این باورند که بر مشاهده نمود ها مهاجر یعني براهویی گروه

 ازگزند را همه خود باید کودکی، اندور از نگذاشته باشد. پاآن  یافت که جن در انتو می

و بـه همـین    بیشتر توجـه و تمایـل دارد   انجن به سمت زن و معموالً حفظ نماید انپری

شـود،   و هنگامی که جنی در زنی وارد مـی  ترسند بیشتر از جن می انجهت است که زن

فـرد بایـد بـر ابزارهـای     آن  را از بدن وی بیرون نماید.آن  مردی مقدس باید بکوشد که

بیشتر باشد و بـرای ایـن    انتسلط داشته باشد و همچنین نیروی او باید از پریموسیقی 

ی نمودن گوسفند، بز و یا بره الزم است و با همین نگرش است که هنگامی انخروج، قرب

همهمه و سـر و صـدا    اندنیا بیاید، در اطراف اتاقش، خویشاوند خواهد به می که کودکی

زننـد کـه    چهار طرف اتاق را رنگ نیلگون مـی  نآنا ،دآمدنیا  کنند تا کودک به ایجاد می

از چهل روز باید به همراه یـک  پس ت نزدیکی نداشته باشد. مادر أهیچ روح شروری جر

جـا را زیـر نظـر دارنـد.       همـه بـرای آزار   2انو پریـ  انزیرا جـادوگر  ،چاقو به بیرون برود

  .(Bray, 16, 112-119) بسیار مفیداستآنها  ، چاقو برای مبارزه باانس بدین

 

  

  گیری نتیجه

 جـا نآ در به سـرزمین هنـد،   انآریائی ورود ازپیش که بودند  قومی مهاجر ،اندراویدی

ی انزب بررسی تاریخی، از د.ان بوده برخوردار هایی ابتدایی آیین ازو در آغاز د ان سکنا گزیده

ـ  ملل داشته وها  فرهنگ سایربر  ایی را که تأثیرات عمده انتفکرات دینی دراویدی و و د ان

چیرگـی  رغم  بهکه  خواهیم دید د،ان دهانریک قبیله گذ حد ازثیرات خود را به تعبیری تأ

ـ  دینـی و هـای   برای گسـترش آیـین   ایی را دارنده ثیرات بازتأآنها  ، حضورانآریائی ی انزب

ـ  منـاطق هنـد بلکـه در    سـایر  در تنهـا  نـه  دراویـدی  اننداشته است. زب اندراویدی  انزب

                                                
1. Mantrams 

2. Jinns 
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های  آیین وطبیعی های  پدیدهپرستش  داده است و انسکریت گستردگی خود را نشانس

همچنـین  و  سـرودها،  وها  رقصبه همراه  انخونی برای خدایهای  یانقرب ،پرستش ارواح

بـه امـروز    سنتی است که تاهای  جمله آیین از، افرادهای  ارواح برای رفع بیماریباور به 

شود،  می مشاهده ،روند می شمار به انی دراویدیانواده زبانخ قبایلی که از انمی درتنها  نه

دینی های  که مجموعه آیین مشاهده نمود انتو می مقدس هندو کتابهایبررسی  بابلکه 

در آیـین برهمنـی   ئولوژی مقـدس  به یک ایـد  و بیرون رفتشکل معمولی  از اندراویدی

هـای   در جستجوی ریشه ان. به همین جهت است که تا به امروز پژوهشگرتبدیل گردید

  هستند.ها  فرهنگ مشترک این تمدن خاموش با سایر
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