
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي پژوهش
  14 -  1، 1399ـ پژوهشي، سال يازدهم، شمارة اول، بهار و تابستان  نامة علمي دوفصل

  "كبت "ةثير شيعيان علوي بر مرثيأت
  هندواندر ميان طبقات ممتاز 

The influence of Alawite Shiites on the threnody of "Kabat" among the 

distinguished classes of Hindus 
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  چكيده
حماسه عاشورا الگوي كاملي براي مسلمانان در طول تاريخ بوده است . آن زمان كه امـام  

از تاريخ فرداي بشريت   مي  را  سوالحسين هل من ناصر ينصرني  رافرياد  مي زند اين 
پرسند.  جواب اين پرسش را پس از هزاران سال دوستداران اهل بيت  در جاي جاي كره 
خاكي با معرفت تام با فرهنگ و زبان خاص خود پاسخ مـي دهنـد .روزي در جـائي كـه     
خاندان ابوسفيان دستو رجشن وسرور را در روز عاشـورا صـادر كردنـد تـا بـا تحريـف       

قانيت اين واقعه عظيم را متشبه سازند در شمال و جنوب و شرق و غـرب هندوسـتان   ح
اب مي كنند  و بنا بر روايات و مرثيه هاي تـاريخي ،  خطعده اي خود را برهمنان حسيني 

.بر شـر بـودن   آنان  را از دوستداران اهل بيت مي دانند  "چارن "و "كبت "همچون  خود
حسين ايمان دارنـد. ايـن گـروه  مراسـم عاشـورا را       حكومت يزيد و خير بودن حكومت 

ربيع االول با مراسم و مناسك خاصي   8از رويت هالل ماه آغاز مي كنند و تا  سدرست پ
  ادامه مي دهند

اين پژوهش به بررسي  و تحليل علـل مانـدگاري فلسـفه عاشـورا در ميـان هنـدوان        
   برهمنان حسيني مي پردازد . هندوستان  و
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   ؛چارن  مرثيه كبت ،روايت دير ترسا ،  ،راكهب  :ها هواژكليد
  

  مقدمه. 1
تاكنون درباره تصنيف كربال چه بسيار عالمان و عاشقان اهل بيت در جاي جاي ايـن كهـن   
خاكي خامه فرسايي كه نكرده اند و چه بسيار كه با فرهنگ عاشورا زيسته و رشـد كـرده و   

بريزي يك عمر مي توان سخن از زلف يـار گفـت   تب ئقول صا هبراي آن جان باخته اند. ب
از  دوستداران و شيعيان امام حسين عليه السالم  ضمون نمانده است م/در بند آن مباش كه 

آغاز تولدكام نوزاد را با آب فرات و تربت سيد الشهدا متبرك مي كنند و هنگام رخـت بـر   
از فاصله والدت تا مـرگ ايـن    بستن از دنيا ي دون تربت كربالرا همراه مرده مي گذارند و

و با جان بدر مي روذ اما جاودانه مي ماند عشـق  شود عشق مقدس را با شير وارد جان مي 
به اهل بيت و ساالر شهيدان زمان و مكان و مرز نمي شناسدو گاهي آنقدر اين عشق ريشه 

ر  مي دواند كه حتـي بـه قلـب و روح و روان و ادب  غيـر مسـلمانان برهمنـان حسـيني د       
هندوستان نيز رسوخ مي كند . برهمنان حسيني از نادر افراد غير مسلمان و از باالترين طبقه 
اجتماعي  بر اساس سيستم طبقاتي هندوستان هستند كه والهانه به واقعه كربال و بـه سـاالر   
شهيدان حضرت امام حسين وفادرار ماند اند در اين پژوهش بررسي و تحليل و نفوذ تشيع 

  .ارادت  برهمنان حسيني به تفضيل پرداخته خواهد شد وان و ندهميان  د
منشا و مبدا برگزاري عزاداري توسط هندوان به عصر دولت هاي شيعي در جنوب هند 

)برخي از هندوان به ويژه مراتهـا  اهـل هنـود متعصـب     51باز ميگردد.(موسوي، رشيد،ص 
اهي همچـون روايـت فرهنگـي    نيزعزاداري را به سبك و سياق خود انجام مي داده انـد گـ  

خاص خود  به سوي علم عزاداري  شمع و عود و گل هاي مقدس نثـار مـي كردنـد و در    
پايان مراسم نيز لوازمات عزاداري را به شيوه مذهبي خود به رود خانه هاي مقـدس تقـديم   
مي كردند گفته مي شود اگر چه اكثر مراسم مذهبي هندوان با ساز آوازو گـاهي رقـص در   

ل الهه هاي خود است اما در اين روزكامال به رنـگ مـاتم و عـزا برگـزار مـي شـده و       مقاب
مـيالدي روز   1809چنانچه اكنون نيز اين گونه رعايت مي شود. درتقـويم تـاريخ در سـال    

محرم با بزرگترين جشن شادي و سرور هندوستان هولي هم زمان و تالقي مي شود اما اين 
پـاس ارادت خـاص بـه سـادگي بـر گـزار شـده بـود           روز به حرمت ساالر شهيدان وبـه 

broughton.thomas.duer latterv.page .44.45...  
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تحفه العالم و "عبد اللطيف شوشتري سفر نامه نويس ايراني مشاهدات خود را در كتاب 
 هجري به نگارش در  آورده است1216ذيل التحفه كه پس از بازگشت از سفر هند در سال 

  هندوان در شهر ويجي نگر مي نويسد ::،درباره عزاداري 
عجيب است كه در آن شهر با اين حاالت كه بويي از مسلماني و بانگ محمدي نيست 
،اعاظم و متمولين هنود تعزيه خانه هاي عالي به تكلف دارند . بعد از ديدن هـالل مـاه   

طعام عزا ؛همگي رخت سوگواري پوشند و ترك لذات كنند و بسياري اند كه بالمره از 
و شراب ،كف نفس نمايند كه در تمام عشره چيزي از گلوي ايشان به زير نرود .شبها و 
روز ها به زبان هندي و فارسي مرثيه خواني و سينه زني كنند و هر كس به قدر وسـع  
در اطعام فقرا و مساكين كوشد و در هر كوچه و بازار آب هاي گالبي سـبيل كننـد . و   

چوب يا كاغذ سازند و نـزد آن بـه سـجده رونـد و برخـاك      شبيه به ضرايح مقدسه از 
غلطند و طلب مطالب نمايند . وبعد از انقضاي ايام عاشورا آن ها را در رود خانه غرق 
كنند يا در جايي دفن كننـد و آن را كـربال گوينـد (شوشـتري،مير عبـد اللطيـف خـان        

  ) 359،ص،

ن به خصوص برهمنـان حسـيني    گفتني است كه اين گونه آيين عزاداري در ميان هندوا
تاعصر حاضر به همين منوال  برگزار مي شود . حتي در بنارس كه به كعبه هندوان و شـهر  

در صد مسلمان در اين منطقه يافت 2الهه شنكر يا همان شيو جي  معروف است و كمتر از 
زين مي شو.د هرساله با گروه اهل هنود و مسلمانان در كنار درگـاه فـاطمين كـه مقبـره حـ     

الهيجي شاعر پر آوازه ايراني  قرن دوازدهم سبك هندي است،عاشورا  با مراسم و مناسك 
سـال در شـهرمعابد و كعبـه هنـدوان در      40خاصي انجام مي شود. حزين الهيجـي مـدت   

  بنارس سكني گزيد.وي  در باره بنارس مي گويد:
  از بنارس نروم معبد عام است اينجا

  ست اينجاهر برهمن پسر لچهمن و رام ا
راجـا  "را به پاس آموختن زبان فارسي بـه پسـر پادشـاه وقـت      "درگاه فاطمين"حزين 
نام داشت به عنـوان انعـام از دربـار شـاه درگـاه       "چيت سينك "كه  شاهزاده "بلونت راي

  فاطمين يا همان مقبره حزين  را دريافت نموده بود .
مراسم عاشورا و برپـايي  بـيش از   مركز برگزاري  "درگاه فاطمين  "ازآن  زمان ،تا كنون

دسته هاي عزاداري آيين هاي عاشورايي در ميان مسلمانان و  دوستداران اهل بيت غير  300
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در هندوسـتان مـي باشـد    "حسـيني   برهمنـان   "طبقات ممتاز هندوان  كـه  هنود)مسلمان (
  ،)1392،:273.(دهرميندر نات

،براهمنــه :,:Brahmin .بــرهمن ,:Brahmanعقايــد و آداب برهمنــان و تشــريح بــراهمن 
 :, Brahma،براهما :,Brahmanها

براهمن : اين كلمه در اصل يعني حقيقت يا قدرت آفرينشگر، كه در بطن سروده هـاي  
ودايي و بعد ها در مراسم قرباني اي كه با اين سرودها مي خواندند وجود داشته اسـت ،در  

نشان دادن حقيقت بي طرف كيهاني يـا همـان   زمان اوپانيشادهاي ابتدايي،اين كلمه را براي 
  حقيقت محض به كار مي بردند.

برهمن:متخصص آيين مربوط به براهمن  . كسي كه سروده هاي ودايي را از بر است و 
هدايت كننده مراسم قرباني است .طبقه روحاني البته برهمن را براهمن و براهمنه هم گفتـه  

طبقه از طبقات هندو هر برهمنـي ناچـار نيسـت كـه      يكي از چهار ذات هندو .يا اولين.اند 
حتما در سلك روحانيون در آيد ولي هر روحاني ضرورت دارد جزو اين طبقه باشـد .ايـن   
طبقه  سرور و يا ريس كليه مخلوقات است و از هر تعرضي مصون و مستحق همـه گونـه   

 احترام مي باشد .

نحـوه انجـام قربـاني هـا ي ودايـي      براهمنه ها:متوني مربوط به براهمن است كه در آن 
  توضيح داده شده است .

برهما: خدايي هندو ،مرتبط با آفرينش .برهما به صورت شخص خالق و اولين خـدايان  
سه گانه ،برهما ظاهرا هيچوقت مورد پرستش همگان نبوده ،هر چند در هندوستان هنوز دو 

نهايـت و در همـه اشـيا از    معبد به نام  اوست .در همه جا حاضر و بر همـه مسـلط و بـي    
جاندار و بي جان ،از باالترين خدا گرفته تا پست ترين موجودات موجود است. ايـن روح  

خوانده مي شـود   ”kala- Hansاعلي هيچگونه پرستش نمي خواهد و گاهي به نام كال هنس 
تعبيـر   دارا شكوه فرزند شاهجهان در كتاب سر اكبر و يا همان اوپانيشاد برهما را به جبرييل

  507كرده است (جاللي ناييني،محمد رضا،ص،
آمـده  90،ايـت  10ريـگ ودا در بخـش   در كتاب مقدس  ز مستندات نظام طبقاتيايكي 

،از )طبقه جنگاوران يا نظاميان  ("كشتريه"،از بازوانش "برهمن "(انسان)از سر پورشه"است 
طبقه خدمتكاران يا  "ودرهش "طبقه پيشه وران يا بازاريان  و از كف پايش("وشايا "پاهايش 
 93آيـت   1مدند . در كتاب منو سمرتي يا همان فقه هندوئيزم بخشآ،.  به وجود )كارگران 

  :)نيز آمده است
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دارنده وداهاست پس حق اوست كه از آنجاييكه  ، نخستين انسان است و همن چون بر
  ارباب جهانَ باشد

 و مجتهـدان دينـي    ن متوليان ديندر هندوستان سرزمين هفتادو دوملت برهمنان به عنوا
 "منـو سـمرتي   100آيت  1،برترين طبقه و داراي باالترين امتيازات اجتماعي اند در بخش 

  گفته شده :
هر چه در اين جهان است ملك برهمن است و برهمن به دليل اصـالت ذاتـي كـه دارد    

ق انـد و هـيچ   شايسته داشتن اين همه است برهمنان ،برگزيدگان و واسطه فيض خدا بر خل
  ) 380يت آ،8گناهي در روي زمين بد تر از كشتن يك برهمن نيست (منو سمرتي بخش 

  
  حسيني و سير طبقات اجتماعي آنانبرهمنان . 2

ضمني برهمنان ،موهيال نام دارد كه پيوند نسلي خود را به شش عالم بزرگ  تقابيكي از ط
  نسبت مي دهند

  و ويد دت" بهاردواج "از
  :بالي :"پراشر"/از چهبر"بهارگو :"/از 
  موهان يا موهن:":كشيپ "از
  :الو:"وششت  "از

  ":بهيم وال  "كوشيل"و از 
. ".بـالي " ".چهبر" ".ويد"": دت "طبقه ضمني  7بنابرين از طبقه اعلي برهمن موهيال 

  به وجود آمده است. "هيم والب." ".الو"موهان "
 Glossary of Tribes and Castes of the Panjabسر دينزل ايببستون مورخ غربي  در كتاب

and North WesternProvinces است تحت عنوان برهمنان حسيني  هبه ذكر برهمناني پرداخت
اين طبقه از برهمنان به طور استثنا جنگجو و شجاع هستند و برخـي بـه كـار زراعـت نيـز      

روايـاتي از ايـن گـروه و     مشغولند بنا بر مستندات كتب هندي و اردو هندوستان اكنون بـه 
  مي پردازيم.ارتباط آن با واقعه كربال 

  روايت نخست::
بزرگ رزمي مها بهارت فرزند آچاريه كه اشـوا تهمـا  نـام     گفته مي شود پس از حماسه

داشت از هندوستان به سوي عراق مهاجرت مي كند .در كنار و نزديكـي بصـره بنـدر بـين     
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قصـد  بـه  اسـالم   ورود از هندوان هندوستان قبـل از   داشت بسيارينام  "الحرا"ه كالمللي 
  )1392:378نات،دهرميندر ،;(سكني مي گزينند.. اين منتطقه در  تجارت

  دوم : روايت
به همراه مختـار قاسـم ثقفـي بـه     "دت  همده است از ميان طبقات ضمني برهمنان طبقآ

ويند و به شهادت در جنگ شركت مي ج عليه السالم  خون امام حسين نمنظور انتقام گرفت
  (همان ).گويند مي رسند .به اين گروه برهمنان حسيني مي

  :ومسروايت 
بـاز گشـت از    زمـان   برخي از مورخين بر اين باورند هنگـامي كـه اسـكندر مقـدوني    

در مسير راه از دنيـا   ه است هندوستان ،عالمان و كاهنان برهمني را  با خود به يونان مي برد
به يونان بـه عـراق بـاز گشـته و در آنجـا        عزيمت  منان هند به جايمي رود . بنابراين بره

اقامت مي گزينند .از بزرگان اين برهمنان شخصيتي به نام ركهب راو كـه در تـاريخ عـرب    
رحب به معناي شكيبا و پرتوان و مرد دست و دلباز و در زبان عربي  رحب ناميده مي شود:

از دعاي خير حضرت امير المومنين  است  روفنيز مع "انيدهتعبير شده است  و به مير س
آنـان مختلـف   نام  مي العليه السالم صاحب هفت اوالد ذكور مي شود كه بين مورخين اس

  است برخي نام آنان را :
او ا/د / رام  / ن / را / را  ð را  /    را

ا  او/ ن / د /را  ن / رام    / ð را /  
او/ رن /د ا /  / ۔ / رام  / را ð را /    را

و در برخي از مرثيه هاي اهل هنود كه به چارن معروف است   نام هفت شهيد برهمنان 
  :حسيني اين گونه امده است

  / /  را /  را رو   / /  / و د   - را
يا همان برهمنان حسيني هنگام باز گشت از عربستان بـه  "دت  "گفته مي شود برهمنان
كتـاب   "كه در زبان سنسكريت و هندي بـه نـام  "حسين پوتهي "هندوستان به همراه خود 

مراثي برهمنان حسيني است  با خود همـراه   وقايع اين طبقه در  نام دارد و مملو از"حسين 
  .)383همان:  (داشته اند كه اكنون اثري از آن يافت نمي شود

  چهارم : روايت
بنا بر اين روايت ركهب راي كاهن معبدي بود كه از دعاي خيـر حضـرت علـي عليـه     

. هنگامي كه لشكر يزيديان در حاليكه سـر هـاي   ۔مي شود ذكور دالسالم صاحب هفت اوال
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م بازگشت از جنگ لشكريان در نزديكـي معبـد   هنگا ند ،را نيزه كرده بوداهل بيت  مبارك 
ركهب به استراحت مي پردازند ركهب به فرزندان خود خطاب كرده و مي گويد :از دعـاي  
خير پدر اين شخص بزرگ شما متولد شديد اكنون وي و خاندان وي سر بر نيزه مقابل شما 

دن ايـن صـحنه بـه    توسط لشكريان يزيد قرار گرفته اند.پس از اين گفتگو پسران پس از دي
 ).377همان؛ لشكريان يزيد حمله مي كنند و در اين راه به شهادت مي رسند

  :روايت چهارم
از هندوستان به عربستان رسيد از مردم آن روزگـار   "ركهب راو"گفته مي شود هنگامي 

امـام حسـين عليـه     "پرسيد :عالي مقام  و برترين شخصيت اين منطقه كيست :مردم گفتند :
او خود را به كربال رساند و براي حضرت و خاندان اهل پس از دريافت نام و مقام  "السالم

  بيت فرزاندانش را فدا كرد .
تاريخ نگاران هندي نمي باشد چرا كـه برهمنـان جنگجـوي     يد اما اين روايت مورد تاي

  .دت قبل از رسيدن به عراق در نزديكي بندر الحرا ساكن بوده اند
اسالمي بر اين باورند كه برخي از برهمنان دت در جنگي در ركـاب  برخي از مورخين 

   60:1967. ( ندوي ، سليمان ،حضرت امير المومنين علي عليه السالم  بودند
 پنجم :روايت 

مهـر  "در روايت ديگري آمده است پادشاه ايران يزدگرد سوم سه دختر داشت با نامهاي
ازدواج كـرد   "سمرات چندر گپت "ا شاهزادهدر سرزمين هند با خاندان شاهي گپت ب "بانو

بنـا  .بي بكر در آمـد  ابه عقد محمد ابن  "كيسر بانو "شهر بانو به عقد امام حسين در آمد و.
 نامـه  ن به خاندان سلطنتي مهاراجا چندر گپتيبراين وصلت در روايت آمده است امام حس

آنگاه اي كمك كرد ضتقا اي لشكر يزيد آگاه ساخت وهاي فرستاد و وي را از ظلم و ستم 
به همراه ديگر لشكريان و "ركهب راي  هفت فرزند كاهن برهمن برهمنان حسيني يا همان 

  ).1986:23(قمر الدين ،جنگجويان دت در كنار امام به شهادت رسيدند
گفته مي شود هم اكنون اين نامه محفوظ در ايالت راجهستان در شـهر اودهـي پـور در    

يط خاص و براي افـراد  اداري مي شود  اما رويت اين نامه در شر هگموزه خاندان سلطنتي ن
  2003:111خاص ممكن مي باشد (باقري،سيده صافيه بانو ،

بهوريـا   "لشكري به سر كردگي سپه سـاالر  "راجا چندر گپت "از دريافت اين نامهپس 
ان براي ياري رساندن به امام حسين عليه السالم مـي فرسـتد  در ايـن جنـگ برهمنـ     "دت 

تار ثقفي كوفـه  خ.جنگجويان و لشكريان به كمك مكنند. حسيني از خاندان دت شركت مي
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ف خود در آورده و از قاتلين امام حسين عليه السالم  انتقام مي گيرند . پس از ررا تحت تص
  .آن گروهي به هندوستان باز مي گردند و عده اي در همان عراق سكني مي گزينند

  روايت ششم :
 "بهوريـا دت "بـه رهبـري و سـر كردگـي سـاالر جنـگ        "تپچندر گ"د گفته مي شو

ز را فرستاد . هنگامي كه اين لشكر به كوفه رسيد امام حسين عليه السالم به هلشكر مج500
تار ثقفي در صدد گرفتن انتقام خون ايشان بود به خدرجه رفيع شهادت نايل آمده بودند و م

مده و عليه قاتالن امام آتار خاد شده به كمك ميهمين دليل اين لشكر به همراه هفت برهمن 
  ).113(همان :حسين عليه السالم مي جنگند و پس از آن برخي به هندوستان باز مي گردند

Dair-al-Hindiy/Al Hindiya= indian Quarter:  
  يا :

  دير راهب--- دير ترسا.
نام محلي در سرزمين شام ،كه اسيران اهل بيت از آن گدشتند . در اين سفر ،كه اسرا بـه  
همراه نيرو ها ي يزيدي به شام برده مي شدند ،سرهاي شهدا نيز همراه قافله بود . در يكـي  

بادت مشغول بي در ديري به عهكه را"قنسيرين"از منزلگاههاي راه ،به محلي رسيدند به نام 
بود . نگاه راهب از صومعه به سر مطهر امام حسين عليه السالم افتاد كه نور از آن به آسمان 
مي رفت با ديدن اين صحنه،ده هزار درهم به نگهبانان سر داد و آن سر را آن شب نزد خود 
در صومعه نگه داشت .شب هنگام ،راهب از سر آن مقدس،شگفتيها و كرامـاتي ديـد و بـه    

،احقــاق 172،ص،45بحــار االنــوار ،ج، 60ص، 4ت آنهــا مســلمان شــد .(مناقــب ،ج،بركــ
  )193،ص5،اثبات الهداه،ج،498،ص11الحق،ج،

  به گفته نير تبريزي 
  /:دير ترسا و سر سبط رسول مدني /واي اگر طعنه به قرآن زند انجيل و زبور

بلنـداي مشـرف    اين دير ،هم اكنون در منطقه راه سوريه به لبنان موجود است و بر يك
  .)193- 192(محدثي،جواد،صص به جاده قرار دارد 

عليه  ندر روايت مشهور ديگري اين بار در ميان قزلباشان از دزديده شدن سر امام حسي
السالم توسط يك كشيش ارمني ياد مي شود . تركها هنگامي كه از از ايـن مـاجرا خبـر دار    

كشيش رفتند "مرتضي  "لسالم به خانه آقاشدند ،براي باز پس گرفتن سر امام حسين عليه ا
. او نيز سر هفت پسرش را يكي پس از ديگري به جاي سر امام حسين عليه السالم به آنها 

و پيچيده در پارچه حرير در مكاني پاك و  نتقديم كرده و سر آن حضرت را در ظرفي زري
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ديـك شـده و تـا    ايمن ،پنهان داشت . روزي دختر كشيش براي يافتن عسل به آن ظرف نز
كشيش ديگر چشـم   "مرتضي ". آقا دخواست آن را باز كند پدر از راه رسيد و او را منع كر

مواره مراقب آن بود تا آن كه روزي مشاهده كرد شعله اي از هاز آن ظرف برنمي داشت و 
ر شد . اين كودك ،امام بكر هو ناگاه كودكي در آن محل ظا درون ظرف به آسمان برخاست

امام حسين عليه السالم بود كه در آن لحظه چشم به جهان گشوده بود .تركها از ايـن  فرزند 
و براي كشتن آن كودك به جستجويش پرداختند . همسـر كشـيش تـا    ندواقعه خبر دار شد

سربازان ترك را بر در خانه اش ديد آن نوزاد را به سرعت در ظرفي مسين قرارداده و روي 
پوشانيد . آن ظرف مس بر آتش سوزان نهاده شده بود،اما هيچ ظرف را با پارچه هايي سفيد 

ز ماجرا خبـر دار شـده و در درون   اآسيبي به كودك وارد نشده و حتي هنگامي كه سربازان 
ظرف را جستجو كردند كودك را در آن نيافتند . از آن روز اين كودك در زبان تركي به نام 

  )152م ،ص،به معناي مس مشهور شد (حيدري ،ابراهي"بكر"
دو روايت اخر با روايت هندي در نگه داري سر مقدس ساالر شهيدان در مكان مقدس 

  .توسط كاهن معبد ،  يا كشيش ،راهب ، دير ترسا ،مشترك است
گران تاريخ هند براين باورند كه برهمنـان حسـيني پـس از شـركت جسـتن در       ترواي

 ،گرداسـپور ،سيالكوت،پنجاب،نتقام خون از لشكر يزيديان برخي بـه سـند   اجنگ و گرفتن 
  اهللا آباد و بنارس رفته و در آنجا سكني گزيدند . ،پوشكر ،جهستانار

خانوار در اين شهر ها و بـه خصـوص در ايالـت     250امروزه از نسل برهمنان حسيني 
شـهادت  در ركـاب   دند به بركت شركت جستن در جنگ و قبمبئي زندگي مي كنند و معت

  ست  .مانده ا دوستداران و ياران امام حسين عليه السالم تا كنون نسل آنها پا برجا
برهمنان حسيني  همچون ديگر برهمنان هند به اصول و عقايد دين هندويي پايبند  مـي  

و عزاداري  باشند اما در طول سال در ده روز ماه محرم  با پوشيدن لباس سياه و روزه گرفتن
در ايام ،ب توجه اينجاست كه اين دسته از دوستداران اهل بيت هنود لجا .ول مي شوندشغم

محرم از هر گونه حركت و فكري كه به خوشي و شعف روح وروان منجر شود خودداري 
رنگ سياه در ميان اهل هنود به هيچ عنوان مورد پسـند نيسـت و مكـروه     چهمي كنند . اگر

ـ ه ناست اما در اين ايام به نشا  پوشـيدن سـاري   اماتم از پوشيدن آن دريغ نمي كنند و زنان ب
ل مراسـم  الباس خاص و استفاده نكردن از هرگونه لوازم تزييني و آرايشـي بـه اسـتقب   سياه ،

و بـرا   پودر مقدس سيندوركه  بر فـرق هـر زن متاهـل  هندوسـت    .سوگ و ماتم مي روند 
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ايـام   ناي رسر پاك شود  نيز د ساس اعتقادات خاص تنها با مرگ همسر مي بايست از فرق
  .ن حسيني به احترام خاندان اهل بيت از روي فرق سر پاك مي شودمتوسط زنان بره

برهمنان حسيني در ايام ده روز محرم مرثيه خاصي دارند كه تمام شش روايت تـاريخي  
از منظر تاريخ نگاران هندي را روايت ميكند چارن اصطالح هنـدي اسـت كـه بـه معنـاي      

تعريف خانداني با موسيقي خاص مي پردازد و كبت يا كـوت  نيـز در    است به ده ايخوانن
و –نظـم   –شاعري اطالق مي شود و كبيتا يا كويتا به معنـاي شـعر    شعر و  زبان هندي  به

  .قطعه است 
برهمنان حسيني كبت را با آواز سوز ناك و آهنگ حزن آميزي در مراسم محرم كـه بـه   

انند و آن روز را با تمام وجود ياد مي كننـد و بـه درگـاه شـهيدان     نوعي مرثيه است مي خو
  نسل خود رحمت مي فرستند

ن م    ھ    و  دت 
ن ب  ا Ù    گ   ھ 

ن    ب  ا Ù  
و   آدى  د    
ن ں    ð ر   ردواج 

ن  ب  ا Ù  ð م   د 
ن    دت     را 
ان   س را  دت را  
ن   را   آ ö د  د
و  م      د  ð دى 
ڑ ك   ̄    دت دل   

  õ ھ    ð دت دل   
ان        õ ٹ  

ے̄   ö د د ð    
آ   ð    ðرا  

 ö ل ز   õ  ز õ ت   د 
م  د    ð    دت 
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  ðب    را Ù  
ر ؛ص(    ؛٣۸٠ت؛د

  برهمنان حسيني:  "چارن"،"كبت "ترجمه مرثيه
سوده يوگ از نسل خاندان جهوجها جي يكي سرداران جنگجوي شجاع برهمن پس از 

ني لقـب  گزيند و به مير سدها اقامت در سر زمين عرب به عنوان سلطان عرب سكونت مي
نايل مي شود بنا بر در خواستو دعاي خير برهم آدي پنج تـن   كاهن محراب و معبد هندوان

خود مقرر كرد .وي كه از خانـدان بهـاردواج بـود ودر     از روحانيون را در زمره ياران شفيق
و خانـدان   رفتن انتقام سر مبارك امام حسـين زمره برهمان حسني به شمار مي رفت براي گ

ايشان رهسپار عربستان مي شود.او در ميدان جنگ در برابـر يزيـديان بـزدل همچـون شـير      
و ياري رساندان بـه خانـدان   شجاع بود. اين ساالر و سپهساالر شجاع جنگ هرگز از امداد 

حسين پشت نكرد و از سينه نيزه خورد. او در ابتدا به تنهايي با شـجاعت در ميـدان جنـگ    
جنگيد. دت دل غازي به تنهايي در اين جنگ در كنار مير سدهاني قلعه كوفـه را محاصـره   
 كرد.و در ميدان جنگ پيروز شد او كه در جنگ فرياد مي زد سپاس سپاس خدايا شـكرت: 
اكنون انتقام خون حسين را گرفتم راحب هفت اوالد ذكور خود را براي امام حسين و ااهل 
بيت ايشان فدا كردند و در اين راه به شهادت رسـيدند.پس از ايـن فـداكاري خانـدان دت     
هرگز خاندان حيسني را فراموش نخواهند كرد او پس از پايان جنگ و گرفتن انتقـام خـون   

شست و بندر بين المللي الحرا منطقه سكونت هندوان برهمن ويا حسين بر مسند حكومت ن
همان برهمنان حسيني را ترك گفت و روم ،شام ،غزني،بلخ ،بخارا،قندهار را فتح كـرد و از  
آنجا به سند رسيد و در آخر پنجاب را تحت سلطه خود در آورد و ايـن گونـه برهمنـان و    

ياد آنان را گرامي جاي جاي مناطق ياد شده هنود در  دوستداران اهل بيت غير مسلمان اهل
  .داشتند
  

  گيري نتيجه. 3
به هر تقدير امام حسين عليه السالم مركز وجـود عـالم ،حقيقـت واجـد و بـاطن موجـود       
،شخص سوم مجسم معرفت ،نور حضرت كردگار ،سر اتم الهي ،داراي كمـال اعظـم غيـر    
متناهي ،مركز دايره ازل و ابد متشخص به الف احد آغاز ، كتـاب ناسـوت شـهادت، .والـي     

و مĤت مرتبه احديت ،حقيقت كليه موجـود بهـر   واليت ملكوت سيادت ،.مظهر مطلق ذات 
كثرت ،. صدر نشين محفل احديت، .كهف امامت ،.صـاحب عالمـت ،نگهبـان ديـن،وارث     
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مختصات، حضرت سيد المر سلين ، باال تر از رفعت افالك و بيرون از عالم زمان و خـارج  
د ،حاصـل  از فضاي مكان، ،چشم بيناي حقيقت هستي را انسان ،لغز و معمـاي عـالم ايجـا   

مضمون نشاه ابداع ،ذوق بخشنده اذواق ،به شـوق آورنـده اشـواق،مطلب احبـاب ،مقصـد      
حماسه كربال را  واقعيتـي  "عشاق،منزه از هرگونه نقص و شين حسين بن علي عليه السالم

اسطوره اي و اسطوره اي واقعي ساخت اري  اين واقعه در سرزمين اساطير ،سرزمين هنـد  
ميان باالترين و خاص ترين سيستم طبقاتي برهمنان حسيني زنـده   همچون ديگر اساطير در

و ماندگار است جايي بس شگرف است كه در كنار پايبندي به شعائر مـذهبي برهمنـان يـا    
علي ادركني يا حسين   مرده باد يزيدو زنده باد حسين را پس از پايـان مراسـم خـاص در    

از عربي نمي دانند نيز همراه بزرگان خود معبد خانگي تكرار مي كنند  كوچكتر ها كه لفظي 
در معبد خانگي  زمزمه مي كنند نويسنده به وضوح مشاهده مي كند كـه بزرگـان برهمنـان    
حسيني براين باورند كه حتي به سگ نيز يزيد خطاب نكنيد چـرا كـه  منحـوس تـرين  و     

بك و كم وزن مي منفورترين واژگان در مقابل ظلم هاي آشكار و پنهان اين  ملعون بسيار س
باشند  در يكي از مجالس عزاداري امام حسين عليـه السـالم يكـي از شـاعران اهـل هنـود       

  برهمن حسيني شعري اين گونه  سرود : 
ا    پ    ح  د  ð /    ال ö    Š ہ  
ي زمين اسـت و حـق   يعني همانگونه كه آفتاب و آب و هوا متعلق به همه انسانهاي رو

  طبيعي هر فرد است 
عرب حضرت امام حسين  عليه السالم و  كربال نيز حق طبيعـي دوسـتداران  اهـل     هشا

  حسيني است 
  و در جايي ديگر مي گويد :

ہ    ا و  دت  Ù   
ال    ö  ر   

در معبد در زمان خاصـي شـروع و   يعني عبادت  در  هر عبادتگاهي چه در مسجد چه 
پايان مي پذيرد اما كربال تنها عبادتي است كه بي وقفه به زمان و مكان مـرز محـدود نمـي    

  شود .كربال  عبادتگاه وعبادت شب زنده داران و دوستداران اهل بيت  جاودان است .
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  نامه كتاب
تهـران ، مجتمـع    "بيـات عاشـورايي  حسين بن علي عليه السالم امام شهدا اد"1388محمد زاده ،مرضيه،

  فرهنگي عاشورا.:
علـي  _قـم ،مترجمـان    "تراژدي كربال مطالعه جامعـه شـناختي گفتمـان شـيعه     "1380حيدري ابراهيم 

  معموري ،محمد جواد معموري )موسسه دار الكتاب اال اسالمي .
  682متري مصالي قدس شماره 20قم "فرهنگ عاشورا "1385محدثي ،جواد،

،نشـر  "تخفه العالم و ذيل التحفه حيدر آبـاد هندوسـتان .  "هجري 1241شوشتري ،ميرعبد اللطيف خان ،
  طبع 

  قم ،نشر مجمع ذخاير اسالمي  "منتخب نغمه خداوندي گيتا"1393اعظم لطفي ،فرزانه ،
  ،اوپانيشاد (سر اكبر) ،تهران   ،انتشارات علمي 1381جاللي ناييني،

õ ؛ ò ہ ؛٢٠٠٣ى؛ ؤں   "  ووں اور ان  د  ð م  ا      "ا
۔ م    اòالح؛

ر؛ ؛ ""  د٢٠١٣ت ؛د   õالم ا آ م ð  ا ت ا ادارى  Ù"ى ا  ـ ن ا و
ز؛ ڈ     زا

ادارى؛؛"ى ؛ر Ù اور   öرو١٩٠٩؛ "د   ؛ د ؛ اردو 
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