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 مقدمه
 .ده سادات شیعي و ایراني تباري بودند که از نیشابور به هند مهاجرت کردندوَنواب اَ

 دوره ضعف  در اوایل قرن دوازدهم هجري در)١١٥٢-١١٤٥( الملکسعادت خان برهان
 . در شمال هند، حکومتي نیمه مستقل بنا نهاد١ در منطقه اودهحکومت بابریان
 آصف .رفتندبابریان به شمار می ٢ وزیر الممالک هجري قمري،١٢٣٥جانشینان او تا 

آباد به شهر ، سومین نواب وزیر اوده ، پایتخت خود را از فیض)  ه١٢١٢-١١٨٩( الدوله
تدریج بر بهین دوره محالت زیادي به این شهر افزوده شد و در ا .لکهنو انتقال داد

  این منطقه سنيمسلمانانبیشتر  از حکومت نواب اوده، پیشتا . افزوده شدجمعیت آن 
که بسیاری از شیعیان از دهلي به فیض  حمایت نواب اوده  از تشیع موجب شد. بودند

دی از علمای شیعه نیز به امید  تعدا).١٥٨خان،  غالم علی (دکننآباد و لکهنو مهاجرت 
هاي رشد و گسترش  حمایت نواب اوده از عراق و ایران راهی این دیار شدند و زمینه

الدین حیدر با  غازيهجري١٢٣٥در ). ١/٥١٥بهبهانی،  (تشیع در این منطقه فراهم آمد
شمار شهرهاي   و لکهنو درگرفت عنوان پادشاه اوده ،ها حمایت و تشویق انگلیسي

مراسم سوگواري محرم را  واب و پادشاهان اوده،ن). ٢٩ رام سها، (نتي در آمدسلط
هاي محرم در لکهنو هاي باشکوهي براي برگزاري آیینگسترش دادند و بناها و امامباره

هاي مختلف مردم از جمله شیعیان و این بناها در ایام محرم مورد توجه گروه. ساختند
زیادي ازاهل سنت و هندوان با ساخت امامباره و گروههاي . بوداهل سنت و هندوها

به  هجری ١٢٧٣پادشاهي اوده در . کردندعلم در این مراسم شرکت مي برپایي تعزیه و
و بناهاي شیعي در  لکهنو به ها هسسؤکمپاني هند شرقي ضمیمه شد و بسیاري از م

. حفظ کردشهر بسیاري از مظاهر شیعي خود را اما این ها درآمد،  تصرف انگلیسي
محل برگزاري آیین و ترین مراکز  فرهنگي و مذهبي ها در لکهنو از مهمامامباره

با وجود این که هندوان اکثریت جمعیت لکهنو را تشکیل . بودندسوگواري ایام محرم 
ویژه شیعیان در اقلیت بودند، اما مراسم محرم از رونق و شکوه می دادند و مسلمانان و به

هاي مختلف اعم از شیعي و سني و هندو مردم از طبقات و گروه بود و بسیاری برخوردار

                                                                                                                                            
بخشی از دشت بزرگ گنگ در شمال هند است که از شمال به نپال، از               ) Awadh/Audh(منطقه اوده   . ١

 .شرق به هللا آباد و از غرب به صوبه بهار و رودخانه گنگ محدود است
شـد کـه گـاه نـواب وزیـر و             طـالق مـی   السلطنه ا   نواب در دوره بابریان به فرمانروای یک صوبه یا نایب         . ٢

 .شد الممالک نیز خوانده می وزیر



  ٩٥ وده در دوره نُواب اهاي محرم در لکهنو آیینوهندوان 

ها و نگارندگان باور دارند که مشارکت هندوان در آیین. در این مراسم شرکت مي کردند
های  میان آیینها ای از مشابهتآداب و رسوم محرم در لکهنو از یک سو تحت تأثیر پاره

هایی  بود و از سویی دیگر متأثر از عوامل و زمینهشیعی و برخی از آداب و رسوم هندوان
آمیز میان مسلمانان و هندوان ایجاد بود که نواب اوده برای ایجاد همزیستی مسالمت

  :کندمی را از دو جهت بررسي های محرمدر آییناین مقاله شرکت هندوان  .کردند
تایج و پیامدهاي  این  ن-٢هاي محرم  مشارکت هندوان در آیین هاي عوامل و زمینه-١

 .هاشیعي نواب اوده تا عصر تسلط بریتانیایي حکومت  در قلمرو ومشارکت در لکهنو
 ١>دین و دولت در  اوده:ریشه های تشیع هند شمالی در ایران و عراق <در کتاب 
های محرم اختصاص یافته و برخی  صفحاتی به مشارکت هندوان در آیین٢اثر جان کول
در . هاي محرم و مراسم دینی هندوان نشان داده شده است یان آیینها م از مشابهت

هایی پراکنده و گذرا به مشارکت  اثر عبدالحلیم شرر نیز اشاره) ٢٠١١ (>گذشته لکهنو<
های  شرر به اسباب مشارکت هندوان در آیین. های محرم شده است هندوان در آیین

 مراسم دینی هندوان و پیامدهای این های شیعی و های آیین ایی از مشابهت محرم و پاره
، اثر »هاي محرم در دکن ینیهندوان و آ«مقاله . مشارکت در جامعه لکهنو پرداخته است

 . هایي دارد محسن معصومي نیز به لحاظ موضوع با این مقاله مشابهت
 

 هاي محرم  هندوان در آیین مشارکت
یروان پتوسط ، ر مناطق مختلفداز چندین سده پیش از نواب اوده مراسم محرم در هند 

  امام حسین وبرگزار مي شدها  ها و پارسی گوناگون چون هندوها و سیکمذاهب و ادیان 
از این رو . بودمورد احترام بسیاري از هندوها در مناطق شهري و روستایي  -السالم علیه-

؛ ١١نه،فاضل الدم( کردند  مراسم آییني محرم شرکت ميدوان درهاي زیادي از هن گروه
 بنا بر گزارش خانم میر در دوره نواب اوده نیز). ١٢١ ؛ دهر میندر ناته،٣،٢فاضل هانسوي

نماز شدند و  امامباره جمع مي مذهبي درهای  افراد عالي مقام از همه گروه ٤حسن علي

                                                                                                                                            
1. Roots of North Indian Shi ism in Iran and Iraq:Religion and State in Awadh 1724-1859 
2. Cole 
3. Fazil Hansvi 

 هند و بیشتر     در شمال  ١٢٤٣ تا   ١٢٣١  که در فاصله   خانم میر حسن علی، همسر یکی از درباریان اوده بود         . ٤
او در مدت اقامت در شهرهای مختلف هند، نامه هایی به دوستانش در انگلیس . داشتدر شهر لکهنو اقامت 

 . ویژه شیعیان پرداخت نوشت و در آن به شرح زندگی و آداب و رسوم مسلمانان به
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نجباي شیعه و سني  و شد ها برگزار مي  محرم در امامبارهنخستده روز در صبح و عصر 
اجازه داشتند قبل از شروع مراسم به هم مردم فقیر . کردند آن شرکت ميو هندوان در 
در محرم  سوگواري های برگزاري آییندر ایام  ),Mir Hassan Ali 1/39 (امامباره بروند

لکهنو هیچ کس به این موضوع که چه کسي سني است و چه کسي شیعه توجه 
شرر،  (پرداختند حه خواني مي به نوان هندوو اهل سنت  برخی ازکرد و شیعیان و نمي
ا راجپوتهای زیادی از هندوها از جمله  گروه )Mushirul Hasan,120؛٢٥٥  ،١ه

 که در این میان کردند آیین سوگواري محرم شرکت مي در ٣کایاستاها و٢ها رهمنب
 ;Casci, 39(کایاستاها بیش از سایر هندوها تحت تأثیر فرهنگ مسلمانان قرار داشتند 

cole, 116-117; Malik Mohhamed, 412 .(مشارکت فعالي در برپایي مراسم و ان هندو
 آغاز ماه محرم در مراسم سوگواري امام با  آنهابسیاري از و تعزیه داري محرم داشتند

یت ؤاغلب هندوها با ر. کردند همچون مراسم آییني ساالنه خود شرکت مي) ع(حسین
کردند  لذایذ و خوردن پان و مي اجتناب ميهالل ماه محرم  لباس سیاه برتن کرده و از 

آنان . کوشید خوابیدند و هرکس به اندازه وسع خود در اطعام فقرا مي و بر روي زمین مي
دادند و به زبان  هایي مهیا کرده و به مردم شربت و شیریني مي در کوچه و بازار سقاخانه

مقدس از چوب و کاغد شبیه ضرایح  ٤هایی تعزیهخواندند و  هندي و فارسي مرثیه مي
دیدند، بنا بر آداب خود آن را  در ده روز محرم هر زماني که تعزیه را مي درست کرده و

هایي که کربال  مراسم عاشورا در مکانپایان را بعد از  کردند و آنها ميو تعظیم پرستش 
 گروهي از زنان ).٤٣؛ نوري، ٦٦شوشتری حسیني، ( خوانده مي شود، دفن مي کردند

 نیز در روز نهم محرم مویه کنان در حالي که اشعار تراژیک حماسي را از بر هندو
آنها گل و شیریني به کربالي محلي  .کردند خواندند از روستاهایشان حرکت مي مي

ها مشارکت داشتند و از حسین طلب  کردند و در تزیین و نگهداري تعزیه پیشکش مي
هندوان به قدرت  ).Mushirul Hasan, 119 (دبالیا داشتن ها و رهایي از شفاء در بیماري

                                                                                                                                            
1 .Rajputs 
2. Brahmins 

اشـتغال  هاي دولتـي      در پست  هابسیاري از آن   وکردند    این طبقه از هندوها بیشتر در لکهنو زندگي مي        . ٣
در عصر نواب به مناصب دولتي دست یافتند و القاب راجا، کنـوار، منـشي الملـک، راي،                   اینان   .داشتند
ها از طبقات پایین هندو بودند و تحـت تـاثیر            کایاست. گرفتندمشیرالدوله و مدبر لدوله      الملک، بخشي

 دفرهنگ مسلمانان قرار داشتن
 .شود در اندازه هاي کوچک و قابل حمل گفته مي) ع( در هند به ماکت بارگاه امام حسین عزیهت. ٤



  ٩٧ وده در دوره نُواب اهاي محرم در لکهنو آیینوهندوان 

و خانواده و اصحابش ایمان داشتند و از آنان ) ع(ماوراي طبیعي و سخاوت امام حسین 
کردند و  مي) ع(رو نذوراتی تقدیم امام حسین  از این. کردند درخواست دعا و شفاعت مي

 برای رسیدن به آرزوهاشان در اجرای تشریفات مذهبي کوشا بودند 
) Amir Hasan,1/53؛Malik Mohamed, 412 .(منصبان دربار نواب  برخی از صاحب

 در لکهنو امام ٤و راجا مهرا ٣، راجا میورام٢تیکت راي راجا ،١جهاو اللاوده چون مهاراجه 
تعداد زیادی از غیر .  خرج امامباره میو رام ساالنه سه لک روپیه بود.هایی بنا کردند باره

دهر  (شرکت می کردند) راه رفتن بر روی آتش (٥اسم آگ کا ماتممسلمانان نیز در مر
الدوله در عهد امجد علی شاه، روضه   جگن ناته ملقب به شرف.)١٥٠میندر ناته،

نجبا و اشراف هندو  ). ١٥٠؛ دهر میندر ناته،١٢٠رام سها،( را در لکهنو بنا کرد ٦کاظمین
کردند و   و برپایی سبیل و لنگر میها نیز ساالنه مبالغ زیادي صرف چراغاني امامباره

نزدیک به الدوله  آصف در عصر ). Amir Hasan, 53؛٦٦حسینی، (داشتند  تعزیه نگه مي
 و هندو و مسلمان به قدر وسع خود وجود داشتخانه در لکهنو  ده تا دوازده هزار تعزیه

در مراسم هندوان های مشارکت  انگیزه یکي )..٥٢٥-١/٥٢٤بهبهاني ج (دنگرفت تعزیه مي
 ).Rizvi, 1/ 77 ( جهاو الل بودگردانی  تعزیهالدوله شرکت در آیین  محرم در عصر آصف

 
 هاي محرم هاي هاي مشارکت هندوان در آیین عوامل و زمینه. ١

داشت  دالیل متعددي ،هاي محرم در لکهنو حضور و مشارکت هندوان در برگزاري آیین
 شماری اوده براي جلب مشارکت هندوان و  تشویق نواب و پادشاهانسبب به ،برخيکه 

 .  بودهاي هندوان هاي شیعي محرم با آیین اي از آیین  پارهتمشابهجهت  بهدیگر 
 

 هاي محرم  ده به آیینوَتوجه نواب اَ. ١ـ١
رو  از این.  ادیان و مذاهب گوناگون بود پیروانازمتشکل   در دوره نواب، لکهنوجمعیت

مدارا و های دینی، سیاست   و جذب همکاری همه گروه، برای جلب رضایتنواب اوده
ها، اعیاد و   مردم و طبقه حاکم در اوده در جشن.گرفتند تسامح مذهبي در پیش

                                                                                                                                            
1. Jha u Lal 
2. Tikait rai  
3. Mio Ram 
4. Mehra  
5. Ag Ka Matam 

 .شبیه کاظمین در عراق. ٦
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های دینی و مذهبی چون هولی، دیوالی، عید فطر و  های متعلق به همه گروه فستیوال
خان  سعادت دورهدر ). Narain singh, 22(کردند  قربان، نوروز و محرم، شرکت می

اي آزادانه به آداب مذهبي  هر کس از هر فرقه و طبقه)   ه١١٥٢-١١٤٥( الملک برهان
از یک سو صداي ناقوس بلند بود و از سوي دیگر صداي ترنم اذان به . کرد خود عمل مي

 در اودهرا  ایام محرم ،سبب پاي بندي به مذهب شیعه الملک به برهان .رسید گوش مي
در . نشستند کرد و هندو و مسلمان همراه با او به سوگ امام مي  ميعمومي اعالم تعطیل
الملک  هاي  برهان کوشش مرهون ، تشیع در منطقه اوده و سپس ترویجآغاز تبلیغواقع 
 هندوان بیش از اهل سنت مورد اعتماد و وثوق رسد نظر می به). ٣٥کاظمی، (بود 

 ن خود را از میان هندوها برگزیده بوددارا الملک بسیاري از منصب  و برهانبودندشیعیان 
)Srivastava, 81.( صفدر . گرفتند پیرا وی   نیز سیاست مذهبيالملک برهان جانشینان

 آزاد کامالً سیاست دیني و متقي و پارسا بود، شیعيفردی  نیز )  ه١١٧٠-١١٥١ (جنگ
ترین  زدیکرفتار او با هندوان و مسلمانان یکسان بود و برخي از ن. داشت ای منشانه
برگزاري باشکوه ر تأکید زیادي ب  نواب اوده،).Ibid, 256 (منصبانش هندو بودند صاحب
 ه نواب،در دور . مـراسم سوگواري محرم داشتندویژه  شیعی بههاي مذهبی آیین

هاي باشکوهي جهت برگزاري مراسم محرم ساخته شد و حتي هندوان نیز در  امامباره
الدوله در ایام عاشورا  آصف). Rizvi, 1/ 77 (کردند ارکت ساخت  مساجد و امامباره مش

خانه از پنج روپیه و یک کوزه  گشت و به هر تعزیه کوچه به کوچه و خانه به خانه مي
؛ بهبهاني ١٥٠دهر میندر ناته، (پرداخت روپیه مي گاه هزار شربت تا صد روپیه و

 ).٥٢٥-١/٥٢٤ج
 

 موسیقی عامل پیوند شیعیان و هندوان. ٢-١
شهر . یکی دیگر از عوامل نزدیکی هندوان و شیعیان در ایام محرم، موسیقی مذهبی بود

رقص و  و جمعیت زیادي در آن به موسیقي، بود لکهنو یکي از مراکز موسیقي در هند
ثیر موسیقي بومي هند أ نواب اوده نیز تحت ت). Rushan, 133 (ندشتآواز اشتغال دا

 در ایام سوز. شد نوان موسیقي مذهبي غنا محسوب نميبه ع١1زسودر دوره نواب . بودند
 شیعیان براي تازه نگهداشتن یاد رفت و شمار می به موسیقي لکهنو  نوعترین  مهم،محرم

 و براي ایجاد وحدت نواب اوده. دپرداختن ميشهادت خاندان پیامبر به سوزخواني 

                                                                                                                                            
 .دشو  بند که به همراه موسیقی اجرا می١٢هایی با ابیات کوتاه و شامل  مرثیه. ١



  ٩٩ وده در دوره نُواب اهاي محرم در لکهنو آیینوهندوان 

 ارتباطي میان عنوان پله  موسیقي مذهبي را بکوشیدند این میاشتراك فرهنگي 
الدوله، حیدرخان نامی از  در عصر آصف). ٢٥١شرر،  (هندوان و مسلمانان رواج دهند

بیشتر مردم اعم از شیعه، سني و . استادان بزرگ آواز و موسیقی به سوزخوانی پرداخت
الدین حیدر،  در عصر غازي. ها داشتند هندو، تمایل زیادي به شنیدن این سوزخواني

این زنان با . آمدند  به لکهنو مي١اط اوده براي شنیدن سوز خواني طوائفمردم از تمام نق
 هاي عمومي به سوزخواني مي پرداختند  وجود مخالفت علما معموالً در مکان

) Cole, 107-110 .(شدند و در درگاه حضرت عباس  هاي شیعی حاضر مي آنها در بارگاه
بسیاري از مردم . ماندند ند روزي ميکردند و چ خیمه برپا مي ٢و در کربالي تالکاتورا

؛ شرر، Amir Hasan, 101 . (رفتند ها مي براي دیدار و مالقات با این زنان به این بارگاه
حیدر بیگم، محمدي بیگم و نانهي بیگم از زنان مشهور سوزخوان در دوران ) ٢٥٥

وامل یکي از ع )٤٠٧، ٢٥٥(ر عبدالحلیم شر). Ibid, 53 (آخرین نواب اوده بودند 
 بسیاري از .دانسته استخواني  نوحه را رواج لکهنو  محرم درهای گسترش مراسم آیین

خواني در ایام محرم   نوحهعالقه به .دیدند زنان و مردان براي نوحه خواني تعلیم مي
خواني   نوحهیان،شیع برخی از اهل سنت و هندوان به همراه یافت و افزایش مي

 ها نوحهترین  مردان و پسران زیادي سختر ایام محرم، دبراساس گزارش وي  .کردند مي
 .دردن در کوچه و بازار اجرا مي ک،هاي  موسیقيداستانداراصول و  با رعایترا 

 
  زبان مشترك هندوان و شیعیان اردو. ٣-١

 پل ،زبان اردواما . بود سانسکریت ،هندوهاو زبان  فارسي و عربي  مسلمانان هندزبان
  مردم زبانعبارتیبه و  زبان مشترك میان مسلمانان و هندوان ا و این زبانهارتباطي
پس از دهلي، از مراکز اصلی رواج و گسترش زبان و ). Yusuf Ali, 81 (بازار بودکوچه و 

الدوله که خود مردي ادیب و شاعر بود، مقدم شاعران  آصف. رفت شمار می ادب اردو به
 روپیه پرداخت کرد ٦٠٠٠و به هریک اردو زبان مهاجر به لکنهو را گرامي داشت 

)Vajpeyi, 50 .( رواج بسیار در میان هندوان  به زبان اردو،  مرثیه سرایيدورهدر این
 و  موزوني، خوش آهنگي، نازك طبعي، لطافتهاي مهم زبان اردو ، یکي از ویژگي .یافت

                                                                                                                                            
 خـوانی    و سـوز    عـزاداري   شـیوه خـاص بـه      ي از زنان روسپي بودند که در ایام محـرم بـه           طوائف گروه . ١

 .پرداختند مي
 .ندشد  دفن ميآنجاها در روز عاشورا در  که تعزیهبود ) ع( شبیه بارگاه امام حسین Talkatorکربالی . ٢
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های  ثیههای زبانی همگی در مر و این ویژگی) ١٩١تاراچند، (کثرت صنایع بدیعي بود 
 بر ،ثیر فرهنگ و تاریخ هندوانأترو  از این. شاعران مسلمان و هندو نمود پیدا کرد

  مرثیه سرایانای که گونه بسیار چشمگیر است، به  سروده شده در این دوره،هاي مرثیه
دینی و تاریخی خود به تصویر هاي   قهرمانان و شهداي کربال را همانند اسطورههندو،

توان  را ميفارسی با اردو جایگزیني تدریجي زبان بنابراین )). Howarth, 15(کشیدند 
در واقع زبان اردو و . هاي محرم دانست یکي از عوامل مشارکت هندوان در آیین

عنوان نقطه اشتراک و تفاهم مسلمانان و شیعیان  های سروده شده به این زبان، به مرثیه
های  ق هندوان به شرکت در آییننقش مهمی در ایجاد ارتباط بین دو گروه و تشوی

 . محرم، ایفاء کرد
 

  هندوان آدابهاي محرم با برخي از  مشابهت آیین. ٢
 سبب ، محرمهای  آیین و آداب دینی هندوان باها  آیینمیانها  مشابهتبرخی وجود 

 ات و آداب دینی خود، دربندي به اعتقاد هاي زیادي از هندوان، ضمن پاي شد تا گروه مي
های محرم  رسد مشارکت هندوان در برپائی آیین نظر می  به. شرکت کنندمحرم مراسم

سبب گرایش به تشیع و ابراز عشق و عالقه به امام حسین و شهدای  بیش از آن که به
کربال باشد، برای آنها تداعی کننده آداب و رسوم و آیین های ویژه هندوئیسم بود 

)Ahmad and Donnan, 41 .(سازي پدیدارهاي دیني، موجب شد تا در واقع همانند
های محرم فراهم شود، چنان که در  فضایي مساعد براي ایجاد همدلی در اجرای آیین

ویشنو بود و پیامبران نیز با خدایان هندو ) تجسد(دهمین اواتارا ) ع(میان هندوان علي 
تجسد هاي هندو،  براساس آموزه). ٣٤٢ شایگان، Thomas, 87;(شدند  سازي مي همسان

خداوند بر روي زمین تنها براي تجدید آیین نیست، بلکه او منشأ رحمت الهي و نجات 
بنابر در اوده نیز ). ١١٠ ،رحماني؛ ٩٤-٩٣ )بهگودگیتا(گیتا ( براي بشریت است ١)مکشه(

 ابراي بسیاري از هندوها تداعي کننده و تجسم رام) ع( امام حسین ،باوري عمومي
 نیز ي هندوان مظهر انسان کامل و عشق و معرفت الهي  و براارام.  است٢ایودهیه

 و برادرش عباس همانند کردپا راو نهضتي را در صحرا ب. جوانمردي و رادمردي است
نیز ) ع(و همسر امام حسین ) س(و زینب بود شجاع و فداکار  ) ابرادر رام(لکشمن 

                                                                                                                                            
1. Moksha 

 .Ajodhya، الت اودهینام باستاني ا. ٢
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، یزید .دبودناداري هایي همچون دالوري و وف ویژگيدارای   وتداعي کننده نقش سیتا
 جاه طلب است  دیو فاسد و١ا،ونا، همان ر)ع(حاکم اموي و آزار دهنده  امام حسین

)Mushirul Hassan, 119 .( هندوان جنگ میان راما و راونا را به نبرد بین خیر و شر
 مراسمی ٢)راما نومي(کردند و در بیشتر مناطق هند به مناسبت روز تولد راما  تفسیر مي

کردند و سرگذشت راما و  آنها در چنین روزی، معابد را چراغانی می. کردند   ميبرگزار
مراسم ).  Mukerji,  65-67;  Buck, 88. (خواندند را می) رامایانا(جنگش با اهریمن

 به مدت ده روز به یاد ده روز جنگ سخت راما و راونا ٣دیگري نیز با عنوان دسهره
خواندن دعا و جشن و پایکوبي مي پرداختند و در روز نه روز اول را به . شد برگزار مي

گذاشتند؛ آنها  دهم که پایان نبرد بود، غلبه خیر و نیکي را بر شر و بدي به نمایش می
ساختند و پس از بیان رزم این سه  سه مجسمه بزرگ از اهریمن و برادر و فرزندش مي

امام هم ي از هندوان یها  گروه براي).١٦ضیایي، ( کشیدند تن با راما آنها را به آتش می
 ده روز است  نیزمراسم ستایش این الهه .ست ا٤ یادآور الهه مرگ یا دورگاپوجا)ع(حسین

 ).Cole, 11(کنند   در رودخانه غرق ميالهه رااي سفالین از این  و در روز دهم مجسمه
 

 امامباره. ١-٢
 .شود می محرم ساخته  جهت برگزاري مراسم است کهامامبارا بناي مذهبي/ امامباره
مجالس سوگواري عمومي در ایام  .شوند ه ميخواند در جنوب هند عاشورخانه ها امامباره

هاي مذهبي از طبقات مختلف  شود و گروه هاي بزرگ برگزار مي محرم هر روز در امامباره
، در عصر نواب اوده). Ibid,42;  MirHassanAli,1/33( کردند میشرکت این مراسم در 
این .  گسترش یافت هادر باغو محصور ها به صورت بناهاي یک طبقه  ت امامبارهساخ

بارادري به معناي دوازده درب .  دارد)در معماری هند (٥ بارادري بامشابهت زیاديبناها 
ساخت این . از دو واژه بارا به معناي دوازده در زبان اردو و درب فارسي ترکیب شده است

پور سیکري و همچنین قصر   در بناهاي فتحبابریان در عصر ،بناها قبل از حضور نواب
دوازده درب براي شیعه و هندو در لکهنو داراي جاذبه . جهان در اجمیر سابقه داشت شاه

نشانه بروج  دوازده امام و در فرهنگ هندوها براي شیعیان این عدد نماد. بودو تقدس 
                                                                                                                                            
1. Ravna 
2. Ramanavami 
3. Dusserah 
4. Durga Puga 
5. baradari 
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 در اوده حکومتي وجود وره باستاندها در   اعتقاد هندو به.دوازده گانه خورشید است
  دوازده).Casci, 26-27 ( بودترین خدایان ودایي  داشت که حاکم آن خورشید از معروف

 آدي تیاها . هستند١برج فلکي  نام گروهي از خدایان است که همگي فرزند آدي تیاي
ها دوازده نماد و مظهر تجسم قوانین کیهاني در جوامع انساني است و در برهمانا تعداد آن

 و خدایان هندو در اشکال دارد اهمیت زیادي ، در سنت هندوییتجسم. عدد است
هاي مورد درسد نواب اوده با آگاهي از این موضوع از نما نظر مي به. اند مختلف تصویر شده

 نشان ماهي ،یکي از این نمادها. اند بهره برده در معماری و نشان سلطنتی احترام هندوان
 ).Oak, 127( هندوها تجسم ویشنو و نیز سمبل اقوام کهن هندویي استاست که براي 

عصر یکي از شعارهاي متداول در منازل این خان بود و در  ماهي نشان پادشاهي سعادت
 چوبي بود که با پارچه زربفت پوشیده شده بود و سر ماهي طالیي یا نقره اي از یان،شیع

الدوله  آباد و آصف  ماهي بر امامباره حسیننصویر). Hallister, 153(  بودزانآن آوی
 ).Oak,128( حکاکي شده است

  روپیهمحرم حدود چهار یا پنج لکماه  با شروع )  ه١٢١٢-١١٨٨( الدوله نواب آصف

صدها  تاالر بسیار وسیع و مجلل امامباره باکف و سقف . کرد مي خرج تزیینات امامباره
هاي   با شمعداننهاي بلوری نقره و چلچراغتعزیه بزرگ و کوچک ساخته شده از طال و 

؛ ابوطالب، ٦٠سها رام، ( شد هاي زیاد تزیین مي هاي گرد و الله طال و نقره  با حباب
نه تعزیه نقره در )   ه١٢٦٣-١٢٥٨(در عصر امجد علي شاه). ٤٢٤؛ شوشتری، ١١٥-١١٢

ها  امامبارهدر ایام سوگواري محرم در تمام طول شب در شد و  امامباره نگهداري مي
 و نور  هاي مومي خوشبو روشن بودند و شهر غرق در چراغاني هاي رنگي و شمع فانوس

 گهاي رنگارن چلچراغ و شمع با ها امامباره رسد تزیینات نظر مي  به).Knighton, 92( بود
بي شباهت با معابد پرزرق و برق هم هایي از جنس طال و نقره که چندان  و تعزیه

هاي دیوالي   هندوان در جشن. ود تداعي کننده معابد خدایان ب آنانراي، بان نبودهندو
هاي خود را با انواع و اقسام   معابد و خانه،به مدت چهار شبانه روز در اوایل پاییز

کردند و  میهاي رنگارنگ زینت کرده و شمع و چراغ بسیار روشن  ها و فانوس چهلچراغ
المبین در  هللا دهلوي درکتاب البالغ  شاه ولي).٨٨؛ نوري، ٤شوشتری، ( ندرفتگ جشن مي

ها را شبیه عادات بت  رد اعمال شیعیان و مشرکان، وجود تعزیه و چراغانی امامباره
 ).٦٥دهلوي، ( پرستان هنود دانسته است

                                                                                                                                            
1. Adityas 
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 عَلَم. ٢-٢
است که در کربال که در دست برادرش عباس حمل ) ع(علم نماد پرچم امام حسین 

چوب .  گوناگون دارد، یکي از عناصر مقدس موجود در امامباره استعلم که انواع. شد می
ای فلزي  شود و بر باالي آن پنجه بندي مي علم با پارچه زربافت یا نقره دوزي شده، آذین

 ,Hallister,168; Amir Hasan,45;  Mir Hassan Ali ( شود از طال یا نقره به تعبیه می

در .شود حضرت عباس در لکهنو نگهداری میعلم مخصوص و مقدس، در درگاه ). 1/36
عصر آصف الدوله فقیر حسین نامی پس از از بازگشت از مکه ادعا کرد که حضرت عباس 

به دستور نواب زیارتگاهي . در خواب محل دقیق علم را در کربال به وي نشان داده است
تن از بیماري، به شکرانه شفا یاف)   ه١٢٢٩-١٢١٢ (علي خان سعادت. براي آن علم بنا شد

-٢١٥؛ کاظمي، ١١٦؛ آغا مهدي، ١١٩سها رام، ( تري براي این علم ساخت درگاه عالي
. ای به بنا افزوده شد خانه نیز نقاره)   ه١٢٤٣-١٢٢٩( الدین حیدر در عصر غازي). ٢١٦

ای بزرگ براي توزیع  نیز آشپزخانه) ١٢٥٢-١٢٤٢(الدین حیدر  ملکه زمانیه همسر نصیر
او هر پنج شنبه با شکوه و ). ٢١٦کاظمي، (  در بین فقرا در درگاه بنا کردغذاي رایگان

عنوان پیشکش و صدقه، به امید پسردار  جالل و صرف مبلغي حدود ده هزار روپیه به
برخي از حکام اوده بالفاصله بعد از مسند ). Amir Hassan, 48( شدن به درگاه مي رفت

آخرین )   ه١٢٧٣-١٢٦٣( که واجدعلي شاه هنگامي. نشیني به این درگاه مي رفتند
  حکمران اوده، به کلکته تبعید شد، شمشیر و تاجش را به این درگاه تقدیم کرد

)Ibid, 33 .(هاي خود را برای  تبرک به این درگاه  شیعیان لکهنو در روز هفتم محرم علم
 ). ١٧٢؛ غالم علیخان، ١١٩سها رام،( بردند مي
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ها و ادیان مختلف، مظهر  ویژه پنجه دست راست در فرهنگ  به)پنجه(عالمت دست 
در میان مسلمانان نیز پنجه فلزي مظهر . شوکت، قدرت، فضیلت، عدالت و راستي بوده است 

قدرت و نمادي از اولیاء است و آن را به عنوان طلسم، حرز، تعویذ، دفع شر، چشم زخم و 
 .)١٥٦-١٥٤ ؛کوپر، Schimmel, 114-115(حفظ سالمت و خوشبختی به کار می بردند 

  

  

  
 

در میان هندوها، پنجه . این پنجه در میان شیعیان به نماد پنج تن تبدیل شده است
نماد طلسم محافظ و نگهدارنده از بالیا است که براي اطمینان در بیرون منزل نزدیک 

نجه و هللا دهلوي پ شاه ولي ).٧١؛ عزیز احمد، Casci, 42( شود در ورودي نصب مي
 دانست کردند، داراي منشأ هندویي می علمی را که شیعیان در ایام محرم حمل مي

کنند از نظر ظاهري شبیه  پنجه فلزي که شیعیان بر روي علم نصب مي). ٦٣دهلوي، (
رسد یکي از عوامل هم بستگي و  نظر مي به. اي است که مورد اعتقاد هندوان است پنجه

 . استفاده از این نماد در ایام محرم بودبخش، در جامعه لکهنو، انسجام
 

 زیارت . ٣-٢
دعاها و راز و  .است و هندوان ان شیعیهای مشترک میان آداب و آیین از یکیزیارت 

فرد هر . های زیارتی، بیسار به هم شبیه است رفتار هندوها و شیعیان در مکاننیازها و 
بنا بر  .هاي مقدس برود مکان به زیارت زندگی یک بار در کم کوشد دست هندو سعي مي

نواب اوده از طریق . یابي به ثواب است اي براي دست  سفر زیارتي مجاهده١مهابهارته
 ،برگزاري تشریفات مذهبي و ساخت بناهاي تاریخي الهام گرفته از بناهاي شیعي

سازي  حرم ائمه اطهار و مساجد  شبیه. فرهنگ عمومي لکهنو را با تشیع در هم آمیختند
شود،  که شاه نجف خوانده مي) ع(المومنین علي   مسجد کوفه یا حرم امیرور چونمشه

 به تعبیری دیگر، در لکهنو، تمام تاریخ تشیع بازسازی شده و. در لکنهو رواج بسیار دارد
؛ دهر Varshney, 7( د داراین شهرهایی در  هاي مقدس شیعی، نسخه بدل همه مکان

                                                                                                                                            
1 .Maha Bharat 
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رد احترام همه گروه هاي مذهبي است و مردم زیادي از این بناها مو). ١٥٩میندر ناته، 
 پردازند روند و به نذر ونیاز می ها مي طبقات اجتماعي متفاوت به زیارت این بارگاه

)Malik Mohamed, 412 .(هندوان براي زیارت جگن نات )در ) معبدی در شهر پوری
ه بر روي شکم و آنها پاي پیاده و برخي خوابید. شدند روز مشخصي از سال جمع مي
ای نیز به  شدند و عده هاي دور براي زیارت راهی می سینه، غلطان غلطان از مسافت
خدمه جگن نات در روز معین دروازه بتخانه . کشاندند حالت نشسته خود را تا معبد می

در این روز جگن نات را تزیین و . گشودند تا مردم آن به زیارت و راز و نیاز بپردازند را مي
رفتند، در مطبخ جگن نات، غذا  کردند و براي همه کساني که به زیارت مي غاني ميچرا

 ).٦٦-٦٥؛ نوري، ٥٦٤شوشتری، ( شد تهیه مي
 

 تبرک. ٤-٢
های  های مهم و مشترک میان آیین یکی از آیین ١تبرک و معادل هندویی آن پراساد

شراف و نجباي ا. تبرك شامل نان، گوشت، پلو و شیریني است. شیعی و هندویی است
اوده به تهیه و توزیع تبرک اهتمام ویژه داشتند و برای این عمل از یکدیگر پیشي 

) برای کشیدن تریاک(از شاه و اشراف نیز با حُقّه ). Amir Hassan, 1/51( گرفتند مي
 شد و طبقات پایین در حضور شاه و اشراف حق استفاده از حُقه را نداشتند پذیرایي مي

)Ibid, 284; Mir Hassan Ali,1/40(.  برخی از همسران واجدعلي شاه)ه١٢٧٣-١٢٦٣   (
هاي بزرگ غذا بین مردم تقسیم  در مراسم آیینی محرم مشارکت فعالی داشتند و دیگ

برخی از افراد . شد در شاهي امامباره نان و برنج و گوشت و شیرمال تقسیم مي. کردند مي
هیچ محدودیتی برای افراد طبقات . شدند پیشاپیش براي استفاده از تبرک دعوت می

مختلف، جهت استفاده از تبرک وجود نداشت، بنابراین جمعیت زیادي در این مراسم 
هندوان نیز مراسم پراساد را که پیشکش گل، ). Amir Hassan, 51( یافتند حضور می

 پوجا کردند و پس از انجام مراسم میوه، غذا و آب به خدایان بود در معابد برگزار می
؛ ٦٦؛ نوري، ٥٦٤شوشتری، ( شد در بین همه شرکت کنندگان تقسیم مي) پرستش(

 ).١١٥شاتوك، 
  

                                                                                                                                            
1. Prasad 
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 هاي محرم پیامدهاي مشارکت هندوان در برگزاري آیین. ٣
رکت هندوان در در آیین هاي سوگواري محرم موجب شد تا این مراسم به تدریج  اشم

 و رسوم ترین آداب برخي از مهم. یرد قرار گهندوییثیر  برخي از آداب و رسوم أتحت ت
  :شد، به قرار زیر است های محرم نیز عیناً یا با تغییراتی برگزار می هندویی که در آیین

 
 )حنابندان (١مِهندي. ٣-١

بنا بر باور  .گذاري شده است نام )ع(فرزند امام حسن  روز هفتم محرم با نام حضرت قاسم،
براي حضرت قاسم و فاطمه دختر محبوبش در چادر ) ع (شیعیان هند در این روز امام حسین

 در هندکنند که   شیعیان هند از این روز با نام مهندي یا مندي یاد مي.دزنان خطبه عقد خوان
). ;Mir Hasan Ali,1/ 22; Knighton, 280 (رود مي براي مراسم عروسي و حنابندان به کار

حنا را که با گل و کاغذ  هایي از عروس طبقعروسي هندوان رسم بر این است که خانواده در
  اینبرند و داماد و شرکت کنندگان در تزئین شده به همراه لباس و شیریني به خانه داماد مي

این مراسم اجرا نیز به هنگام درگذشت  جوان ناکام  .بندند مراسم دست و پاي خود را حنا مي
 نمادین جشني به همین مناسبتشب هفتم محرم  درنواب اوده). ١٨٦معصومي،  (مي شود

دار  نیز به دنبال   صدها علموکردند  ها حرکت مي  طبال،پیشاپیش دسته. کردند برگزار مي
جزئیات این مراسم از  .رسید سپس نوبت یک قطار شتر و شش فیل مي .افتاد دسته راه مي

وزیع سکه حتي رسم ت. بودطبقات هندو در میان همه جهت شبیه مراسم واقعي عقد ازدواج 
نابهنگام شهادت  دو سیني حنا نیز به یاد ).Knighton, 294-295 (شد هم بین مردم رعایت مي

 شت، تزئیندر مراسم ازدواج کاربرد دا بیشتر  رنگ قرمز کهرا با آن کهشد  قاسم حمل مي
 ،پولهایشان رفته و هدایایي از جمله   به خانهنجبا و متموالن  ،بعد از پایان مراسم. کردند مي

 ).Michael, 95-96 (دادند  ميفقراغذا و لباس به 
  

  

  

 

                                                                                                                                            
1. Mhendi 
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 )ضریح( تعزیه-٢-٣
این کلمه در اصل به معني  . محرم در هند استترین بخش عزاداري  مهمگردانی تعزیه

شود که به   و نمادینی گفته میکوچکيهای  مقبرهبه  اما در هند ،عزا و تسلیت است
علي  بنا بر مشاهدات خانم میرحسن. شود ه میساخت)ع( تقلید از بارگاه امام حسین

شود تا به   ساخته میهاي محکمي از بامبو  پایهو با صافها بر روي سطح  بیشتر تعزیه
 از آبنوس، عاج  دیگربرخيو ها از کاغذ  بیشتر تعزیه. آسانی بر روی شانه قابل حمل باشد

برخي از صنعتگران ). Mir Hassan Ali, 1/31( ندشد  نقره ساخته ميیافیل و چوب سرو 
و صاحبان حرف چون قنادها و سفالگران تعزیه را از موادی که در شغل آنها کاربرد 

هاي ارزان  تعزیه). Amir Hassan, 44 (ساختند  های مختلف می بیشتری داشت با رنگ
در گودالی که به پس از پایان مراسم روز عاشورا ها و بخورها همه  ، میوهها ، گلقیمت

). Casci, 39; Kinghton, 301 ( ندشد کربالها دفن ميشد در  منظور حفر میهمین 
  ).Rizvi, 1/ 79( شدند ها نیز در روز اربعین دفن می برخی از تعزیه

های خود، مجسمه خدایی که  هندوان در برخی از مراسم دینی و آیینی یا جشن
پس این تمثال بر روی س. کنند های گل تزئین می مراسم به او تعلق دارد را با شاخه

در مسیر حرکت هدایا و نذورات گوناگون . شود دوش گروه زیادی از مردم حمل می
شود و مردم به طرق گوناگون چون گذشتن از زیر مجسمه و  تقدیم این مجسمه می

دهند و برای برآوردن حاجات خود به  نشان می) خدا(دخیل بستن، ارادت خود را به آن 
ای خاص  در پایان، این مجسمه را در آب رودخانه یا برکه. ی پردازنددعا و راز و نیاز م

 ; An Alphabetic List of…,24, 26, 83( کنند غرق یا در مکانی ویژه دفن می

DeTassy, 33, 53 .( در مراسمی که ساالنه برای بزرگداشت الهه مادر یا دورگا به مدت
ر شر است و دورگا پوجا یا ویجیا شود و در واقع جشن پیروزی خیر ب ده روز برپا می

شود و در روز دهم یا  نام دارد، چنین آیینی برگزار می) پیروزی ده روزه (١دسمی
قربانی کردن بز و گوسفند . برند  پیکره اله مادر یا همسر شیوا را در آب فرو می٢دوسهرا

نظر  هب). De Tassy, 33, 53( های این مراسم است و بوفالو برای مجسمه،  از جمله آیین
 شباهت مراسم سنتی وهای فوق باشد و  گردانی در هند تقلیدی از آیین تعزیهرسد  مي

ورگا پوجا با مراسم ساالنه تعزیه گرداني عاملی مهم  دآئینی هندوان در بزرگداشت

                                                                                                                                            
1. Vijaya Dasami 
2. Dussehra 
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در  ).(Cole, 117; Thomas, 88درجذب هندوان براي شرکت در آیین محرم بوده است 
 پر زرق ی بیشتر شبیه حرکت کارناوالدر عصر نواب اوده،یه بزرگ مراسم ساالنه تعزواقع 

هاي محرم به شمار  آییندر   مهم ترین عامل و نماد هم بستگي اجتماعيوو برق بود 
 هندوان .مشارکت داشتنددر آن طور یکسان   اهل سنت ، هندوها و شیعیان بهرفت و می

کردند و  د و با دیدن آن تعظیم میکردن دانستند و آن را پرستش می تعزیه را مقدس می
مسلمانان نیز تحت تاثیر هندوان همین شیوه را در پیش گرفته و در مقابل تعزیه سر 

 ). ٦٦حسینی، ( آوردند فرود می
 
  گیری نتیجه
رشد و گسترش تشیع موجب   در قرن دوازدهم هجری حکومت شیعي نواب اودهتشکیل

های شیعی  و انگیزه های متعدد به ترویج آیین به دالیل نواب اوده .شددر این منطقه  
هاي بزرگ و  ساخت امامبارهآنها با . محرم پرداختندهاي  برگزاري با شکوه آیینویژه  به

های محرم فراهم   زمینه حضور و مشارکت هندوان را در برپایی آیینکوچک در لکهنو
تدریج  ر ایام محرم بهد)ع(ویژه آیین سوگواري امام حسین  آداب و رسوم شیعي به. کردند

تشویق نواب اوده به همراه . عنوان فرهنگ عمومي درشمال هند گسترش یافت به
های محرم با آداب و رسوم هندوان، موجب  مشابهت برخی از آداب و رسوم شیعی و آیین

برای آنان تداعی ) ع(ای که امام حسین گونه ها به این مراسم شد، به جلب مشارکت آن
در این . شد ستایش می)دورگا پوجا(ودهیه بود و گاه در مقام الهه مادر کننده راما اج

ها و ساخت امامباره و  هاي عزاداري و برپایي تعزیه خانه هندوان با تشکیل دستهعصر 
 )ع( و از امام حسین کردند و تقدیم نذورات و هدایا و گل در این مراسم شرکت مي کربال

شارکت و همزیستي مسلمانان و هندوها موجب ماین  .کردند حاجات خود را طلب می
 . اسالمی بود-گیری فرهنگ جدیدی شد که دربردارنده عناصر مشترک هندو شکل
 
 منابع

 ١٩٧٦: تاریخ لکهنو،کراچي آغامهدي،
 ش١٣٧٣انصاریان : قم آقا احمد، مرآت االحوال جهان نما، بهبهاني،

 ش١٣٧٤: نیا، عزالدین عثماني، تهرانتاراچند، تاثیر اسالم بر فرهنگ هند، ترجمه علي پیر
 ق١٣٩٢: دهلي نو ایک آفاقي تحریک، )ع(عزاداري حضرت امام حسین  دهر میندر ناته،

 ق١٢٩٣: جا رام سها، احسن التواریخ تاریخ صوبه اوده، بی
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رحماني، محمد، بررسي باور به تجسد خداوند در آیین هندو و مسیحیت، الهیات تطبیقي، سال 
 ش١٣٩٢ دهم، پاییز و زمستان چهارم، شماره

 ش١٣٨٨امیر کبیر، : شاتوك، سیبل، آیین هندو، ترجمه رضا بدیعي، تهران
 .١٣٨١/١٩٦٢: هللا دهلوي، البالغ المبین، الهور شاه ولي

 ٢٠١١: شرر، عبدالحلیم، گذشته لکهنو، نئودهلی
 ق١٢٩٤: حیدرآباد العالم،  تحفهشوشتري، میرعبداللطیف،

: تفکر اسالمي در هند، ترجمه نقي لطفي، محمد جعفر یاحقي، تهرانعزیز احمد، تاریخ 
 ش١٣٦٦کیهان،
 .تا بی: خان، عمادالسعادت، لکهنو غالم علی

 ق١٣١١: جا فاضل الدمنه، انوارالسعاده فی ترجمه اسرار الشهاده، بی
 ١٩٩٩: لکهنو شاهان اوده اور شیعیت،، فروغ کاظمي،

: ره مباني فلسفه و مذاهب هند، ترجمه علي موحد، تهرانبا مقدمه اي دربا) بهگودگیتا (گیتا
 ش١٣٨٥خوارزمي، 

 ق١٢٣٠: طهران تحفه خاقانیه، نوري، میرزا رفیع،
پاییز  ،١٦مارهش  تاریخ و  تمدن اسالمي،،هاي محرم در دکن ینی هندوان و آ،محسن معصومي،

 ش١٣٩١و زمستان 
  ١٩٤٣-١٩٤٢: جا ، بیهانسوی، فاضل، هند قوم عزاداری
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