دوفصلنامۀ مطالعات شبهقاره دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال  ،13شمارۀ  ،41پاییز و زمستان ( 1400صص )212-195
شیوههای اجرایی و بیانی تعزیه در ایران و هند
علیرضا

طاهری 1

حبیب

کاظمنژادی 2

چکیده
تعزیه یا تعزیت مراسم نمایشی و آیینی شیعی است کههه بههرای گرامیداشههت و سههوگواری شههادای
عاشورا و اظاار همدردی و همزادپنداری با اصحاب و اهل بیت امام حسین(ع) بهکار برده میشود.
نمایش تعزیه ،ریشه در ادبیات اسطورهای ،ملی و دینی دارد و با مایههای روضهههخههوانی ،نقههالی و
پردهخوانی همراه است .تعزیه و هنرهای اقماری آن در ایران و هند دارای شیوههای خهها

بیهانی

بوده و با شرایط محلی و جغرافیایی خود انطباق یافتهاند ،ولهی سرچشههمۀ واحههدی دارنههد .سههلال
تحقیق این است که تعزیه در ایران و هند با چه شیوههای اجرایی بیان شده اسههت ؟ بهها توجههه بههه
پیشینه فرهنگی دو تمدن ایران و هند ،مسلمأ شیوه نمایشی تعزیهه بهین مسههلمانان ایهن دو کشههور
دارای ارتباطی تنگاتنگ بوده و متاثر از یک فرهنگ واحد دینی می باشد .هرچند که تفاوت هههایی
به لحاظ شیوههای اجرایی بین آناا دیده میشود .غایت برپایی این مراسم در هردو کشور احیهاء و
انتقال فرهنگ عاشورایی به نسلهای بعد بوده است .پژوهش حاضر با اسههتفاده از روش توصهیفی
انجام شده و هدف از آن شناخت اشتراکات و وحدت عقیدتی در بیان شعائر عاشورایی در قالههب
تعزیه بین دو تمدن بزرگ شرق است.
واژههای کلیدی :امام حسین(ع) ،عاشورا ،نمایش ،تعزیه ،ایران ،هند.
 -1مقدمه
تعزیه نمایشی آیینی است که ریشه در آیین ،سنن و مذهب دارد .تعزیه از گونۀ نمایشهای آیینهی
و عامیانه است که برای عزاداری و پاسداشت بزرگان و شخصیتهای مذهبی و ملی شکل گرفتههه
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و متون آن از ادبیات حماسی و مذهبی باره برده است .سوگوارههای آیینی ملهی همچههون سههوگ
سیاوش را میتوان از نمونههای تأثیرگذار بر نمایشهای تعزیه دانسههت .بهها وجههود ایهن ،تعزیهه و
عزاداری برای امام حسین(ع) و یاران ایشههان در روز عاشههورا و روایتهههای حاشهیهای آن ،باعه
شارت آیین نمایشی تعزیت و تعزیه در جامعه شد.
 -1-1بیان مسئله و سؤال تحقیق
نمایش تعزیۀ ظاهری اسالمی دارد ،ولی اصههالت آن ایرانهی اسههت و میهراث اسههطورهای و آیینهی
پارسی است .ویژگی این نمایش آن است که صراحت و انعطاف را با حقایق کلی درهممیآمیزد و
با یگانهساختن هنر عامیانه ،مرز بین تماشاگر و بههازیگر را برمهیدارد و تماشههاگر خههود بخشهی از
نمایش میشود.
عادات و رسوم و فرهنگ سوگواری در پهیش از اسههالم در عههزای شخصهیتهههایی ،همچههون
«سیاوش» برگزار میشده است .تعزیه و سوگواری امام حسین(ع) بهعنوان پاکترین ،مظلومتههرین و
واالترین شاید تاریخ از جایگاه ویژهای برخههوردار اسههت .در فرهنههگ ایهران و هنههد و در ادبیهات
اسطورهای ،آیین سوگواری برای بزرگداشت بزرگان و قارمانان ملی برگزار میشده و شرح برخی
از آنها بهصورت نظم و نثر بیان شده است .بااینحال ،شیوههای اجرایههی تعزیهه در بهین هنههدیان
مسلمان و ایرانیان دارای تفاوتهایی است ،هرچند که دارای ریشۀ مشترکی هستند .ایهن موضههوع
در برخی موارد باع

خلق شیوههای بیانی و اجرایههی بههدیعی نیهز شههده اسههت کههه بررسهی ایهن

شیوههای اجرایی و بیانی ،مسئلۀ تحقیق حاضر است.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
گسترش تشیع در هند ،مرهون مراسم سوگواری و تعزیت سیدالشادا است .با ورود اسالم به هنههد
از طریق ایرانیان مسلمانشده ،بخشی از آیههینههها و مراسههم سههوگواری بهههویهژه نمههایش تعزیهه و
پردهسازی نقاشیهای روایتی عاشورایی به آن سرزمین راه پیهدا کههرد .هههدف ایهن مقالههه بررسهی
شیوههای برگزاری تعزیه در ایران و هند و تأثیر آن در احیای مضامین و شعائر عاشورایی است.
 -3-1روش تحقیق
این تحقیق به روش توصیفی انجام شده و در برخی موارد از تحلیل نیز استفاده شده اسههت .روش
گردآوری اطالعات کتابخانهای بوده و دادهها ازطریهق کتهابههها و سههایتهای معتبههر جمههعآوری
شدهاند.
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 -4-1پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ تعزیه ،آثار مختلفی به چاپ رسیده که بههه ابعههاد کلهی موضههوع و تههاریخ آن بهههصههورت
جداگانه پرداختهاند ،در اینجا به ذکر چند مورد از آنها بسنده میشود:
 عباس خدوم جمیلی نویسندۀ کتاب «تعزیه در عراق و چنههد کشههور اسههالمی» (فرهنگسههتانهنر )1385 ،در آن به توصیف مراسم و خالصهای از تاریخ عزاداری و ماهیت تعزیهه در عههراق و
برخی از کشورهای اسالمی و کشههورهایی کههه در آنههها شهیعیان مراسههم تغزیهه و عههزاداری امههام
حسین(ع) را انجام میدهند ،پرداخته است .وی ارتباط بین عزاداری کشورهای اسالمی و مسلمانان
شیعه در کشورهای دیگر بهویژه در شبهقاره هند موردنظر قرار داده است.
 تاجبخش فناییان ،در کتاب «تراژدی و تعزیه» (دانشگاه تاران )1389 ،به شرح تراژدی ازنظرکلی اهتمام ورزیده و سپس تعزیه را بهعنوان نمایش تراژیک مورد بررسهی قههرار داده اسههت .وی
تعزیه را نمایشی آیینی میداند که ریشه در آیینهای نمایشی و اسطورهای ایران قبل از اسالم دارد.
 پیترجی .چلکووسکی در کتاب تعزیۀ «آیههین و نمههایش در ایهران» (سههمت )1389 ،نیهز بهههتوصیف نمایش و انواع آن در ایران پرداخته است و نمایشهای آیینی و بهههویهژه تعزیهه را مههورد
بررسی تاریخی و ماهیتی قرار میدهد .سابقۀ تاریخی نمایشهای آیینی و پالوانی-اسطورهای ایران
در ادوار تاریخی نیز مورد بح

چلکووسکی است.

تامینه رئیسالسادات در مقالهای باعنوان «بررسی آیینهههای سههوگواری در روزگههار بوییهان»(فصلنامۀ تاریخ نو )1395 ،آیینهای عزاداری در دوران آلبویه را مورد مداقههه و بحه

قههرار داده

است و سوگواری در میان امیران و مردمان عادی در این دوره را توصیف میکند .وی اینکه امیران
و فرمانروایان بویه تا چه اندازه در برپانگهداشتن فرهنگ عاشورا و توجه به مههزارات و قبههور ائمهۀ
شیعه از خود توجه و جدیت نشان میدادند نیز مورد توجه قرار داده است؛ هرچنههد کههه آنههها در
این زمینه با مخالفتهایی از جانب مذهب غالب مسلمانان یعنی اهل تسنن روبهرو شده بودند.
 -2تعزیه و شبیهخوانی
بهلحههاظ ریشهههشناسهی لغههت یها علههم اتیمولههوژی «تَعْزیهه ،از مههادۀ «ع ز ی» بههه معنههای صههبر و
شکیباییکردن است» (المنجههد .)156 :1978 ،ایهن واژه در فرهنههگ و ادبیهات مههذهبی مسههلمانان،
بهویژه شیعیان ،بههه معههانی گونههاگون دیگههر بهههکههار مهیرود« .عههزا و سههوگ ،مجلههس عههزاداری و
روضهخوانی ،نوحهسرایی در مرگ و شاادت امامان و معصومین ،بهویژه سیدالشادا امام حسین(ع)،
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همدردی با مصیبتدیهدگان و تسههلیتگفههتن و سرسههالمتدادن بههه بازمانههدگان ازدسههترفتههه ،از
رایجترین معانی و مفاهیم این واژه است» (بلوکباشی.)23 :1383،
در فرهنگ فارسی محمد معین ،ذیل کلمۀ «تعزیه» چنین آمده است« :تعزیه در لغت به معنههای
عزاداریکردن است به مفاوم مطلق ،ولی برپاداشتن مجلس عزاست برای حسینبنعلی(ع) بهههطههور
اخصّ ،همچنین نمایشدادن وقایع کربال و حوادثی که بر سر بعضی ائمۀ اطاههار(ع) آمههده ،نمههایش
مذهبی است باعنوان شبیهخوانی» .در زبان اردو «تعزیه» به معانی تربت ،ضریح و عمارتِ روضه و
«تعزیهدار» به معنای ماتمدار و سینهزنیکردن «سازندۀ تعزیه و سازندۀ عالمت شبیه برای سوگواری
و سینهزن و عزادار» (چوهدری )174 :1375 ،و در بنگال به معنای «محمل شههتر یها عمههاری فیهل
بهکار میرود» (المنجد.)272-271 :1978 ،
«در میان شیعیان غیرایرانی (در عراق و شبهقاره هنههد) لفههز تعزیهه بهها وجههود ارتبههاط بهها مصههائب
کشتگان کربال ،به معنای «شبیهخوانی» بهکار نمیرود» (شایدی و بلوکباشهی)142 :1380 ،؛ بلکههه
آنان تعزیه را مراسمی نمادین میدانند که در آن «دستههای عزاداری در طول مراسم ،شبیه ضههریح
یا تابوت حسینبنعلی(ع) را بر دوش کشیده و در پایان روز عاشورا و همچنهین اربعهین آن را بههه
خاک میسپارند» (جعفری و دیگران.)65 :1373 ،
 -3تعزیه بهعنوان نمایشی آیینی در ایران
مسلماً عزاداری در مصیبتهای امام حسین(ع) و خاندان و یارانش در واقعۀ عاشورا باع

آفههرینش

نمایش تعزیه شده است .تعزیه ریشه در زمینههای موضوعی مختلفی دارد :مذهب ،تاریخ ،ادبیات،
مردمشناسی ،روانشناسی ،جامعهشناسی و...؛ ولی آنچه بیشتر در تعزیه نمود پیدا مهیکنههد مفاههوم
مذهبی ،شیوۀ ادبی و اشعاری ،جنبههای موسیقایی و آوازی در قالب نمایشی است .در ایهن گونههه
نمایش مردمی ،تماشههاگر خههود نیهز بههازیگر اسههت و دیگههران را نیهز بههه واکههنشهههای احساسهی
برمیانگیزاند.
«تعزیه بهواسطۀ کارایی نمایشی فراگیر خود ،ارزشهای اعتقادی عامیانۀ جامعههه را نمایانههده و
بیان تئاتری بخشیده است؛ یعنی ،مفاوم «شبیه» به افکار جامعهای ارتباط و پیوستگی مسههتقیم دارد
که آن را ارائه کرده است .بهدلیلاینکه آن جامعه ،سوگوار قارمانان خود است .تناهها ازطریهق فاههم
بنیادهای مفاومی و عملی تاریخ و در محیط هر دورۀ خا

 ،فلسفۀ تعزیه فامیده میشود .چنهین
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فامی ،اصول اخالق آن را دربارۀ حقیقت و زیبایی روشن خواهد ساخت» (خدوم جمیلی:1385 ،
.)19
ارتباط میان تماشاگر و بازیگر در تعزیه در میان سنن نمایشی ،جاان بینظیر است .ایهن همههان
خصیصهای است که صور بازنمایی ویژهای را که در نمایش تعزیه تجسم مییابنههد ،کههامالً توجیهه
میکند« .ارتباط خا

تماشاگران تعزیه در این است کههه تماشههاگرانِ تعزیهه تقریبهاً هههم در بطههن

نمایش قرار دارند و هم در بیرون آن .آنها هم در صحرای کربال هستند و بهگونهای نمادین نقههش
لشکریانی را کههه امههام حسهین(ع) و یهاران باوفههایش را در محاصههره گرفتهانههد ،میآفریننههد و هههم
درعینحال ،در جاان واقعی خود ،بهدلیل این واقعه سوگواری مهیکننههد و ایهن بههه معنههای «چنههد
حضوری» است؛ یعنی در آنِ واحد در چندین مکان و چند زمان مختلف تماشاگر بهها مههتن تعزیهه
حضور پیدا میکنند .بازیگران این نمایش ،تأسف و اندوه خود را ازطریق متن اجرای گفتاری بیان
میدارند؛ ولی در میان تماشاگران نیز کسانی هستند که با صراحت و قدرت و گاه خشههونت ابههراز
اندوه و سوگواری میکنند و جایشان در بازآفرینی اجرا خالی اسههت .بههدینسههان ،آنههها گوشهههای
موردنیاز از ماجرای نمایش را تکمیل میکنند .بیان صههریح مههاجرا ،انههدوه تماشههاگران در تجههارب
زندگی روزانهشان را دامن میزند و نمایش وقایعی که آنها در تکیه تماشا میکنند ،باع

میشود

تا اندوه و غمشان را بیرون ریزند .درحقیقت ،تماشاگر ترغیب میشود که بر معاصهی و مشههکالت
خود بگرید و به خاطر داشته باشد که مصایب امام حسین(ع) و یارانش چقدر عظهیم بههوده اسههت»
(چلکووسکی.)45 :1389 ،
شبیهخوانهای تعزیه موضوعات خود را بههه شههعر و آواز از روی نسههخه میخواننههد « .تعزیهه
بیشتر در خیابان اجرا میشود و برخی مواقع در مساجد ،کاروانسراها ،تکیهها و حسهینیهههها .تکیهه
فضای محصوری بوده با سکویی در وسط آن ،به ابعاد  10متر در  10متر؛ بهطوریکه اسب و شههتر
بتواند روی آن راه برود .دور سکو جای نشستن تماشاچیان و ردیفهای جلههو مخصههو

مردههها

بوده است .اعیان و اشراف نیز در غرفههای طاق موسومبه شاهنشهین مهینشسههتند و درعهینحههال
میشد بهراحتی دور سکو گشت» (رازی.)115 :1390 ،
صحنههای دیگری از تعزیهخوانی نیز به توصیف درآمده اسههت ،در تعزیهه شههاادت برخهی از
بنیهاشم مانند :حضرت علیاکبر(ع) ،طفالن حضرت زینب(س) و حضههرت علهیاصههغر و حضههرت
عباس(ع) و شاادت جانسوز امام حسین(ع) به دست شمر به معرض تماشا درمیآمده است.
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بهلحاظ تاریخی ،شروع رسمی عزاداری شادای عاشورا را از دورۀ دیلمیان میداننههد« .آلبویهه
در دوران تسلط بر بغداد زیرنظر خلیفۀ عباسی و فقیاان سنیمذهب بههه گههرایش مههردم نسههبتبههه
عزاداری در نخستین دهۀ محرم نقش مامی ایفا کردند و نوحهخوانی بر سر قبر امههام حسهین(ع) از
این زمان معمول شد .در زمان آلبویه ،عزاداری بهصورت گریۀ دستهجمعی در محلهای معهیّن و
همراه با دستهگردانی و سینهزنهی اجههرا مهیشههد» (همههایونی .)48 :1380 ،مههردم در روز عاشههورا
جامههای سیاه پوشیده و بر سر و سینه زده و با شیون و نوحه و مویه عزاداری میکردند.
با تثبیت حکومت صفویان و رسمیتیافتن مذهب تشیع در سراسر کشههور ،عاشههورا و مراسههم
عزاداری آن کیفیت ،شدت و گسترۀ بیشتری پیدا کرد.
فناییان به نقل از سرهنگ گاسپار دروویل (که در سال  1192شمسی به تاههران آمههده بههود) ،در
رابطه با مراسم تعزیه مینویسد« :تعزیه تشههریفات و مراسههم عههزاداری خاصهی اسههت و اشههک از
دیدگان پیروان حضرت علی(ع) روان میسازد .پیش از ظاههر نههه روز اول مههاه محههرم ،صههحنههای
مختلف فاجعۀ مزبور و روز دهم ،شاادت جانگداز امام حسین(ع) نمههایش داده میشههود ...در ایهام
محرم در ایران جز شیون و زاری و تکرار نههام حسهین(ع) چیهزی بههه گههوش نمیرسههد .دسههتههای
عزادار ،سروسینهزنان بهصورت گروههای پنجاه نفری و بهها لباسهههای سهیاه ،یها حسهینگویهان از
کوچهها میگذرند» ( فناییان.)10 :1389 ،
نمایش تعزیه به شکلی که اکنون شناخته میشود ،نمایشی است که در آن چندین شههبیهخههوان
ملبس به لباسهایی با شکل ،دوخههت و رنگهههای نمههادین و تایههیجکننههدۀ احساسههات ،براسههاس
نسخهای مشخص و گاه بدیاهخوانی با موسیقی و حرکت و آواز و اداهههای گونههاگون و همچنهین
استفاده از وسایل خاصی ،هر صحنه از ماجرای عاشورا را به اجرا درمیآورند تا عالوهبههر تسههکین
آالم ملمنین بیننده به احیای این واقعه تاریخی مذهبی بپردازند .این شهیوه بهههصههورت منسههجم در
دورۀ زندیه آغاز شد و در دورۀ قاجاریه به شکوفایی رسید.
تعزیه در برخی مناطق بهصورت ثابت در مکانی خا
جاها این فرم نمایشی با حرکت در مسیرهایی خا

اجرا نمیشده است ،بلکه در پارهای از

به حمل علم و کتههل و تههابوت یها ضههریح و

حرکت اسرای کربال (گاه سوار بر شتر و گاه پیاده) و بر سر کردن سرهای بریدۀ شادا بر نیهزهههها،
به اجرای مراسم در محلهها میپرداختند که بهنوعی ،تعزیهگردانی به مفاوم گرداندن تعزیه در شار
یا روستاست .ایهن معنهی (حرکههت و گههردش تعزیهه در محههالت و قههراء) را نبایهد بهها تخصههص
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تعزیهگردانیِ (در مفاوم کارگردانی تعزیه) اشخاصی همانند معینالبکاء که به تعزیهگههردان مشههاور
بودند ،اشتباه گرفت.
 -4اجرای تعزیه
نمایش و نحوۀ اجرای تعزیه در همهجا اعماز شار یا روستا در محل مخصو

یا میدان در فصههل

زمستان یا تابستان با هر تعداد تعزیهخوان به ساولت انجامپذیر بوده است و ابههزارآالت ،وسههایل و
نحوۀ اجرای مخصو

به خود دارد و برای اجههرای آن زمههان ،مکههان ،دوری و نزدیکهی معنهی و

مفاوم خود را از دست میدهد« .در تعزیه بعضی حرکات تخیلی صِرف هستند ،مثل :جنگههها یها
حضور صف اجنه در دشت کربال برای یاریدادن به امام حسین(ع) یها نههزول فرشههتگان در تعزیهۀ
عروسی قریش به حرمت حضرت فاطمه(س) .بعضی از ابزار و اشیایی که در تعزیهه بهههکههار گرفتههه
میشوند ،واقعی هستند؛ نظیر :اسب ،شمشیر ،سپر ،حتی گستردن سفره و خههوردن غههذا در ضههمن
اجرای نقش .در تعزیههایی که ایجاب میکند ،بعضی از ابههزار نیهز نمههادین هسههتند؛ ماننههد :نگهین
انگشتری عقیق یا فیروزه که نشان از چشمه یا شاخهای که نشان از درخت دارد یا ظههرف آب کههه
نشان از رود فرات یا رنگ قرمز که بر روی لباس پاشیده شههده و پارچههههای سههفید کههه نشههان از
کفنپوشی ،شاادت و جراحت دارد .در تعزیه ،رنگ لباسهههای اشههقیا ،سههر و فههاخر؛ لباسهههای
ائمه(ع) ساده و به رنگ سبز؛ اهل حرم با روبند و لباس مشکی؛ قاصد ،لباس درویش و رهگذر نیهز
به رنگ زرد است» (همایونی.)408 :1380 ،
چلکووسکی معتقد است که «برای بازشناسی ارزشهای نمایشی و اصالت تعزیه ،آنچه شهیلر،
نمایشنامهنویس ،شاعر ،مور و فیلسوف آلمههانی از نمایشههنامهنویسهی بههه دسههت آورد و والسههر
کاملش کرد ،تناا در مورد نمایشهای رئالیستی (که از انسانهای معمههولی و مسههائل آنههها بحه
میکنند) معتبر است .حال آنکه ،تعزیه نه رخدادی معمولی است و نه شخصهیتهایش انسههانهای
معمولی هستند .آنها انسان نیستند که بتوان ویژگیهای ضعف و ق ّوت را در ایشههان یافههت ،بلکههه
نماد هستند و مظار و نشانه .بههمیندلیل ،واقعۀ کربال نیز رخدادی معمولی نبههوده اسههت .روایهت
تعزیه درناایت شرح ستیز مردی به نام حسینبنعلی(ع) با کسهی بههه نههام یزیدبنمعاویهه کههه امههام
حسین(ع) در ماه محرم سال  61هجری بر ضد خالفتش جنگید ،نیست .روایت تعزیه حکایت ازلی
و ابدی مظلوم و ظالم ،دلیر و ترسو ،زاهد و فاسد ،حیات اخروی و عالم مادی ،باشت و جاههنم و
حکایت خیر و شر است» (چلکووسکی.)204 :1389 ،
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 -5تعزیه در هند
تعزیهگردانی در هند نیز رواج یافته بههود؛ بهههطههوریکههه میرعبههداللطیفخان شوشههتریکه در سههال
1203ه.ق1788/م .به هندوستان سفر کرده بود ،گزارشی از رسم مشابه تعزیهگردانی در ماه محههرم
در میان دو گروه هندو و شیعه در تحفةالعالم آورده است :مردم و اعاظم و متم ّولین هندو که بههویی
از مسلمانی و بانگ محمدی نبردهاند ،تعزیهخانههای عالی به تکلف دارنههد .در مههاه محههرم رخههت
سوگواری پوشند و ترک لذات کنند و شبها و روزها بههه زبههان هنههدی و فارسهی مرثیههخوانی و
سنگزنی کنند و شبیه به ضرایح مقدسه از چوب یا کاغذ سازند و بر خاک غلطند و نزد آنههها بههه
سجده روند و طلب مطالب کنند .بعد از انقضای ایام عاشورا آنها را یا در رودخانه غرق کنند ،یها
در جایی معیّن دفن کنند و آن را کربال گویند .مسلمانان نیز در بنگاله و سههایر بههالد اسههالم ،تقلیهد
ایشان در آن حرکات کنند (شوشتری .)43 :1363 ،بیشتر مورخان بر سر این نکته توافق دارند کههه
گرامیداشت یاد حسینبنعلی(ع) در هند از قرن دوازدهم هجری آغاز شد .در این دوره مردم هنههد
تحتتأثیر قطعی مراسم مربوط به واقعۀ کربال که در ایران انجام میشد ،بودند.
واژۀ تعزیه ،در هند دارای مفاومی متفاوت است که نه به تئاتر یا درامی کههه بههر صههحنه اجههرا
میشود ،بلکه به موضوع واقعی ،یعنی بازآفرینی کوچک قبر امام حسین(ع) ،اطالق میشود .این قبر
نمادین ،در دستههای عزاداری ماه محرم با تمایدات متنههوع نمههادین ،کههه تههداعیگر وقههایع کههربال
هستند ،بر دوشها حمل میشود .مراسم تعزیهداری را نخستین بار تیمور لنگ در هند باب کرد.
امپراطوران تیموری ،این رسم را با جدیت رواج دادند که بهتدریج مههورد پسههند تودهههها واقههع
شد .تظاهرات یا دستهروی ،با تحریک شور و شوق عظیم مذهبی بهههصههورت واقعهههای تماشههایی
درآمد.
در هند و برخی حوزههای جغرافیایی-فرهنگی دیگر جاان ،مانند عراق« ،تعزیه به تههابوتواره
یا هیکلی تمثیلی از گور ،ضریح ،گنبد و بارگاه امامحسین(ع) در کربال گفته میشود .ایهن صههندوق
تمثیلی را در شمال هند «تعزیه» و در جنوب هند «تابوت» مینامند» (.)Hollister,1979:166
ساختمان ،شکل ،جنس ،اندازه و نوع آرایهها و نقشونگارهای تزیینی تابوتوارههای تعزیه در
هر سرزمین و شار و ناحیه با هم فرق میکنند .نظام باورهای مردم شهیعۀ هههر حههوزۀ فرهنگهی و
تأثیرپذیری از فرهنگهای دیگر ،بهویژه از گروههای قومی -مذهبی مجاور خود ،به نحوی آشههکار
در چگونگی شکل ساختمان و آرایهبندی تعزیهها و در شیوه و رسم عزاداری و تعزیههگردانی اثههر
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بخشیده است .تعزیههایی که در بخشهایی از میانرودان (بینالنارین) ،ماننههد کههربال رایهج اسههت،
معموالً به شکل صندوقی مربع یا مربع مستطیل با سقفی دوشیبی یا تخههت و تقریبهاً شههبیه ضههریح
زیارتگاه و به اندازههای بزرگ و کوچک ساخته شدهاند.
«استخوانبندی و دیوارهها و سقف این تعزیهها بیشتر از جنس چوب و ستونهای آنها گاهی
از فلز است .رویۀ دیواره و سقف آنها کنههدهکاری شههده و بهها کاغههذهای رنگهین و گههلوبتههههای
کاغذی زرین و نقرهای پوشیده و روی برخی از آنها شعرهای مذهبی نوشته شده است .برخی از
تعزیهها را نیز ساده و بینقشونگههار میسههازند و درمحههرم آنههها را بهها روکههش شههال یها زری و
پارچههای سیاه و سبز میپوشانند و با شاخههای گههل و گیهاه و شههمع و چههرا و انههواع گوهرههها
میآرایند» (بلوکباشی.)24 :1383،
تعزیه در هند فقط به تابوت یا صندوقهای نمادین ضریح اطالق نمیشده ،بلکه همانند ایران،
نمایشهای سوگواری نیز با همین عنوان نامیده میشده است .همایونی به نوشههتۀ آنهههماری شهیمل
اشاره کرده و از قول وی مینویسد« :در قههرن 13ه.ق19/.م .در قلمههرو سههلطنت اَوَدْه در لکانههوی
هند ،تعزیه بهمنزلهۀ یکهی از تماشههاییترین نمایشههها ،در حضههور سههالطین برگههزار میشههد .وی
مشخص نمیکند که این نمایش تماشههایی چههه بههوده و چههه عناصههری داشتهاسههت» (همههایونی و
صباحی.)297 :1382 ،
در هندوستان ،مراکز اصلی عزاداری لنکو است .ایهن مراسههم در دوران حکومههت شههاهان اوده
ریشه گرفت .در این دوره ،عالوهبر امههامبارهههها (عزاخانهههها) ،امههامبههارۀ بههزرگ «عاصههفالدولههه»،
«حسینآباد» و «شاهنجف» بر دست شاهانِ «اوده» ساخته شد.
«شاهان اوده در رشد تشیع نقش بسیار مامی داشتند .آنها کارهای اجتماعی و فرهنگهی انجام
دادند .در زمان قدیم ،برای گسترش و تبلیغ مذهب حق ،عهزاداری امهههام حهههسین(ع) ابههزار مامهی
بهشمار میرفت .شاهان اوده این عهزاداری را بهسیار گهسترش دادنهد .آنها حسینیهههها و مسههاجد
ساختند که از مراکز علمی و فرهنگی بهشمار میرفتند» (رضوی.)4 :1388،
نوابان اوده از خاندانی شیعۀ ایرانیتبار بودند که نسبت خود را به امام کههاظم(ع) مهیرسههاندند .میهر
نوابان اوده بود که با استفاده از ضههعف حکومههت مرکههزی و
ِ
محمد امین موسوی بنیانگذار سلسلۀ
یاری گروهی از مسلمانان ،قدرت برتر هندوان را در اوده از میهان بههرد .او فیضآبههاد را بهههعنههوان
تختگاه خود برگزید .پس از مرگ وی برادرزادهاش منصور بهها لقههب صههفدرجنگ بههه حکومههت
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رسید .او در 1152ه.ق1739/م .وزارت امپراتوری مغوالن هند را یافت و افزایش نفوذ نههواب اوده
در دستگاه حکومت مرکزی ،باع

گسترش نفوذ ایرانیان در دستگاه حکومت مغوالن هند شههد .او

سخت پایبند رعایت آداب مذهبی بود (هالیستر.)171 :1373،
عزاداری ،مامترین کار فرهنگی شههاهان اوده بههرای گسههترش تشههیع بههود .در مامتههرین مرکههز
عزاداری ،یعنی اوده ،فقط شیعیان عزاداری نمیکردند ،بلکه عزاداری به همۀ طبقات تعلههق داشههت.
شاهان اوده ماه محرم را تعطیل رسمی اعالم کردند .هندوها نیز تعزیهههداری میکردنههد و وقتههی بههه
حسینهها میرسیدند ،سر را ملدبانه خههم میکردنههد و همههراه شههیعیان بههر فههرش عههزا مینشسههتند.
مسیحیها و مجوسیها نیز پابرهنه وسربرهنه در مجلس عزا شرکت میکردند (تصدق.)24 :1365،
گسترش تشیع در جنوب هند را به شاهطاهر اسماعیل نسبت میدهند کههه بههه دالیهل سیاسهی،
پادشاه هند را به پذیرفتن مذهب تشیع ترغیب کرد .به این علت ،جنوب هنههد عمهالً محلهی بههرای
تجمع بسیاری از محققان ایرانی شد که در زمینۀ رخههداد کههربال ،زنههدگی امههام حسهین(ع) و سههایر
رهبران شیعی و نیز دربارۀ اجراهای نمایشی از مصیبت امام حسین(ع) به تحقیق میپرداختند؛ یعنی
همان اجراهایی که در زبان هند «عزاداری» نامیده میشد.
«اولین عزاداری امام حسین(ع) به زبان اردو در آغاز قرن دوازدهم هجری برگزار شد .به اسههتناد
مدارک موجود ،غالم محمد جیرانی ،مشاورترین مصنف چنین عزاداریهایی بوده است .همچنهین
اولین نویسنده و مور هندی که به زبان اردو به مصیبت پرداخت ،ثابت علیشههاه (1810-1740م)
بود.
در هند اجراکنندگان مراسم عزاداری را «نوحهخوان» یا «روضهخوان» مینامند و خههود اجراههها
را نیز «زیارت» میخوانند .زیارت از یک سو ترکیبی از اجرای واقعۀ شههاادت امههام حسهین(ع) و از
سوی دیگر ،روایت وقایع تاریخی -عمدتاً وقایع تاریخی-مذهبی -از زبان یک روایتگر است .این
اجراها مانند آنچه در ایران و عراق مرسوم است ،فقط در ماه محرم به صحنه نمیروند ،بلکه مردم
در ایام دیگری نیز مانند چالمین روز شاادت امام حسین(ع) شههاهد آن هسههتند» (خههدوم جمیلهی،
.)64 :1385
در برخی از سفرنامههای دیگر نیز به مراسم عزاداری محرم نیز پرداخته شههده اسههت؛ ازجملههه
جیمهههز موریهههه کهههه در سهههفرهایش بهههه ایهههران (1224-1223ه.ق1809-1808/م و -1225
1230ه.ق1815-1810/م) ،گزارشهایی از حمل تابوتوارهها توسط هندیها در مراسم عههزاداری
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محرم در تاران میدهد .وی در سفرنامۀ نخستین خود به عزاداری هندیان در روز  8محرم و حمل
ضریح آذین بستۀ کوچکی که در آن قبر امام را به نمایش گذاشته بودند ،اشاره میکند .(Morier,

) 1812 :124وی در سفرنامۀ دوم خود در وصف مراسم عاشورای شیعیان به محملی شبیه تابوت
یا ضریح مزین به گوهر و سنگهای گرانباا اشاره میکند که دورادور آن را با شههالهای کشههمیری
پوشانده بودند و  8تن مرد آن را روی شانههایشان میکشیدند و بر سر ضریح دسههتاری گذاشههته
بودند .موریه این ضریح را «قبر پیغمبر» و دستار را مظار عمامۀ ایشان معرفی میکنههد کههه احتمههاالً
مربوط به امام حسین(ع) بوده است ).(Morier, 1818 :103

امروزه پس از گذشت سالها ،تعزیه در هند بهصورت هنری زیبا درآمده است .تعزیهها ازنظههر
طرح و اندازه متفاوت هستند و هر شار روایت خهها

خههود را دارد؛ بهگونهایکههه هههر شخصهی

میتواند بهآسانی تعزیۀ مردم دهلی را از اهالی لکنو ،حیدرآباد و کلکته و شارهای دیگر تمیز دهد.
حتی دو نمایش از یک شار ،بهندرت به هم شبیه هستند .در هندوستان تعزیههای متنههوعی وجههود
دارد« .تعزیههایی که در طول سال برای «زیارت» نگاههداری میشههوند و بههه «ضههریح» موسههوماند.
ضریحها را معموالً از چوب و فلز زرتاب و نقرهگون میسازند .هر «امامباره» (زیارتگاه) تههاریخی،
برای خود ضریحی مخصو

دارد .تعزیه را معموالً از شاخههای نی ،عاج ،کاغذ و دیگر تکههای

دستساخت زیبای هنری میسازند .اندازهها نیز متفاوتاند ،بعضی کوچک و بعضی پنج تا شههش
متر بلندی دارند .از گندم و جو تازه سبزشده و گیاهان مشابه که سبب زیبایی بیشتر میشههوند نیهز
استفاده میشود» (چلکووسکی.)290 :1389 ،
«در برخی جاها در مسیر حرکت تعزیه از امامباره بههه کههربال ،تعزیههگاههایی (ماننههد تعزیههگاه
حضرت گنج شکر) ساختهاند که دستههای حامههل تعزیهه در آنجهها توقههف و اسههتراحت میکننههد»
(.)Llewellyn-Jones ,1985:205
اِمامباره یا امامبارا ،به مفاوم «امامخانه» ،بناهایی در سرزمین هنههد کههه شهیعیان بههرای برگههزاری
مراسم مذهبی خا

خود در ماه محرم ،در آنها گرد میآیند .در روزهای سوگواری غالباً مرسههوم

بههوده اسههت کههه امامبههاره (ی ها امامبههارا در تلفههز محل هی) را چراغههان کننههد؛ چنانکههه شوشههتری
(1220ه.ق1805/م) نوشته است« ،امامباره آصفالدوله را با شمع و چرا  ،آیینهها و اسباب طههال و
جواهر آذین میبستند» (شوشتری.)48 :1363،
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گاه در بیرونِ امامباره در گودالی آتش روشن میکنند تا نشانۀ آتشافههروزی یزیهدیان در خیمهههگاه
امام حسین(ع) و یادآور ظلم آنان باشد .عبههور از روی آتههش (زغالهههای گداختههه) بهها پههای برهنههه
ازجمله رسوم این سوگواریها بوده است .برخالف امامبارههههایی چههون آصههفیه ،همهۀ امامبارهههها
دارای سرای «زنانه» نیستند و گاه در مواردی خا

در اختیار زنان قرار میگیرند (هالیسههتر:1373،

.)174
اتاقکی آراسته که نماد تابوت امام حسین(ع) است و در هند عموماً بههه آن «تعزیهه» گفتههه میشههود،
مامترین وسیلۀ برگزاری مراسم در امامباره بهشمار میآید .امامباره همچنین دارای ضریحی ثابههت
(قبری نمادین) است که «کربال» نامیده میشود (همان .)172 :دستههای عههزاداری میهان امامبارهههها
آمدوشد میکنند و درحالیکه عَلَمها را به همراه دارند« ،تعزیه» را برروی شانه حرکت میدهند.
«دو نوع تعزیه در شههبهقارۀ هنههد بهههکار مهیرود؛ یکهی موقههت و دیگههری دائههم و همیشههگی.
تعزیههای همیشگی را معموالً «ضههریح» مینامنههد و در زیارتگاههههایی کههه امامبههاره ،تعزیهخانههه و
عاشوراخانه مینامند ،برای زیارت مردم نگه میدارند .هریک از امامبارههای بزرگ قدیمی ،تعزیهه
یا ضریحی مخصو

به خود دارد» (.)Jeffri, 1979: 54

«ضریحهای دائم ،مظار و نمادی از ضریح امام حسین(ع) در کههربال بهشههمار میآیهد و شهیعیان
هند که دور از سرزمین مقدس کربال زندگی میکنند و رفتن به کربال و زیارت مرقد امام برایشان
دشوار است ،این ضههریحها را بههه نیهت ضههریح سههاالر شههایدان زیهارت میکننههد و برآوردهشههدن
حاجتشان را از آنها میطلبنههد» (همههایونی و صههباحی« .)97 :1382،هههر سههاله در آغههاز محههرم،
تعزیههای موقت را میسازند و در روز عاشورا آنها را با علمهایی به محلهای معههروف بههه کههربال
میبرند» (« .)Llewellyn-Jones ,1985: 205در پایان مراسم ماتم روز عاشورا یا در روز اربعین
امام حسین(ع) ،تعزیهها را در گورستانهای اطراف کربالها به خههاک میسههپارند یها در چههاه یها بههه
رودخانه و دریا میاندازند» ).(Tritton, 1966: 87

برخی از شیعیان هند تعزیههای خود را با خوشههای گندم یا جههو نورسهیده و گههل و گیهاه و
انواع چرا های روشنایی میآرایند .مسلمانان منههاطق کوهسههتانی هنههد تعزیههایشههان را بهها چههوب
شاخههای درختان کوهی میسازند و با برگ و گل گیاهان کوهی میپوشانند.
ایام محرم در هندوستان «تعزیه» و «ضریح» بخش عمدۀ مراسم عزاداری را تشکیل میدهند .از
اولین روز ماه محرم ،همۀ عزاخانهها را به طرز خاصی با عَلَمها ،تعزیه و ضریح میآرایند .مجلههس
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عزا در امامبارههای بزرگ برپا میشوند .در بخشهای بزرگ کشور غیرمسلمانان نیز در ایام محههرم
و اربعین تعزیه میگیرند و مجلس عزا برپا میکنند.
در هفتم محرم دستههای ماندی (ضریحی که نماد عروسی قاسم ،پسههر امههام حسههن و فاطمهۀ
کبری ،دخت امام حسین در کربالست) به راه میافتند کههه پشههت سههر آنههها ذوالجنههاح و عَلَمههها
حرکت میکنند .هرچند که دستۀ ماندی عمالً در هر کجای هند به راه میافتد ،ولی در لنکههو ایهن
عمل دارای زمینۀ خا

تاریخی است .این دسته طویل که شامل «تبرّکات» (خوردنی یا شربت که

به اشخاصی که در مراسم مختلف محرم حضور دارند ،پهیشکش میشههود ).نیهز اسههت ،در قههدیم
توسط حکمرانان اوده رواج داده شد .قطارهای فیل و اسبهای حامل بیرق سیاه و دسههتۀ موزیهک
نظامی نیز بر شکوه و زیبایی دسههته میافزاینههد .دسههتهها در خیابانهههای اصههلی شههار بههه حرکههت
درمیآیند و هزاران نفر بدان ملحق میشوند (.)Hollister, 1979: 165

تصویر  .1قطارهای فیالن و اسبان حامل بیرق ،مراسم محرم ،هنرمند گمنام فیضآباد ،هند ،حدود 1772م ،آلبوم
کلنل ژان-باپتیست ژانتیل ،صفحۀ  ،30آبرنگ روی کاغذ 35/5×37 ،سانتیمتر ،موزۀ ویکتوریا و آلبرت ،لندن.

ب دهم ماه محرم مجالس مرثیهخوانی و نوحهههخوانی در امامبارهههها برپاسههت؛
در تمام طول ش ِ
بهههعبارتدیگر ،نمایش«شههببیداری -شههبزندهداری» اسههت .در دهههم محههرم ،تعزی هه بهصههورت
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دستههای مختلف ماتم (سینهزنی) و نوحهخوانی درحالیکه ذوالجناح و عَلمها پیشههاپیش آنههها در
حرکتاند ،به سوی کربالهای محل به حرکت درمیآیند .نزدیک عصر ،تعزیهها بههه ایهن کربالههها
میرسند و پیش از غروب آفتاب به خاک سپرده میشوند .پس از غههروب آفتههاب« ،مجلههس شههام
غریبان» برپا میشود .در لکنو مراسم عزاداری تا هشههتم ربیهعاالول ادامههه مییابههد .در خههالل ایهن
مدت ،دستههای تعزیه در تواریخ متفاوت که از قبههل تعیههین شهدهاند ،مطهابق بهها سههنن قههدیمی از
امامبارهای به امامبارۀ دیگر میروند.
«تعزیههایی که در میان شیعیان هندوستان و در شارهایی مانند لکانو ،حیدرآباد ،کلکته ،دهلهی
و ...بهکار میرود ،ازلحاظ شکل و شمایل با تعزیههای رایج میهان شهیعیان عههراق فههرق دارد .ایهن
تعزیهها را معموالً از چوب خیزران و مقوا و کاغذهای الوان و بهصههورت خیهالی از روی گنبههد و
بارگاه و ضریح امام حسین(ع) میسازند .بلندی تعزیههای بزرگ گاهی به  5تا  6متر میرسههد .ایهن
تعزیهها را با کاغذهای نقرهای و طالیههی روکههش میکننههد و بهها آبنههوس یها عههاج و حتههر نقههره و
کاغذهای رنگارنگ و چیزهای دیگر تزیین میکنند» (.)Ibid: 166
 -6روضهخوانی
روضهخوانی از مراسمی است که با تعزیه ارتباط دارد و بخشی از متون نمایشهی آن را نیهز شههامل
می شود و در مرثیۀ امامان و معصههومین(علیامالسهالم) و سههادات خوانههده میشههود .ایهن شهیوۀ بیهانی
(روضهخوانی) ،قرابت نزدیکی نیز با مرثیهخوانیهای فرهنگ اسطورهای نیهز دارد کههه کمکههم وارد
فرهنگ عزاداری شیعی شده است.
در زمان صفویان با رسمیتیافتن تشیع بهعنوان مذهب رسمی کشور ،روضهخوانی رواج یافتههه
و در مجالس و مراسم درباری و حرمخانههای شاهی نیز برپا میشده است .روضهخوانی بیشتر بر
پایۀ ادبیات غنایی-مذهبی بوده و سوزوگدازهایی که با عکسالعملهههای احساسهی و هیجههانی در
قبال ستمهایی است که در حق اهل بیت و امامان(علیامالسالم) روا شده است.
بهلحاظ ادبی نیز اشعار کالسیک قههوی در بهتصویرکشهیدن حههاالت و احههوال شههادای اسههالم
بهویژه شادای کربال در تاریخ ادبی ایران نیز به رشتۀ تحریر درآمده است« .با قدرتیافتن مههذهب
شیعه و استقرار آن بهعنوان مذهب رسههمی نیهز تههأثیر بسههزایی بههر ادبیهات کالسهیک ایهران ناههاد.
ازآنجاییکه شعر پیشتر دربای شده بود ،در پی این دگرگونی ،بر شادا و اولیای شیعه تمرکز یافت.
نمونۀ بارز این شاخۀ ادبی ،مراثی دوازدهبند محتشم کاشانی است» (چلکووسکی.)336 :1389 ،
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مامترین کتاب در باب مصایب و شاادت امام حسهین(ع) بههاعنوان «روضهالشههاداء یها باشههت
شایدان» در سال (1051ه.ق) توسط حسین واعز کاشفی به تحریر درآمد .این اثر شرح سههوزناکی
است از شاادت امام حسین(ع) در واقعۀ کربال و نیز مصایب دیگر شادای شیعه .این کتههاب باعه
پیدایش نوع تازهای از روضهخوانی شد .دو سده و نیم بعههد ،بهواسههطۀ آن ،اشههعار غنههایی و متههون
نمایشهای تعزیه به هم بافته شدند.
شیعیان هند نیز تحتتأثیر شیوۀ روضهخوانی ایرانی و بهویژه آشناییشان با زبان پارسی ،اشعار
زیبایی سرودهاند .مراسم روضهخوانی و نوحهخوانی از ایران به هنههد راه یافههت .نوحهههخوانیها و
نوحهسراییها در آغاز به زبان فارسی انجام میشد .علمای دین ،بازرگانان ،هنرمندان و شاعران هر
از گاهی از ایران به هند ماههاجرت میکردنههد و هنههد را مههوطن خههویش قههرار میدادنههد و باعه
میشدند تا هندیهای مسلمان تحتتأثیر فرهنگ و شیوۀ عزاداری آنان قرار گیرند .صوفیانی که به
هند مااجرت کردند نیز بر غنای آیین محرم و «تعزیههداری» افزودنههد و باعه

اهمیهت عههزاداری

شدند.

تصویر  .2تعزیه (ضریح کوچک) در یک امامباره در کاخ راجای محمودآباد ،محمودآباد ،هند .تعزیهها در هند
زیارتگاههای کوچک و موقتی هستند که از کاغذ روشن و بامبو ساخته شدهاند و صنعتگران آسیای جنوبی
حداقل از قرن هجدهم شروع به ساخت آنها کردهاند ( ) www.journal18.org
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تصویر  .3مراسم محرم و تعزیهگردانی در مرشدآباد یا کلکتۀ هند1805-1795 ،م ،نقاشی آبرنگ روی کاغذ،
 68×39/5سانتیمتر ،موزۀ ویکتوریا و آلبرت ،لندن () www.journal18.org

تصویر  .4سیتا رام ،طرحی از داخل امامباره ،لکهنو ،هند1814 ،م ،آبرنگ روی کاغذ 32×47 ،سانتیمتر ،کتابخانۀ
بریتانیا ،لندن () www.journal18.org

 -7نتیجهگیری
تعزیه بهعنوان یکی از بزرگترین مراسم نمایشی بیان احساسات دینهی و سههوگوارههای آیینهی در
ایران و هند مورد احترام و عالقه بسیاری بوده است .سرچشههمۀ ایهن مراسههم عههزاداری عامیانههه و
مردمی که در سوگ امام حسین(ع) و اهل بیت ایشان است ،به مصائب واقعههه عاشههورا برمیگههردد.
تعزیه در ایران در قالب سوگوارۀ نمایشی بوده که ترکیبهی از عناصههر هنههری و ادبهی دیگههر نظیهر:
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شبیهخوانی ،روضهخوانی ،موسهیقی ،آواز ،نقاشهی و سههایرین اسههت .ایهن فههرم از تعزیهه ازطریهق
مراودات و تبادالت فرهنگی ،تجههاری و ماههاجرت شهیعیان ایهران در سههدههای گذشههته ،بههر روی
مسلمانان و بهویژه شیعیان هند تأثیر بسیاری گذاشته است و آنههان نیهز بهها تغییراتهی در ایهن آیههین
نمایشی نسبتبه بومیکردن آن اقدام کرده و هر ساله آن را اجرا میکنند .تعزیهه در هنههد تناهها بههه
آیین نمایشی اطالق نمیشود ،بلکه به ضریحهای کوچک قابلحمل یا صندوقهای تابوتواره نیهز
گفته میشود و دلیل آن را میتوان در دوربودن هنههدیان مسههلمان از کههربال و دسترسینداشههتن بههه
بارگاه امام حسین(ع) و زیارت آن حضرت دانست .این ضریحها به همراه اشهیاء مقههدس دیگههر در
بناهایی به نام امامباره که شبیه به امامزادگان در ایران است ،نگاداری میشوند .این را نیز میتههوان
بهنوعی شبیهسازی از آرامگاهها و بقاع متبرکۀ امامان و امامزادگان دانست.
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