بررسی و تحلیل فلسفه عاشورا
در میان برهمنان حسینی هندوستان
دکتر فرزانه اعظم لطفی
(تاریخ دریافت95/3/23

چکیده

مت ی دتش ی راا گ ی
ی

ر ا رامیتی

کی ا کع ی

تاریخ پذیرش)95/5/26

 رییتمهاب ی ا م ییهمتنتت رط ی تییتر ا ی .

کیتنی ا ری می نت ی  دصی ناایی  ی ا رااز

مییاپ یید  جی ابای ی پ ییمراپییاازرییزارات ییت 

ر ر ایاز

کتک ردگ زکتتخت

 اراتار ب

خ پت



مییا رد ی  .ر ز ییتر ختن ی اتاب ییه تت ی رجع ی   ی ررا رر ز
دتش را ت رر ن تتکتتح دای  ا و  تن

 ترام عی  تزن .

ای په رمک ب ر ا تحه ده متن تر که یه دتشی را رم یتت

رد ی ی ات ب رمدی ییتت

رد

رکخمری ییت مخ هی یید

ی ی دامی ییاپ ی ی از .

تتد ا خ راب رمدتت

«چ ییترت»رااز

ی ی  اراتار ب ی ی م ییا اندی ی  .ن ییتتکی ی شی ی بی ی ت

م یز  خ بی ت

م ا مدتش رارا ر

اد کتمدت

کلیاوه ها 
رارب،ر ا

ماردد  «ریی » 
داخطتب 

می 

پاازر

ر

ی

ما رد  .
خت اا ام  

ا میتت ارنی .ایی  ی



مارددی  تیت8رب یر
مت  غتز 

داب رم ،ره شید اری رد ر ا ی ،راردیب یت

 ی ت ت،ش و تترد ،م ی ری ،چترت .

 .1استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ()farzaneh_azamlotfi@yahoo. com

1

مقدمه
تاکنون درباره تصنیف کربال چته بستیار عالمتان و عاشتقان اهلبیتت

در سراستر ایتن

کتره ختتاکی ،خامتته فرستتایی کتته نکردهانتتد و چتته بستیار کتته بتتا فرهنتتگ عاشتتورا زیستتته و رشتتد
کرده و برای آن جان باختهاند .به قول صائب تبریزی:
دربند آن مباش که مضمون نمانده است
یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت
دوستداران و شیعیان امام حسین از آغاز تولد کام نوزاد را با آ فرات و تربت سید

الشهدا متبرک میکنند و هنگتام رختت بتر بستتن از دنیتای دون ،تربتت کتربال را همتراه مترده

متتیگذارنتتد .آنتتان از فاصتتله والدت تتتا متتر  ،ایتتن عشتتق مقتتدس را بتتا شتتیر وارد جتتان کتتودک
میکنند ،اما عشق به اهلبیت و ساالر شهیدان زمان و مکان و مرز نمتیشناستد و جاودانته
میماند .گاهی آن قدر این عشق ریشه میدواند که حتتی بته قلتب و رو و روان و اد غیتر

مستتلمانان برهمنتتان حستتینی در هندوستتتان نیتتز رستتوخ متتیکنتتد .برهمنتتان حستتینی از نتتادر
افتتراد غیتتر مستتلمان و از بتتاالترین طبقتته اجتمتتاعی بتتر استتاس سیستتتم طبقتتاتی هندوستتتان
هستتتند کتته عاشتتقانه بتته واقعتته کتتربال و بتته ستتاالر شتتهیدان حضتترت امتتام حستتین

وفتتادرار

ماندانتتد .در ایتتن پتتژوهش رهیافتتت اندیشتتههای تشتتیع در میتتان هنتتدوان و ارادت برهمنتتان
حسینی به تفصیل بررسی و تحلیل خواهد شد.

منشاء و مبداء برگزاری عزاداری در میان هندوان به عصر دولتهتای شتیعی در جنتو
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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هنتتد بتتاز متتیگتتردد( .موستتوی ،رشتتید )51 :برختتی از هنتتدوان بتته و یتتژه مراتهتتای متعصتتب
اه تتل هن تتد نی تتز ع تتزاداری را ب تته س تتبک و س تتیاق خ تتود انجتتام م تتیدادهانتتد ،گتتاهی همچ تتون
َ
روایتتت فرهنگتتی ختتاد ختتود ،بتته ستتوی َعلتتم عتتزاداری شتتمع ،عتتود و گلهتتای مقتتدس ن تتار
متتیکردنتتد و در پایتتان مر استتم نیتتز لتتوازم عتتزاداری را بتته شتتیوه متتذهبی ختتود بتته رودخانتتههای
مقتدس تقتتدیم متتیکردنتتد .گفتتته متتیشتتود اگرچتته اک تتر مراستتم متتذهبی هنتتدوان بتتا ستتاز ،آواز و
ً
گاهی رقص در مقابل الهههای خود همتراه استت ،امتا در ایتن روز کتامال بته رنتگ متاتم و عتزا
برگ تتزار م تتیش تتود .در س تتال  1809م تتیالدی روز مح تترم ب تتا بمر ت تتر ین جش تتن ش تتادی و س تترور
هندوستان هولی همزمان و تالقتی گردیتد ،امتا ایتن روز بته حرمتت ستاالر شتهیدان و بته پتاس
ارادت خاد به سادگی برگزار شد.

عبد اللطیف شوشتری سفرنامه نویس ایرانی مشاهدات خود را در کتا « تحفه العتالم
و ذیتتل التحفتته» کتته پتتس از بازگشتتت ستتفر هنتتد در ستتال 1216هجتتری بتته نگتتارش در آورده
استتت ،در بتتاره عتتزاداری هنتتدوان در شتتهر ویجتتی نگتتر متتینویستتد « :عجیتتب استتت کتته در آن
شهر با این حاالت که بویی از مسلمانی و بانگ محمدی نیستت ،اعتاظم و متمتولین هنتود
تعمیهخانههای عالی به تکلف دارند .بعد از دیدن هالل متاه عتزا ،همگتی رختت ستوگواری
پوشند و ترک لذات کنند و بسیاریاند که بالمره از طعام و شرا  ،کف نفتس نماینتد ،کته
در تمام عشره چیزی از گلوی ایشتان بته ز یتر نترود .شتبهتا و روزهتا بته ز بتان هنتدی و فارستی
مرثیه خوانی و سینه زنی کنند و هرکس به قدر وسع در اطعام فقرا و مساکین کوشد و در هر
کوچه و بازار آ های گالبی سبیل کنند و شبیه به ضرای مقدسه از چو

یا کاغتذ ستازند

و نتتزد آن بتته ستتجده رونتتد و برختتاک غلتنتتد و طلتتب مطالتتب نماینتتد .بعتتد از انقضتتای ایتتام
عاش تتورا آن هتتتا را در رودخان تته غتتترق کنن تتد یتتتا در ج تتایی دفتتتن کنن تتد و آن را کتتتربال گوینتتتد»
(شوشتری ،میر عبد اللطیف خان.)359 :
تا عصر حاضر به همین منوال برگزار میشود .بنارس به کعبته هنتدوان و شتهر الهته شتنکر یتا
همان شیو جی معروف است و حدود 2در صتد مستلمان در ایتن منطقته یافتت متیشتود ،در
ایتتن محتتل هرستتاله گتتروه اهتتل هنتتود و مستتلمانان در کنتتار «درگتتاه فتتاطمین» کتته مقبتتره حتتمین
الهیجی شتاعر پتر آوازه ایرانتی قترن دوازدهتم ستبک هنتدی استت ،مراستم عاشتورا را بتا آدا
خاصی انجام میدهند .حمین الهیجتی بته متدت  40ستال در شتهر معابتد و کعبته هنتدوان
در بنارس سکنی گمید .وی درباره بنارس میگوید:
از بنتتارس نتتروم معبتتد عتتام استتت اینجتتا

هر برهمن پسر لچه من و رام است اینجتا

حتمین درگتاه فتتاطمین را از در بتار شتاه بتته پتاس آمتتوختن ز بتان فارستی بتته شتاهزاده« چیتتت

سینک» پسر پادشاه وقت «راجا بلونت رای» بته عنتوان انعتام دریافتت نمتوده بتود .ازآن زمتان
تاکنون « درگاه فاطمین» مرکتز برگتزاری مراستم عاشتورا و بر پتایی بتیش از  300دستته عتزاداری
آیینهتت تتای عاشت ت تتورایی در میتت تتان مست ت تتلمانان و دوستت تتتداران اهلبیتت تتت غیتت تتر مستت تتلمان
(هنود)برهمنان حسینی در هندوستان است.
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گفتنی است که اینگونه آیین عزاداری در میان هندوان بته خصتود برهمنتان حستینی
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نظام طبقاتی برهمنان
باارانمن  :)Brahmanایتتن کلمتته در اصتتل؛ یعنتتی ،حقیقتتت یتتا قتتدرت آفتترینشگتتر کتته در
بطن سرودههای ودایی و بعدها در مراسم قربانی هنگام خواندن ایتن سترودها وجتود داشتته
استت ،در زمتتان اوپانیشتتادهای ابتتدایی ،ایتتن کلمتته را بتترای نشتان دادن حقیقتتت بتتیطتترف
کیهانی یا همان حقیقت محض به کار میبردند( .اعظم لطفی ،فرزانه.)153 :
برنمن  :)Brahminمتخصتص آیتین مر بتو بته بتراهمن .کستی کته سترودههتای ودایتی را
از بتتر استتت و هتتدایت کننتتده مراستتم قربتتانی استتت .طبقتته روحتتانی البتتته بتترهمن را بتتراهمن و
براهمنه هم گفتهاند .یکی از چهار ذات هندو یا اولین طبقه از طبقات هنتدو .هتر برهمنتی
ناچتار نیستت کته حتمتا در ستلک روحتانیون درآیتتد ولتی هتر روحتانی ضترورت دارد جتمو ایتتن
طبقتته باشتتد .ایتتن طبقتته ستترور و یتتا رئتتیس کلیتته مخلوقتتات استتت و از هتتر تعرضتتی مصتتون و
مستحق همه گونه احترام است.
برانمن ااهنا  :)Brahmanehaمت تتونی مر ب تتو ب تته ب تتراهمن اس تتت ک تته در آن نح تتوه انج تتام
قربانیهای ودایی توضی داده شده است.

برنمااا  :)Brahmaختتدای هنتتدو ،متترتبص بتتا آفتترینش .برهمتا بتته صتتورت شتتخص ختتالق و

اولین خدایان سه گانه ،برهما ظاهرا هین وقت مورد پرستش همگان نبوده است .هر چنتد
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در هندوستان هنوز دو معبد به نام اوست .در همه جا حاضر و بر همه مستلص و بتینهایتت

اوپانیشاد برهما را به جبرییل تعبیر کرده است (جاللی نایینی ،محمد رضا .)507:
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است « از سر پورشه(انسان)» برهمن ،از بازوانش «کشتریه» (طبقه جنگ آوران یتا نظامیتان)

و در همه اشیا از جاندار و بیجان ،از باالترین خدا گرفته تا پستتتترین موجتودات موجتود

اس تتت .ای تتن رو اعل تتی ه تتین گون تته پرس تتتش نم تتیخواه تتد و گ تتاهی ب تته ن تتام «ک تتال ه تتنس»

) ( kala- Hansخوانده میشتود .دارا شتکوه فرزنتد شتاه جهتان در کتتا ستر اکبتر و یتا همتان
یکی از مستندات نظام طبقاتی در کتا مقدس «ریگ ودا» در بخش  ،10آیت  90آمده

از پاهتتایش «وشتتایا» (طبقتته پیشتتهوران یتتا بازار یتتان و از کتتف پتتایش«شتتودره» (طبقتته ختتدمت
کاران یا کارگران) به وجود آمدند .در کتا منو سمرتی یا همان فقه هندوئیزم بخش  1آیتت
 93نیز آمده است:چون برهمن ،نخستین انسان است و از آن جتایی کته دارنتده وداهاستت

پس حق اوست که اربا

َ
جهان باشد.

در هندوستتتان ستترزمین هفتتتادو دوملتتت برهمنتتان بتته عنتتوان متولیتتان دیتتن و مجتهتتدان
دینتتی ،برتتترین طبقتته و دارای بتتاالترین امتیتتازات اجتماعیانتتد .در بختتش  1آیتتت « 100منتتو
ستتمرتی» گفتتته شتتده استتت« :هتتر چتته در ایتتن جهتتان استتت ملتتک بتترهمن استتت و بتترهمن بتته
دلیل اصالت ذاتی که دارد شایسته داشتن این همه استت ،برهمنتان ،برگم یتدگان و واستطه
فیض خدا بر خلقاند و هین گناهی در روی زمتین بتدتر از کشتتن یتک بترهمن نیستت (منتو
سمرتی بخش  ،8آیت .)380

برهمنان حسینی و سیر طبقات اجتماعی آنان
یکی از طبقات ضمنی برهمنان «موهیال» نام دارد که پیوند نسلی خود را به شش عتالم
بمر نسبت میدهد :از«بهاردواج»دت و وید ،از «بهارگو» چهبر از «پراشر» بالی ،از«کشیپ»
موهان یا موهن ،از«وششت » الو و از «کوشیل» بهیم وال.

بنابراین از طبقه اعلی برهمن موهیال  7طبقه ضمنی :دت ،وید ،چهبتر ،بتالی ،موهتان،

ستر دینتزل ایببستتون متورخ غر بتی در کتتا

Glossary of Tribes and Castes of the

 Panjab and North Western Provincesبه ذکر برهمنانی پرداخته است به نتام برهمنتان
حسینی .این طبقته از برهمنتان بته طتور استت نا جنتگجتو و شتجاد هستتند و برختی بته کتار
زراعت نیز مشتغولند .بنتا بتر مستتندات کتتب هنتدی و اردو اکنتون بته روایتاتی از ایتن گتروه و
ارتبا آن با واقعه کربال میپردازیم.

روایت نخست
گفتتته متتیشتتود پتتس از حماستته بتتمر رزمتتی مهابهتتارت فرزنتتد آچار یتته کتته اشتتوا تهمتتا نتتام
داشتتت ،از هندوستتتان بتته ستتوی عتتراق مهتتاجرت متتیکنتتد .در نزدیکتتی بصتتره در کنتتار بنتتدر
بینالمللتی «الحترا» بستیاری از هنتدوان هندوستتان قبتل از ورود استالم بته قصتد تجتارت در
این منطقه سکنی گمینند.
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الو و بهیم وال به وجود آمده است.
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روایت دوم
از میتتان طبقتتات ضتتمنی برهمنتتان طبقته « دت» بتتا مختتتار قاستتم ثقفتتی بتته منظتتور انتقتتام
گترفتن ختون امتام حستین

در جنتگ شترکت متتیجوینتد و بته شتهادت متیرستند .بته ایتتن

گروه برهمنان حسینی میگویند.

روایت سوم
برختتی از متتورخین بتتر ایتتن باورنتتد کتته استتکندر مقتتدونی زمتتان بازگشتتت از هندوستتتان،
عالمتتان و کاهنتتان برهمنتتی را بتتا ختتود بتته یونتتان بتترده استتت و در مستتیر راه استتکندر از دنیتتا
متتیرود .بنتتابراین برهمنتتان هنتتد بتته جتتای عمیمتتت بتته یونتتان بتته عتتراق بازگشتتته و در آن جتتا
اقامت میگمینند .از بمرگان ایتن برهمنتان شخصتیتی بته نتام رکهتب راو استت کته در تتاریخ
عر

رحب نامیده میشود.
در ز ب تتان عر ب تتی رح تتب ب تته معن تتای ش تتکیبا و پرت تتوان و م تترد دس تتت و دلب تتاز تعبی تتر ش تتده

است و به « میر سدهانی» نیز معتروف استت .وی از دعتای خیتر حضترت امیتر المتؤمنین
صاحب هفت اوالد ذکور میشود که بتین متورخین استالمی نتام آنتان مختلتف استت برختی
نام آنان را:
ساہو رائے /ہرجسرائے /رائے پون /شیر رائے /رام سنگھ  /ھرا/دہداو
سال اول،شماره ،3پاییز 1395

ساہس/ہرجس رائے /شیر کھان  /رام سنگھ/رائے پون  /دہداو/گهرا
ساہس رائے/ہرجس رائے/شیر رائے۔ /رام سنگھ /ھرا  /پورن /دہواو/
و در برخی از مرثیههای اهل هنود که به چارن معروف است ،نام هفت شتهید برهمنتان
حسینی این گونه امده است:
نند /جی /ساہس رائے /ہریش رائے /شیر رائے /پونیہ  /و دھارو -
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گفته میشود برهمنان« دت » یا همان برهمنان حسینی هنگام بازگشت از عربستتان بته
هندوستتان بتا ختود «حستین پتوتهی» کته در ز بتان سنستکریت و هنتدی« کتتا

حستین» نتتام

دارد بتته همتتراه داشتتتهاند .ایتتن کتتتا مملتتو از وقتتایع ایتتن طبقتته در مراثتتی برهمنتتان حستتینی
است که اکنون اثری از آن یافت نمیشود.

روایت چهارم
بنتتابر ایتتن روایتتت رکهتتب رای کتتاهن معبتتدی بتتود کتته از دعتتای خیتتر حضتترت علتتی
صتتاحب هفتتت اوالد ذکتتور متتیشتتود .لشتتکر یم یتتدیان ستترهای مبتتارک اهلبیتتت را نیتتزه کتترده
بودند ،هنگام بازگشت از جنگ در نزدیکی معبد رکهب بته استتراحت متیپردازنتد ،رکهتب
به فرزندان خود خطا

کترده و متیگو یتد :از دعتای خیتر پتدر ایتن شتخص بتمر شتما متولتد

شتتدید ،اکنتتون وی و خانتتدان وی ستتر بتتر نیتتزه مقاب تتل شتتما بتته وستتیله لشتتکریان یم یتتد قتترار
گرفتهاند .پس از این گفتگو پسران رکهب رای با دیدن این صحنه به لشتکریان یم یتد حملته
میکنند و در این راه به شهادت میرسند.

روایت پنجم
گفتتته متتیشتتود « رکهتتب راو» از هندوستتتان بتته عربستتتان رستتید .از متتردم آن روزگتتار پرستتید
عالی مقام و برترین شخصیت این منطقه کیستت؟ متردم گفتنتد « :امتام حستین

» .پتس

از دریاف تتت ن تتام و مق تتام او خ تتود را ب تته ک تتربال رس تتاند و ب تترای حض تترت و خان تتدان اهلبی تتت
اما این روایت مورد تایید تاریخ نگاران هندی نیست ،چترا کته برهمنتان جنگجتوی دت
قبل از رسیدن به عراق در نزدیکی بندر الحترا ستاکن بودهانتد .برختی از متورخین استالمی بتر
این باورند که برهمنان دت در جنگی در رکا

حضرت امیر المؤمنین علی

بودند.

روایت ششم
در روایت دیگری آمده است ،پادشاه ایران یزدگرد ستوم سته دختتر داشتت « .مهتر بتانو» در
سرزمین هند با خاندان شاهی گپت با شاهزاده « سمرات چندر گپت» ازدواج کترد « .شتهر
بانو» به عقتد امتام حستین

در آمتد و « کیستر بتانو» بته عقتد محمتد ابتن ابتی بکتر در آمتد .در

روایتتت آمتتده استتت براستتاس ایتتن وصتتلت ،امتتام حستتین

بتته خانتتدان ستتلطنتی مهاراجتتا

چندرگپت نامهای فرستاد و وی را از ظلم و ستتمهای لشتکر یم یتد آ گتاه ستاخت و تقاضتای
کمک کرد .آن گاه برهمنان حسینی یا همان هفت فرزند کاهن بترهمن رکهتب رای بتا دیگتر
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فرزاندانش را فدا کرد.
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لشکریان و جنگجویان دت در کنار امام به شهادت رسیدند.
برختی بتتر ایتتن باورنتتد هتم اکنتتون ایتتن نامتته محفتو استتت و در ایالتتت راجهستتتان در شتتهر
اودهتتی پتتور در متتوزه خانتتدان ستتلطنتی نگتته داری متتیشتتود ،امتتا رؤ یتتت ایتتن نامتته در شتترایص
خاد و برای افراد خاد ممکن است(باقری ،سیده صافیه بانو.)111-113 :

پ تتس از دریافتتتت ایتتتن نامتتته« راج تتا چنتتتدر گپتتتت» لشتتتکری ب تته فرمانتتتدهی ستتتپه ستتتاالر

«بهور یتتا دت» بتترای یتتاری رستتاندن بتته امتتام حستتین

متتیفرستتتد ،در ایتتن جنتتگ برهمنتتان

حسینی از خاندان دت شرکت میکنند ،جنگجو یتان و لشتکریان بته کمتک مختتار ثقفتی
انتقتام متیگیرنتد .پتس از آن

کوفه را به تصرف ختود در متیآورنتد و از قتاتلین امتام حستین
ّ
گروه تی بتته هندوستتتان بتتاز متتیگردنتتد و عتتدهای در همتتان عتتراق ستتکنی متتیگمیننتتد(نات،
دهرمیندر.)379 :

روایت هفتم
روایت شده است «چندر گپت» به رهبری ساالر جنتگ «بهور یتا دت» 500لشتکر مجهتز را
فرستاد .هنگامی که این لشکر به کوفه رسید ،امام حسین

به درجه رفیع شتهادت نایتل

آمده بودند و مختار ثقفی در صدد گرفتن انتقام خون ایشان بود .به همین دلیل ایتن لشتکر
بتته همتتراه هفتتت بتترهمن یتتاد شتتده بتته کمتتک مختتتار آمتتده و علیتته قتتاتالن امتتام حستتین
سال اول،شماره ،3پاییز 1395
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می جنگند و پس از آن برخی به هندوستان باز میگردند.

دیر ترسا -دیر راهب()Dair-al-Hindiy/Al Hindiya= indian Quarter
نتام محلتتی در ستترزمین شتتام ،کتته استتیران اهلبیتتت

از آن گذشتتتند .در ایتتن ستتفر کتته

اسرا با نیروهای یمیدی به شام برده میشدند ،سرهای شهدا نیز همراه قافله بتود .در یکتی از
منزلگاههای راه ،به دیری رستیدند بته نتام « قنستیرین» کته راهبتی در آن بته عبتادت مشتغول
بتتود .نگتتاه راهتتب از صتتومعه بتته ستتر مطهتتر امتتام حستتین

افتتتاد کتته نتتور از آن بتته آستتمان

متیرفتت ،بتا دیتتدن ایتن صتحنه ،ده هتتزار درهتم بته نگهبانتان ستتر داد و آن ستر را آن شتب نتتزد
خود در صومعه نگته داشتت .شتب هنگتام ،راهتب از ستر آن مقتدس ،شتگفتیها و کرامتاتی

دید و به برکت آنها مسلمان شد( .مناقب ،ج4:60؛ بحار االنوار ،ج45:17؛ احقاق الحتق،
ج498 :11؛ اثبات الهداه ،ج)5:193
در این زمینه نیر تبریزی چنین سروده است:
دیت تتر ترست تتا و ست تتر ست تتبص رست تتول مت تتدنی

وای اگر طعنه به قرآن زنتد انجیتل و ز بتور

این دیر ،هم اکنون در منطقه راه سوریه به لبنان موجود است و بر یک بلندای مشرف بته
جاده قرار دارد( .محدثی ،جواد.)192-193 :
در روایت مشهور دیگری این بار در میان قزلباشان از دزدیتده شتدن ستر امتام حستین
به وسیله یک کشیش ارمنی یاد میشود .ترکها هنگتامی کته از ایتن متاجرا خبتردار شتدند،
برای باز پس گرفتن سر امام حسین

به خانه آقای کشیش رفتند .او نیز سر هفتت پسترش

را یکی پس از دیگری به جای سر امام حستین

بته آنهتا تقتدیم کترد و ستر آن حضترت را در

ظرفتتی زر یتتن و پیچیتتده در پارچتته حر یتتر در مکتتانی پتتاک و ایمتتن پنهتتان داشتتت .روزی دختتتر
کشیش برای یافتن عسل به آن ظرف نزدیک شد و خواست آن را باز کند .پدر از راه رسید و
او را منع کرد .آقای کشیش دیگر چشم از آن ظرف برنمی داشت و همتواره مراقتب آن بتود تتا
محتل ظتاهر شتد .ایتن کتودک امتام بکتر فرزنتتد امتام حستین

بتود کته در آن لحظته چشتم بتته

جهان گشوده بود.
ترکه ت تتا از ای ت تتن واقع ت تته خب ت تتردار ش ت تتدند و ب ت تترای کش ت تتتن آن ک ت تتودک ب ت تته جس ت تتتجویش
پرداختنتتد .همستتر کشتتیش تتتا ستتربازان تتترک را بتتر در خانتتهاش دیتتد آن نتتوزاد را بتته ستترعت
در ظرف تتی مس تتی ق تترارداد و روی ظ تترف را ب تتا پارچ تتهه تتایی س تتفید پوش تتاند .آن ظ تترف مس تتی
بتتر آتتتش ستتوزان نهتتاده شتتده بتتود ،امتتا هتتین آستتیبی بتته کتتودک وارد نشتتده و حتتتی هنگتتامی
که سربازان از ماجرا خبردار شتدند و درون ظترف را جستتجو کردنتد کتودک را در آن نیافتنتد.
از آن روز ایتتن کتتودک در ز بتتان ترکتتی بتته نتتام « بکتتر» بتته معنتتای متتس مشتتهور شتتد (حیتتدری،
ابراهیم.)152 :
دو روایت آخر با روایت هندی در نگه داری سر مقدس ساالر شتهیدان در مکتان مقتدس
به وسیله کاهن معبد ،یا کشیش ،راهب و دیر ترسا مشترک است.
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آن که روزی مشاهده کرد شعلهای از درون ظرف به آسمان برخاستت و نا گتاه کتودکی در آن
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روایتتتگتتران تتتاریخ هنتتد بتتراین باورنتتد کتته برهمنتتان حستتینی پتتس از شتترکت در جنتتگ و
گت تترفتن انتقت تتام خت تتون از لشت تتکر یم یت تتد برخت تتی بت تته ست تتند ،پنجتتتا  ،ستتتیالکوت ،گرداستتتپور،
راجهس تتتان ،پوش تتکر ،اهلل آب تتاد و بن تتارس رفتن تتد و در آنج تتا ستتکنی گمیدنتتد .امتتروز از نستتل
برهمنان حسینی  250خانوار در این شهرها و به خصود در ایالت بمبئی زندگی میکنند
و معتقدن تتد ب تته برک تتت ش تترکت در جن تتگ و ش تتهادت در رکتتا دوس تتتداران و ی تتاران ام تتام
حسین

تاکنون نسل آنها پا برجا مانده است.

برهمنان حسینی همچون دیگر برهمنان هند بته اصتول و عقایتد دیتن هنتدویی پتایبنتد
هستتتند ،امتتا در طتتول ستتال در ده روز متتاه محتترم بتتا پوشتتیدن لبتتاس ستتیاه و روزه گتترفتن بتته
عتتزاداری مشتتغول متتیشتتوند .جالتتب توجتته استتت کتته ایتتن دستتته از دوستتتداران اهلبیتتت
هنود ،در ایام محرم از هرگونه حرکت و فکری که به خوشی و شتعف رو و روان منجتر شتود
خودداری میکنند .اگرچه رنگ سیاه در میان اهل هنود به هین عنتوان متورد پستند نیستت
و مکتتروه استتت ،امتتا در ایتتن ایتتام بتته نشتتانه متتاتم از پوشتتیدن آن در یتتغ نمتتیکننتتد و زنتتان بتتا
پوشیدن ساری سیاه ،لبتاس ختاد و استتفاده نکتردن از هرگونته لتوازم تمیینتی و آرایشتی بته
استقبال مراسم سو و ماتم میروند.
پودر مقدس سیندور که بر فرق هر زن متأهتل هندوستت و بتر استاس اعتقتادات ختاد،
تنها با مر همسر باید از فرق ستر پتاک شتود در ایتن ایتام بته وستیله زنتان بترهمن حستینی بته
سال اول،شماره ،3پاییز 1395

احترام خاندان اهلبیت از روی فرق سر پاک میشود.
برهمنان حسینی در ایام ده روز محرم مرثیه خاصی دارند که تمام شش روایتت تتاریخی
از منظ تتر تتتتاریخ نگ تتاران هنتتتدی را روای تتت متتتیکن تتد .چتتتارن اص تتطال هنتتتدی ب تته معنتتتای
خوانندهای است که به تعریف خاندانی با موستیقی ختاد متیپتردازد و کبتت یتا کتوت نیتز
در ز بتتان هنتتدی بتته شتتعر و شتتاعری اطتتالق متتیشتتود و کبیتتتا یتتا کویتتتا بتته معنتتای شتتعر ،نظتتم و
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قطعه است.
برهمنان حسینی کبت را با آواز سوزناک و آهنگ حزنآمیزی در مراستم محترم بته عنتوان
نوعی مرثیه می خوانند و آن روز را با تمام وجود یتاد متیکننتد و بته درگتاه شتهیدان نستل ختود
رحمت میفرستند:

ست تتدھ جھوجھا کے ونت تتش مت تتیں دت نت تتام ست تتلطان
ست تتدھ یت تتو ج ت تتو بیت تتر جت تتی عت تتر
عت ت ت تر

کیت تتو است تتتھان

کی ت ت تتو اس ت ت تتتھان می ت ت تتر س ت ت تتدھان ت ت تتی بولی ت ت تتو
پ ت ت تتنن پ ت ت تتروہت ہئے ب ت ت تترہم آدی جانک ت ت تتا دہی ت ت تتو

ہاردواج جورش ت ت ت تتی ج ت ت ت تتن ک ت ت ت تتی یہاں س ت ت ت تتنتان
سر دیجئیے نام حستین کے عتر

کیتو استتھان

ست تتدھو دت کے ننت تتد جت تتی ست تتاہس رائے پرمت تتان
ہرس رائے ج ت ت تتو دت راکھی ت ت تتن ٹی ت ت تتک می ت ت تتدان
رائے پت تتن پ ت تتینہ آتم ت تتی ک ت تترین دی ت تتش ج ت تتو دہی ت تتان
مت تتدد کت تتی حست تتین دی قت تتدم پت تتینھےےےے نہ پت تتاوئیں
لڑی تتو دت دل کھی تتت ج تتی ت تتین ل تتوک ش تتاکاڑہی تتو
چڑھیتتتو دت دل گت تتا جتتتی ڑھ کتتتوفہ جتتتا لڑیتتتو
ب ت تتدلہ لی ت تتا حس ت تتین دھنت تتیہ دھن ت تتیہکت تترے لوک ت تتائی
راحت ت ت تتب کت ت ت تتی جوجت ت ت تتد نست ت ت تتل حست ت ت تتین جت ت ت تتوآئی
دی ت ے ستتات فرزنتتد ھئتتی فرزنتتد ھی قبتتول کمتتائی
ج تتو حس تتین ک تتی ج تتد ہےےے دت ن تتام س تتب دھی تتائیو
عت تتر

شہر کے بت تتین راحت تتب تخت تتت

ٹےےےے ائیت تتو

(نات ،دهرمیندر)380:

ترجمه مرثیه کبت ،چارن برهمنان حسینی
سوده یو از نسل خاندان جهوجهتا جتی یکتی از سترداران جنتگجتوی شتجاد بترهمن،

پس از اقامتت در سترزمین عتر

سدهانی کاهن محرا

بته عنتوان ستلطان عتر ستکونت متیگمینتد و بته لقتب میتر

و معبد هندوان نایل میشود ،بنا بر در خواست و دعای خیتر بترهم

آدی پنی تن از روحانیون را در زمره یاران شفیق خود مقرر کترد .وی کته از خانتدان بهتاردواج
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ب ت تتیے ھی ت تتر ک ت تتو پ ت تتوٹ ف ت تتت می ت تتدان ج ت تتو پ ت تتائی

123

بتتود و در زم تتره برهمتتان حس تتینی بتته ش تتمار متتیرف تتت بتترای گتترفتن انتقتتام ستتر مبتتارک امتتام

حسین

و خاندان ایشان رهسپار عربستان میشود .او در میتدان جنتگ در برابتر یم یتدیان

بزدل همچتون شتیر شتجاد بتود .ایتن ستاالر و سپهستاالر شتجاد جنتگ هرگتز از امتداد و یتاری
رساندن به خاندان حسین

ابا و پشت نکرد و از سینه نیزه خورد.

او در ابتدا به تنهایی با شجاعت در میتدان جنتگ جنگیتد .دت دل غتازی بته تنهتایی

در ایتتن جنتتگ در کنتتار میتتر ستتدهانی قلعتته کوفتته را محاصتتره کتترد و در میتتدان جنتتگ پیتتروز
شتتد ،او کتته در جنتتگ فر یتتاد متتیزد :ستتپاس ختتدایا شتتکرت! اکنتتون انتقتتام ختتون حستتین را
گرفتم .راحب ،هفت اوالد ذکور خود را برای امام حسین

و اهلبیتت ایشتان فتدا کردنتد و

در این راه به شهادت رسیدند .پس از این فتداکاری خانتدان دت هرگتز خانتدان حستینی را
فرامتتوش نخواهنتتد کتترد ،او پتتس از پایتتان جنتتگ و گتترفتن انتقتتام ختتون حستتین

بتتر مستتند

حکومتتت نشستتت و بنتتدر بتتین المللتتی الحتترا منطقتته ستتکونت هنتتدوان بتترهمن و یتتا همتتان
برهمنان حسینی را ترک گفت و روم ،شام ،غزنی ،بلتخ ،بختارا و قنتدهار را فتت کترد و از آن
ج تتا ب تته س تتند رس تتید و در آخ تتر پنج تتا

را ز ی تتر س تتلطه خ تتود در آورد .ای تتن گون تته برهمن تتان و

دوستداران اهلبیت غیر مسلمان اهتل هنتود ،در جتای جتای منتاطق یتاد شتده یتاد آنتان را
گرامی داشتند.
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نتیجه
بته هتر تقتدیر امتام حستتین

مرکتز وجتود عتالم ،حقیقتتت واجتد و بتاطن موجتود ،شتتخص

سوم مجسم معرفت ،نتور حضترت کردگتار ،ستر اتتم الهتی ،دارای کمتال اعظتم غیتر متنتاهی،
مرکتز دایتتره ازل و ابتتد ،متشتخص بتته التتف احتد آغتتاز ،کتتتا

ناستوت شتتهادت ،والتتی والیتتت

ملکتتوت ستتیادت ،مظهتتر مطلتتق ذات و متتآت مرتبتته احتتدیت ،حقیقتتت کلیتته موجتتود بهتتر
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ک رت ،صدر نشین محفل احدیت ،کهف امامت ،صاحب عالمتت ،نگهبتان دیتن ،وار
مختصات حضرت سید المرسلین ،باالتر از رفعت افال ک و بیرون از عالم زمتان و ختارج از
فضتتای مکتتان ،چشتتم بینتتای حقیقتتت هستتتی انستتان ،لغتتز و معمتتای عتتالم ایجتتاد ،حاصتتل
مضمون نشاه ابداد ،ذوق بخشنده اذواق ،به شوق آورنده اشواق ،مطلتب احبتا  ،مقصتد

عش تتاق ،من تتزه از هرگون تته نق تتص و ش تتین ،حس تتین ب تتن عل تتی

حماس تته ک تتربال را واقعیت تتی

اسطورهای و اسطورهای واقعی ساخت .آری ایتن واقعته در سترزمین استاطیر ،سترزمین هنتد،
همچون دیگر اساطیر در میان باالترین و خادترین نظام طبقاتی برهمنان حسینی زنده و
ماندگار است .جایی بتس شتگرف استت کته در کنتار پایبنتدی بته شتعایر متذهبی برهمنتان
فر یتتاد یتتا علتتی ادرکنتتی یتتا حستتین ،متترده بتتاد یم یتتد و زنتتده بتتاد حستتین را پتتس از پایتتان مراستتم
خاد در معبد خانگی تکرار میکنند .کوچکترها که لفظی از عربی نمیدانند ،نیز همراه
بمرگان خود در معبد خانگی زمزمه میکنند .نویسنده به وضو مشاهده میکند کته بمرگتان
برهمن تتان حس تتینی ،ب تتراین باورن تتد ک تته حت تتی ب تته س تتگ نی تتز یم ی تتد خط تتا

نکنی تتد چ تترا ک تته

منحتتوستتترین و منفتتورترین واژ گتتان در مقابتتل ظلمهتتای آشتتکار و پنهتتان ایتتن ملعتتون بستتیار
سبک و کم وزن هستند .در یکی از مجالس عزاداری امام حسین

یکی از شاعران اهتل

هنود برهمن حسینی شعری این گونه سرود:
شتتاہ نے تعمیتتر کتتی ہ ے

کتتربال ستتب کے ل ت ے

یعنی ،همتان گونته کته آفتتا  ،آ
حتتق طبیعتتی هتتر فتترد استتت ،ش تاه عتتر

و هتوا متعلتق بته همته انستانهتای روی زمتین استت و
حضتترت امتتام حستتین

و کتتربال نیتتز حتق طبیعتتی

دوستداران اهل حسینی است و در جایی دیگر میگوید:
ہر عبتادت گتاہ ہے ستوجاتی ہیتں اپتنے وقتتت سے
ج ت ت تتاگتی رہت ت ت تتی ہیتت ت تں کت ت تتربال ست ت تتب کے ل ت ت تتیے
یعنتتی ،عبتتادت در هتتر عبتتادتگتتاهی چتته در مستتجد ،چتته در معبتتد ،در زمتتانی ختتاد
ش تترود و پای تتان م تتیپ تتذیرد ،ام تتا ک تتربال تنه تتا عب تتادتی اس تتت کتته بتتی وقف تته بتته زمتتان و مک تتان
محتتدود نمتتیشتتود .کتتربال عبتتادتگتتاه و عبتتادت شتتبزنتتدهداران و دوستتتداران اهلبیتتت
جاودان است.
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جس طر سے دھوپ پانی ہوا ستب کے لتیے
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