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چکیده 

در حوواریخ شوویعه مراس و مووا مبوورم ب ر حووری و گسووترد حری مراس و
سنتی میهبی و یکی از برجستهحری ،مر،هها میراث فرهنگی معنر

در ایورا و کشووررها منطمووه اسوت و بووا حرجووه بوه اهمیووت ایو شوواخه از
میراث فرهنگی پرداخت بوه آ بسویار ضورور میباشو  .هو

پژوه

از ایو

ممایسه برپوایی مراسو عاشوررا در ایورا و هنو بوا حکیوه بور شوهر

بنگلرر هن وستا میباش  .مماله حاضور می کرشو بوه ایو سوؤال پاسوخ

ده که ممایسوه مراسو عاشوررا در ایورا و هنو بوا حأ کیو بور شوهر بنگلورر
،شو ووا میدهوو و ویژگیهو ووا

چگر،و ووه اسو ووت ،تو ووایج ایوو و پو ووژوه
خا ّ ج رافیایی و مکا،ی ای دو منطموه منعور بوه پایو ار در رفتارهوا
ّ
حمامی ووت س وورزمی و حراس ووت
و آیی ه ووا عاش ووررایی هم وورا ب ووا حفو و
از ارزشها میهبی گردی و ای آمیختگی ،یو سوب رشو ارزشهوا

اسوو و می و ا،سو ووا،ی و همچن و ووی گسو ووترش آ در پهنو ووهها عمیو و و حی
منوواطق معوواور شوو اسووت .ایوو ممالووه بووا اسووتفاد از روش حبلیل ووی _

حرصیفی به بررسی آیی ها سرگرار در ایرا و هن با حأ کی بور شوهر
بنگلرر میپردازد.
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مقدمه
شیعه به عنوان یک جمعیت مسلمان دارای اشتراکات عمدهای در آموزهها و آیینها بتا
سایر مسلمانان است؛ از جمله آیینهایی که به شکل یتک ستنت و قالت

فرهنگتی جوامتع

شتتیعی قابتتل مشتتاهده استتت ،مراستتم برگتتزاری نکوداشتتت امتتام ستتوم شتتیعیان ،حستتین ابتتن
علی استت .ایتن مراستم کته غالبتا بته عاشتورا یتاد میشتود از مهمتترین حرکتهتای از ایتن
دست میباشد .بسیاری از حرکتهایی که در  10ماه مح ّترم توستط شتیعیان اجترا می گتردد،
ریشته در آداب و رستتوم قبتل از استتالم دارد .بتته ایتن معنتتی کته شتتیعیان هتتر منطقته از جهتتان بتتا
توجتته بتته گرایشتتات و نتتوع تفکتترات و عملکردهتتا و هنجارهتتایی کتته قبتتل از حضتتور استتالم و
پیوستتتن بتته ایتتن آیتتین داشتتتهاند ،بتته شتتکلی آنهتتا را در مراستتم عاشتتورایی دخیتتل کردهانتتد.
شیعیان هند که حدود  15درصتد جمعیتت نزدیتک بته یکصتد و پنجتاه میلیتونی مستلمانان
این کشور را تشکیل میدهند ،دارای قوانین اجتماعی جداگانهای بترای ختود میباشتند .بتا
توجه به این که شیعیان این منطقه در میان مسلمانان در اقلیتت میباشتند .از نظتر سیاستی
جایگتتاه خاصتتی در هنتتد ندارنتتد ولتتی بتته دلیتتل موازنتته موجتتود در قتتدرتها بتترای جامعتته،
شیعیان در انتخابات عمومی هند با اهمیت محسوب میشود .عزاداری بترای ائمته شتیعه
و مخصوصا امام حسین

همتراه بتا تعصت

برگتزار می گتردد .برگتزاری مراستم قمتهزنی و راه
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ان تتداختن حمتتتام خ تتون ،او ارادت و انجتتتام ی تتک عمتتتل م تتذهبی و ارادت شتتتیعیان هنتتتد
میباش تتد .بنگل تتور یک تتی از مرا ک تتز مه تتم ای تتن مراس تتم در هن تتد اس تتت .توج تته و می تتزان ارادت
دولتمردان مسلمان که گرایشهای شیعی داشتند ،در برپایی مراسم عاشورا سهم بهستزایی
داشته است.

از آنجا که اکثر ملل تمایل به حفظ فرهنگ و دستاوردهای پیشینیان خود دارند ،بته هتر

شکل ممکتن از آن و باورهتای جدیدشتان تلفیقتی میستازند و از آن ستود میبرنتد؛ در واقتع بتا
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یک تیر دو نشان میزنند؛ هم بر باورهای قدیم خود که به آنهتا عشتق میورزیدنتد و نستل در
نسل آنها را انجتام میدادنتدّ ،
مقیتد میماننتد و از طترف دیگتر بته اعتقتادات و باورهتای قتوم

غالت

و جدیتتد ختتویش احتتترام می گذارنتتد .بنتتابر ایتتن گتتاه تفکیتتک اینهتتا از یکتتدیگر بستتیار

دشوار میباشد.

الف) سوگواری عاشورا توسط اهلبیت
اولین مراسم سوگواری امام حسین

 ،توسط حضرت زینت

ختواهر ایشتان ،در کنتار

اجساد کشته شدگان در روز عاشورا و سدس محزون بودن بنیهاشم زمتان پیتروزی مختتار بتر
ستتداه یز یتتد ،برگتتزار شتتده استتت .همچنتتین مراستتم عتتزادار امتتام حستتین

در روز یتتازدهم

محرم سال  61هجر در کنار اجساد شهیدان نیز توستط اهلبیتت

برگتزار گردیتد .پتس از

آن ،هنگت تتام ورود کت تتاروان است تتیران بت تته کوفت تته ،امت تتام ز یت تتنالعابتتتدین

و

امکلثتتوم

و حضت تترت زین ت ت

بتترا متتردم کوفتته کتته بتترا تماشتتا آمتتده بودنتتد ،ستتخنرانی کردنتتد .در پتتی ایتتن

سخنرانیها صدا ضجه و گریه از خانهها و مردم بلند شد (ابن طاووس.)239 :1378 ،
پتتس از ورود ک تتاروان اس تتراء ب تته ش تتام و خطاب تته خ تتوانی امتتام ستتجاد

در شتتام ،یز یتتد بتته

اهلبیت امام حسین

اجتازه داد کته عتزادار کننتد و اهتلبیتت بته متدت سته روز ،بتهطور

پدیتتد آمتتد و ا کثتتر قر ی ت

بتته اتفتتاق متتردم نستتبت بتته دستتتگاه حا کمتته بتتدبین شتتدند .بعتتد از

رسمی در شام عزادار کردند .در پی آن خطابه و عزاداریهتا ،انقتالب بتزر فکتر در شتام

شهادت امام حسین

ائمه خود اقامه عزادار میکردند و شتیعیان را بته اقامته عتزا و گر یته

تشویق مینمودند (رجبی1400 ،ق.)57 :

ب) سوگواری عاشورا در ایران
بن علی

در ایران بعد از واقعه عاشورا دارد .

ازآغازتاسدهنهم 

بعتتد از واقعتته عاشتتورا ،شتتیعیان ایتتران همتتواره بتته یتتاد امتتام حستتین

اهلبی تتت

و مصتتائبی کتته بتتر

و اص تتحابش ،وارد گردی تتد ،بودهان تتد و در روزهتتای تاس تتوعا و عاش تتورا مج تتالس

سوگواری برپا میداشتهاند.

ستتتمها و فجتتایع و ستتیاهکاریهای آشتتکار امو ی تتان و بنیعبتتاس نستتبت بتته اهلبیتتت،
موج

گردید که عالقه دوستداران اهلبیت نستبت بته امتام حستین

و دیگتر اوالد علتی و

انزجار از مخالفان این خاندان مضاعف گردد که این ویژگتی در سترودهها ،آثتار منثتور و دیگتر
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گزارشهای تاریخی حکایت از اقامته عتزا بترای شتهدای کتربالء و ستید شتهیدان ،حستین
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موضتتع گیریه تتای ش تتیعیان ب تته خ تتوبی م تتنعکس استتتّ .امتتا بتتا وجتتود تالشهتتای فکتتری،
فرهنگی و ادبی شیعیان در مورد پر حرارت نمتودن حادثته عاشتورا ،تتا زمتان حکومتت احمتد
معزالدوله دیلمی ،ارادتمندان حضرت امام حسین

عزاداری رسمی در مقیتاس وستیع
و کتار و ستوگواری در روز

نداشتند و یک سال قبتل از این کته وی دستتور تعطیلتی مرا کتز کست
ّ
عاشورا را بدهد ،یعنی در سال  351هت.ق ،در متاه ربیتع االول ،عتدهای بتر دیوارهتای مستاجد
شعارهایی مبنی بر لعتن معاو یته و چیزهتای دیگتر مینوشتتند ،معزالدولته نته تنهتا بتا ایتن کتار
مختتالفتی نکتترد بلکتته تأ کیتتد نمتتود بتته لعتتن امو یتتان تصتتری گتتردد .یتتک ستتال بعتتد یعنتتی در
عاشورای ستال  352هتت.ق بته دستتور ّ
معزالدولته عتزای عمتومی اعتالم شتد و از متردم خواستته
شد که با پوشیدن جامه سیاه ،اندوه خود را نشان دهند( .ابن خلتدون358 ،2 :1363،؛
ذهبی1413،ق.)11 ،26 :
در عاشورای سال  352هت.ق نیز گریه و ندبه برای امام حسین

و نوحتهختوانی و بر پتایی

مجالس ماتم برای آن امام برگزار گردید( .ابن الجوز 1412 ،ق.)15 ،7 :
در این روز با آویختن پارچههای کهنه و سیاه اعالم عتزا نمودنتد( .ابنتغتری بتردی ،بیتتا:
.)218 ،4
در سال  398هت .ق که روز عاشورا مصتادف بتا عیتد مهرگتان بتود ،مراستم عیتد را بته تتأخیر
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انداختند (ابن اثیر 1407 ،ق 326 ،8 :؛ ابن العماد الحنبلی ،بیتا.)130 ،3 :
مورختان بتته بر پتتایی ایتتن مراستتم در تمتتام طتول ستتلطه آل بو یتته اشتتاره دارنتتد (ابتتن الجتتوز ،
1412ق .)361 ،14 :در ستال  393هتت.ق شتتیعیان و اهتتل ستتنت از برگتتزاری مراستتم متتذهبی
خود منع شدند (همان ،)82 :هر چه حکومتت آلبو یته بته پایتان عمتر ختود نزدیتک متیشتد و
ضتتعف آن بتتیشتتتر می گردیتتد ،نتتزاع میتتان شتتیعه و ست ّتنی نیتتز افتتزونتتتر متتیشتتد ،لتتذا ستتالطین
آلبویه میکوشیدند به هر نحو ممکن ،برگزار مراسم عاشتورا و عیتد غتدیر را ،کته ختود بتانی
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آن بودند ،ملغی کنند اما پافشار شیعیان برا برگزار

مراسم عاشورا ادامه یافت.

در ستتال  402ه تت.ق فخرالملتتک ،وز یتتر ستتلطان بهاءالدولتته برگتتزار مراستتم عاشتتورا را آزاد
اعتتالم کتترد و بتترا جلتتوگیر از وقتتوع فتنتته ،تتتدابیر اندیشتتید (همتتان ،)125 ،15 :ولتتی بتتار
دیگتتر ختتودش در ستتال  406ه تت.ق برگتتزار مراستتم عاشتتورا را منتتع کتترد کتته اصتترار شتتیعیان بتته

برگتزار آن ،باعتث نتزاع آنهتا بتا ستاکنان محلته بتابالشتعیر شتد و تعتداد ز یتاد در ایتن نتتزاع
کشته شدند( .ابن اثیر 1407 ،ق.)133 ،17 :
ستالطین ستتلجوقی از دوستتداران ائمتته شتتیعه بودنتد .ملکشتتاه بتته همتراه خواجتته نظتتام در
سال  479هتت.ق بته ز یتارت کتاظمین ،نجتف و کتربال رفتت .محمتد بتن عبتداهلل بلختی پتس از
سخنرانی و وعظ برا عالمان ،مسئوالن و طالب نظامیته اهتل ستنت ،روضته متیخوانتد و از
مظلومیتها اهلبیت پیامبر یاد میکرد( .الطباطبائی1417 ،ق )296 :این رسم تتا اوایتل
ستتلطنت طغتترل ستتلجوقی در بغتتداد و شتتهرها دیگتتر ایتتران معمتتول بتتوده استتت( .ابتتن اثیتتر،
 1407ق.)133 ،17 :

در ابتت تتدا قت تترن هفت تتتم ،چت تتون ّ
محمت تتد خوارزمشت تتاه خواست تتت عت تتالء الملت تتک ترمت تتذ

(دوالف تتوز1316،ق )644 ،2 :از ست تادات حس تتینی خراس تتان را ب تته عن تتوان خلیف تته در براب تتر
الناصتتر عباستتی مطتتر کنتتد ،تتتا حتتدود ز یتتاد نفتتوذ معنتتو خلفتتا عباستتی _ کتته حتتامی
متتذه ست ّتنت بودنتتد _ رو بتته کتتاهش گذاشتتت و ستترانجام در نیمتته دوم قتترن هفتتتم در ستتال
656ق با سقوط بغداد و حاکمیت یافتن ایلخانان در ایتران و عتراق ،متذه

اهتل س ّتنت بتا

بحتتران جتتد رو بتتهرو شتتد از ایتتن رو فرصتتت مناستتبی بتترا توستتعه تشتتیع و برگتتزار شتتعائر و

ع تتزادار عمومی تتت یاف تتت .م تتردم هت ترات ،پایتخ تتت تیمور ی تتان ،در نیم تته دوم ق تترن نه تتم ب تتا
اهتمتتتام

فرارستتتیدن متتتاه محت تترم ،بتتته برگت تتزار مجتتتالس ست تتوگوار بتتترا امتتتام حستتتین
متتیورزیدنتتد و حتتتی شتتاهزادگان و امتترا نیتتز بتته برگتتزار مجتتالس عتتزا ّ
همتتت متتیگماشتتتند.
(اسفزار  ،بیتا.)269 ،1 :
عصرصفویه 

دول تتت ص تتفویه ک تته م تتذه
تبلیغات خویش قرار داد و علی

تش ت ّتیع را در ای تتران رس تتمی نم تتود ،ح تتوادث عاش تتورا را مح تتور
و فرزندانش را مظهر تمامی تالشهای خود معرفتی کترد و

شور و هیجان شیعیان را با برپایی مجالس ویژه اهلبیت حفظ نمود.
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مراس تتم م تتذهبی آن ف تتراهم گردی تتد و ب تتا رو خ تتوش نش تتان دادن غ تتازان خ تتان ب تته ش تتیعیان و
س تترانجام ب تتا رس تتمی ش تتدن م تتذه تش ت ّتیع در م تتدت کوت تتاهی در زمتتان «اولج تتایتو» ،مراس تتم
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در دهههای نخست حکومتت صتفویه مراستم ستوگواری عاشتورا در دهته اول مح ّترم برگتزار
می گردیتتد ّامتتا بتته متترور ایتتام از ابتتتدای محتترم تتتا آختتر صتتفرّ ،ایتتام عتتزا و متتاتم شتتناخته شتتد.
(چکلووسکی.)167-166 : 1367،
در دوران ص ت ّ
تفویه س تترودن ش تتعر در م تتد و رث تتای ائم تته و ش تتهدای ک تتربال ب تترای ش تتاعران،
افتخاری بسیار بتزر محستوب متیشتد و ایتن تتأثیری فتراوان بتر آینتده آیتین ستوگواری محترم
گ تذارد ،بتته گونتتهای کتته تظتتاهرات شتتکوهمنتتد شتتیعیان در محتترم هتتر ستتال ،در نشتتر و اشتتاع
متتذه تشت ّتیع در فتتالت قت ّتاره ایتتران ،مستتاعدت فراوانتتی کتترد .در ایتتن زمتتان کتتتاب «روضتتة
الشهداء» به رشته تحریر درآمد و ّقو محرکهای برای پیدایش مراسم محرم شد.
در طتتول دوره صتتفویه شتتکل ّمهتتم و معتتروف دیگتتری از نمتتایش متتذهبی پدیتتد آمتتد کتته در
و یارانش بود .غال

ارتباط با واقع کربال و شهادت امام حسین

این داستانها از کتاب

«روضة الشهداء» گرفته میشد و از اوایل سده شانزدهم در میان شیعیان به گونتهای گستترده
انتشار یافت .از ایتن زمتان بته بعتد تکیتهها و حستینیهها و موقوفتات مر بتوط بته عتزادار امتام
حسین

در ایران شکل گرفت( .هالیستر)202- 199 :1373،

دورانافشاریهوزندیه 

مجتتتالس ستتتوگواری بت تترای امتتتام حست تتین
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چنتتتان بتتتا آداب و رستتتوم و زنتتتدگی فتتتردی و

اجتمتاعی متتردم ممتتزو گردیتتد و انگیزههتای آنتتان را بتته شتتکلی تقو یتت کتترد کتته هتتیچ عتتاملی
نمیتوانستتت ،مردمتتان ایتتران را از اجتترای چنتتین مراستتمی بتتاز دارد( .متتاربین ،بتتیتتتا )45 :
بدینسان وقتی که نادر شاه افشار کوشید از ترتی

دادن چنین برنامههایی جلتوگیری کنتد،

موفقیتی به دست نیاورد.
جونس هنوی مینویسد « :نادر شاه در نتیج غلب بر ترکان به فکر افتاده بود کته روزی دو
کشتتور ایتتران و عثمتتانی را بتته صتتورت مملکتتتی واحتتد درآورد  ...از آنجتتا کتته نادرشتتاه بتته آیتتین
ّ
تست ّتنن پتترورش یافتتته بتتود ،احتمتتال دارد کتته بتتدین علتتت آن عقیتتده را در ستتر میپرورانیتتد .در
مورد سوگواری در شهادت حسین بن علی
امکان داشت موج

اگرچه ایتن عمتل مرستوم شتده بتود ولتی چتون

شورش و آشوب گردد و مخالف منافع نادر باشتد ،وی آن را نهتی کترد،

ّ
در این مورد قرار گذاشتند فتوای مالباشی را بپذیرنتد پتس او رابته حضتور پادشتاه آوردنتد .وی
خطاب به نادر چنین گفت :پادشاهان حتق ندارنتد کته بگوینتد ختدای عتالم را چگونته بایتد
پرستش کرد ،قوانین ما از طرف خداوند به رسولش نازل شده و راهنمای ماست .از آنجتا کته
هتتر تغییتتری در مستتایل متتذهبی عواق ت

خطرنتتاکی در بتتردارد ،امیتتدوارم اقتتدامی نکنیتتد کتته

مخالف مصال مؤمنین باشد و از فتوحات شما بکاهد ،نادر به جای این کته نظتر او را متورد
بررسی قرار دهد و به اجرا بگذارد از این که فردی توانسته در مقابل روحیه آمرانهاش مقاومتت
ّ
کند خشمگین شد از این جهت به دستور نتادر ،ایتن متال ی ختوش فکتر و ناصت کشتته شتد»
(هنوی.)158 :1365 ،
پ تتس از اختن تتاق دوران س تتلطه افغ تتانه تتا و افش تتاریان در ق تترن دوازده تتم هج تتری ،مراس تتم
عزاداری به نحوی شایان توجه حیات دوباره و نوینی پیدا کرد که نتوآوریهتایی بتا آن همتراه
گردید .این تکامل که در شمال ایران و فارس روی میدهد متالزم بتا گستترش وستایلی استت
ب ت تترای راهان ت تتدازی تعز ی ت تتههای س ت ت ّتیار و دس ت تتتههای س ت تتینه زن ت تتی و من ت تتاظر زن ت تتده مص ت تتائ
(چلکلووسکی.)166 :1367 ،
در دوره زندیه نیز برپایی مراسم دهه محترم و عاشتورا همچنتان پتر رونتق بتاقی میمانتد ،بته
عنتتوان نمونتته شتتخص کتتریم ختتان ّ
مقیتتد بتته آداب و مراستتم متتذهبی بتتود و بتته تقلیتتد از شتتاهان
دورهقاجاریه 

در دوره قاج ت تتار نی ت تتز ک ت تته علم ت تتای ب ت تتزر نف ت تتوذ ف ت تتراوان داشت تتتند و قاجار ی ت تته ب ت تته تقلی ت تتد
از شت تتاهان گذشت تتته در گست تتترده شت تتدن ایت تتن مراست تتم نقت تتش داشت تتتند ،خصوصت تتا در عهت تتد
ناص ت تتری ده ت تته اول مح ت تترم ع ت تتزاداری و حرک ت تتت دس ت تتتهها در مس ت تتاجد و تکای ت تتا و برگ ت تتزاری
مراس تتم دیگ تتر ب تته او خ تتود رس تتید ک تته عام تتل اص تتلی ای تتن امتتور علمتتای بتتزر شتتیعه بودن تتد
کتت تته در تهت ت تتران و شهرست ت تتتانها ایتت تتن آیت ت تتین را همت ت تتراه بتت تتا اطعتت تتام و پتت تتذیرایی از عتت تتزاداران
سیدالشهداء روا دادند.
بستیاری بتر ایتتن باورنتد کتته قاجار یتان بیشتترین تنتتوع در گونتههای عتتزاداری را مرستوم کتترد،

مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند

صفوی در ماه محرم دستهجات عزاداری را برپا می کرد.

133

چترا کتته عتتالوه بتتر شتتبیهخوانی و تعز یتته ،بتتر پتتایی ستتقاخانه ،تیتتغزنی ،ستتخنوری ،مراستتم دفتتن
شهدای کربال ،مراسم تشت گذاری و ...نیز در این دوره مرسوم شد.
دورانپهلویوانقالباسالمی 

پتتس از قاجار یتتان و بتتا بتته تختتت نشستتتن رضتتا شتتاه ،دوره رکتتود دستتتهجات و هیئتهتتای
عزاداری شروع شد ،در این دوره تکیهها بسته و عزاداری ممنوع شتد و ایتن رویکترد منجتر بته
آن شتتد کتته گونتته دیگتتری از عتتزاداری در قال ت هیئتهتتای عتتزاداری ختتانگی رشتتد بیشتتتری
کنن تتد و ای تتن جلس تتات ب تته ص تتورت هفتگ تتی ی تتا ماهان تته برق تترار ش تتود .در دوره پهل تتوی ّ
دوم،
محمدرضتتا شتتاه هرچتته کتترد نتوانستتت بتتا قتتدرت و تأثیرگتتذاری هیئتهتتای متتذهبی و دهتته
محترم مقابلتته کنتتد .به گونتهای کتته بتته بتاور بستتیاری کلیتتد انقتالب استتالمی از دهتته «1340و بتته
و یتتژه محتترم  »1342در ایتتران زده شتتد .عتتالوه بتتر ایتتن راهدیمتتایی میلیتتونی در تهتتران و سراستتر
ایتتران در روزهتتای تاستتوعا و عاشتتورای حستتینی در ستتال  57بتته مثابتته تیتتر خالصتتی بتتود بتته
حکومت شاهنشاهی که پایان آن را حتمی کرد.
بت تتا پیت تتروزی انقت تتالب است تتالمی همچت تتون دمیت تتدن خت تتون تتتتازهای در ر هتتتای شت تتیعیان و

ّ
سنتهای عاشورایی بتود ،از آن تتاریخ تتاکنون همته شتیوههای مقبتول و مرستوم عتزاداری در
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

134

نقاط مختلف ایران اجرا میشود (معتمدی.)121 :1387 ،

شیوهها و آیین عزاداری در ایران
در ماههای محرم و صفر عزاداری و سوگواری در تمام شهرهای ایران بته اشتکال مختلتف
برگزار میشود که در این قسمت قصد داریم به مهمترین آنها پرداخته شود.
پردهخوانی 
 .1

پرده خوانی ،هنری از هنرهای نمایشی عامه است که به نقل واقعههای مذهبی ،به ویژه
واقعت ت عاش تتورا ،از روی تص تتاویر نقاش تتی ش تتده روی پ تترده اختص تتاص دارد .پ تترده خ تتوانی را
«شمایل گردانی»« ،پرده داری» و «پترده گردانتی» نیتز متیگوینتد( .حستن بیگتی341 :1366،؛
بیضایی73 :1346،؛ ملک پور)135 :1363،

پ ت تتردهخ ت تتوانی در عص ت تتر ص ت تتفوی ،ب ت تتا رون ت تتق گ ت تترفتن نقاشت تتیهای پت تترده ،متت تتداول ش ت تتد
(غر یت پتتور )45 :1379 ،و بتته صتتورت شتتمایل نگتتاری بتتر روی پتترده ،دیتتوار ،شیشتته و کتتتاب
در آمتتد .پتتردهختتوانی در عصتتر قاجتتار رونتتق بیشتتتری یافتتت و پتترده ختتوانی و شتتمایل گردانی
ب تته مجموعتتته آیینه تتای مراستتتم ستتتوگواری اف تتزوده شتتتد کت ته در مکانه تتای متبرکتتتی ماننتتتد
امامزادههتتا و زیارتگاههتتا بر پتتا میشتتد (همتتو )56 :1378 ،رفتتته رفتتته در تمتتام ایتتام ستتال پتترده
خوان تتان در مح تتل تجم تتع و گ تتذر م تتردم ،مانن تتد می تتدانها و س تتر گ تتذرها ،پ تترده می گش تتودند و
پردهخوانی میکردند.
شمایلنگاری 

.2

شمایلنگاری مذهبی در ایران بر اساس مضامین برگرفته از تاریخ مذهبی تشیع از اواخر
دوره آل بویه ( 448-320ق) معمول بوده و در دوره صفوی در میان مردم شیعه ایران به طور
چشم گیری شیوع یافتت و بته صتورت شتمایل نگتاری روی دیتوار ،پترده و مص ّتور کتردن کتتاب
نمودار شد.

از اواخ ت تتر دوره ص ت تتفوی ب ت تته ای ت تتن س ت تتو ،ع ت تتزاداری در روز عاش ت تتورا و ب ت تته نم ت تتایش درآوردن
ّ
وق ت تتایع روز ک ت تتربال ص ت تتورت ج ت تتدیتری یاف ت تتت .از آن پ ت تتس ش ت تتیعیان ای ت تتران در دس ت تتتههای

ارابتته یتتا چهارچرختته ،شتتر مصتتائ

شتتهیدان و اهلبیتتت امتتام حستتین

را بتتا ستتخنانی

منظوم میخواندند.
سپاهپوششدنوحضوردرمجالس 
 .3

ّ
پوشیدن جامه عزا ،که معموال سیاه ،کبود یا نیلی است ،از شایعترین رفتار در ایتن متدت

است تتت .در تمت تتام ای ت تام ایت تتن دو مت تتاه ،مت تتردم در خانت تتههای مستتتکونی و همچنتتتین تکیت تتهها و
حستتینیههای کوچتتک و بتتزر بتتا بر پتتا کتتردن چتتادر بتته روضتتهخوانی ،بر پتتایی تعز یتته ،اطعتتام
مساکین و ...میپردازند و هر کس بته نستبت تتوان ختود بته گونتهای در ایتن مراستم و نیتز ّ
تقبتل
هزینههای آن شرکت میجوید.
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ع ت تتزاداری عاش ت تتورا ش ت تتبیههایی از شخص ت تتیتهای مق ت تتدس م ت تتذهبی و ش ت تتهیدان ک ت تتربال
ّ
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روضهخوانی 

.4

معزالدولتته دیلمتتی در ستتال  351قمتتری ّ
تعزیتتت را در ستتط عمتتومی برقتترار ستتاخت .ابتتراز

هم تتدردی و ش تترکت دس تتتهجمعی در نم تتایش ح تتزن انگی تتز در سرنوش تتت حس تتین

،ج تتزء

الینفک مراسم سوگواری بود.

واژه روضهخوانی و عنوان روضهخوانی در اوایل عصتر صتفوی پدیتد آمتد و پتیش از آن ایتن
اصتتطال وجتتود نداشتتت .روضتته-خوانتتان در عصتتر صتتفوی کتتار مناق ت

خوانتتان ،متتداحان و

مرثیهستترایان گذشتتته را انجتتام میدادنتتد .از ستتوی دیگتتر جتتای قصتته گویان و مقتلخوانتتان و
حتی واعظان را هم گرفته بودند .از این زمان به بعتد وعتظ و خطابته و مرثیته سترایی در وجتود
روضته خوانتان جمتتع شتد و آنتان بتتا درهتم آمیختتن نظتتم و نثتر متردم را بتته گر یته وامتی داشتتتند.
(محمد زاده)296 :1389،
تابوتواره 

.5

شیعیان جهان ،به ویژه شیعیان ایتران ،در مراستم ستالگرد شتهادت شتهیدان دینتی ختود
صندوق آرایه بندی شدهای را در دستههای عزا می گرداننتد کته ا گتر چته تتابوت نیستت ،امتا
مظهتتر و نمتتادی از تتتابوت شتتهید بتته شتتمار میآیتتد .ایتتن تابوتهتتای نمتتادین را کتته از آنهتتا بتته
«تابوتواره» تعبیر میشود ،به شکلهای گوناگون و شبیه بته صتندوق گتور ،ضتری و گنبتد و
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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بارگ تتاه میس تتازند و در حوزهه تتای جغرافی تتایی مختل تتف ایتتران ب تته نامهتتای نخ تتل ،حجل تته،
ش تتیدونه ،دغدغ تته ،ش تتش گوش تته ،نه تتر علقم تته ،ش تتط ف تترات و  ...مینامن تتد .برخ تتی از ای تتن
تابوتوارهها فقط به نواحی خاصی از ایران اختصاص دارد.

َ
.6حمل َعلم 

َ
بتترای دستتته گردانی ،هتتر محلتته َعلتتم یتتا عالمتتت مخصتتوص بتته ختتود را داشتتته استتت کتته از

علمهتتای محلتتههای دیگتتر متمتتایز بتتوده و هنگتتام عتتزاداری اهتتل محتتل بتته دنبتتال آن بتته راه
میافتادند و سینهزنی و نوحهخوانی می کردنتد .کلمتاتی چتون بیترق ،درفتش ،پترچم ،رایتت،
لوا ،عالمت و بند نیز به همین معنا به کار میروند.
حمتتل علتتم در مراستتم دینتتی محتترم از دوران آل بو یتته در ایتتران رایت شتتد و از دوران صتتفویه

مراستتم محتترم و علم کشتتی روا بیشتتتری یافتتته ،رستتمی شتتد و در مراستتم آیینتتی ستتینهزنی و
تعزیه مورد استفاده قرار گرفت.
ََ
ََ
در دربار ناصرالدینشاه روز سوم محرم علمی به نام علم شاه ،که بتر ستر آن پنجته بتزر از

زر ناب ساخته شده بود ،به اندرون میآوردند و زنتان در بتار در پتای آن عتزاداری ،ستینهزنی و
َ
نوحتته ختتوانی می کردنتتد .ستتدس گروهتتی َعلتتم شتتاه را بتته حرکتتت درآورده ،بتته تکیتته دولتتت
میبردنتتد و مراستتم عتتزاداری و تعز یتته ختتوانی در پتتای آن اجتترا می گردیتتد( .معیتتر الممالتتک،
)106 :1351
سینهزنی 

.7

در عزاداری برای سید الشهداء و دیگر ائمت مظلتوم ،همتراه نوحته ختوانی ،عتزاداران بتر
سر و سینه میزنند که به آن سینهزنی می گویند .ایتن س ّتنت در میتان عربهتا روا داشتته و
بعدها به صورت امروزی در آمده است .این گونه نوحه گری ابتدا بته صتورت فتردی بتوده و بتا
مرور زمان به شکل گروهی و دستههای سوگواری درآمد است.

دسته گردانی ،سینهزنی و نوحه خوانی که در زمان صتفویه رایت شتده و توستعه پیتدا کترده
بتتود ،در عصتتر قاجار یتته بتتا توستتعه و ّ
تجمتتل بیشتتتر در پایتختتت روا یافتتت .دستتته گردانی در
عصتتر قاج تتار ب تته و ی تتژه در زم تتان ناصرالدینشتتاه ب تتا آداب و تشتتریفات و تجمتتل بستتیار برگتتزار
طبقهای چراغ زنبوری ،حجله ،و مشعل به راه میافتادند و در فواصتل دستته ،ستینه زنهتا
با آهنگ موزون سینه میزدند( .مشحون)26 :1350،
.8زنجیرزنی 

زنجیرزنی از ّ
سنتهای عزاداری در ایران است که در پاکستتان و هندوستتان نیتز از دیربتاز
روا داشتتته استتت .در ّایتتام عاشتتورا ،بتته صتتورت دستتته جمعتتی و در هیئتهتتای عتتزاداری،
همراه بتا نوحته ختوانی زنجیتر را بتر پشتت میزننتد و گتاهی جتای آن کبتود یتا مجترو میشتود؛
این مراسم غالبا با سن زنی همراه است.
ّ
ای تتن ش تتیوه ع تتزاداری ب تته و ی تتژه در برخ تتی من تتاطق و ملتهتتا کتته تیغهتتایی هتتم بتته زنجی تتر
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میشتتد .دستتتههای روز بتتا نقتتاره ،موز یتتک جدیتتد ،علتتم ،بیتترق ،و کتتتل و دستتتههای شت

بتتا
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میبستند ،در نگاه برخی غیرمسلمانان تتأثیر ستوء داشتت .بنتابراین برختی علمتا بته حرمتت
زنجیتتر زدن و قمتته زدن و ختتون از ستتر و پشتتت ختتویش جتتاری کتتردن فتتتوا دادنتتد ،در مقابتتل،
علمای دیگری در پاسخ به استفتاهای مردم حکم به جواز اینکار دادند.

قمهزنی 
 .9

از مراستتمی استتت کتته در بعضتتی از شهرستتتانها و بتتالد شتتیعی توستتط برختتی از عتتزاداران
امام حسین

اجرا میشود .این کار در تأستی بته مجترو و شتهید شتدن ستید الشتهداء

و ش تتهیدان ک تتربال و اظه تتار آم تتادگی بتتترای خ تتون دادن و س تتر ب تتاختن در راه ام تتام حستتتین
انجتتتام میدهنتتتد .در ایت تتن مراستتتم ،صت تتب روز عاشتتتورا افتتتراد بتتتا پوشتتتیدن لبتتتاس ستتتفید و
بلن تتدی همچ تتون کف تتن ،ب تته ص تتورت دس تتتهجمعی ،قم تته بتتر ستتر میزنن تتد تتتا ختتون از ستتر ب تتر
صتتتورت و لبتتتاس ستتتفید جتتتاری شتتتود .بعضتتتی بتتترای قمتتتهزنی نتتتذر می کننتتتد ،همچنتتتین
برختی نتذری را در بتاره کودکتان خردستال انجتام متیدهنتد و بتر ستر آنتان در حتدی کته از محتل
آن ختتون جتتاری گتتردد تیتتغ میزننتتد .قمتتهزنی نیتتز مثتتل زنجیرزنتتی و شتتبیه ختتوانی از دیربتتاز
متتورد اختتتالف نظتتر علمتتا و پیتتروان و مقلتتدین آنتتان بتتوده استتت ک ته بتتر جتتواز یتتا عتتدم جتتواز آن
حکم کردهاند.

طبلزنی 
 .10
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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طبتتل نتتامی عمتتومی استتت بتترای هتتر یتتک از ستتازهای کتتوبی .ایتتن ستتازها عمومتتا یتتک تنتته
توخالی (معموال مخروطی یا استوانهای شکل) دارند و یتک یتا دو پوستت بتر یتک دهنته یتا دو
دهنه آن کشیده شده است که با دست یا دستهای کوچک چوبی نواخته میشود .حتد و
تنتتوع صتتدای طبتتل بستتتگی بتته وستتعت پوستتت و مهتتارت نوازنتتده دارد( .مصتتاح :1383،
ذیل واژه طبل)
طبتتل در گذشتتته بتترای تحر یتتک روحیتته رزمتتی در میتتدانهای جنتتگ استتتفاده میشتتد و در
کربال هم طبل جنگ نواخته میشد .در تعزیههای عاشورا ،با نتواختن طبتل همته از برگتزاری
تعزیه خبردار میشدند و گرد هم میآمدند و شیپور و طبل بترای جلت

تماشتاگر بتوده استت.

در دستههای عزاداری نیز همراه سینهزنی و زنجیرزنی طبل نواخته میشود.

ج) عاشورا در هند
شتتیعیان هنتتد ک تته حتتدود  15درص تتد جمعیتتت ،نزدی تتک بتته یکصتتد و پنجتتاه میلیتتونی
مسلمانان این کشور را تشکیل میدهند؛ در ماههای محترم و صتفر و بته و یتژه در دهته عاشتورا
بتتا عالقتته وصتتف نشتتدنی برنامتتههای مختلتتف و و یتتژهای را برگتتزار می کننتتد؛ لتتذا توجتته بتته
عزاداری در این کشور بسیار ضروری است.
تاریخعزاداریدرهند

اسالم در اواخر قرن اول با حمله محمد بن قاسم ثقفی به هند (سند) وارد شد (ابتن اثیتر،
1407ق )885 ،4 :و بر اساس برخی نقلها ،از طر یتق بازرگانتان بته بعضتی از منتاطق هنتد
رسید .بعضی از فترق شتیعی همچتون استماعیلیان نیتز از همتان قترون اولیته ،حکومتهتای
ّ
محلتتی تشتتکیل دادنتتد و طبیعتتتا عتتزای ستتید الشتتهدا را نیتتز بتته صتتورت کمرنتتگ آغتتاز کردنتتد.
(رضوی)132 :1376،
مراس تتم م تتذهبی ش تتیعیان ب تته ص تتورت رس تتمی و علن تتی در زمتتان قطت ت

شتتاهیان ،ع تتادل

شاهیان و  ...شروع شد.
سلسله حکومت اسالمی مقتدر در هند به نام دولت گورکانیان ،بابر یتان و مغتول در نیمته
اول قتترن دهتتم بتته وجتتود آمتتد کتته در بتتین سلستتلههای حکتتومتی شتتبهقاره هنتتد ،بستتیار مهتتم و
روبهرو بود و در بعضی از مناطق هند ،حکومتهای مستقل یا نیمه مستقل شیعی همزمان
ب تتا حکوم تتت مغوله تتا ،ب تته ص تتورت علن تتی ع تتزاداری می کردنتتد و در منتتاطق تحتتت ستتیطره
حاکمان مغول نیز اگرچه عزاداری به صورت علنی و رسمی انجام نمیشد اما در برههای از
زمتتان و در بعضتتی منتتاطق بتتا اهتمتتام ختتاص و بتتا دستتتههای خیابتتانی انجتتام میشتتد (رک:
الپیدوس.)231 ،1 :1367،
ّنوابین منطقه اوده (که بیشتر شهرهای ایالت یوپی امروزی را شتامل میشتود) در احیتای
مراسم عزاداری حتی از حکتام و ستردمداران دکتن نیتز پیشتی گرفتنتد .حاکمتان شتیعی دکتن
قب تتل از زم تتان مغ تتول و احیان تتا بع تتد از آن نی تتز در م تتاه مح تترم،در ای تتن زمین تته اهتم تتام ز ی تتادی
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پرقتدرت بودنتد .عتزاداری در هنتد در دوران حکومتت مغولهتا بتا فتراز و نشتی های متنتوعی
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میورزیدنتتتد،ولی شتتتاهان یتتتا نتتتوابین اوده عتتتزاداری را رونتتتق ز یتتتادی بخشتتتیدند (هالستتتتر،
 )691-591:1373و هیأت و دستههای خیابانی ،به صتورت یتک فرهنتگ عمتومی در هنتد
شتتکل گرفتتت و کم کتتم افتتراد متتذه و ادیتتان دیگتتر (ست ّتنیها و هنتتدوها) نیتتز در ایتتن مراستتم
شرکت کردند.

تقریبا همزمان با حکومت پادشاهان اوده ،جنبشهایی مخالف با عزاداری نیز در هنتد

فعتتال بودنتتد؛ ماننتتد جنتتبش فرایضتتی کتته رهبتتر آن حتتاجی شتتریعت اهلل بتتود بتتا حرمتتت نهتتادن
تک تتریم اولی تتا و بزرگ تتان دین تتی ،مول تتودی ،جش تتن م تتیالد پی تتامبر و تعز ی تته سیدالش تتهدا ش تتدیدا
مخالفت می کردند (الپیدوس.)712،1 :1367،
با توجه به این کته جنبشهتایی افراطی،بتا تشتیع و عتزاداری مخالفتت شتدید می کردنتد،
در آن وضتعیت نتته فقتط زنتتده نگته داشتتتن عتتزاداری ،بلکته گستتترش بیستابقه آن کتتار بزرگتتی
است که نوابین انجام دادند البته در این زمینه ،فعالیتها و تالشهای علمتای هنتد را نیتز
نباید فراموش کرد.

نقشایرانیاندرترویجعزاداریدرشبهقارههند 

ایرانیتان مهتتاجر ،چته شتتیعه و چته اهتتل س ّتنت ،در قرنهتتای ششتم و هفتتتم هجتری مراستتم

عتتزاداری شتتهیدان کتتربال را همتتراه متتردم هنتتد در مستتاجد ،پادگانهتتای نظتتامی و در مجتتامع
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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عمومی برگزار مینمودند (جوزجانی1964،م .)175-174 :
یکتتی از کتتتابهتتایی کتته تتتأثیر بستتزایی در تتتروی عتتزاداری و نحتتوه برگتتزاری آن در ایتتران
ص تتفوی و ب تته تب تتع آن در هن تتد داش تتته اس تتت ،کت تتاب روض تتة الش تتهدای م تتال حس تتین واع تتظ
کاش تتفی اس تتت .ب تتا آغ تتاز مه تتاجرت گس تتترده ص تتوفیان از ای تتران و م تتاوراءالنهر در ق تترن هف تتتم
هجری به هند ،در سراسر هند شبکه وستیع خانقتاه و حستینیه توستط آنهتا تأستیس گردیتد و
درهتتای آن بتتر روی پیتتروان همتته ادیتتان در هنتتد گشتتوده شتتد و ایتتن رستتم و ستتنتتاکنون نیتتز بتته
قتتوت ختتود بتتاقی استتت .یکتتی از ویژگتتیهتتای برجستتته صتتوفیان یتتاد شتتده تتتروی محبتتت
اهلبیتتت اطهتتار
.)351-348

مخصوصتتا برگتتزاری مراستتم عتتزاداری شتتهیدان کتتربال بتتود (برنی،بتتی تتتا:

ظهیت تتر الت تتدین بت تتابر بنیانگت تتذار حکومت تتت گورکانیت تتان در هنت تتد بت تتود .وی در مت تتاه رجتت ت
ست تتال 932ق حت تتاکم افغت تتانی در هنت تتد بت تته نت تتام ابت تتراهیم لتتتودهی را در پت تتانی پتتتت شکست تتت
داد .امدراتور بابر در سال  917ق مذه

شیعه را پذیرفت؛ چرا کته متورد حمایتت فرمانتدهان

ش تتیعه و ایران تتی ق تترار گرفت تته ب تتود و رواب تتط نزدی تتک ب تتابر ب تتا ش تتاه طهماست ت

ص تتفوی باع تتث

شد که شیعیان در شمال هند آزادی بیشتری را برای برگتزاری مراستم دینتی ختود مخصوصتا
برگتتزاری مراستتم عتتزاداری شتتهیدان کتتربال بتته دستتت آورنتتد و از ایتتن رو همراهتتان بتتابر کتته شتتیعه
و ایران تتی بودن تتد ،در ای تتام مح تترم مراس تتم ع تتزاداری را ب تته س تتبک س تتنته تتای رایت ت در ای تتران
برگزار می کردند.

چندی پتس از سترنگونی حکومتهتای شتیعه و ایرانتی قطت

سال  1098ق توسط امدراتور اورنگ زی

شتاهیان و عادلشتاهیان در

گورکانی ،حکومت شیعه دیگری در شمال هند به

نام پادشاهی اوده به دست یتک ایرانتی از نیشتابور خراستان تأستیس گردیتد کته پایتختت آن،
نخست شهر فی

آباد و سدس لکهنو بود .در دوران حکومتت ستالطین شتیعه و ایرانتی اوده

شبیه بارگاههای ائمه اطهار

 ،با همان عظمت و شکل واقعتی در ایتن شتهر ستاخته شتد.

همچنین در این شهر محلهایی به نام «کربال» توسط آنها احداث گردید.

ت تتداوم برگ تتزار ی مراس تتم ع تتزاداری در می تتان تم تتامی اقش تتار غیتتر مس تتلمان در قلم تترو س تتابق

سالطین شتیعی و ایرانتی در جنتوب هنتد ،نتیجته زحمتات تبلیغتی علمتای مهتاجر ایتران آن
در عصرحاض تتر نی تتز ایرانی تتان ش تتیعه ک تته اغلت ت

دانش تتجو هستتتند در ایتتن مراستتم شتترکت

می کنند و به دنبال دسته هندیها به عزاداری میپردازند البته به شتیوهای کتامال متفتاوت
و با چند علم و کتتل و پترچم و بته آرامتی دستهایشتان بته ستینه میزننتد و نتام حستین

میآورند.

را

وضعیتفعلیعزاداری 

وض ت تتعیت فعل ت تتی ع ت تتزاداری در هن ت تتد از لح ت تتاظ گس ت تتترش آن و آزادی اج ت تترای مراس ت تتم،
بسیار مستاعد استت .در حتال حاضتر ،عتزاداری در منتاطق مختلتف هنتد بتا اهتمتام ختاص
برگزار میشود.
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زمان بوده است.
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پاسداشتروزعاشورا 

مردم هند از واژه حرم برای روز عاشورا استفاده می کنند و البته مجلس عزاداری آنها در
روزهای  9و  10محرم  Ashora joolusنام دارد.
احترام مردم هندوستان به امام حسین

به اندازهای است کته از زمتان ماهاتمتا گانتدی

رهبتتر استتتقالل هنتتد ،روز عاشتتورا در ایتتن کشتتور تعطیتتل رستتمی اعتتالم شتتده استتت بنتتابراین
ادارات دولتی ،دفاتر پست و بانکها تعطیل هستند.
شیعیان هند ش

عاشورا را نیز هماننتد شت های قتدر گرامتی میدارنتد و تتا صتب بیتدار

میمانند و به عزاداری و مرثیهسرایی میپردازند.
همچنتتین از جملتته آداب و رستتوم و یتتژه ماههتتای محتترم و صتتفر در بتتین شتتیعیان هنتتد ایتتن
استتت کتته هتتیچ گونتته مراستتم ازدواجتتی در ایتتن متتاه انجتتام نمی گیتترد و متتردم تتترجی میدهنتتد
لبتتاس نتتو خر یتتداری نکننتتد و از برگتتزاری مراستتمی همچتتون جشتتن تولتتد نیتتز پرهیتتز می کننتتد
(حکمت.)152 :1377 ،
مراسماستقبالازمحرم 

عزاداران با خانته تکتانی و نظافتت حستینیهها؛ مستاجد و احتداث تکیتهها و آمادهستازی
مکانهای عزاداری به منظور برگزاری آیین بزرگداشت یاد و خاطره ساالر شهیدان و یتارانش
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395
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چند روز قبل از آغتاز متاه محترم بتا شتور و هیجتان خاصتی بته استتقبال ایتن متاه میرونتد .و بتا
حضتتور در مراستتم عتتزاداری و ستتوگواری عشتتق و ارادت ختتود را بتته امتتام حستتین

و خانتتدان

اهلبیت ابراز میدارند.
این برنامهها از روز ّاول محرم آغاز میشود و تا پایان روز عاشورا و مراسم ویژه شتام غریبتان
در تمامی روز و تا ساعاتی از ش

ادامه مییابد (هالیستر.)69 :1373 ،

مکانویژهبرگزاریمراسمعاشورا 

در من ت ت تتاطق شیعهنش ت ت تتین ش ت ت تتمال هن ت ت تتد از جمل ت ت تته ش ت ت تتهرهای «لکنه ت ت تتو»« ،امره ت ت تته»،
«کشتتمیر» و«بنگلتتور» عمومتتا مکتتانهتتای و یتتژهای ستتاخته میشتتود کتته بتته «امتتام بتتاره» معتتروف
استتت و تقریبتتا مکتتانی همچتتون تکیتته و حستتینیه در ایتتران استتت کتته عتتزاداری متتاه محتترم

در آنها برگزار می گردد.
َ
پادش ت تتاهان اوده ع ت تتالوه ب ت تتر تع ت تتدادی امامب ت تتاره ی ت تتا عزاخانت تته کوچت تتک ،س ت تته امت تتامب ت تتاره
بت تتزر ست تتاختند .عزاخانت تتههای آصت تتف الدولت تته ،حست تتینآبت تتاد و شت تتاه نجت تتف ،همچنت تتین
کتربالی تتالکتوره ،درگتاه حضترت ّ
عبتاس و درگتاه کتاظمین ،در شتمار امتام بارههتای تتاریخی
هن ت ت تتد ب ت ت تته ش ت ت تتمار میآین ت ت تتد و و ی ت ت تتژه ع ت ت تتزاداری و اج ت ت تترای مراست ت تتم عاشت ت تتورایی ست ت تتاخته
شدهاند(جعفر :1363،ش.)7،31
حتتتی در جنتتوب هنتتد نیتتز مکانهتتایی بتته نتتام عاشتتوراخانه وجتتود دارد کتته از دوره قط ت
شتاهیان

شاهیان به جا مانده که ابتدا در جنوب هند برپا و بعد حتتی پتس از سلستله قطت
گسترش یافته و به شمال هند نیز کشیده شده است.

یکتی از پایگاههتتای عمتتده عتتزاداران شتتهر دهلتی ،مستتجد جتتامع مشتتهور و تتتاریخی دهلتتی
است که در منطقه دهلی قدیم واقع شده است و یکتی از مرا کتز تجمتع عتزاداراران متاه محترم
در شهر اجمیر ،آرامگاه خواجه معینالدین چشتی است.
نامگذاریایامعاشورا 

چند روز دهه ّاول محرم هر کدام به نام اهلبیت و یاران امام حسین

نتامگتذاری شتده

عتتزا؛ متتردم نتتذورات ختتود را نیتتز در قال ت

غتتذاهای و یتتژهای کتته بتترای ایتتن ایتتام میپزنتتد ،ادا

می کنند (سلیمی.)94 :1381 ،
روز پتتنجم بتته نتتام فرزنتتدان حضتترت زین ت
هفتتتم محتترم بتته نتتام حضتترت قاستتم
حضرت علیاصغر

؛ روز ششتتم بتته نتتام حضتترت علیاکبتتر

؛ هشتتتم بتته یتتاد حضتترت ابوالفضتتل

نهتتم بتته نتتام

و دهم به نام ساالر شهیدان حضرت اباعبتدا ...الحستین

گرامتی

داشته میشود.
آیینهایمختلف 
حضورپیر وان 

در بسیاری از شهرهای هند نه تنها شتیعیان و مستلمانان ،بلکته حتتی بستیاری از پیتروان
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آیین هند و دیگر ادیان نیز در مراسم عاشتورا حضتور مییابنتد و حتتی بترای اجابتت حاجتات
خود در این مراسم نذر و دعا می کنند(هالیستر .)69 :1373 ،در بعضی از شهرها برهمنهتا
نیز در ایام محرم و روز اربعین در مجالس عزا شرکت می کنند .در گذشتته و تتا امتروز بستیاری
از مهاراجههای هند نیز در مراسم تعزیه شرکت مینمایند.
همچنین در لکهنو ،دهلیّ ،
چنایی ،کلکته و سایر نقاط هند حنفتی متذهبها و صتوفیان
به یادبود شهدای کربال عزاداری میکنند (جعفر:1363،ش)32 ،7
حضورپرشورعزاداران 

مردم هند ّ
اعم از شیعه ،سنی و هندوها از مراسم عزاداری امام حسین

می کننتد و ستال بته ستال بتر شتمار عتزاداران اباعبتداهلل الحستین

استتقبال و یتژه

افتزوده میشتود و هرستتال

این مراسم با شکوه بیشتری از ستالهتای قبتل برگتزار میشتود (شوشتتری .)19 :1381 ،شتمار
مردم حاضر اعم از زن و مرد و پیر و جوان در عزاداریهای شهر دهلی ،به انتدازهای استت کته
موج

ترافیک سنگین در برخی از خیابانها و معابر پایتخت هند میشود.

در دهلی ،مراسم ماه محترم ،خیلتی مفصتل برگتزار میشتود .همچنتین در طتول ده روز ،در
ایال تتت اوت تتارپرادش ،شت تهرهای مختل تتف از جمل تته لکنه تتو ،فتتی

آب تتاد ،بنتتارس و امروه تته،

س تترینگرو بنگل تتور مراس تتم ع تتزاداری بس تتیار مفص تتلی برگ تتزار میشتتود .در جنتتوب نیتتز در ش تتهر
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حیتدرآباد ،مرکتز ایالتت آنتدراپرادش و در شتمال ،در کشتمیر نیتز مراستم عتزاداری بستیار پرشتتور
برگزار می گردد (هالیستر.)69 :1373 ،
شیوهبرگزاریمراسم 

برنامه روز عاشورا به طور منظم مانند آنچه در ایران انجام می گیترد و در یتک مستیر ختاص
از محتل هیئتهتای عتزاداری تتا محتل قبرستتتان شتیعیان انجتام می گیترد (بتیآزار شتتیرازی،
.)148 :1377
از اول تا ششم محرم عموما مجالس عتزاداری در منتازل و یتا امتام بارههتا انجتام می گتردد،
اما از ایتن روز بته بعتد دستتههای عتزادار بعتد از ظهرهتا بته خیابانهتا آمتده و مراستم ختود را بته
صورت راهدیمایی در خیابان انجام میدهند،

شت ت ت

عاشت ت تتورا ،برنامت ت تته عت ت تتزاداری متفت ت تتاوت از ش ت ت ت های دیگت ت تتر است ت تتت و در محت ت تتل

خاصتتی نزدیک تتی مستتجد ش تتیعیان ،همتته ع تتزاداران جمتتع میشتتوند و بتته ترتیتت

عتتزاداری

مینماینتتد ستته هیئتتت عربهتتا و ایرانیهتتا و هنتتدیها در ستتاعات مشخصتتی در ایتتن محتتل
عزاداری مینمایند
در ضتتمن عزاداریهتتای شتتهر ستترینگر و برختتی منتتاطق دیگتتر کشتتمیر ،برخوردهتتایی بتتین
گروههای رقی

شیعه و نیز بین شیعیان و سنیها بروز می کند .ناگفتته نمانتد کته در دو دهته

گذشته ،به دلیل شترایط امنیتتی ختاص کشتمیر و رقابتت شتدید احتزاب سیاستی وابستته بته
مستتلمانان ستتنی و شتتیعه ،عزاداریهتتای متتاه محتترم ستترینگر و برختتی از منتتاطق ایتتن ایالتتت،
راحت و بدون دردسر نبوده است (شهیدی.)115 :1380 ،
افتتزون بتتر ایتتن ،عتتزاداران دهلتتی «امتتام بارههتتای» تتتزئین شتتدهای را روی چرخهتتای دستتتی
کوچک قرار داده و در برختی از معتابر حرکتت میدهنتد .زینتت زیبتای ایتن امتام بارههتا ،مایته
جل توجه افزونتر عابران به عزاداری مسلمانان میشود.
از روز ّاول محتترم عتتزاداران بتتا شتتربت پتتذیرایی میشتتوندّ ،امتتا در روزهتتای تاستتوعا و عاشتتورا
مردم همراه با دیگر غذاها نذورات خود را به صورت غذایی که به حاضتری معتروف استت و
شامل مقداری نان و کباب و یا غتذایی شتبیه بته قیمته ایرانتی استت در اختیتار عتزاداران قترار
مردم بسیار رای است.
شیوههاوآیینعزاداری 


عتتزاداران هنتتدی آیینهتتای گونتتاگون بتترای عتتزاداری عاشتتورا دارنتتد کتته بتته برختتی از آنهتتا
پرداخته میشود.
.1حمل علم

عزاداران ،علمهای ستبز رنگتی را حمتل متیکننتد کته روی آنهتا عبتارت «حستین» نوشتته
شده است همچنین در دستجات عزاداری پرچم عباس

را در روز عاشورا بتا ختود حمتل

مینماینتتد و پشتتت ایتتن پتترچم عتتزاداری می کننتتد ،همچنتتین برختتی از عتتزاداران ،پرچمهتتای
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میدهند .در روز نهم که به یاد حضرت علیاصغر
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کوچک سبز رنگی را که حاوی عبارت «یا حسین» است ،بر پیشانیشان میبندند.
.2شبیه خوانی(رقص ببر)

در مناطقی از هند بهخصوص جنوبیترین آن کته بیشتتر متردم مستلمان هستتند فرهنتگ
منطقتته بتتا اعتقتتادات متتذهبی آمیختتته شتتده و پولیکتتالی کتته بتتا نتتام رقتتص ببتتر هتتم معتتروف
میباشد را در روزهای عزاداری عاشتورا در ایالتت کتراال بر پتا می کننتد .نشتانی را بته شتکل ببتر
نقاشتتی می کننتتد و ماستتک ببتتر میزننتتد و میغرنتتد و در خیابتتان رژه میرونتتد ،میخواننتتد و
میرقصند و حرکات ببتر را تقلیتد می کننتد .آنهتا بتا ایتن کتار میخواهنتد بته صتورت خیتالی،
تصویری از شتجاعت امتام حستین را بته نمتایش بگذارنتد! بته نظتر میرستد منظتور اعتقتاد بته
این واقعه باشد که حتی حیوانات ،عزادار حادث کربال بودند.

ایتتن قضتتیه را حتتتی میتتتوان بتته مراستتم عتتزاداری و شتتبیهخوانی در روز عاشتتورا در ایتتران در

شهرستان مهریز یتزد هماننتد ستاخت ،کته مردانتی بته لبتاس شتیر میرونتد و بتا ماشتین دور تتا
دور حسینیه چرخانتده میشتود .بایتد در نظتر گرفتت واژ رقتص الزامتا بته معنتای آیینتی بترای
شادمانی نیست.
.3سخنوری و نوحه خوانی

در برختتی از منتتاطق شیعهنشتتین هنتتد عتتزاداری امتتام حستتین
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عمومتتا شتتامل ستتخنرانی

توسط علمای محلی و نیز نوحهخوانی به زبان محلی صورت می گیرد.
.4سینهزنی ،زنجیرزنی

س تتینهزنی ،زنجیرزن تتی از جملتتته س تتنتهای عتتتزاداری م تتیباشتتتد ک تته در هندوستتتتان در
بزرگداشت عاشورا از دیرباز روا داشته است ،بعد از نماز مغرب و عشا مراسم شتام غریبتان
آغاز میشود و متردم هتر شتهر یتا محلته در یتک محتل جمتع میشتوندّ ،امتا رستوم و یتژهای بترای
این ش

آنچنان که در ایران معمول است وجود ندارد و تنهتا مرثیتهخوانان بته ذکتر مصتیبت

بازماندگان عاشورا میپردازند.
گروهه تتای ش تتیعه هن تتد ،انجم تتن ش تترعی ش تتیعیان ،انجم تتن علم تتا و واعظ تتین در مراس تتم
سینهزنی و زنجیرزنی از بعضتی ستازها همچتون طبتل و تعتدادی ادوات موستیقی محلتی نیتز

هماهنگ با نوای مرثیه استفاده میشود.
.5فاقه شکنی

عزاداری روز عاشورا نیز که از بامداد این روز آغتاز می گتردد تتا عصتر ادامته مییابتد و عمومتا
متتردم در ایتتن فاصتتله بتته حرمتتت شتترایطی کتته در ایتتن ستتاعات در روز عاشتتورا بتتر خانتتدان امتتام
حسین

گذشتته استت از ختوردن پرهیتز می کننتد و بعتد از اتمتام رستمی مراستم بته هنگتام

عصر روزه نمادین خود را با غذاهای نذری که با عدس و برن پخته میشود افطار می کننتد
که به این عمل «فاقهشکنی» گفته میشود.
.6راه رفتن روی آتش

یکی از برنامههای عزاداری شیعیان هند در لکهنو ،دهلیّ ،
چنایی ،کلکته و ستایر نقتاط

هنتتد ،راه رفتتتن روی آتتتش اس تت آنهتتا از کنتتدههای چتتوب آتشتتی بتتر پتتا می کننتتد و تتتا عصتتر،
زمانی که کندهها بته زغالهتای آتشتین تبتدیل شتود ،از بچته دو ستاله گرفتته تتا مترد  70ستاله،
روی آن آتش با پای برهنه راه میروند.
این مراسم ستاعت  3بامتداد صتورت می گیترد ،ظتاهرا هتیچ اثتری از ستوختگی کتف پتا بتا
عبور از روی زغالهای گداخته وجود ندارد( .بیآزار شیرازی.)148 :1377 ،
.7قمهزنی

که هیچ ارتباطی به مبانی دین اسالم ندارد .بتا ورود اندیشتههای تصتوف شتیعی در هنتد ،از
طریق پاکستان بسیاری به هند منتقل شده است کته اکنتون نیتز در هتر دو کشتور ایتن آداب و
رسوم روا دارد.
در دهلتتی و دیگتتر شتتهرها و روستتتاهای هنتتد ،عتتزاداران ز یتتادی قمتتهزنی می کننتتد و یتتا بتتا
زنجیرههایی که در سر آن تیغهای چاقو مانند دارد ،به پشتت ختود میزننتد کته در نتیجته آن
خون از سراسر بدن فواره میزند .البته این مراسم نسبت به گذشته کمتر شده است.
.8تابوت واره

«تعز یتته» از شاخصتتههای اصتتلی متتاه محتترم در هنتتد استتت .در شتتمال هنتتد ایتتن کلمتته بتته
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ماکت قبری که شبیه بارگاه مقدس امام حسین

در کربالست ،اطالق می گردد و آن را بته

نیکتتوترین وجهتتی در دستتتههای عتتزاداری در روز عاشتتورا در سراستتر شتتمال هنتتد بتته نمتتایش
می گذارند .در جنوب هند این تعزیهها را «تابوت»میخوانند.
این نکته قابل ذکر است کته مراستم دستتهجات اهلستنت ،بته مراتت
است ،سنیها ش

تاسوعا ،با شبیه روضته امتام حستین

بیشتتر از شتیعیان

حرکتت می کننتد و در یتک جتا

جمتتع میشتتوند و صتتب آنهتتا را بتته محلتتهای بتته نتتام کتتربال میبرنتتد و در آنجتتا دفتتن می کننتتد.
اهلتسنن و تشیع ،با یک حالت خاصی و با احتترام و یتک حالتت حتزن ،ایتن تعز یتهها را در
کربال دفن می کنند.
 .9شکستن جواهرات توسط زنان

در هند مرسوم است که ش

ّاول محرم ،زنتان شتیعه جتواهرات و النگوهتای دستتهتای

خودش تتان را برمیدارن تتد و آنه تتا را خ تترد می کنن تتد و طالج تتاتی ک تته دارن تتد از خودش تتان ج تتدا
می کننتتد .ایتتن مراستتمی استتت کتته در همتته جتتای هنتتد پیتتدا میشتتود .متتاه عتتزا بتتا ایتتن مراستتم
شروع میشود.
 .10نگهداری زره امام حسین در خانه

مرسوم است که در هر خانه ،شبیه زره امام حسین
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در آن صتتورت ،حتتتی در طاقچتتهها زره امتتام حستتین

را دارند .ا گتر اتتاق اضتافی ندارنتد،
را دارنتتد .ا گتتر در یتتک خانتته پتتن نفتتر

هستند ،هر کس به اسم خود ،در آنجا پن زره امام حسین

را دارد.

 .11بازگشت مردم به زادگاه شان از سراسر جهان

کسانی کته دور از خانتههای ختود بستر میبرنتد ،در آغتاز متاه محترم بته خانتههای خودشتان
برمی گردند و حتی از کشورهای خارجی نیز باز می گردند .هندیها معتقدنتد کته بایستتی در
زادگاه خودشان عزاداری کنند.
.12بزرگداشت حضرت قاسم

از هفتتم تتا دهتتم محترم مراستتمی برگتزار میشتتود کته در بزرگداشتتت پستر امتتام حستن ،قاستتم
هست .قاسم ،در حالی کشته شد که تتازه دامتاد بتود .همتراه بتا هیئتتی کته در صتفوف متنظم

امام حسین هست .یا

میروند ،اس

سفیدی (دلدل یا ذوالجنا ) میرود که نشانه مرک

اشتتاره بتته اس ت

عتتروس قاستتم دارد .قاستتم دقیقتتا قبتتل از حادثتته کتتربال بتتا دختتتر امتتام حستتین

(فاطمه صغرا) ازدوا کرده بود .بته ختاطر همتین متردم مکتررا فر یتاد میزننتد :عتروس! دامتاد!
عروس! داماد!

بهرهوریرهبرانهندیازموجعاشوراگراییدراستقاللهند 


مو عاشوراگرایی درهند ،چنان وسیع و گسترده استت کته همتواره رهبتران سیاستی هنتد
را تحتتت تتتأثیر ختتود قتترار متتیداده استتت و آنهتتایی کتته در فکتتر آزادی هنتتد بودهانتتد ،همچتتون
گاندی ،نهرو ،ابوالکالم آزاد و ...در سخنانی که از آنان نقل گردیتده استت ،رو عاشتورایی را
نمتتادی از ع تتزت یافتهانتتد و ب تترای پیتتروزی ب تته اس تتتقبال عاشتتورا رفتتته و جامعتته را بتته ستتوی
مبارزات رهاییبخش گسیل داشتهاند.

مهاتمتتا گانتتدی رهبتتر بتتزر هنتتد ،کتته دغدغ ت استتتقالل هنتتد را در ستتر داشتتته و عمتتال وارد
میتتدان مبتتارزه بتتا انگلستتتان شتتده و بتته هتتدف استتتقالل ،دستتت یافتتته استتت ،گتترایش بتته
عمل کرد عاشورایی را در هند وجه نظر و تالش گستترد سیاستی ختود قترار داده (رک :دهتا،
 )227 :1363و چنین می گوید:
من زندگی امام حسین ،رهبر شهید بزر اسالم را به دقت خواندهام و توجه کتافی

بخواهد یک کشور پیروز گردد ،بایستی از امام حسین پیروی کند و راه او را در پیش
بگیرد (الحسن ،بیتا.)67 :

و در جای دیگری می گوید:
من مبارزه را از شهیدان بزر عاشورا آموختم (احمد.)32 :1367 ،

مراسمعزاداریعاشورادربنگلورهندوستان

بنگلور یکی از شهرهای جنوبی هند و مرکز ایالت کارناتا کاست .بتا ایتنکته نزدیتک استتوا
واقتع شتده ،امتا آب و هتوای منحصتر بته فترد و مطبتوعش اون رو از بقیته شتهرهای هندوستتتان
متمایز میکند.

مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند

بتته صتتفحات تتتاریخ کتتربال نمتتودهام و بتترمن روشتتن شتتده استتت کتته ا گتتر هندوستتتان
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اغل ت

شتتیعیان بنگلتتور کتته اصتتلیت آنهتتا متعلتتق بتته شتتهری در نزدیکتتی بنگلتتور بتته نتتام

علیپتتور اس تتت ،بتترخالف مس تتلمانان س تتنی کتته پایگ تتاه ضتتعیف اقتصتتادی دارنتتد از پایگتتاه
اقتصادی و اجتماعی نسبتا بهتری برخوردارند .بخصوص آنهایی که به بنگلتور مهتاجرت
کردهاند اغل

به کار تجارت سنگهای قیمتی مشغولند و بته کشتورهای مختلتف استالمی

جهت تجارت به خصوص ایتران ستفر می کننتد .منطقتهای کته زنتدگی می کننتد در نزدیکتی
همان جانسون مارکت محلهای است که عزادرای صورت می گیرد.
مکانمخصوصبرگزاریمراسم 

یکی از محلههای شیعهنشین در بنگلور به محل شتیرازیها شتهرت دارد ،در ایتن محتل

مس تتجد عست تکری و یت تک قبرس تتتان متعل تتق ب تته ش تتیعیان واقتتع شتتده و محتتل اصتتلی مراس تتم
عاشوراست .دستههای عزاداری روز عاشورا از جلوی این مسجد و قبرستتان عبتور می کننتد
و غذاهای نذری در همین جا توزیع میشود رای ترین نذر مردم توزیع شیر در میان عتزاداران

استتت مراستتم عتتزادای عاشتتورا در بنگل تتور شتتهری بتتا حتتدود دویستتت هتتزار نفتتر شتتیعه جتتزء

شتتهرهایی استتت کتته نستتبت بتته جمعیتتت تعتتداد کمتتی شتتیعه را در ختتود جتتای داده استتت.

مستتجد عستتگری تنهتتا و مهمتتترین مستتجد شتتیعیان در محلتته جانستتون مارکتتت واقتتع استتت و
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خان شیرازی روحانی شیعهای که کلی این مراستم را رهبتری می کنتد ،مکانهتای عتزاداری
ّ
شیعیان شهر بنگلور میباشند .محله جانسون مارکت در مرکز بنگلور هندوستان ،یتکستره

سیاهپوش بود و از همه جای آن فریاد یا حسین به گوش میرسید.
حضورپیروانادیانمختلف 

ویژگی عزاداری عزاداران حسینی حضور گسترده و با معنویت ختاص ،اهلتستنن همتراه
با شیعیان و یا به صورت مجزا در مراسم مختلفی است که در جای جای کشور پهنتاور هنتد
به اجرا درمیآید.
شیوهبرگزاریروزعاشورا 

پلتتیس از ستتاعت  11ظهتتر کتتل خیابتتان را مستتدود می کنتتد و تمتتام راههتتایی کتته قتترار استتت
ع تتزاداری در آن انج تتام بگی تترد را در کنت تترل خ تتود درم تتیآورد ،و اج تتازه عب تتور و مت ترور ماش تتین

نمیدهتتد است هایی بتته یتتاد حادثتته کتتربال تتتزیین میشتتود و متتردم بتته اطتتراف است ها آمتتده و
آنهتا را بتته عنتتوان تبترک نتتوازش می کننتتد .از پستر بچتتههای خردستتال تتا متتردان میتتانستتال در
میان دستههای عزاداری با بدنهای برهنه ،بر سر و سینه ختود میزننتد .حضتور نوجوانتان و
جوانان و حتی کودکان در میان کاروانهای عتزاداران حستینی ،درحالی کته پیشتانیبندهای
قرمز و سبز ،مزین به نام مبارک ساالر شهیدان و نیز نام امتام خمینتی و سیدحستن نصتراهلل
بت تتر پیشت تتانی داشت تتتند ،حکایت تتت از ورود بیت تتنش جدیت تتدی در مراستتتم عت تتزادارای شت تتیفتگان
حستین

در هنتتد دارد .وستتیلهای کته تیغهتتا را تیتتز می کنتتد در گوشتتهای از خیابتتان گذاشتتته

میشود .قمهزنها در صفی به انتظار تیز کردن تیغهایشان هستند چند نفر در جلوی دستته
بته دستت می گیرنتد و در واقتع زنجیرزنتتی بتا الفتاظ یتا حستتین یتا ابوالفضتل شتروع میشتتود ،در
ابتدا تنها سینهزنی بود و بعد با باال گرفتن صدای یا حسین شور خاصی در مجمتع بته وجتود
میآیتد و افتتراد مراستتم اصتلی یعنتتی قمتتهزنی و زنجیرزنتی را شتتروع می کننتتد ختون بتته همتته جتتا
پاشیده میشود .سر اغل
حسین

غرق خون و بتا دستتهای خونآلتود پترچم ستفیدی کته نتام امتام

بر آن نگاشته شده بود را قرمز می کردند (خواجه پیری.)4 :1392 ،

مراست تتم عاشت تتورا در ایت تتن شت تتهر حت تتداقل  2تت تتا  3ست تتاعت بت تته طت تتول میانجامت تتد و در ایت تتن
میتتان عتتدهای از هتتوش میرونتتد و عتتدهای هتتم کتته جراحتتات ستتنگین برداشتتتهاند بتته وستتیله
است و در آمبتوالنس در آنهتا حضتور دارد کته جوانتان مصتدوم را حمتل می کننتد .در اطتراف
صتتف عتتزاداری ،مردمتتی بتته تماشتتا میایستتتند ،مردمتتی کتته بیشتتتر مستتلمانان و بعضتتی غیتتر
مسلمان هستند
ش

عاشورا برنامه عزاداری متفاوت از ش های دیگر استت و در محتل خاصتی نزدیتک

مسجد شیعیان ،همه عزاداران جمع میشتوند و بته ترتیت

عتزاداری متینماینتد سته هیئتت

عربها و ایرانیها و هندیها در ساعات مشخصی در این محل عزاداری مینمایند .
شت

عاشتتورا عتتدهای از متتردان در اطتتراف تدتتهای از آتتتش کتته رو بتته ستتوختن و تبتتدیل بتته

زغال شده است حلقه میزنند و به دعتا و انجتام ستینهزنی میپردازنتد وقتتی آتتش ختاموش
و تبت تتدیل بت تته خاکست تتتر ست تتوزان شت تتد روی آتت تتش راه میرونت تتد کتتته ذکت تتر حستتتین و ابوالفضت تتل

مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند

جمع به خار از گروه سینهزنتان هتدایت میشتوند تمتام منطقته توستط پلتیس تحتت کنتترل
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می کننتتد چنتتین مراستتمی را در بتتین دراو یتتش خاکستتاریه در ایتتران و عارفتتان و صتتوفیان هنتتد
هم میتوان دید.
نحوهعزاداریزنان 

جایگاه زنان در برپایی مراسم عاشورایی در هند از ّ
اهمیت ویژهای برخوردار استت ،زنتان

در هنتتد در روزهتتای محتترم بتتهطور جداگانتته عتتزادرای می کننتتد ماننتتد زنتتان مستتلمان در هتتر
منطقه دیگر و زنان مسلمان بنگلور در جایی عزاداری می کننتد کته صتدایی از آنهتا شتنیده
نشود در مکانهای خصوصی بدون وجود هیچ مردی که صتدای عتزاداری را بشتنود معمتوال
عزاداری زنان در ش

عاشورا در خانه آیتاهلل شیرازی توسط زنتان منعقتد میشتود و زنتی بته
ختتواهر حستتین

کتته در عاشتتورا بستتیار

ستتخنرانی مشتتغول میشتتود و بتته خصتتوص از زین ت
دچتتار زجتتر شتتده و خطابتته ّمهتتم را صتتحبت می کننتتد و زنتتان را بتته گریستتتن ترغیت

می کننتتد

زنتتان بتتر روی زمتتین مینشتتینند و بتته حالتتت دایتترهوار گر یتته می کننتتد و ستتینه میزننتتد بعتتد از
مدتی که نوحهخوان (مدا ) صدایش را بلندتر کرد شور بیشتتری در بتین حاضترین بته وجتود
میآید و عالوه بر سینه زدن بر سر و زانوهای ختود بتا شتدت بیشتتری می کوبنتد و بته عتزاداری
میپردازند .معمتوال در ایتن مجتالس زنتان دانشتجوی ایرانتی هتم شترکت می کننتد و همتراه بتا
زنان هندی به عزاداری میپردازند.
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در این راستا عتزاداری شتهیدان کتربال جتزء اعتقتادات و باورهتای ّ
ّ
جمعیتت یتک
اکثریتت

نتیجهگیری

تتتاریخ تشتتیع گو یتتای ایتتن حقیقتتت استتت کتته فرهنتتگ عاشتتورا از ّمهمتتترین عوامتتل اتفتتاق و
ّاتحاد و ع ّتزت ،بتین شتیعیان بتوده و هستت .حکومتهتای شتیعه در ایتران بته و یتژه آلبو یته و
خود جامه عمل پوشاندند.

میلیاردی کشور پهناور هند اعم از مسلمانان و غیرمسلمانان میباشد و ایتن روز را بته عنتوان
«روز عزا» تلقی می کنند.
عزاداری هند ،مخصوصا از عصر مغول تا عصر حاضر ،از مهمترین بخش تتاریخ هنتد بته

شمار میآید و در طول چند قرن ،این عزاداری روزبهروز گسترش یافته استت .ایتن موضتوع از
چشم نویسندگان و پژوهش گران غربی مخفی نمانده و همانطور که آنهتا دیگتر موضتوعات
مهتتم تتتاریخ هنتتد را مطالعتته و بررستتی کردهانتتد وضتتعیت فعلتتی عتتزاداری در هنتتد از لحتتاظ
گس تتترش آن و آزادی اج تترای مراس تتم ،بس تتیار مس تتاعد اس تتت .در ح تتال حاض تتر ،ع تتزاداری در
مناطق مختلف هند با اهتمام خاص برگزار میشود .در خصتوص نقتش ایتران و ایرانیتان در
مراسم عزاداری مسلمانان هنتد بایتد اشتاره کترد کته تمتامی عزاداریهتا از ایتران بته هنتد آمتده
استتت .همتته کستتانی کتته از ایتتران بتته هنتتد آمدنتتد ،از جملتته حاکمتتان ،علمتتا و دانشتتمندان،
مراسم عزاداری را در اینجتا مرستوم کردنتد .نحتو عتزاداری در هنتد ،همتان نحتو عتزاداری در
ایران است که البته رنگ و بوی هندی دارد .سوابق عزاداری در هند ،بستیار قتدیمی استت.
نتتتای ایتتن پتتژوهش نشتتان متتیدهتتد ویژگیهتتای ختتاص جغرافیتتایی و مکتتانی ایتتن دو منطقتته
منجتتر بتته پایتتداری در رفتارهتتا و آیینهتتای عاشتتورایی همتتراه بتتا حفتتظ تمامیتتت و ستترزمین و
حراست از ارزشهای مذهبی گردیده و این آمیختگی نیز سب

رشتد ارزشهتای استالمی و

انسانی و همچنین گسترش آن در پهنههای عقیدتی مناطق مجتاور شتده استت ،همچنتین
یکی از دالیل مهم در همانندی میان مراستم ایرانیهتا و هنتدیها بحتث مهتاجرت و حضتور
ایرانیتتان در هنتتد استتت و این کتته جامعتته متتذهبی هنتتد و منتتاطق مجتتاور ماننتتد بنگلتتور ختتود
مقایسه برپایی مراسم عاشورا در ایران و هند

آمادگی برپایی چنین مراسماتی را داشته است.

153

منابع
 ابناثیر ،عزالدین ابیالحسن1407( .ق) .الکامل فی التاریخ .بیروت :دارالکت العلمیه. -ابنتغری بردی ،جمالالدین ابیالمحاسن یوسف( .بیتا) .النجوم الزاهرة فی ملوک مصتر

و القاهره .دارالکتاب مصر.
 -ابن الجوز ،أبو الفر عبد الرحمن بن علی بن محمد1412(.ق) .المنتظم فی تاریخ األمم

و الملوک ،بیروت:دار الکت

العلمیة.

 ابن خلدون ،بد الرحمن بن محمتد .)1363(.العبتر ،ترجمته عبتد المحمتد آیتی،بتی جتا:مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 ابنط تتاووس ،س تتید .)1378( .الله تتوف ف تتی قتل تتی الطف تتوف .ترجمتته عبتتدالرحیم عقیق تتیبخشایشی ،قم :دفتر نشر نوید اسالم.
 ابن العماد الحنبلی ،ابی الفال عبتدالحی(.بی تتا) .شتذرات التذه  ،بیتروت :داراحیتاءالتراث العربی.
 احمتد ،عزیزالتدین  .)1367(.تتاریخ تفکتر استتالمی در هنتد ،مترجمتان نقتی لطفتی ،محمتتدجعفر یاحقی ،تهران :مؤسس کیهان.
سال اول ،شماره ،4زمستان 1395

154

 بیآزار شیرازی ،عبدالکریم .)1377( .عاشورا در سرزمینها ،ایران و شبه قتار هنتد .تهتران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 بیضایی ،بهران .)1346(.بازیابی یک تعزیه،بی تا :بررسی کتاب. چلکلووستتتکی،پیتر .)1367( .تعز یتتته هنتتتر بتتتومی ایتتتران .ترجمتتته داوود حتتتاتمی ،شتتترکتانتشارات علمی و فرهنگی.
 جعف تتر ،حس تتین عل تتی« .)1363(.تعز ی تته داری در هن تتد» ،ترجم تته افض تتل دل تتویی ،کیه تتانفرهنگی ،ش  ،7صص.32-31
 حسن بیگی ،محمد رضا .)1366(.تهران قدیم ،تهران :انتشارات ققنوس. الحسن ،مشیر(.بی تا).جنبش اسالمی و گرایشهای قومی در مستعمر هند ،ترجم حسن. -الهوتی ،مشهد :مرکز بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.

 حکمت ،علیاصغر .)1337( .سرزمین هند .تهران :دانشگاه تهران. خواجتته پیتتری ،مهتتدی« .)1392( .مراستتم عاشتتورا در هنتتد و بنگلتتور» .مجلتته اخبتتار شتتیعیانفروردین  ،1387شماره.29

 دوالفتتوز ،ث .ف .)1316( .تتتاریخ هنتتد ،ترجمتته ّمحمتتد تقتتی فختتر داعتتی گیال نتتی ،تهتتران:
چاپخانه مجلس.
 دها ،شیال .)1363(.تاریخ هند ،ترجم داود حاتمی ،بیجا :خوشه. -التتذهبی ،شتتمس التتدین محمتتد بتتن احمتتد1413(.ق).تتتاریخ االستتالم و وفیتتات المشتتاهیر و

األعالم ،بیروت :دار الکتاب العربی.
 -رجبی ،حسین« ،امام حسین

و عاشورا از دیدگاه برخی نویسندگان معاصر( ،»)1اسوه.51 ،

 رضوی اطهر،عباس .)1367(.شیعه در هند ،ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات ،قم :مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 زمجی اسفزاری ،معینالدین محمد( .بیتا) .روضات الجنتات فتی اوصتاف مدینت هترات،کلکم مطبعه زرپاسری.
 سرا جوزجانی،منها 1864(.م) .طبقات ناصری ،کلکته. -سلیمی ،عبدالحکیم .)1381( .فلسف عزاداری امام حسین

 .تهران :نشر مجمع جهانی اهلبیت.

 شوشتری ،جعفر« .)1381( .نگاهی به واقع عاشورا» ،ترجمه خلیلاهلل فاضلی ،جام جتم،17و .81/1 /19
 شهیدی ،عنایتاهلل .)1380( .پژوهشتی در تعز یته و تعز یته ختوانی .تهتران :دفتتر پژوهشهتایفرهنگی.
 الطباطبایی ،سیدعبدالعزیز1417( .ق) .معجم اعالم الشیعه .قم :مؤسسه آلالبیت. غری پور ،بهروز .)1378(.هنتر مقتدس صتورت ختوانیپپرده ختوانی ،فصتلنامه هنتر ،ش،4.56
 غری پور ،سیامک.)1379(.نمایش در لرستان ،از آیین تا سال  ،1370خرم آباد :بینا. -الپیتتدوس،ایرام.)1376(،جوامتتع استتالمی،ترجمتته محمتتد رضتتا و محستتن متتدیر شتتانهچی،
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مشهد :آستان قدس رضوی.
 ماربین آلمانی(.بی تا) .سیاسة الحسینیه یارولیسیون کبیر ،تهران:چاپ زهره . محم تتدزاده ،مرضتتتی .)1389(.عاش تتورا در شتتتعر معاص تتر و فرهنتتتگ عام تته ،تهران:مجتمتتتعفرهنگی عاشورا.
 مشحون ،حسن .)1350(.موسیقی مذهبی ایران،تهران  :سازمان جشن هنر. مصاح  ،غالمحسین .)1383(.دایره المعارف فارسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر. معتمدی ،سیدحسین .)1387( .عزاداری سنتی شیعیان .قم :عصر ظهور. معیتتر الممالتتک ،دوستتتعلی .)1351(.یادداشتتتهایی از زنتتدگانی خصوصتتی ناصتترالدین شتتاه،تهران :بینا .
 ملکپور ،جمشید .)1363(.ادبیات نمایشی در ایران ،تهران:توس . هالیستتتر ،جتتان نتتورمن .)1373( .تشتتیع در هنتتد .ترجمتته آزر میتتدخت ،مشتتایخ فر یتتد ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 هنوی ،جونس  .)1365(.زندگی نادرشتاه ،ترجمته استماعیل دولتشتاهی،تهران :انتشتارتعلمی و فرهنگی .
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