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  1هاي محرم در دكن هندوان و آيين
  

  2محسن معصومي
  استاديار دانشگاه تهران، گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي، تهران، ايران

  
  چكيده

سالطين مسلمان دكن با . هاي شيعي در دكن است ترين آيين هاي مرتبط با محرم يكي از با شكوه آيين
اند، براي ايجاد همزيستي ميان  داده دوان تشكيل ميآگاهي از اين واقعيت كه اكثريت جامعه دكن را هن

هاي  هاي گسترش تشيع، هندوان را به مشاركت در آيين مسلمانان و هندوان و نيز فراهم آوردن زمينه
ها تحت  تدريج اين آيين هاي محرم موجب شد كه به مشاركت هندوان در آيين. كردند محرم تشويق مي

هاي  اين مقاله به بررسي داليل و انگيزه. ندي و بومي به خود بگيردتأثير آداب و رسوم محلي، شكلي ه
هاي محرم و پيامدهاي اين مشاركت از قرن نهم كه تشيع در برخي از  مشاركت هندوان در برپايي آيين

  .ها بر اين منطقه پرداخته است مناطق دكن رسميت يافت تا عصر جديد و تسلط بريتانيايي
  

  .هاي محرم، هندوان، عاشورخانه، تعزيه دكن، آيين :ها كليدواژه
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .2/12/1391:تاريخ پذيرش؛17/10/1391:دريافت تاريخ. 1
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  مقدمه
تدريج  گيري حكومت بهمنيان در دكن در نيمه قرن هشتم هجري به مذهب تشيع پس از شكل

) هـ837- 825: حك(پادشاهان بهمني جز احمد اول . در جنوب هند نفوذ و گسترش يافت
دانشمندان و دولتمردان با اين حال اغلب آنها، از . همگي سنياني حنفي مذهب بودند

ها باعث مهاجرت گروه زيادي از شيعيان ايراني و  اين حمايت. كردند مذهب حمايت مي شيعي
عرب به دكن شد تا جايي كه پس از تجزيه حكومت بهمنيان، زمينه رشد و گسترش تشيع در 

دار  اثاي فراهم شده بود كه از ميان پنج سلسله حكومتي كه هر يك مير اين منطقه به گونه
در بيجاپور، ) هـ1097- 895(بخشي از قلمرو بهمنيان شدند، سه حكومت عادلشاهيان 

در احمدنگر كه ) هـ1046- 895(در گلكنده و نظامشاهيان ) هـ1098- 901(شاهيان  قطب
بنيانگذارانشان از سرداران برجسته بهمنيان بودند، دست كم در مقطعي از حكومت خويش، 

سمي پذيرفتند و عالوه بر حمايت از شيعيان و تشويق دانشمندان تشيع را به عنوان مذهب ر
هاي شيعي و برگزاري مراسم مختص  مذهب براي مهاجرت به دكن، بزرگداشت آيين شيعي

هاي محرم را سرلوحه كار خويش قرار دادند و با همه توان به نكوداشت اين  ويژه آيين هشيعيان ب
ها كه گاه محل  عالوه بر مساجد و خانقاه. همت گماشتند تر آن ها و برگزاري هر چه باشكوه آيين

در » عاشورخانه«هاي محرم بودند، مكانهايي ويژه براي چنين مراسمي به نام  برگزاري آيين
مردان و گاه اقشار مختلف مردم ايجاد  اغلب شهرها و روستاهاي دكن به توسط سالطين و دولت

- 1137(جاهيان  در دوره حكومت آصف در دوره سالطين دكن و پس از آن، يعني. شد
ترين مراكز مذهبي  شك پررونق ها بي در حيدرآباد و حتي تا امروز، اين عاشورخانه) هـ1367

هاي مختلف مردم اعم از شيعه، سني و هندو را به  اند كه توجه گروه ويژه در ايام محرم بوده به
سالطين دكن و چه پس از آن  اند؛ حال اين كه، جمعيت دكن را چه در دوره خود جلب كرده

ويژه شيعيان در اين منطقه هميشه در اقليت  اند و مسلمانان و به داده عمدتاًَ هندوان تشكيل مي
اما اين مسئله هرگز از رونق و شكوه مراسم محرم در دكن نكاسته است و عالوه بر اهل . اند بوده

اند و حتي  كرده اين مراسم شركت ميسنت گروه زيادي از هندوان، با شور و شوق بسيار زياد در 
اند و با  در برخي از شهرها و روستاها، هندوان خود متولي و باني برپا كردن چنين مراسمي بوده

ساخت عاشورخانه و برپائي علم و گرداندن تعزيه، عشق و عالقه خويش را به مشاركت در 
هاي محرم  ن را در برگزاري آييناين مقاله مشاركت هندوا. اند ساخته هاي محرم نمايان مي آيين

هاي  داليل و انگيزه. 2چگونگي و ميزان مشاركت . 1: دهد در سه جنبه مورد مطالعه قرار مي
هاي شيعه  هاي محرم در قلمرو سلسله و به بررسي آيين. نتايج و پيامدهاي مشاركت. 3مشاركت 
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ها و در  نقراض اين سلسلههاي محرم پس از ا پردازد و مشاركت هندوان در آيين مذهب دكن مي
دهد؛ چرا كه  ها بر جنوب هند را نيز مورد توجه قرار مي جاهيان و تا تسلط بريتانيايي دوره آصف

ها و آداب و رسوم مربوط به محرم در دكن تا امروز، كم و بيش ادامه  نويسنده معتقد است آيين
هاي ما  ور است كه آگاهيدرخ. هاي شيعي در اين منطقه است هاي رايج در دوره سلسله سنت

ها بسيار محدود و ناچيز و در باره  ها و در قلمرو برخي از سلسله در باره برخي از اين دوره
  .بيشتر است ها بريتانيايي جاهيان و آصف شاهيان، هاي ديگر چون دوره قطب دوره

  
  هاي محرم مشاركت هندوان در برگزاري آيين

هاي مربوط به محرم، مشاركت گسترده هندوان  گيز آيينان هاي برجسته و شگفت يكي از ويژگي 
رسد  به نظر مي. تر از آن، احساس همدلي و همراهي با آن است ها و مهم در برگزاري اين آيين

ميزان مشاركت هندوان در اين مراسم در ميان روستائيان و شهرهاي كوچك و نيز در ميان 
ين نكته به معناي نفي مشاركت هندوان در البته ا. زنان هندو بيشتر از ديگران بوده است

هاي مختلف  هاي مسلمان و نيز در ميان همه اقشار و گروه هاي سلسله شهرهاي بزرگ و پايتخت
كه كتاب خويش را در دوره  شاهي حديقه السالطين قطبصاعدي شيرازي مؤلف . هندو نيست
هاي محرم  برگزاري آيين ، نوشته است در بيان چگونگي)هـ183- 1035: حك(شاه  عبداهللا قطب

در شهر گلكنده، با افتخار و شگفتي تمام از مشاركت هنود اعم از زنان و مردان و پسران و 
هاي عزاداراي  دختران و اغنيا و فقرا در اين مراسم و تقديم هدايا و نذورات فراوان به دسته

ي عزاداري حاجت ها مندان هندو، كه با توسل به دسته به گفته وي، حاجت. سخن گفته است
گشودند، حسين  خويش را گرفته بودند، پسران خويش را كه در ايام محرم چشم به جهان مي

هاي عزاداري، خود نيز به تشكيل چنين  هندوان عالوه بر شركت در دسته 1.ناميدند مي
زي اندا هاي راه هاي متمول، همه هزينه ها و خاندان كردند و برخي از راجه هايي اقدام مي دسته

هاي  شدند و با اسراف و ولخرجي تمام به عرضه غذا و شربت و خوراكي ها را پذيرا مي اين دسته
هاي هندو كه در شهر حيدرآباد به همان  يكي از گروه 2.پرداختند متنوع در ميان عزاداران مي

» 3برهمنان حسيني«اندازند، گروهي موسوم به  سبك و سياق شيعيان، دسته عزاداري به را مي

                                                 
 58صاعدي شيرازي،  .1

  . Howarth, 23؛ 580، 579، 577، 526خان،  خانزمان. 2
3. Hussaini Brahmans . 
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 1.اند را ياري كرده) ع(اند كه به زعم آنها اجدادشان در كربال حضور داشته و امام حسين
ها حكومتگر  مشاركت هندوان در مراسم محرم در ديگر شهرهاي دكن و در دوره ديگر خاندان

هاي محرم با  آيين 2ها حتي در دوره حكومت هندوي مرتهه. نيز، بسيار چشمگير بوده است
، 3شد و اگر ايام محرم با يكي از جشنهاي ملي و آييني آنها چون هولي زار ميجالل و شكوه برگ

 4.كردند شد، به احترام محرم، از برخي اعمال و آداب ويژه هولي، چشم پوشي مي مصادف مي
عبدالطيف شوشتري كه در اوايل قرن سيزدهم هجري برخي از شهرهاي دكن را ديده است با 

الت كه بويي از مسلماني و بانگ محمدي نيست، اعاظم و با اين حا«كمال شگفتي گويد 
هاي عالي به تكلف دارند و بعد از ديدن هالل ماه عزا، همگي رخت  خانه متمولين هنود تعزيه

اند كه بالمرّه از طعام و شراب كُف نفس  سوگواري پوشيده و ترك لذات كنند و بسياري
هاي محرم از دوره سالطين تا  راسم و آييندر برخي از شهرها و روستاهاي دكن م 5.»نمايند

امروز، چنان شهرت و شكوهي دارد كه ساله افراد زيادي از سراسر هند و گاه كشورهاي ديگر 
شوند، و عجيب آن كه شمار مسلمانان در اين  براي ديدن اين مراسم راهي اين مناطق مي

اند و خبري از  هندو مناطق بسيار اندك است و حتي همه ساكنان برخي از اين روستاها
هاي ديگر سال كه حق  ها موجب شده تا هندوان به رغم ماه اين آيين 6.مسلمانان در آنجا نيست

ها را ندارند، در ايام محرم بتوانند آزادانه به اين مراكز رفت و آمد  ورود به مساجد و عاشورخانه
با يكديگر ممنوع كرده،  هاي هندو را كنند؛ حتي اين قانون كهن هندويي نيز كه تماس كاست

ها  شود و همه هندوان فارغ از كاست و طبقه خود، در عاشورخانه در ايام محرم ناديده گرفته مي
هايي كه سالطين به  در فرمان. كنند وبرخاست مي هاي عزاداري، با يكديگر نشست و در دسته

به ذكر نهي اعمال و  كردند، در بيان منهيات اين ماه بيشتر مناسبت حلول ماه محرم صادر مي
پرداختند كه از نظر هندوان نيز در  مي 7رفتاري چون خوردن گوشت و خريد و فروش تنبول

اي  پيداست كه هدف از صدور چنين فرماني به گونه. همه يا در برخي از ايام سال، ممنوع بود

                                                 
1. Chinniah, 303.  
2. Maratha. 
3. Holi. 
4. Yusuf Ali, 57 . 

 .435، 434شوشتري،  .5

6. Naqvi, 2004, 11-13; Afsar Mohammad, 145, 158-160, 166-167; Chinniah, 303. 
7. Tanbul. 
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و نيز  هاي محرم تر در برپايي آيين جلب رضايت هندوان و تشويق آنها به مشاركت گسترده
   1.نزديك ساختن آنها با شيعيان بوده است

  
  هاي محرم هاي هندوان براي مشاركت در آيين داليل و انگيزه
. است بوده هاي محرم، متعدد و متنوع هاي حضور هندوان در برگزاري آيين داليل و انگيزه

ان براي افزايش هاي پادشاهان و دولتمردان مسلم تشويق ناشي ازها  برخي از اين داليل و انگيزه
تركيب  در ديگر ريشه در اوضاع سياسي و اجتماعي دكن و نيز اي پارهو  بودهمشاركت هندوان 

ها ذيالًَ بررسي  ترين اين داليل و انگيزه از مهم شماري. فرهنگي و قومي اين منطقه دارد
  :شود مي

ادي، ديني و تركيب جامعه دكن از نظر نژ: هاي پادشاهان و دولتمردان شيعي تشويق :الف
متعلق به  كه عالوه بر هندوان ساكن در اين منطقه. فرهنگي بسيار متنوع و نامتجانس بود

هاي قومي و فرهنگي گوناگون بودند، مسلمانان دكن نيز از نظر مذهبي و حتي قومي  گروه
از سوي ديگر بيشتر ساكنان دكن را هندوان و غير مسلمانان تشكيل . ندا هدست نبود يك
سالطين دكن نسبت به اين تنوع قومي، فرهنگي و ديني آگاهي داشتند و تالش . ندداد مي
تر شدن كار  آسانها و در نتيجه  هايي اتخاذ كنند كه موجب رضايت همه گروه كردند سياست مي

دانستند كه ايجاد خصايص و عادات مشترك فرهنگي،  خوبي مي به انآن. بر دكن شود حكمراني
، در كنار همديگر ممكن اند هاي گوناگون ي را كه متعلق به فرهنگاز يك سو زندگي مردم

هاي  اي كه واجد بيشترين آداب و ويژگي خواهد ساخت و از سوي ديگر فرمانروايي بر جامعه
هاي  به همين دليل بر اجراي آداب و آيين. شدتر خواهد  مشترك فرهنگي باشد نيز آسان

هاي مربوط به  آداب و آيين ،از اين ميان. كردند يمذهبي به توسط همه مردم تأكيد فراوان م
ي داشت، در رأس يهاي بومي و هندو با برخي از آداب و آيين نيز هاتي محرم كه تشاب

هاي محرم و  هاي مذهبي و ديني آنها قرار گرفت و تالش شد با همگاني كردن آيين برنامه
مت و در بين اتباع خويش وبيش هندي كردن آن، نوعي فرهنگ و هويت ديني براي حكو كم

. هاي فرهنگي و قومي و قابل پذيرش براي همه آنها باشد ايجاد كنند كه خوشايند همه گروه
شد كه هندوان و حتي اهل سنت بتوانند بدون رها كردن عقايد خويش و  اين امر موجب مي

هاي  اي آيينهاي خود، با اشتياق و گاه پرشورتر از شيعيان در اجر پشت كردن به آداب و آيين

                                                 
  . Naqvi, 1999, 143؛ 50-49صاعدي شيرازي، : ها نك هايي از اين فرمان براي نمونه .1
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مذهب  هاي محرم بود كه پادشاهان سني چنين نگاهي به آيين. محرم مشاركت كنند
رف اموال زياد و پرداخت همه كرد كه با ص جاهي و حتي امراي هندوي مرتهي را وادار مي آصف
هاي برگزاري مراسم محرم به تشويق مردم براي شركت در اين مراسم همت گمارند و گاه  هزينه
كه مير قاسم علي واپسين امير  چنان ؛ها مشاركت كنند دشاهان به تن خويش در اين آيئناين پا
كرد و در دوره تسلط  جاهيان، با همه توان از برگزاري اين مراسم پشتيباني مي آصف

ها بر دكن و حتي در دوره استقالل هند نيز حكمرانان ايالتي و ملي اين سياست را  ييبريتانيا
   1.دنبال كردند

ص و ياي كه داراي بيشترين خصا حكمرانان و دولتمردان مسلمان براي ايجاد جامعه
هاي مشترك فرهنگي باشد، اقدام به ايجاد برخي از نمادهاي مذهبي براي محرم و ايام  ويژگي

استفاده از سوگواري يا تقويت و برجسته ساختن برخي از نمادهاي موجود در جامعه دكن و 
م و گرداندن تعزيه در ايام سوگواري محرم لَبرپا كردن ع. ي محرم كردندها آيين ها در جهت آن

شبيه ضريح ( علم و تعزيه. توان به منظور و در خدمت تحقق اين هدف دانست وبيش مي را كم
كه در ذهن هندوان  )ادامه مقاله: شود، نك كه از جنس چوب يا كاغذ ساخته مي) ع(امام حسين

هايي داشت، در اين دوره به صورت نماد  ي و معنوي آنها، نمونهو در ميان آداب و رسوم دين
توان گفت كه اين دو نماد، بيشترين نقش را در روي  جرأت مي هاي محرم درآمد و به آيين

هاي  تر در اجراي آيين هاي متعدد، به مشاركت هرچه گسترده آوردن مردم با عقايد و فرهنگ
ها و در نتيجه فراهم ساختن زمينه  همدلي همه گروهمحرم و نير در ايجاد فضاي مناسب براي 

تبديل علم و تعزيه به نماد امام شهيد يا هر شخصيت ديگري . آميز، داشت براي زندگي مسالمت
ويژه ايرانيان و  هبي شك نتيجه تدبير دولتمردان مسلمان دكن ب ،كه در كربال حضور داشته است

هايي، چنين نمادهايي  با تفاوت ،انستند كه هندوان نيزد خوبي مي به انآن. مهاجر بود 2هاي آفاقي
سازند و انتخاب آن به عنوان نماد محرم و  را براي برخي از خدايان و قديسين خويش برمي

                                                 
1. Pinault, 20-21; Chinniah, 301; Naqvi, 1999,140-141; Howarth, 11, 23; Gordon, 

228-229. 
 رسد از واژه فقهي آفاقي به معناي كساني كه به خارج از مواقيـت حـج تعلـق دارنـد،     اين عنوان را كه به نظر مي .2

انـد و نيـز متحـدان     عراق و حجاز به هند وارد شده گرفته شده است، مورخان براي اشاره به مهاجراني كه از ايران و
 ).240-238معصومي، : نك(اند  ها، به كار برده سياسي آن
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هاي حاضر در واقعه عاشورا، اين هندوان را آگاهانه يا ناخودآگاه به حضور در پاي اين  شخصيت
  1.حوائج، خواهد كشاند برآورده شدنبراي  ها و تقديم هدايا و نذورات و التماس علم

دولتمردان مسلمان همچنين براي افزايش مشاركت همگان در برگزاري مراسم محرم، 
در شهرها و روستاهاي سراسر » عاشورخانه«هايي ويژه به نام  ها، مكان عالوه بر مساجد و خانقاه

ت به شدت تحت تأثير معابد اين بناها كه در عناصر معماري و در تزئينا. دكن ايجاد كردند
هاي فرهنگي و قومي گوناگون در  بودند كه مردم از گروه هايي ههندو قرار داشتند، در واقع جايگا

ها سهم بسزايي در ايجاد وحدت و  عاشورخانه. شدند فضايي دوستانه و همدالنه در آن جمع مي
ه در ايام محرم مسلمانان و هايي بودند ك همدلي بين مسلمانان و هندوان داشتند و تنها مكان

، آمدند گرد ميهاي مختلف ديني، فارغ از قواعد ديني و مذهبي، با هم در آنجا  هندوان از كاست
امكانات رفاهي پيرامون . ر زندگي فرهنگي و اجتماعي مردم دكن داشتندبمهمي  تأثيردر نتيجه 
سرسبز نيز كه براي استفاده هاي  ها چون آب انبار، مهمانخانه، كاروانسرا و باغ عاشورخانه

  2.تأثير نبود هاي محرم بي شد، در جلب هندوان به شركت در آيين عزاداران ساخته مي
هاي محرم و  د كه هدف سالطين دكن از توجه زياد به آيينان برخي از پژوهشگران برآن

 تشويق هندوان به مشاركت در اين مراسم آن بود كه هندوان با زندگي در كنار شيعيان
دانستند كه  آنها مي. و به تشيع روي آورند نهندتدريج دين آبا و اجدادي خويش را كناري  به

ي در اين منطقه به شيعيان يدار هندو اوضاع فرهنگي و ديني دكن و نيز آداب و عقايد ريشه
ا بنابراين با تشويق آنه. زور و اجبار هندوان را به مذهب خويش درآورند اجازه نخواهد داد كه به

به حضور در مجالس مربوط به محرم و عاشورا، سعي داشتند ابتدا آنها را به همدلي با شيعيان 
گيري بر هندوان و عدم  به عالوه آنها با آسان. تدريج به تشيع بگروند وادارند تا در دراز مدت و به

الم ديني كردند اين تصور را كه اس هاي شاد آنها در محرم، تالش مي ممانعت از اجراي برنامه
مير محمد مؤمن . گيرانه است، از اذهان هندوان بزدايند روح و داراي قواعد سخت خشك و بي

شاهيان از جمله كساني بود  استرآبادي دانشمند بزرگ شيعي و از دولتمردان متنفذ دوره قطب
ت محبت اهل بي انداختنهاي محرم را بهترين راه براي  ها و ترويج آيين كه گسترش عاشورخانه

  3.هاي فراوان كرد دانست و در اين راه تالش هاي هندوان مي در دل

                                                 
1. Naqvi, 1999, 137, 139. 

  . ;Chinniah, 303 132، 115قادري،  .2
 . Naqvi, 1999, 137؛ 132، 118، 115قادري،  .3
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اوضاع دين هندو در دوره سالطين دكن و تشابه ميان برخي از آداب هندوان و : ب
هاي مسلمانان و هندوان در آداب و رسوم و  ييها و همگرا بسياري از آميختگي: هاي محرم آيين

گيرانه دين هندو نسبت به پيروان اديان و  طي و سهلحتي برخي از اعتقادات، از ماهيت التقا
ها و رسوم و  دايره تسامح اين دين و نيز محدوده آيين. گيرد مذاهب ديگر سرچشمه مي

اي در آن  ين و رسم تازه و حتي بيگانهياعتقادات آن به قدري گسترده است كه به راحتي هر آ
نبوده تأثير از اين ويژگي دين هندو  بيهاي محرم، نيز  شركت هندوان در آيين. گيرد جاي مي

لي به وي منتسب باشد و از نظر هندوان يدر واقع هر قديس، صوفي يا شهيدي كه فضا. است
را  انشود و انبوهي از مردم زيارت و پرستش مي آسانيبتواند منشأ نوعي خير و نيكي شود، به 

  1.كند مجذوب خود مي
دكن در دوره حكومت سالطين مسلمان نشان  عالوه مطالعه اوضاع اجتماعي و ديني به

ين يدر اين آ. بوده است 2ين بهكتييدهد كه دين هندو در اين دوره بشدت متأثر از آ مي
توده مردمي كه متأثر از . شود هاي احساسي و عاطفي پرستش بسيار برجسته و پررنگ مي جنبه

دانند كه از جانب  و رسومي مي، رسيدن به معبود را بيش از هر چيز نتيجه آداب اند اين آئين
براي پيشكش ها  ها و معابد و زيارت پياپي آن ساخت زيارتگاه. رهبران ديني سفارش شده است

در ستايش خداوند و  4و بهاجان 3اي چون منترا هدايا و نذورات و خواندن و تكرار سرودهاي ويژه
خدايان از جمله اين آداب و هاي باشكوه و مزين  هايي براي حمل مجسمه به راه انداختن دسته

ي و راه رسيدن به ياي از پارسا در واقع زيارت يك معبد يا خواندن يك سرود جنبه. ها است آيين
هاي محرم در دوره  رسد مشاركت گسترده هندوان در اجراي آيين به نظر مي. معبود است

در ميان هندوان ين بهكتي يوبيش برآمده از افزايش تأثيرات آ و پس از آن كم دكن سالطين
، راه رسيدن به بدينهااز نظر آنها زيارت عاشورخانه و علم و تقديم هدايا و نذورات . بوده است

  5.معبود و جلب توجه وي است
دار و پرسابقه دين  هاي ريشه برخي از آداب و آيين وهاي مربوط به محرم  تشابه ميان آيين

ي اين مراسم بوده است و بعيد ياركت در برپاهندو نيز عاملي مؤثر در جلب توجه هندوان به مش
اند و نيز خود هندوان  نيست كه دولتمردان مسلماني كه در پي جذب بيشتر هندوان بوده

                                                 
1. Jafar Sharif, 9. 
2. Bhakti. 
3. Mantra. 
4. Bhajan. 
5. Pinault, 17-19. 
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. فشرده باشند ، پاي هايي كه جنبه اشتراكي بيشتري داشته آگاهانه يا ناخودآگاه بر آداب و آيين
د مقدس براي برآوردن نيازها، توجه و اعتقاد ايي پيرها و مرشدها و افرا اعتقاد به قدرت افسانه

ويژه به اهميت ارتباط با ماوراء الطبيعه و تأثير مستقيم آن در زندگي روزانه و اعتقاد به 
هايي از اين تشابه  كارسازي هدايا و نذورات و خواندن و تكرار برخي از اذكار و اوراد خاص، نمونه

هاي محرم، پيش و بيش از  وان در برپائي آيينرسد مشاركت هند در واقع به نظر مي 1.است
و شهداي كربال باشد، ) ع(كه به دليل گرايش به تشيع يا ابراز عشق و عالقه به امام حسين آن

اي كه حتي گاه  گونه به 2.هاي ويژه هندوئيسم است براي آنها تداعي كننده آداب و رسوم و آيين
اين  3.شود ست و در مقام اين الهه ستايش ميبراي هندوان يادآور الهه مرگ ا) ع(امام حسين

ويژه دكن، به  هجا اهميت دارد كه در بسياري از مناطق هند و ب آميزي تا بدان تشابه و درهم
ريشه قومي مشترك هندوان . ي سخن گفتياسالمي يا هندومستقل توان از فرهنگ  سختي مي

اند نيز اين اشتراك و تشابه در  با مسلمانان و شيعياني كه از دين هندو به اسالم گرويده
توان گفت اشتراكات  جرأت مي به طوري كه به. كند تر مي اعتقادات و آداب و رسوم را پررنگ

تر است از اشتراك  ديني و مذهبي شيعيان و هندوان دكن با يكديگر به مراتب بيشتر و پررنگ
  .ا هر منطقه ديگر هندميان شيعيان يا هندوان دكن با همكيشان خود در كشمير يا لكنهو ي

  
  هاي محرم ي آيينيپيامدهاي مشاركت هندوان در برپاتأثيرات 

هاي محرم موجب همزيستي آنها با مسلمانان و  مشاركت درازمدت و گسترده هندوان در آيين 
آميزي فرهنگي دو  ي و در نهايت درهميتدريج زمينه همگرا شيعيان شده و اين همزيستي به

آميزي فرهنگي مسلمانان و هندوان از آداب و  درهم 4.را فراهم كرده است گروه مسلمان و هندو
اما در اين حوزه محدود نماند و باعث شد كه فرهنگي  ،هاي مربوط به محرم آغاز شد آيين

تركيبي كه بر همه زواياي زندگي اجتماعي و ديني مردم سايه افكنده است، در دكن شكل 
  5.گيرد

                                                 
1. Benson, 50. 
2. Ahmad and Donnan 41. 
3. Pinault, 14; Meenakshi Khanna, 91.  

 .68-65رحماني،  .4

هـاي   ينه آداب و آيينآميزي فرهنگي مسلمانان و هندوان در زم ي و درهميهدف اين مقاله تنها بررسيدن همگرا .5
مربوط به محرم است و واكاوي تأثيرپذيري و تأثيرگذاري در ديگر شؤون زندگي اجتماعي و دينـي مـردم نيازمنـد    

  .مجال و مقال ديگري است
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ه مشاركت هندوان در مراسم محرم بر چگونگي برگزاري اين تأثيرات و پيامدهايي را ك
توان به دو دسته  ها در مدت زمان چندين قرن بر جاي نهاده، به طور كلي مي آداب و آيين
يكي تأثيري كه هندوان و آداب و رسوم ديني و اجتماعي آنها بر كل جريان  :تقسيم كرد

و ديگري آن  ،ال و آداب را متأثر ساخته استهاي محرم سايه افكنده و همه اعم آيينو عزاداري 
هايي اندك وارد آداب و  دسته از آداب و رسوم ديني و اجتماعي هندوان كه يكجا و گاه با تفاوت

 .شود هاي محرم شده و به توسط مسلمانان و هندوان اجرا مي آيين

  
يني همراه ياي آآداب و رسوم ديني هندوان اغلب با شادي و رقص و آوازه :تأثيرات كلي: الف
هاي زيادي دارند كه در سراسر اين كشور در اوج  ها و جشن عالوه هنديان فستيوال به. است

ديني كه سراسر غم  يبنابراين براي پيروان دين هندو حتي تصور مراسم. شود شكوه برگزار مي
تدريج از  هاي محرم به آيين در ميان آنان شده كه موجبهمين امر . است دشوار ،و اندوه باشد

حتي در برخي از شهرها و . شكل جشن و شادي به خود بگيرد ،حالت غمگنانه خارج شده
. تبديل شده است» فستيوال«محرم به نوعي جشن و شادي لجام گسيخته و  ،روستاهاي دكن

اي از دو  عجيب و تركيب و ملغمهاي  پديده شناسانه جامعه از نگاه در واقع محرم در دكن
ويژه براي هندوان فرصتي است براي تفريح و نمايش و سرگرمي در كنار  هفرهنگ است كه ب
البته اين روحيه شاد و شادي آفرين بيشتر مربوط به هندوان يا شيعيان . پرستش و عبادت

  1.شود هاي عربي كمتر ديده مي بومي دكن است و در ميان شيعيان مهاجر از ايران و سرزمين
دارد تا هر عملي را كه  كنندگان در مراسم محرم را وامي تمايل به جشن و شادي، شركت

يكي از نمادهاي جشن و . دهند بيانگر و تداعي كننده شادماني باشد، با شور و شوق تمام انجام 
هاي محرم به  ي آيينيهنگام برپا تبع به سرور و رسوم ديرين كه در همه مراسم هندوان و به

چراغاني . هاي عزاداري است غ و چراغاني مكانخورد، استفاده گسترده از چرا چشم مي
آن را وصف كرده  حديقه السالطينشاهيان قرار داشت و مؤلف  اي كه در دربار قطب عاشورخانه

به گفته وي در اين عمارت در روز عاشورا مجموعاًََ بيش از ده . انگيز است است، بسيار شگفت
شد و در هر  رگ برنجي افروخته ميهاي بز هاي گوناگون در چراغدان هزار چراغ به رنگ

شد؛ ارتفاع برخي از  چراغدان يكصد و بيست شمع به شكل درختان پر شاخ و برگ قرار داده مي

                                                 
1. Saiyid, 114-115; Benson, 50. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 183/ هاي محرم در دكن هندوان و آيين
 

مؤلف  1.شد، از قامت انسان بلندتر بود ها تعبيه مي ها كه بر باالي ايوان و اطراف حوض شمع
جاهيان به  در دوره آصفشهر حيدرآباد  محرم در هاي نيز ضمن وصف چراغاني گلزار آصفيه

هاي محرم اغلب با  چراغاني 2.ي دانسته استيتوسط ثروتمندان، اين مراسم را عجيب و تماشا
دهند، چون افروختن آتش،  هاي ديني خود انجام مي ها و آيين اعمالي كه هندوان در جشن

هاي نو و  بازي، نواختن طبل و دهل و دف و برخي ديگر از آالت موسيقي، پوشيدن لباس فشفشه
هايي براي تفريح و سرگرمي، سوزاندن عود و ماليدن  تميز، انجام اعمال كميك و نمايش

هاي گل و  ها و تنقالت در بين مردم و تقديم دسته خاكستر آن بر پيشاني، پخش انواع شيريني
گاه حتي  .ها، همراه است ها و تعزيه ملَانواع نذورات و هدايا از جمله نارگيل و برنج و شربت به ع

اي به  رقص ويژه. شود هاي محرم مي نييهاي ويژه و خواندن سرودهاي خاص نيز چاشني آ رقص
 كه اما وقتي ،كنند در اين رقص زنان شركت نمي. در اين ايام بسيار رايج است 3»وايه«نام 

هايي از  حتي گزارش. خوانند جمعي مي هايي را دسته رقصند همراه با آنها مرثيه مردان مي
پيرامون آتشي كه در درون گودالي به  4.در دست است ها در اين آيينوشيدن مشروبات الكلي ن

افروزند نيز  هاي ديگر مي هايي كه در مكان شود يا آتش در عاشورخانه افروخته مي» اَالوه«نام 
يني انجام يي آيها زنند و رقص چرخند، بر سر و سينه مي زنان و مردان هندو و گاه مسلمان مي

دهند و شمار زيادي از مردم  دهند و گروهي نيز با چوب و شمشير حركات نمايشي انجام مي يم
افروزي و نورافشاني در ايام محرم به  شكوه آتش. آيند براي تماشاي اين مراسم فراهم مي

) ي و نوريجشن روشنا(» ديوالي«اي است كه آن را با جشن بزرگ و فراگير هندوان يعني  اندازه
هاي خويش به عاشورخانه و علم  برخي از هندوان براي برآورده شدن حاجت 5.اند ردهمقايسه ك

كنند كه در صورت رفع حاجت فرزند  شوند نذر مي دار نمي زناني كه بچه. شوند متوسل مي
العمر به خدمت عاشورخانه  خويش را اگر پسر باشد حسين بنامند و براي چندين سال يا مادام

برخي از . بت، غذا و پول براي خريد عطريات و گل، تقديم عاشورخانه كنندبگمارند يا پرچم، شر
اند، موهاي خويش را خيس و افشان كرده با آن پيرامون االوه را جارو  روا شده زناني كه حاجت

كاري كه برخي از هندوان به هنگام در گذشت (گروهي ديگر از مردم با لباس خيس . زنند مي
                                                 

 . 51-50صاعدي شيرازي،  .1

 . 561-560خانزمان خان،  .2

3. Waye. 
4. Saiyid, 125. 
5. Jafar Sharif, 161; Saiyid, 119-120, 123-125; Hollister, 202; Burman, 29; Saheb, 

4911.  
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خورند، اين مراسم  در اطراف االوه غلت مي) دهند ويش انجام ميخانواده خ ييكي از اعضا
  1.همگي از الگوهاي هندو گرفته شده است

روشني ديده  هاي محرم كه تأثير هندوان در آن به ينيهاي برجسته آ ژگي يكي از وي
هايي است كه  هاي محرم و حتي جامعه دكن را متأثر ساخته، مرثيه ينيشود و همه آ مي

هاي اردوي  ها كه اغلب به زبان اين مرثيه. سرودند و هندوان به مناسبت اين ايام ميمسلمانان 
هاي محرم يا  شد و نغمه سروده مي )هاي دراويدي رايج در دكن از زبان( 2و تلگو) دكني(قديم 

اند، دربردارنده عناصر فرهنگي بومي و محلي دكن است و تأثير آداب  سرودهاي محرم نام گرفته
ها،  در برخي از اين مرثيه. دهد خوبي نشان مي هاي محرم به ينيهاي دين هندو را در آ  هو آموز

محرم آشكارا ماه شادي و خوشي و لذت خوانده شده و در برخي ديگر مطالبي كه درباره واقعه 
براي نمونه در يكي از . ندارد اي از واقعيت بهرهآمده است هيچ ) ع(عاشورا و شهادت امام حسين

) ع(نيز در عاشورا حضور دارند و سر امام حسن) ع(و امام حسن) س(ها حضرت فاطمه ثيهاين مر
با اين حال،  3.شود انداخته مي) س(از تن جدا شده و در دامن حضرت فاطمه) ع(و امام حسين

هاي محرم در جامعه دكن تأثير و كاربرد زيادي يافته و نه تنها با شور و اشتياق در ايام  نغمه
شود بلكه به همه شؤون زندگي هندوان و مسلمانان نيز راه يافته و در  ده ميمحرم خوان

. شود ها و ديگر مراسم بومي و محلي تكرار مي هاي مختلف چون كار در مزرعه، جشن موقعيت
ها يا اصطالحات مربوط به فرهنگ عزاداري، تا آنجا  هاي به كار رفته در اين مرثيه برخي از واژه

ناپذير از فرهنگ آنها شده و گاه در  ثير گذاشته كه به صورت جزئي جدائيدر فرهنگ مردم تأ
مثالً فرد  كه چنان .شود ها و كلمات قصار به توسط همه مردم به كار برده مي المثل قالب ضرب

  4.كنند الغر بلند قد را به چوب علم تشبيه مي
ركت هندوان در يكي از پيامدهاي مهم مشا :هاي برگرفته از مراسم هندوان آيين: ب

مراسم محرم اين است كه برخي از اعمال و آدابي كه آنها در مراسم ديني يا اجتماعي خويش 
. ها و مراسم ويژه محرم شده است دهند، به شكل كامل يا با تغييراتي اندك وارد آيين انجام مي

  :ترين اين آداب بدين قرار است برخي از مهم
  

                                                 
1. Afsar Mohammad, 160, Jafar Sharif, 158, 166-167; 181.  
2. Telugu. 
3. Raju, 19-21. 
4. Howarth, 11; Chinniah, 302-303; Rizvi, 2/355-356; Naqvi, 2004, 11-12; Raju, 16-

21. 
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  تعزيه گرداني
هاي خود، مجسمه خدايي را كه اين مراسم  يني يا جشنيمراسم ديني و آ هندوان در برخي از 

سپس اين تمثال بر  ،آرايند ينات ديگر مييهاي گل و انواع و اقسام تز به او تعلق دارد با شاخه
به تناسب  حاجتمنديشود و در مسير حركت، هر  روي دوش گروه كثيري از مردم حمل مي

كند و مردم به  يا و نذورات گوناگون تقديم اين پيكره ميحاجت و توانايي مالي خويش، هدا
و  دهند ميطرق مختلف چون بستن دخيل و گذشتن از زير مجسمه ارادت خود را به آن نشان 

در پايان، اين مجسمه را در آب . پردازند هاي خويش به دعا و راز و نياز مي براي برآوردن حاجت
كنند و در  برند يا در مكاني ويژه دفن مي ن مراسم فرو مياي خاص به نشانه پايا رودخانه يا بركه

  .مالند چكد به عنوان تبرك بر سر و صورت خويش مي حالت نخست آبي را كه از آن مي
شود  هر ساله به مدت ده روز بر پا مي 1در مراسمي كه براي بزرگداشت الهه مادر يا دورگا
 3يا ويجيا دسمي) ستايش دورگا( 2جاو در واقع جشن پيروزي خير بر شر است و دورگا پو

پيكره الهه  4شود و در روز دهم يا دوسهرا يني برگزار ميينام دارد، چنين آ) پيروزي ده روزه(
قرباني كردن بز و گوسفند و بوفالو براي پيكره، از . برند مادر يا همسر شيوا را در آب فرو مي

  5.هاي اين مراسم است جمله آيين
كه در برخي از شهرهاي هند به ياد و براي ستايش كريشنا  6تها ياترادر فستيوال بزرگ را

شود نيز تمثال بزرگ معبد كريشنا و مجسمه چند تن ديگر از خدايان با  كريشنا برگزار مي
در حالي كه  دمانو شيپور زنان شود و جمعيتي انبوه دهل تزئينات كامل در شهر گردانده مي

   7.برند ها را در آب فرو مي تمثال ،ند و در پايانكن خوانند آن را همراهي مي سرودهايي مي
تعزيه، شبيه . هاي فوق است تعزيه گرداني در ايام محرم در دكن، تقليد كاملي از آيين

تر از جنس چوب يا كاغذ به توسط شيعيان و  است كه در مقياس كوچك) ع(ضريح امام حسين
ها  ي در كوچهيتشريفات كامل و تماشا ينات ويبا تز آنان اين تعزيه را. شود هندوان ساخته مي

شود، دفن  يا در محلي ويژه كه كربال خوانده مي برند ميو در پايان در آب فرو  گردانند مي
                                                 

1. Durga.  
2. Durga Puja. 
3. Vijaya Dasami. 
4. Dussehra. 
5. De Tassy, 33, 53; An alphabetic list of feasts and holidays of Hindus and 

mohammdans, 24-26, 83.  
6. Ratha Yatra.  
7. Ahmad and Donnan, 41; Alphabetic list of …, 68.  
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يا ديگر شهداي كربال نيز به همان شيوه تعزيه ) ع(عالوه شبيه تابوت امام حسين به. كنند مي
هايي از ساخت  ين است و گزارشگرداني در دكن رسمي دير تعزيه. شود ساخته شده و حمل مي

ساخت تعزيه به توسط هندوان و  1.تعزيه از دوره سالطين دكن و پس از آن در دست است
مشاركت آنها در گردانيدن تعزيه و آداب و رسوم و نذر و نيازهايي كه به هنگام حمل آن به 

رسد هندوان با  گرداني است و به نظر مي آورند از نكات جالب توجه در مراسم تعزيه جاي مي
هايي چون دورگا پوجا و راتها ياترا شركت  همان آداب و اهداف و شور و هيجاني كه در آيين

دانند  هندوان و مسلمانان، تعزيه را مقدس مي .مشاركت دارندگرداني نيز  كنند در آئين تعزيه مي
ند، با لباس افت كنند، بر خاك مي و براي برآورده شدن حاجات خويش در برابر آن سجده مي

چكد براي  گذرند، آبي را كه از آن مي بندند، از زير آن مي خورند، بدان دخيل مي خيس غلت مي
   2.كنند مي آن كنند و انواع هدايا و نذورات پيشكش مالند،  قرباني مي ي به چشم مييافزايش بينا

  
  )حنا بندان( 3مهندي

كه با گل و كاغذ را هايي از حنا  بقدر عروسي هندوان رسم بر آن است كه خانواده عروس ط 
فرستند و  ها و با جالل و شكوه تمام به خانه داماد مي همراه لباس و انواع شيريني ين شده بهيتز

به هنگام . بندند كنندگان در مراسم عروسي دست و پاي خويش را حنا مي داماد و ديگر شركت
يكي از . شود نابندان برپا ميدرگذشت يك جوان ناكام و در مراسم ختم وي نيز مراسم ح

ي مراسم حنابندان براي قاسم بن حسن است يهاي پر شور محرم به تقليد از هندوان برپا آيين
كه  قراربدين  ؛كه در واقعه كربال به شهادت رسيد و بنابر مشهور در زمان شهادت، تازه داماد بود

چيزهايي كه در عروسي الزم  هايي از حنا به همراه ساير به ياد عروسي قاسم و سكينه طبق
گردانند و آن را  ها مي هاي گل در خيابان هاي خشكيده و دسته ها، ميوه است چون انواع شيريني

گذارند  برند و تا دهم محرم در آنجا باقي مي اند، مي هاي نماديني كه براي قاسم ساخته در مقبره
حمل . كنند سوم به كربال دفن ميها را نيز در زمين مو ها، اين طبق و سپس به همراه تابوت

هايي كه به مناسبت  مرثيه 4.هاي مفصل و نواختن موسيقي همراه است هاي حنا با چراغاني طبق
                                                 

 .132؛ قادري، 1/388؛ بهبهاني كرمانشاهي، 434؛ شوشتري، 575مان خان، زخان .1

2. Jafar Sharif, 166, 183; De Tassy, 33, 53, 154; Burman, 29; Chinniah, 303; Saiyid, 
123. 

3. Mhendi 
4. De Tassy, 129-130; Jafar Sharif, 161; Rizvi, 2/355; Alphabetic list of…, 105-106; 

platts, 1108-1109. 
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دهد كه بسياري از آداب و رسوم  شود نيز نشان مي مناسبت مراسم مهندي سروده و خواند مي
تطبيق داده  هندوان درباره مراسم نامزدي و عروسي و ازدواج، با حضرت قاسم و عروسي وي

  1.شده است
 

 فقير شدن

هاي محرم كه به تقليد از آداب و رسوم هندوان در دكن و برخي ديگر از مناطق  يكي از آيين
در دهه نخست . ين فقير شدن استيهاي مسلمان رايج بوده است، آ شبه قاره از دوره حكومت

پوشند و  گاه مندرس ميهاي عجيب و غريب و  ماه محرم بسياري از مردم مسلمان و هندو لباس
بندند يا با پوشيدن  هايي بر كمر خويش مي نهند و زنگوله دار بر سر مي هاي بزرگ دنباله كاله
آميزي بدن و سر و صورت خويش، خود را به شكل  هاي ويژه از پوست حيوانات و رنگ لباس

م و گروه گروه در آوردند و با تشكيالت منظ حيواناتي چون شير، شتر، ببر، ميمون و غيره در مي
گردند و  نوازند، در شهر مي هاي محلي مي خوانند و موسيقي هايي مي حالي كه اشعار و ترانه

آوري كرده  هاي مردم را جمع دهند و در مسير حركت هدايا و كمك حركات نمايشي انجام مي
ترك كرده  لباس دنياداري را«در واقع با اين كار به زعم خويش . شوند ها مي وارد عاشورخانه

هاي محرم در دكن است كه  انگيزترين آيين فقير شدن يكي از هيجان. »پوشند رخت فقيرانه مي
اند  افرادي كه فقير شده. دهد الشعاع قرار مي توان گفت همه آداب اين ماه را تحت به جرأت مي

زند يا مثالً آنها پردا اند، به نبرد با هم مي گاه همانند حيواناتي كه خود را به شكل آنها درآورده
ين كه در برخي از مراسم ياين آ. كنند اند، با دندان حلقوم گوسفندي را سوراخ مي كه شير شده

هاي  شود به احتمال قوي به توسط آنها به آيين خوانده مي 2ويژه هندوان رايج است و سوانگ
  3.محرم راه يافته است

  
   نتيجه

هاي رشد و گسترش تشيع در دكن فراهم شد تا  تدريج زمينه از ميانه قرن هشتم هجري كه به
قرن نهم و دهم كه اين مذهب در برخي از مناطق دكن رسميت يافت و پس از آن، آداب و 

                                                 
1. Naqvi, 2004, 22-23. 
2. Swang.  

؛ 1/388؛ بهبهـاني كرمانشـاهي،   435؛ شوشـتري،  565-564، 562، 561؛ خانزمان خـان،  58صاعدي شيرازي، . 3
Jafar Sharif, 189-216; Naqvi, 2004, 7-8; Chinniah, 301; Yusuf Ali, 57 .  
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در اين ميان آداب و . ناپذير از فرهنگ مردم دكن درآمد هاي شيعي به صورت جزئي جدائي ينيآ
سالطين . قه ايفا كرده استاي در اين منط هاي مربوط به محرم نقش و جايگاه ويژه ينيآ

هاي محرم  ينيهاي گوناگون به ترويج آ مردان شيعي به داليل و انگيزه مسلمان دكن و نيز دولت
آنها با ايجاد . ويژه هندوان، به مشاركت در اين مراسم، همت گماردند هو تشويق همگان به ب

ي يهندوان را در برپا هاي متعدد در شهرها و روستاهاي دكن زمينه حضور گسترده عاشورخانه
اي كه در برخي از اين شهرها و روستاها كه مسلمانان و  گونه هاي محرم فراهم كردند به ينيآ

شيعيان در اقليت بودند و حتي گاه همه مردم بر دين هندو بودند و هيچ خبري از مسلماني 
هاي  دسته شد و هندوان خود به تشكيل هاي محرم با جالل و شكوه برگزار مي ينينبود، آ

عزاداري و ايجاد عاشورخانه و برپا ساختن علم و تعزيه گرداني و تقديم هدايا و نذورات به هدف 
مشاركت هندوان در اين مراسم عالوه بر اين كه موجب . پرداختند ج خويش، مييرفع حوا

راي اي كه دا آميزي مسلمانان و هندوان شد و با ايجاد جامعه همزيستي و همگرايي و گاه درهم
مسلمانان را بر اين منطقه تسهيل  فرمانرواييهاي فرهنگي و اجتماعي مشترك است،  ويژگي

اي كه به  گونه هاي محرم فراهم ساخت به ينيكرد، زمينه تأثير آداب و رسوم هندوئي را بر آ
هاي محرم رنگي كامالً بومي و محلي به خود گرفته و گاه اعمال و آداب و اعتقادات  ينيتدريج آ

ايج در ميان مردم دكن، پيرامون واقعه كربال و مراسم محرم، هيچ ارتباطي به واقيعت حوادث ر
هاي  كه محرم به يك جشن و فستيوال هندي تبديل شده و جنبه ضمن اين ،بنابراين. ندارد

نيز گاه در مقام الهه مرگ ) ع(غمگنانه آن از ميان رفته يا بسيار ضعيف شده است، امام حسين
جرأت  ي است كه بهيهاي محرم تا جا ينينفوذ آداب و اعتقادات بومي در آ. شود ستايش مي

توان گفت همه اعمال و آدابي كه در باره محرم در اين منطقه مرسوم است مستقيم يا  مي
هر چند  هاي محرم ينيي آيكه بر پا حاصل سخن آن. غيرمستقيم متأثر از آداب دين هندو است

نه يك رسم و عادت شيعي  برداري سياسي آغاز شد، اما هدف بهره به دست سالطين شيعي و با
 ها آيينيني كامالً بومي و محلي و گاه بي ارتباط با واقعه عاشورا است و اين يو اسالمي بلكه آ

  .در حدود پنج قرن گذشته است هاآننتيجه مشاركت گسترده هندوان در برپائي 
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