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شيعة ِ
ِ
الهند
إحياء ذكرى كربالء لدى
مظاهر
ُ
ُ

ِ
تصاوير مدرسة شركة الهند الشرقية خالل الفترِة
في ضوِء
(13-12هـ19-18/م)

د .نوال جابر محمد على



الملخص:

ٍ
بموضوعات
أمدتنا مدرسة شركة الهند الشرقية خالل القرنين13-12هـ19-18 /م
تصوير ٍ
ية اتسمت بأنهاَ ذات طابع وثائقي تسجيلي للحياةَ االجتماعيةَ والدينيةَ للهنود ،وكان من
ٍ
معتنقي المذهب الشيعي وهم
موضوعات
بينها
ُ
لمسلمي الهند ،وخاصة ُ
تتعلق بالجانب الديني ُ
أقلية دينية في الهند ومذهبهم يحتوي على العديد من االحتفاالت الدينية تختلف طقوسها عن
احتفاالت المسلمين السنة ،وكان أهم هذه االحتفاالت عند الشيعة هي االحتفال بذكري كربالء

لما تحمله من رمزية دينية في نفوس الشيعة ،وقد جذبت هذه االحتفاالت اهتمام األوروبيين من
الجنراالت وموظفي الشركات االوروبية ،وخاصة البريطانيين وهم الرعاة الجدد لفن التصوير

الهندي خالل فترة القرنين 13-12هـ19-18/م ،فعملوا على تكليف المصورين الهنود بإنتاج
تصاوير تعبر عن هذه االحتفاالت لالحتفاظ بها كتذكار عن ققامتهم بالهند ،وقد نقلت لنا هذه

التصاوير مظاهر قحياء شيعة الهند بذكري كربالء في الممالك اإلسالمية الشيعية بواقعية

شديدة تتفق مع كتابات المؤرخين الهنود والرحالة األجانب المعاصرين لهذه الفترة موضوع
الدراسة.

الكلمات الدالة:
الشيعة -محرم -التعزية  -الݒنجه -التوغ -مجلس الحداد -موكب محرم -الهندوس.

()1

حرم
يتم
مقدمةُّ :
ُ
االحتفال ً
سنويا بذكرى معركة كربالء في األيام العشرة األولى م ْن شهر ُم َ
وتختلف طقوس الحداد أو التعزية م ْن
في جميع أنحاء العالم اإلسالمي الموجود بها شيعة،
ُ


مدرس اآلثار اإلسالمية  -كلية اآلداب  -جامعة عين شمس

nawal.gaber@yahoo.com

()1
فق ْد َشه َد مجموعةً م ْن األحداث التاريخية:
يسبق
حرم هو احتفال
ظهور اإلسالم َ
ُ
َ
االحتفال بالعاشر م ْن ُم َ
نزو ُل سيدنا آدم وحواء األرض وبداية النتشار الجنس البشري  ،وخلق السموات السبع ،وقَ ْد احتف َل الرسو ُل عليه

السالم بهذا اليوم "،روى البخاري َع ْن ابن عباس رضى اهلل عنهماَّ ،
وسلم لما
أن النبي صلى اهلل عليه َ
الصالةُ و ُ
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مكان آلخر( ،)2وتُ ُّ
ك فيه ك ُل األفراد الشيعة حسب امكانيات وقدرة كل
عد حدثًا
جماعيا يشتر ُ
ً
ٍ
شخص ،وهذه االحتفاالت استغلها الشيعة؛ للتعبئة السياسة واالجتماعية وتوفير عمق ديني

حرم َّ
تمثيل للمشاعر مثل  :الحب والتفاني لإلمام
بأنها
يصف الشيعةُ
ٌ
لعقيدتهم ،و ُ
مظاهر ُم َ
َ
احتفاالت
وتهدف
الحسين ،والحزن على معاناته وموته هو وأتباعه ،والوالء له في قضيته،
ُ
ُ

يستوعب تجربة اإلمام حسين
أن
أن
يشعر المرُء َّأنه ُ
يعيش خالل حقبة حادثة كربالء و ْ
حرم ْ
َ
َ
ُم َ
وأتباعه.
احتفاالت شيعة الهند بذكرى
توضح مظاهر
التصاوير التي
وسوف تتناو ُل الورقةُ البحثيةُ
َ
ُ
َ

حرم" ،وكانت هذه االحتفاالت تقام تحت رعاية حكام الممالك اإلسالمية في
كربالء "احتفاالت ُم َ

الهند ،وقد صورت هذه التصاوير بحسب أسلوب مدرسة شركة الهند الشرقية خالل فترة القرنين

13-12هـ19-18/م ،حيث حرص الرعاة البريطانيون على قنتاج تصاوير تعد وثائق واقعية
عن الحياة االجتماعية والدينية للهنود ،وذلك الستخدامها كتذكار لحياتهم في بالد الهند ذات

()3
تهدف الدراسةُ قلى معرفة مظاهر
الطبيعة الجذابة والعادات االجتماعية المتناقضة  ،و ُ
المسلمين َّ
السنة و الهندوس في هذه االحتفاالت،
وم َ
شاركة ُ
احتفاالت ُمسلمي الهند م ْن الشيعة ُ
وتوضيح االختالف بين مظاهر احتفاالت الشيعة بذكرى كربالء في أقاليم الهند المختلفة،
ُ

حيث كون الشيعة ممالك لهم في شمال الهند مثل نواب أوده ونواب البنغال وفي جنوب الهند

مثل الممالك الشيعة بهضبة الدكن ،هذا بخالف الشيعة المنتشرين في أقاليم يحكمها السنة مثل

لك على
وسوف
كشمير في الشمال أو في بومباي بغرب الهند،
تعتمد الدراسةُ في سبيل َذ َ
ُ
َ
المنهج الوصفي والتحليلي.

يوما هو عاشوراء ،وقالوا:
وجد
ُ
قَد َم المدينةَ ُمهاجًرا ،ووصل قلى قباء يوم االثنين  8ربيع األولَ ،
اليهود يصومون ً

شكر هلل  ،فقال" :أنا أولى
آل فرعون ،فصام موسى ًا
يوم
أغرق َ
عظيم  ،وهو يوم نجى اهللُ فيه موسى ،و َ
ٌ
هذا ٌ
ٍ
قحياء َّ
محمد صلى اهللُ عليه
لسنة سيدنا
يوم عاشوراء
أمر بصيامه.
ً
بموسى مْنهم" ،فصامه و َ
ويصوم ُ
المسلمين َ
ُ
وسلم.
Sharif, J.: Islam In India , Qanun –I- Islam – The Customs of the Musalmans of India, Translated By
G.A. Herklots, M.D., Second Edition, Oriental Books, Reprint Corporation,1972 , p.151
)(2
Chelkowski, P. :“Monumental Grief: The Bara Imambara” in Lucknow: City of Illusion, ed. Rosie
Lewellyn-Jones, Munich, Prestel,2006, p.102-107.

) (3تجدر اإلشارة قلى أنني قمت بدراسة سابقة تناولت بها السمات الفنية ألسلوب مدرسة شركة الهند الشرقية.
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أواًل :الدراسة الوصفي ُة:

حرم
لوحة رقم( :)1موضوع التصويرة :نو ُ
اب شجاعُ الدولة واالحتفال بذكرى ُم َ
المصدر :ألبوم جنتيل( )4التاريخ1188 :هـ1774 /م مكان الحفظ :متحف فكتوريا و البرات
رقم الحفظ:

IS.25:31-1980

المراجع والنشر:

المقاييس53.5×37 :سم المركز الفني :مدينة فايز آباد

5

Shaffer,H.; An Architecture of Ephemerality Between South and West Asia,
Journal 18: A Journal of Eighteenth-Century Art and Culture, Issue #4, Fall 2017,
fig.2.

موكب احتفاالت ُمحَرم في اليوم األخير لالحتفال ،والتصويرةُ ُمقسَّمةٌ
الوصف :تُ ُ
مثل التصويرةُ
َ
صفوف أ ٍ
ٍ
حرم الذي يبدأُ م ْن أعلى التصويرة ،حيث
ع م ْن خاللها
قلى ستة
ُفقية ُوز َ
ُ
موكب ُم َ
ٍ
ماحا طويلةً (لوحة رقم
نشاهد مجموعة م ْن األشخاص ُيعبرون َع ْن بداية الموكب حاملين ر ً
ٍ
بينهم شخصان يحمالن سارًيا ينتهي من أعلى
/1أ) ،يلي ذلك ثالثةُ
أشخاص على ظهر الفيل ْ
()4
يظهر بها
المعاصرةَ والتي
توثق الحياةَ االجتماعيةَ والديني َة و
األلبوم
يضم هذا
ُّ
َ
تصاوير ُ
ُ
َ
األحداث السياسيةَ ُ
ُ
العقيد "جنتيل "الراعي الفني لأللبوم ،الذى عمل مستشار سياسي لدي
اب "شجاع الدولة"
حاكم مملكة أوده و ُ
نو ُ
ُ
نواب شجاعة الدولة ،ويعد األسلوب الفني لهذا األلبوم بداية أسلوب تصوير الشركة المتسم بالطابع التسجيلي

والتوثيقي ،ويحتوي األلبوم على  58تصويرة مرسومة باأللوان المائية مقاساتها 37×53.5سم ،واشترك اثنين
من المصورين الهندوس في تنفيذ األلبوم المصور موهان سينغ ابن غوفاردهان الثاني الفنان المغولي في دلهي
والمصور نيفاسي الل (1775-1760م) ،وقد نفذت تصاوير البوم بتقسيمها قلى أقسام واستخدم فيها اسلوب
السرد القصصي للتصاوير فكانت كل صفحة تحتوي على أكثر من مشهد تصويري منفصل ،باإلضافة قلى
مجموعة من التصاوير يظهر فيها العقيد جنتيل تصور دوره السياسي في بالط نواب شجاع الدولة ،وقام جنتيل
بتدوين مالحظاته على كل تصويرة بخط يده.
Dodlani, Ch :"Transporting India: The Gentil Album and Mughal Manuscript Culture", Association
of Art Historians, 38(4) , August 2015, p.53-57.
)(5

اعتبر المرسم الفني بمدينة فايز آباد عاصمة مملكة أوده ومقر حكم نواب أوده في بدايته فرع من فروع

ار وذلك
المدرسة المغولية الهندية  ،وذلك نتيجة لهجرة مصوري بالط دلهي قلى األقاليم المجاورة األكثر استقرًا

على أثر التحوالت السياسية التي شهدتها دلهي في هذه الفترة ،ويمكن تقسيم فن التصوير بأوده قلى قسمين
األول :ويغلب علي تصاويره التأثر بالتصوير المغولي الهندي ويمتد حتي عهد شجاع الدولة الذى يظهر في
عهده القسم الثاني من التصاوير المتأثرة باألسلوب األوروبي وظهور مدرسة الشركة.
Awasthi,P., Awadh –Congenial Home For Nurturing Arts- In Historical Perspective of Painting and
Music(1722-1856), Doctor of Philosophy in History, Department of Medieval and Modern Indian
History , University of Lucknow, 2014,p.39.
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ٍ
بشكل مدب ٍ
ٍ
أشخاص
اء(ً )6ا
ثلث الشكل لونه أحمر وأخضر ،يليه أربعةُ
كبير ُم َ
َّب ُمعلقًا به لو ً
ُ
حيث األشخاص واللواء  ،ثَُّم مجموعةٌ
حاملين رماحهم ثَُّم ٌ
فيل آخر يتشابهُ مع الفيل السابق م ْن ُ
هم يليهم مجموعةٌ كبيرةٌ م ْن حاملي الرايات أو األعالم
أخرى م ْن األشخاص حاملين ر َ
ماح ْ

المثلَثة الصغيرة الحمراء والخضراء اللون ،ثَُّم تأتي مجموعةٌ أخرى م ْن حاملي الرماح يليها
ُ
لونهم أخضر ملفوفة حول الرمح يرتدي
مجموعةٌ أخرى م ْن األشخاص يحملون تسعةَ ألوية
ْ
أخضر وسرو ٍ
َّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شخص
هم
قصير،
أحمر
ال
قميص
مالبسا متشابه ًة مكونةً م ْن
حاملوها
ٌ
ً
ويتقد ُم ْ
حام ٌل بيده عصا طويلة ،وخلفهم اثنان م ْن الفيلة يجلس على ٍ
ٍ
أشخاص
كل منهما ثالثةَ
ُ
ْ
()7
ٍ
ٍ
بخالف قائد الفيل يحملون أربعةَ أعالم معدنية "التوغ " خلفهم مجموعةٌ م ْن حاملي اللواءات

حول جسم الرمح أو السارية (لوحة رقم /1ب) ،يرتدون قميصين لونا
الحمراء اللون الملفوفة َ
َّ
هم شخصان يحمالن سيوفًا  ،ويلي ذلك
باللون األصفر وسراويل قصيرة حمراء اللون
ويتقد ُم ْ

هم شخصان على صهوة الجياد ينفخون في أبوا ٍ
الموسيقيون َّ
ف باسم (نفيري)
ق كبيرة تُ ْعَر ُ
يتقد ُم ْ

()6
الصغير"  ،واللواء ربَّما سمي بهذا االسم
العلم
الكبير وهو بذلك
العلم
ُ
ُ
ُ
يختلف َع ْن الراية وهي" ُ
اللواء  :هو ُ
َّ
عقد في الرمح
ينشر قال عْن َد الحاجة  ،أما الرايةُ  :فهي ما ُي ُ
ألنه يلوى – على أداة حمله كالرمح – لكبره  ،فال ُ

ياح (ياسين ،عبد الناصر :األعالم في العصر اإلسالمي ،أنواعها ،صفاتها وخصائصها مع
ويتر ُ
ك تصفقهُ الر ُ
المنف َذة على الخزف اإلسالمي ،مجلة العصور ،المجلد الثالث عشر  ،الجزء األول ،يناير
دراسة لألعالم ُ
 -2003شوال1423هـ ،ص).39

ٍ
ذاعت لدى المغول والتوغ في األصل م ْن
لشكل م ْن الرايات
أسماء
( )7التوغ " تُغ  ،تُق ،توق ،طوغ ،طوق
ْ
ٌ
ويعد م ْن
شارات القبائل التركية  -المغولية التي َ
أعيد قنتاجها واستخدامها لألغراض الحربية ثَُّم المدنية ُ ،
ٍ
فوق الخوذات ،
األعالم المميزة ويتكون في األصل م ْن
بت أعلى الرايات أو َ
خصلة م ْن شعر الثور أو الخيل تُثَ ُ
أمام خيامهم  ،ونتيجة لتشابه األعالم والشارات المغولية
وكان ُ
يشير قلى مكانة ورتبة َم ْن ُ
َ
عدد الشعرات ُ
تثبت َ
بين التوغ والرايات الفارسية القديمة بوصول
مع العادات الفارسية القديمة
َ
حدث نوعٌ م ْن التوافق والتداخل ما َ
اء معدنيةُ بعضها بيضاوي
المغول قلى حكم قيران  ،وذلك بإضافة أعلى خصلة م ْن شعر الخيل  ،وهي أجز ٌ
تطور ُمْن ُذ هذا الوقت
وبعد مجيء الصفويين قلى حكم قيران
الشكل أو كمثري أو غير ذلك م ْن األشكال َ ،
َ
داد
فصاعدا شك ُل ووظيفةُ هذا النوع م ْن األعالم "التوغ" واستعاد وظيفتهُ الدينية قلى جانب الحربية ومْنها االستع ُ
ً
المقاتلة أمام القادة والسالطين (.طنطاوي ،حسام عويس:
لخوض المعارك واستعراض المجموعات والفرق ُ
األعالم المعدنية للشيعة األنثى عشرية في ضوء نماذج مختارة (الشكل-األصل -الوظيفة -الرمزية) ،حوليات

كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،المجلد (43اكتوبر – ديسمبر)  ،2015،ص ص).373-372 .
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وخلفهم شخصان يمتطيان صهوةَ الخيل وينفخان في أبوا ٍ
أيضا حارسان
ق صغي ٍرة وخلفهما ً
يحمالن أسلحةً يليهما قارعو الطبول وهما شخصان يمتطيان صهوةَ الجياد يقرعان الطبول

نافخ البوق ،يليهم مجموعةٌ م ْن حاملي اللواءات الحمراء
المحمولة على ظهر الخيل وخلفهما ُ
رمح أو سار ٍ
ية تنتهي بجزٍء م ٍ
ٍ
قمصان خضراء
مالبسا متشابهةً م ْن
دبب ،ويرتدون
ملفوفةً على ٍ
ً
ُ

تحمل تسع َة ألوية خضراء اللون،
اللون وسراويل قصيرة حمراء اللون ،وخلفهم مجموعةٌ أخرى
ُ
ٍ
أيضا أربعةُ حر ٍ
َّ
أشخاص يحملون
اس لتنظيم الموكب ،ثَُّم
يظهر ثالثةُ
هم حارسان وخلفهم ً
ُ
ويتقد ُم ْ

ٍ
نموذجا لحص ٍ
تمثاال على
الحَّراس يليهم أربعةُ
أشخاص يحملون ً
ان (ذي الجناح) ،ثَُّم خمسةٌ م ْن ُ
ً
سيدة م َ ٍ
ٍ
يفصل بين كل
جنحة (لوحة رقم/1جـ)،
هيئة
ُ
الم َ
جنحة ُربَّما ُ
يشير بهم قلى المالئكة ُ
ُ
ٍ
السالم
يظهر شخصان يحمالن
رس ،ثَُّم
ً
شخص وآخر حا ٌ
ُ
نموذجا لدابة الرسول عليه الصَّالةُ و ُ
في رحلته السماوية -اإلسراء والمعراج" -البراق" َّ
حارس ،وخلفهم مجموعةٌ م ْن
هم
ٌ
يتقد ُم ْ
تجمع دائرٍي ويبدو َّأنهم تجمعوا لقراءة جزٍء من المرثية "رثا" كربالء.
األشخاص يقفون في
ٍ

نماذج
نماذجا ألضرحة شهداء كربالء التَّعزية وهي
يلي ذلك مجموعةٌ م ْن األشخاص يحملون
ٌ
ً
صغرةُ ألضرحة شهداء المعركة التي تشابهت مع األضرحة الفارسية والمغولية الهندية ،ثَُّم
ُم َ
طويل م ٍ
ٍ
مجموعةٌ أخرى م ْن حاملي األعالم المعدنية ُمكونةٌ من ٍ
كف العباس
سار
ثبت بنهايته َ
ُ
المعروف في الهند باسم " ݒنجه أو ݒنج تن( ")8يتدلى من كل علم قطعتي قماش قما حمراء أو
شاه ُد
خضراء اللون ،ثَُّم يلي ذلك ٌ
المشاركين في االحتفال أو العزاءُ ،ي َ
عدد ٌ
كبير م ْن األشخاص ُ
علما معدنيا " توغ " ُيز ُينهما فرعان
خلفهم شخصان يحم ُل كل منهما سارًيا
ً
طويال ُم َّثبتًا بنهايته ً
ورود وزهور ،يلي ذلك مجموعةٌ كبيرةٌ م ْن األشخاص يتجمعون في ٍ
شكل دائري،
معلقان بهما ٌ
ٌ
فوق َأرْسه بالحروف الالتينية كلمةُ ( )9(nababلوحة /1حـ)،
ويظهر جه َة اليمين
ب َ
شخص ُكت َ
ٌ
ُ
)(8
مصطلح
قم خمسة  ،و "ݒنج تن"
مصطلح ݒنجه باللغة الفارسية
ٌ
ُ
ُ
ومصطلح ݒانج باللغة األردية تعبر عن الر َ
شير قلى
شائعٌ عْن َد الشيعة في شبه القارة الهندية ويشير قلى علم معدني على هيئة كف اليد بأصابعه الخمسة ي ُ

أفراد البيت النبوي (الرسو ُل صلى اهللُ عليه وسلم–علي– فاطمة –الحسن – الحسين) .طنطاوي ،حسام عويس:
أثر الفكر الشيعي على الفنون اإلسالمية ،أثر الفكر الشيعي األثنى عشري على الفنون اإلسالمية (كف العباس

نموذجا) ،مجلة معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم :اعمال المؤتمر الدولي األول 30-28
ً
مارس 2017م ،الجزء الثالث الدراسات العربية واإلسالمية2017،م ،ص ،157هامش .3
حول الكتابة َّ
( )9يبدو َّ
ك الحروف والخط ُمختلفين َع ْن تعليق "جنتيل" نفسه في أسفل
يد قَ ْد
ألن ُس ْم َ
عبثت َ
ْ
أن ً
يقصد م ْن كلمة  nababنواب
الحظات التي وضعها "جنتيل" في اللوحة نفسها ،وربَّما
ُ
الم َ
اللوحة َ
وع ْن أرقام ُ
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آثار اللون األحمر
هم العارية التي
ويظهر هؤ ُ
يظهر عليها ُ
ُ
وهم يضربون صدور ْ
الء األشخاص ْ
ُ
أنفسهم .
اب
كهم في هذا الفعل النو ُ
م ْن شدة الضرب ُ
ْ
ويشار ْ
ٍ
ٍ
متنوعة فمَّنها تعزيةٌ على
أشكال
ذات
يلي هذا
التجمع مجموعةٌ م ْن حاملي التعزيات والنعوش ْ
َ
ٍ
هيئة ٍ
ستطيل بداخله شك ُل
نموذجا لمبنى ُم
شكل سداسي يليها مجموعةٌ م ْن األشخاص يحملون أ ً
ٍ
المشاركين في االحتفال ثَُّم تعزيةٌ أخرى سداسية الشكل
نعش ،وخلفها مجموعةٌ كبيرةٌ من ُ
نعش آخر له قبةٌ ثَُّم
يحملُها مجموعةٌ من األشخاص ثَُّم ُ
نعش ُمشابهةٌ للنعش السابق يليه ٌ
شكل ٌ
نعش
نعش مستطي ٌل
ُ
أيضا نع ًشا له قبةُ ثَُّم ٌ
ٌ
يحمل هو اآلخر مجموعةً م ْن األشخاص و يحملون ً
فوق
مستطي ٌل  ،وهذه
المحيطة أو الموضوعة َ
ُ
النعوش ُ
تشير قلى التوابيت الخشبية الخارجية ُ

الحظُ وجود
البيت وخاصةً
قبور آل ْ
وي َ
شهداء كربالء والمعروفةُ لديهم باسم "الزيارات"ُ Zarih
ُ
ت في مثل هذي
بعض األشخاص واألطفال تحت النعوش؛ للمسها وللتبرك بها وهي عادةً وج َد ْ

االحتفاالت في الهند
هم بقدرتها على الشفاء وغيرها م َن األمور ،يلي ذلك مجموعةٌ
ً
اعتقادا مْن ْ
م ْن الخيول ُمزَينةٌ ي َّ
المشاركين
هم مجموعةٌ م ْن الحراس ،ثَُّم يأتي بعد ذلك ٌ
عدد ٌ
تقد ُم ْ
كبير م ْن ُ

ٍ
مالبس لونها
أشخاص يرتدون
في االحتفال يرتدون
مالبس بسيطةً رماديةَ اللون ،يليهم ستةُ
ً
ً
فاتح ويضعون على رؤوسهم أغطيةً مخروطيةَ الشكل ،ويحملون
أعالما صغيرةً ُمثلَثةَ
بني ٌ
ً
ٌ
عدة فيله يبدأُ ٍ
الشكل تنتهي بجزٍء م ٍ
موكب النواب المكون م ْن َّ
هودج
بفيل عليه
دبب ،يلي ذلك
ٌ
ُ
ُ
اب شجاعةُ الدولة
أحد ويبدو َّأنه
قبب ال
مستطي ٌل ثَُّم في ٌل عليه
يجلس فيه ٌ
هودج ُم ٌ
ٌ
هودج نو ُ
ُ
ُ
هودج به شخصان
فيل عليه
طقس
المشاركين
الموجودة وس َ
ضرب الصدر ،يلي ذلك ٌ
ٌ
َ
يمارس َ
ُ
ط ُ
ٍ
لجمل ،يلي ذلك
فيل عليه تمثا ٌل
يحمالن
أعالما معدنيةً على هيئة الكمثرى" التوغ" خلفهم ٌ
ً
الخبز "روٹي"( )10على
مجموعةٌ م ْن الفيلة
ُ
َ
ادجا بها مجموعةٌ م ْن األشخاص توزعُ
تحمل هو ً

اب "شجاع الدولة" حاكم مملكة أوده
لقب
حاكم مملكة أوده بالحروف الالتينية ويبدو َّأنه نو ُ
 nawabوهو ُ
ُ
ويظهر في بعض تصاوير األلبوم .
المعاصر لتاريخ األلبوم ،
ُ
ُ

) )10روٹي  Rotiهو مصطلح أُوردي لكل ما ُيصنع من دقيق القمح أو الذرة أو الشعير من أنواع الخبز الذى

يتم صنعه في التنور أو علي الصاج أو في الفرن وله أنواع متعددة منها النوع البسيط المصنوع المعروف

جتمع الهندي في شعر نظير أكبر
الم َ
باسم آبى روٹي وهو يتم خبزه بالماء فقط(قبيصي ،سارة محمد :صورة ُ
ختارات ،رسالة ماجستير ،غير منشورة  ،قسم اللغات الشرقية وآدابها  ،كلية اآلداب ،جامعة
آبادي ،مع ترجمة ُم َ
عين شمس ،القاهرة2017 ،ص)260
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ٍ
الحَّراس
حول هذه الفيلة (لوحة /1خـ) ،ثَُّم ينتهي
الفقراء الَّذين يتجمعون َ
الموكب بمجموعة من ُ
ُ
اء اللون.
يحملون
أعالما ُمثلَثةً صفر َ
ً
داد أو عز ٍ
لوحة رقم ( :)2موضوع التصويرة :مجلس ح ٍ
اء داخل اإلمامبارة( )11التاريخ :
ُ
1210هـ1795/م مكان الحفظ :المكتبة البريطانية بلندن رقم الحفظ Add.Or.938

المقاييس50.6×34.5 :سم المركز الفني :مدينة باتنا"(. )12

المراجع والنشر:

Chelkowski,P. J.:From the Sun-Scorched Desert of to the Beaches of Trinided :
Taz'iyeh's Journey from Aisa to the Caribbean, TDR(1988-), Special Issue on
Taziyeh,Winter 2005,fig.7.

داخل
تتم
الوصف :تُمث ُل التصويرةُ أحد أهم طقوس ذكرى كربالء وهي
مجالس الحداد التي ُّ
َ
ُ
أشعار الرثاء على مقتل
المنبر ويق أُر
خطيب يعتلي
يظهر في التصويرة
"اإلمام بارات"،
ٌ
َ
َ
ُ
"الحسين" وأحداث المعركة من ور ٍ
تكون م ْن أشعار روضة
قة ُيمس ُكها بيده والتي عادةً ما
ْ
ُ
شخص
الرْس ،بجواره
مالبس الحداد البيضاء وهو عاري َأ
الشخص
الشهداء( ،)13ويرتدي هذا
ٌ
َ
ُ
)(11
بيت اإلمام " مكان صالة
اإلمامبارةُ أماكن تقام بها شعائر احتفاالت المسلمين الشيعة ،تعني حرفيا َ
رمز للشيعة في الهندWarrier, M. :Routledge South Asian Religion Series, p.178. .
اإلمام " وهي تُمث ُل ًا
)(12

باتنا عاصمة والية بيهار بعد تقسيم البنغال ،وتقع على الضفة الجنوبية لنهر الجانج ،وهى أكبر مدن

البنغال ،ومركز شركة الهند البريطانية ،وفيها تحددت السمات الفنية ألسلوب تصوير الشركة ،ترجع بداية هذه

المدرسة عندما قام السير قيليا قمبي ( )Impeyرئيس المحكمة العليا في كلكتا بإقليم البنغال باستدعاء ثالثة من
المصورين الهنود لتصوير مجموعة من الحيوانات كان قد جمعها في حديقة منزله وكان ذلك في عام1184هـ/
1770م وهذا التكليف يعد أول تكليف من راعى بريطاني موثق لبداية أسلوب مدرسة الشركة ،وكان هؤالء
المصورون من مدينة باتنا بشرق الهند وهم مصور مسلم اسمه الشيخ زين الدين ومصوران هندوس هما بهواني
داس ورام داس والثالثة يحملون أسلوب المدرسة المغولية الهنديةStuart , C.W., Indian art and culture, .
1300-1900, The Metropolitan Museum of art, , New York, 1985,p. 422.

)(13
ف بغرض تحريك
كتاب ديني أُل َ
روضةُ الشهداء تأليف "مال حسين واعظ كاشفي" (ت910هـ1504/م) وهو ٌ

أحد كتَّاب وخطباء هرات
المشاعر والعواطف في قلوب القُراء والسامعين
ويتناسب مع مجالس العزاء ،والمؤلف ُ
ُ
ألف بطلب م ْن أحد أعيان
وم ًا
عاصر للعهد التيموري  ،و َ
المشهورين  ،عاش في القرن التاسع والعاشر الهجريين ُ

هرات ُيدعى ُمرش َد الدولة المعروف بـ "سيد مير از " صهر السلطان "حسين مير از بايقرا"  ،ويحتوي علي عشرة
ٍ
أبو ٍ
الجَنة وابتالئهُ هو وباقي األنبياء مع ربط مصائب
وخاتمة ،يتناو ُل
اب
الباب األو ُل َ
خلق آدم ونزوله م ْن َ
ُ
بالمختار الثقفي وأبي ُمسلم الخراساني واألمير تيمورلنك،
أشاد
بمصيبة كربالء وفي نهاية الباب َ
ُ
الكاتب ُ
األنبياء ُ
406
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يقوم بضرب صدره بقبضة يده اليمنى ،وعلى يمين
يحم ُل له شمعةً قلى جانبه
ٌ
شخص آخر ُ
ملفوف بقماش لونه
قائم خشبي
ٌ
ويسار المنبر علمان معدنيان "التوغ" ُمثبتان بنهايتهما ساريةٌ أو ٌ
منصة مر ٍ
ٍ
قليال َع ْن أرضية القاعة
أحمر واألخرى زرقاء اللون ،وفي مواجهة المنبر وعلى
تفعة ً
ص َغٌر
وض َع
نموذج ُم َّ
ٌ
ومغطَّى
ثالثة طوابق ُ

مكون م ْن
لضريح الحسين "التعزية" تتشابهُ مع نماذج األضرحة المغولية
ُ
قم ٍ
هار ُمتعددة
لونة عليها ز ٌ
خارف نباتيةٌ م ْن ُزهريات تخرُج منها أز ٌ
بأو ار ٍ ُ

أمام التعزية
وي َ
األلوان ،وله قبةٌ بصليةُ الشكل تنتهي بحلية ذهبية اللون مروحية الشكلُ ،
الحظُ َ
شخص
ويقف بجوار التعزية
وترس في قشا ٍرة قلى أسلحة شهداء معركة كربالء،
سيفان
ُ
ٌ
وقوس ٌ
ٌ

ك بيده َم َذَّبةٌ
نجد منصةً
يمس ٌ
يستخدمها إلبعاد الحشرات َع ْن التعزية ،والى الخلف م َن التعزية ُ
ُ
أخرى أكثر ارتفاعا عليها نموذج "للبراق" َ َّ
اق
جاء البر ُ
ٌ
ً
أسفل َمظلتين ترتفعُ قحداهما َع ْن األخرىَ ،
َ
ٍ
الم َّ
ٍ
تاجا ذهبيا على َأرْسها وجسم حيو ٍ
ويقف بجواره
طاووس،
ان وذيل
ُ
ب م ْن َأرْس سيدة تضعُ ً
رك ُ
ُ
ستخدم لتحريك الهواء جه َة نموذج البراق،
شخص
ُ
يحمل َم َذَّبةٌ م ْن ريش الطاووس ،وهي تُ
ٌ
ُ
ٍ
هم
صف
وخلف البراق
ٌ
َ
ٌ
علما أكبر ْ
مكون م ْن أعالم معدنية لونها ذهبي مكونة م ْن ثالثةَ عشر ً
ثبت على ٍ
ملفوف
سار
ٌ
خلف نموذج البراق ُم ٌ
م ْن نوع " التوغ " يخرُج م ْن أعاله نصالن وض َع َ
عليه قما ًشا أبيض اللون ،ويكتنفُه علمان م ْن نفس النوع مثبتٌة ٍ
بقائم ُّ
ٌ
قماش لونهُ
يلتف حولَهُ
َُ
ُ
َ

ابع وحتى السادس حو َل اإلمام علي والسيدة فاطمة والحسن
الباب
ُ
دار حو َل وفاة النبي و ُ
و ُ
الثالث َ
الباب الر ُ
الثامن حو َل حياة ُمسلم
الباب
الباب السابع حو َل فضائل اإلمام الحسين ُمْن ُذ والدته وحتى استشهاده ،و ُ
والحسين و ُ
ُ
العاشر فقَ ْد تضمن
الباب
الباب
التاسع َ
حول مجيء اإلمام الحسين قلى كربالء واستشهاده ،و ُ
بن عقيل  ،و ُ
ُ
ُ
ٍ
يذكر
وقعت َب ْع َد واقعة كربالء وما
األحداث التي
ْ
َ
أصاب قاتليه م ْن عقاب وفي ختام الكتاب ُ
اإلمام الحسن والحسين (ذو الفقار ،حسن :قراءة في كتاب روضة الشهداء للمال حسين واعظ

حول
فصلين َ
نسب
ُ
المؤلف َ
الكاشفي ،مجلة الكلية اإلسالمية الجامعة ،الجامعة اإلسالمية ،العدد  ،43الجزء ،2017 ،4ص ص-459

ت التسميةُ على كل ُكتُب
،).463
وكانت قراءةُ هذه المراثي تُسمى روضةُ خواني أي قراءة الروضة ،ثَُّم أُطل َق ْ
ْ
المراثي .حسنين ،عبد النعيم :قيران في ظل اإلسالم في العصور السنية والشيعية  ،دار الوفاء  ،الطبعة الثانية،
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل
دربين
تج ٍلة م ْن قَبل
أشخاص ُم َّ
المنصورة،1989، ،ص ص  .117-116؛ وكانت تُلقى بطريقة ُمر َ
ٍ
المشاركين قلى البكاء م ْن خالل سرد التفاصيل المأساوية لمعركة
خاص
ُ
بحيث يقومون بتحريك مشاعر ُ
كربالء ،فينظرون قلى الحداد على شهداء كربالء على َّأنهُ وسيلةُ الخالص م ْن الذنب  ،وهو االعتقاد الَّذي
ٍ
شخص ما على اإلمام
يتسبب في بكاء
بأن أي شخص يبكي على " اإلمام الحسين " أو
ُ
يتكرر باستمرٍار َ
ُ
شرةً قلى الجنةKamran S. A , Gendered Aspects of the Emergence and Historical .
الحسين
يذهب ُمبا َ
ُ
Development of Shi'i Symbols and Rituals, p.6.
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أزرق ،وبقيةُ األعالم م ْن نوع "الݒنجه"َّ ،
ويوجد في
ويتقد ُم هذا مجموعةٌ م ْن أدوات اإلضاءة،
ُ
شخص
يجلس على يمين المنبر
حيث
الجزء األوسط م ْن التصويرة مجموعةٌ م ْن األشخاص ُ
ٌ
ُ
ت
مالبس لونها رمادي وعاري َأ
سنٍد أسطواني الشكل يرتدي
الرْس وأمامهُ وض َع ْ
ُ
يستند على ُم َ
َ
المبصقةُ  ،ويبدو م ْن تميز مجلس هذا الشخص َّأنه هو المسؤو ُل أو الراعي لهذا المجلس،
ٍ
أشخاص ُرسموا م ْن الخلف يقومون بطقس ضرب الصدور م ْن خالل حركة
وبجواره خمسةُ
هم العارية،
يدهم اليمنى،
ويجلس أمامهم مجموعةٌ م َن األشخاص يقومون ً
ُ
أيضا بضرب صدور ُ
ٍ
افعا يده بالدعاء ،وفي سقف
ون ُ
ُ
أمام التَّعزية وآخر ر ً
شاهد ثالثةَ أشخاص اثنين منهم يسجدون َ

القاعة مجموعةٌ م ْن الثُريات الموضوع بها الشموعُ وحولَها مجموعةُ القناديل و الفوانيس الورقية
الملونة .
ُ
ٍ
مجلس حداد باإلمامبارة
يحضر
لوحة رقم( :)3موضوع التصويرة :نواب آصف الدولة
َ
ُ
التاريخ1210 :هـ1795/م مكان الحفظ :المكتبة البريطانية بلندن رقم الحفظ Add.Or.3230
المقاييس 54.5×42 :سم المركز الفني :مدينة لكناو(.)14

المراجع والنشر :

Eaton, N. : Between Mimesis and Alterity: Art, Gift, and Diplomacy in Colonial
India , 1770-1800,Comparative Studies in Society and History,Vol.46,
No.4(Oct.,2004) ,fig.6.

مثل التصويرةُ مجلس ح ٍ
اب آصف الدولة (-1189
داخل اإلمامبارة
داد
َ
الوصف  :تُ ُ
يحضرهُ نو ُ
َ
ُ
ٍ
منصة
يجلس على
الخطيب
حيث
1212هـ1797-1775 /م)،
يتصدر القاعةَ الرئيسيةَ
ُ
ُ
ُ
ُ
مر ٍ
أشعار الرثاء على " اإلمام
كتابا يق أُر مْنهُ المرثية وهي
تفعة َع ْن بقية الحضور ،ويمس ُ
ك بيده ً
ُ
ظلَّة
الشخص
وشهداء معركة كربالء  ،ويرتدي هذا
الحسين "
مالبس الحداد السوداء  ،ويعلوه َم َ
َ
ُ
ُ
))14

المركز الفني بمدينة لكناو عاصمة مملكة أوده كان أحد المدراس الفرعية المرتبطة بالمرسم االمبراطوري

بدلهي ،وقد ظهر على الساحة الفنية في منتصف القرن 12هـ18/م مع تدهور الحياة الفنية والمرسم
االمبراطوري بدلهي على قثر األحداث السياسية المضطربة التي عاشتها االمب ارطورية المغولية ،والتي أدت قلي
هجرة فناني دلهي قلى األقاليم المجاورة التي تتسم باالستقرار والهدوء السياسي مثل مملكة أوده ومملكة البنغال،
وقد تطور فن التصوير بمدينة لكناو مع بدايات ظهور مدرسة الشركة في الربع األخير من القرن12هـ18/م .
للمزيد عن فن التصوير في أوده انظر.
Roy, M, Idiosyncrasies in the late Mughal Painting Tradition- the Artist Mihr Chand, Son of Degree
of PhD, School of Oriental and African Studies, University of London,2009,p.78.
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يتمكن من قراءة المرثية  ،و يتدلى م ْن
تركيز اإلضاءة عليه حتى
ظ
الح ُ
ُ
لونها أخضر ،كما ُي َ
ُ
المشتعلة  ،كما ُوض َع علي كل من يمينه ويساره
سقف القاعة ثُريا بها ٌ
عدد ٌ
كبير من الشموع ُ
ٍ
شمعدان به شمعة ُمحاطةُ بوا ٍ
مجموعة كبي ٍرة
ق من الزجاج مفتوٌح م ْن أعلى،
الحظةُ
ويمكن ُم َ
ُ
ذات الشكل ال ُكمثري "التوغ" واألخرى
م َن األعالم تُحيطُ بمجلس الحداد مْنها األعالم المعدنية ْ
شكل كف اليد "الݒنجه"  ،وهذه األعالم مثبتةٌ على سار ٍ
ية يتدلى م ْن ٍ
كل مْنها قطعةُ
التي تتخ ُذ َ
ُ َُ
قماش قما لونها أحمر أو أخضر ،ويتوسط القاعةُ مجموعةٌ م َن األشخاص يحتشدون في ٍ
شكل
ٌ
ٍ
وسادة سوداء
يستند على
اب آصف الدولة
أشعار الرثاء،
دائري يقومون بقراءة
ُ
هم نو ُ
ُ
ويجلس خلفَ ْ
َ
ٍ
حيث ُزي َن بفرٍع
ويجلس على
اللون ،
سجادة سوداء اللون تخلو م ْن الزخارف ْفيما َعدا اإلطار ُ
ُ
أمامهُ اثنان
ويصور
نباتي باللون األبيض،
دخن النارجيلةَ
َ
"آصف الدولة" وهو ي ُ
َ
ُ
السوداء اللون ،و َ
شكل ٍ
مكان لوضع الشمعة لها وا ٍ
شفاف ،هذا
ق زجاجي
م ْن ال َش َماعد تتخ ُذ َ
ٌ
قائم معدني بنهايته ٌ
باإلضافة قلى شماعد ُم َثبتةُ بجدران القاعة بنفس شكل الشماعد الموضوعة على األرض،
الجميع
اصون على الجانبين  ،ويرتدي
ُ
المشاركين بالعزاء يتر َ
ُ
ويحتشد بالقاعة مجموعةٌ كبيرةٌ م ْن ُ
بعض األسلحة من التروس والرماح
هم يحم ُل
َ
مالبس الحداد البيضاء أو الرمادية اللونُ ،
َ
بعض ْ
وتظهر على كل عناصر التصويرة
البعض اآلخر يتفاع ُل بالبكاء مع قراءة الرثاء،
والبنادق و ُ
ُ
حيث جدران
هم أو م ْن ُ
اء م ْن ُ
ُ
مالمح الحزن والحداد سو ٌ
حيث مالبس األشخاص أو انفعاالت ْ
جميعها باللون
ت
ظهر ْ
ُ
وأرضية القاعة ذات اللون األسود حتى السجادة والنارجيلة واألسلحة َ

األسود .

لوحة رقم ( :)4موضوع التصويرة :مجلس حداد بداخل قمامبارة ُمرشد آباد
1215-1205هـ1800-1790/م مكان الحفظ :المكتبة البريطانية بلندن

()15

()15
وكانت
شيدة م ْن الخشب
أحداث التصويرة بداخ َل قمامبارة ُمرشد آباد التي
تتم
ُّ
ُ
ْ
كانت ُم َ
ْ
ولم
الرئيسي المعروف بمسجد المدينة وقَ ْد
ْ
تعرضت اإلمامبارةُ للحريق عام1263هـ1846 /م ْ
غير المسجد

التاريخ:

رقم الحفظ
لحقةٌ بالمسجد
ُم َ
ينج م ْن الحريق

Losty,J.P.;' Painting at Murshidabad 1750-1820 ' in Murshidabad : Forgotten Capital of Bengal, Marg
Foundation , Mumbai,2014, P.21,Fig.14.

409

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللد احلادى والعشرون -العدد الثانى
Add.Or.3231

المراجع والنشر:

()16

المقاييس 73.7×45.5 :سم المركز الفني مدينة مرشد أباد

Losty,J.P.:' Painting at Murshidabad 1750-1820 ' in Murshidabad : Forgotten
Capital of Bengal, Marg Foundation, Mumbai, 2014, p.21.,fig.14.

ويظهر
مجلس عزاء أو الحداد في الليل بداخل قمامبارة ُمرشد آباد،
الوصف  :تُمث ُل التصويرةُ
َ
ُ
بحيث ُّ
يطل على هذا الفناء م ْن جهاته األربع بائكةٌ مكونةٌ م ْن ٍ
عقود
المجلس بفناء اإلمامبارة
ُ
ُ
ٍ
عقودا
تحمل
أعمدة
الفناء َمظَلَّةٌ لها قُبةٌ ضخمةٌ ُمقامةٌ على
ُمفصَّصة الشكل ،وتتوسطُ
ُ
ً
َ
نموذج لضريح اإلمام الحسين " تعزية " لها
ويظهر بها
ُمفصَّصةً تُفتَ ُح على الفناء المكشوف،
ٌ
ُ
صف م َن
قبةٌ ضخمةٌ بصليةُ الشكل بداخل الضريح شموعٌ م ْن جميع الجهات
يجاور التَّعزيةَ
ٌ
ُ
ويقف بجوار التَّعزية
قماش قما حمراء أو خضراء
ق بكل منها قطعةُ
األعالم المعدنية ُمعلَّ ٌ
ُ
ً
أماكن
كبير م ْن الثُّريات بها
الم َ
ظلَّة ٌ
شخصان يمسكان ر َ
ٌ
عدد ٌ
يش الطاووس  ،ويتدلى م ْن سقف َ
حول هذه الم ََّ
أمام التَّعزية رافعين أيديهم َّ
وكأنهم
وقد
الناس َ
لوضع الشموع ْ ،
تجمع ُ
َ
َ
ظلة واقفين َ
شاهد مجموعةً م َن األشخاص على يمين التصويرة
يرددون ما يقال في هذه المجالس  ،بينما ُن ُ
ٍ
حركات ٍ
حركات تبدو َّ
يقوم ب َشق مالبسه ،وفي ُمنتصف
وكأنها
يقومون بأداء
ُ
ذكر بينهم رج ٌل ُ
نشاهد مجموعةً م ْن األشخاص يجلسون على األرض بش ٍ
أيضا
التصويرة
ُ
كل دائري ويقومون ً

)(16

شهد المركز الفني بوالية مرشد آباد بداية أسلوب مدرسة الشركة ،وكان لها دور مهم في فن التصوير منذ

الفترة المتأخرة للتصوير المغولي الهندي منذ منتصف القرن12هـ18 /م خالل فترة حكم نواب البنغال خاصة
اهتماما خاصا
عهد نواب علي وردي خان ( 1170-1153هـ1756-1740/م) الذى أولي فن التصوير
ً
ويشهد على ذلك مجموعة من الصور الشخصية تُنسب قليه وهي تنم على تأثرها باألسلوب اإلمبراطور المغولي
الهندي بدلهي نتيجة النتقال مصوري البالط المتأثرون في اإلمبراطورية المغولية المنهارة قلى بالط مرشد آباد

عصر جديداً من الرخاء نتيجة لنشاط حركة
بحثًا عن سبل عيشهم ،خاصة أن مرشد آباد شهدت في هذه الفترة
اً
التجارة األوروبية بها ،وشهد هذا المرسم الفني فترة من االزدهار تقارب من 20عاماً في ظل حكم نواب علي

متحمسا للفن والثقافة ،وترجع قلى فترة حكمه مجموعة مهمة من تصاوير البالط
اعيا
وردي خان الذى كان ر ً
ً
تغيير ملحوظًا حيث تم استبدال
ًا
الملكية التى يظهر بها ،وبوصول هؤالء الفنانين شهد تصوير مرشد آباد
األسلوب المغولي الهندي بأسلوب لكناو الهادئ ذو األلوان الهادئة واللون األصفر للخلفية ،قلى أن بدأت

عوامل انهيار لهذا المرسم الفني الملكي نتيجة لغياب رعاية السكان األصليين من نواب البنغال خاصة بعد قيام
األفغان بنهب مرشد آباد و تولى شركة الهند البريطانية ديوان البنغال في عام  1179ه/ـ 1765م.
Mildred A. , Patna Painting , David Marlowe LTD for the Royal India Society, London ,1948 , p.5.
Losty, J. , Painting at Murshidabad 1750-1820, p.82.
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برفع أيديهم ُمنفعلين مع جلسة الحداد وآخرون يقومون بضرب صدورهم  ،وعلى يسار
ٍ
شاهد أيضا مجموعةً م ْن األعالم المعدنية الم َّثبتة على قو ٍ
ائم
خشبية تتدلى مْنها ق َ
التصويرة ُن ُ ً
طعٌ
ُ
الملون باللون قما األحمر أو األخضر ،و يظهر في التصويرة مجموعة متعددة من
م َن القماش ُ
ُّ
المرتفعة ،والشمعدانين على الطراز
أدوات اإلضاءة من الثريات والشماعد الموجودة في المنصة ُ
بقاعدة دائر ٍ
ٍ
ية يليه
األوروبي في ُمقدمة التصويرة اللذان يستندان على األرض
ٌ
عمود َي ْخرُج مْنهُ
ائم ُمتعددةٌ ُمنحنيةٌ تنتهي بأماكن لوضع الشموع  ،والقناديل الزجاجية ال ُمعلَّقُة في السقف.
قو ٌ
حرم التاريخ1220-1210 :هـ (1805-1795م)
لوحة رقم ()5اسم التصويرة:
ُ
موكب ُم َ
مكان الحفظ :متحف فكتوريا والبرت رقم الحفظ S.11:12-1887

68×39.5سم المركز الفني :مرشد آباد أو كلكتا.

المقاييس:

المراجع والنشرBrown, R.M., Abject to Object: Colonialism Preserved Through the :
Imagery of Muharram , Anthropology and Aesthetics, No.43, Islamic Arts
(Spring,2003),fig.3.

حيث يسيرون به قلى مكان
الموكب
يظهر في التصويرة
الوصف :
حرم ُ
ُ
األخير في احتفاالت ُم َ
ُ
ُ
ط
صوُر
وي َّ
أيضا ُمتجهًا م ْن اليمين قلى اليسار وس َ
الموكب ً
ُ
دفن التَّعزية أو قلقائها في النهرُ ،
ٍ
كبير َّ
حشد جماهيري ٍ
هم حاملو األعالم وبجوارهم شخصان يتبارزان ،يلي ذلك شخصان
يتقد ُم ْ
يحم ُل كل منهما نموذج لضريح "تعزية" صغيرة الحجم يليه مجموعةٌ م َن األشخاص يحملون
المعروف بـ "ذي الجناح" ويحم ُل على ظهره تعزيةً صغيرةً يليه
نموذجا لحصان الحسين
ُ
ً

ٍ
اء م ْن
يجلس وعليه ثالثةُ
أشخاص يحملون لو ً
مجموعةٌ م ْن األشخاص واثنين م ْن الفيلة أحدهما ُ
ٍ
لون باللونين األحمر واألخضر ويشيرون به قلى لواء اإلمام الحسين ،يليه
قماش كبير الحجم ُم ٌ

آخر للتعزية كبيرة الحجم ،وخلفه مجموعةٌ م ْن
نموذجا ًا
اآلخر يحم ُل على ظهره
الفيل
ُ
ً
ُ
الم َّ
آخر للتعزية كبيرة الحجم يحملُها
جنح" ويليه
األشخاص يحملون
ٌ
ً
نموذج ٌ
نموذجا "للبراق ُ
نماذج ُمتعددةُ الشكل والحجم م ْن التعزية يحملُها قما
مجموعةُ م ْن األشخاص ،يلي هذه التعزيةُ
ٌ
أشخاص على حسب حجمهاَّ ،
ٍ
الموكب مجموعةُ الموسيقيين م ْن قارعي
ويتقد ُم
شخص أو عدةَ
َ
ٌ
علم المعدني ذي الشكل الكمثري
الطبول والدفوف َ ،
خلفهم حاملةُ األعالم المعدنية "الݒنجة" وال ُ

411

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللد احلادى والعشرون -العدد الثانى

ول النصف األسفل يقومون
"التوغ " ثَُّم ُيالحظُ مجموعةٌ م ْن األشخاص ال يرتدون سوى قزٍار ح َ
()17
بالرقص في ٍ
شكل دائري ربما يكونوا طائفةً م ْن فقراء الصوفية.

ُّ
غادرة اإلمامبارة التاريخ:
حرم
لم َ
لوحة رقم(:)7اسم التصويرة :موكب ُم َ
يستعد ُ
1222هـ1807/م مكان الحفظ :المكتبة البريطانية بلندن رقم الحفظ Ms.Add.Or.18:

المقاييس 28.4×20.6 :سم المركز الفني :مدينة باتنا.
https://www.akg-images.fr/archive
المراجع والنشر-:

)Last Visit 5/12/2019) /2UMDHUV2QEN4.htm

تظهر القاعةُ الرئيسيةُ التي تُقام
حيث
مجلس حداد داخل اإلمامبارة ُ
الوصف :تُمث ُل التصويرةُ
َ
ُ
ٍ
ٍ
ُّ
معلق بها
سوداء
بها
يتقدمها َمظلَّةٌ
ٌ
ٌ
ُ
مجالس الرثاء ذات أرضية ُمرتفعة تُطل على فناء مكشوف ُ

يات بعضها ذهبي اللون
مجموعة م ْن الفوانيس الورقية ُمتعددة األشكال واأللوان يتدلى منها دال ٌ
تحمل
أبيض اللون ،تتكون هذه القاعة م ْن ثالث بوائك م َن األعمدة
اآلخر
عقودا ُمفصَّصةَ
ُ
ً
ُ
و ُ

المجلس في
ويتصدر
العقود باللون األسود،
السقف و ُ
ان واألعمدةُ و ُ
الشكل ،وجاءت الجدر ُ
َ
ُ
ي لضريح "التعزية" َوض َع أمامها سيفان وترسان ،وعلى يمينها ويسارها
المواجهة
ٌ
نموذج معمار ٌ
علمان معدنيان م ْن نوع التوغ مثبتان على قو ٍ
ملفوف حولَها قماش باللون األزرق واألخرى
ائم
ٌ
َُ
باللون األحمر ،ويظهر على جانبي التعزية الرئيسية نموذجان معماريان من تعز ٍ
ية صغيرة
ْ
ُ
خلف ٍ
كل مْنها مجموعةٌ كبيرةٌ م ْن األعالم المعدنية بعضها بشكل الكف "الݒنجه"،
الحجم
َ

الخطيب يق أر م ْن كتاب بيده
يجلس عليه
أسود
منبر لونه ٌ
ُ
ُ
ويظهر بالجانب األيسر م ْن القاعة ٌ
ُ
ت على جانبي المنبر علمان معدنيان يتشابهان مع
ثيابا
وم َثب ٌ
المرثية ،يرتدي ً
َ
سوداء اللونُ ،
يظهر عليهم
المشاركين بالعزاء
العلَمين م ْن نوع التوغ،
ُ
َ
ُ
ويجلس على األرض مجموعةٌ م ْن ُ
ٍ
بيضاء أو
عمامات
بيضاء اللون ،ويضعون على رؤوسهم
مالبس
عالمات الحزن يرتدون
ُ
َ
َ
َ
لمظلَّة التي َّ
يظهر عليهم
تتقد ُم القاعةَ،
يقف باقي األشخاص َ
اء  ،بينما ُ
سوداء أو خضر َ
َ
ُ
أسفل ا َ
غادرة المجلس ،يرتدون مالبس بيضاء وخضراء اللون ،ويضعون علي
لم َ
وضعُ االستعداد ُ
()17
جع قلى نفس الفترة الزمنية بنفس األسلوب الفني محفوظةٌ في
يتشابه مع هذه التصويرة تصويرةٌ أخرى تر ُ
جح َّأنها ترجعُ قلى نفس المرسم الفني ُمرشد آباد أو كلكتا تحت
ويَر ُ
المكتبة البريطانية بلندن (لوحة رقم ُ ،)6

رقمAdd.Or.3233

Last http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/addorimss/t/019addor0003233u00000000.html
Visit5/12/2019
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ٍ
ويالحظُ َّ
أسفل
أن
عمامات
رؤوسهم
المشاركين بالعزاء الواقفين َ
اء اللونُ ،
بيضاء و خضر َ
َ
جميع ُ
َ
صغير يحم ُل قربةَ المياه "الساقي".
ًا
طفال
شاهد ً
ون ُ
المظلَّة ُحفاةُ األقدام ُ
َ
()18

حرم
لوحة رقم ( :)8اسم التصويرة :موكب ُم َ

التاريخ1222 :هـ 1807 /م مكان

الحفظ :متحف فكتوريا والبرت رقم الحفظ IS.74-1954 :المقاييس56.5×43.5 :سم.

المركز الفني :مدينة باتنا
المراجع والنشرcollections.vam.ac.uk/item/O16894/a-muharram-scene-painting-:
)unknown(Last visit 5/12/2019

الوصف  :تُمث ُل التصويرةُ موكب محرم في اليوم األخير يوم عاشوراء وسط ٍ
حشد جماهيرٍي
َ ُ َ
ٍ
سوما بحسب
كبير َب ْع َد خروجه من اإلمامبارة ُمتجهًا قلى مكانه األخير ُ
حيث كربالء المحلية مر ً
الموكب ُمتجهًا من اليمين قلى الشمال
أسلوب مدرسة باتنا بإقليم البنغال "مدرسة الشركة" .ويبدأُ
ُ

بحاملي األعالم يليها نموذجان معماريان من األضرحة "التعزية" ،يلي ذلك موكب األعالم
الحمراء والخضراء والسيوف واألقواس محمولةً على ٍ
ٍ
طويل ويليه قما سيدة أو تمثال لسيدة
قائم

يح له قبة يعلوها
أحد األشخاص لها جناحان لونهما أبيض فوقهما
صغر لضر ٍ
يحملها ُ
ٌ
نموذج ُم ٌ
كبير لضريح "التعزية" ذات جدران
شك ٌل زخرفي باللون الذهبي مروحي الشكل يلي ذلك
ٌ
نموذج ٌ

علما معدنيا على هيئة
ت بها ساريةُ
ُ
ُمضلَعة تشبه أشكال األضرحة المغولية الطراز ُم َثب ٌ
تحمل ً
أحد
شاهد َ
الكف "الݒنجه" ،يلي ذلك مجموعةُ م ْن حاملي األعالم الحمراء الكبيرة ،ثَُّم ُن ُ
ٍ
علم
محا
األشخاص
ً
ُ
يحمل ُر ً
طويال ينتهي بشكل كرة تشبهُ الليمونةَ لونها فضي يتدلى مْنها ٌ
ت به مجموعة
شخص
ويظهر
أحمر،
يحمل ش ً
ُ
وم َّثب ٌ
ٌ
ٌ
ُ
كال يشبهُ نصف الدائرة "القمر" لونه أحمر ُ
ق بها ما يشبهُ الليمونةَ أو الكرةَ و
م َن التروس السوداء والمرايا ويخرج منها
سيوف ُمعلَّ ٌ
ٌ
علم معدني يشبهُ الكمثرى "التوغ" ،يلي ذلك مجموعةٌ م ْن األشخاص تحم ُل
يتوسطها م ْن أعلي ٌ
بهيئة سار ٍ
دنية ٍ
أعالم مع ٍ
ٍ
أعالما معدنيةً رسمت بالترتيب اآلتي :األو ُل علم
ت بنهايتها
ستةَ
ية ُم َثب ٌ
ً

التوغ يخرُج مْنهُ نصالن ،ثَُّم َعلمان على هيئة الكف "الݒنجه" ،ويتدلى م ْن هذه األعالم أقمشةٌ
كبير م ْن التعزية
ملفوفةٌ على السارية ذات األلوان الحمراء والزرقاء والخضراء ،يلي ذلك
ٌ
نموذج ٌ
ينت جدرُانه بز ٍ
مكون م ْن ثالثة طواب ٍ
خارف
يظهر به االهتمام بتفاصيله المعمارية والزخرفية
ق ُز ْ
ٌ
ُ
ُ

()18
ك ل منتو الحاكم العام لحصن
كانت مل ُ
ت لراعي بريطاني و ْ
تُ َع ُّد هذه التصويرةُ م ْن التصاوير التي ُرس َم ْ
وليام1229-1222هـ1813-1807/م .

collections.vam.ac.uk/item/O16894/a-muharram-scene-paintingunknown(Last visit 5/12/2019
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نباتية م ٍ
لونة َّ
وكأنها مكسوة ببالطات خزفية ثَُّم طابق به فتحات معقودة بعقود دائرية الشكل
ُ
نموذجا
لحق بهذا الشكل
ً
يليها طابق آخر ُمشابه له ثَُّم قبة يعلوها شك ٌل زخرفي يشبهُ المروحة ُم َ

يبدو على
شاهد بينهم
يشبهُ األضرحة المغولية يحملُها ٌ
كبير من األشخاص ُن ُ
ً
عدد ٌ
شخصا ُ
شاهد
عتقد الهندوسي يرتدي
الم َ
مالبس البراهمة "دهوتي" وحليق الرأس ،و ُن ُ
َ
هيئته أحد رجال ُ
بالموكب شخصين يقرعان الطبول أحدهما على آلة نقا ٍرة وآخر على ٍ
آلة ﭨ هول تاشا(،)19
ُ
وذلك مع ٍ
حشد جماهيري ٍ
المالبس
شاهد بينهم شخصين يتبارزن بالسيوف ويرتديان
كبير ُن ُ
َ
وعمامة عر ٍ
ٍ
ٍ
بية ،كما ُيالحظُ مجموعةٌ م ْن األشخاص يجلسون على
اسع
العربيةَ م ْن
جلباب و ٍ
بعض السقاة يحملون
ومعهم األطفا ُل يتابعون
نساء
الموكب ،كما ُنالحظُ َ
َ
هم ٌ
ٌ
أكثر ْ
جانبي الطريق َ

لون
ب المياه ،ويرتدي جميعُ األشخاص
مالبس الحداد أكثرها ْ
قَر َ
ذات اللون األبيض وهو ُ
َ
اء اللون .
أشخاصا قليل ًة ترتدي
هد
عن َد الهنود بينما ُنشا ُ
الحداد ْ
مالبس خضر َ
َ
ً

لوحة رقم( :)9موضوع التصويرة :مجلس حداد داخل مقبرة آصف الدولة باإلمامبارة التاريخ:

1230هـ1815-1814 /م المصدر :ألبوم هاستنجز مكان الحفظ :المكتبة البريطانية بلندن

رقم الحفظ  Add. Or. 4758المقاييس49.3×38.3 :سم المركز الفني :مدرسة لكناو

المراجع والنشر:

https://imagesonline.bl.uk/en/asset/show_zoom_window_popup.html?asset=15146
8&location=grid&asset_list=151468&basket_item_id=undefined(last visit
)10/11/2019

أحداث التصويرة بداخل القاعة الرئيسة لإلمامبارة الرئيسة بمدينة لكناو
تدور
ُ
الوصفُ :
وتتميز القاعةُ بجدرانها الشاهقة االرتفاع  ،لها مداخ ٌل على يسار
والمدفون فيها آصف الدولة،
ُ
ٍ
الت في
الجدار
ويزين
التصويرة معقودةٌ
األيمن لجدران القاعة َد َخ ٌ
بعقود ُمفصَّصة الشكل ُ
َ
َ
َّ
تستند على أربعة قوائم أسفلها
اء
ُ
الحائط معقودةٌ بعقود نصف دائرية ،ويتوسط القاعةَ َمظلةٌ حمر ٌ
تستند على األرض بواسطة أر ٍ
جل قصي ٍرة
منبر له قاعدةٌ مستطيلةٌ
ُ
قبر آصف الدولة ،يجاوره ٌ
()19
ع بواسطة اليدين م َن
نوعٌ م ْن الطبول التي تنتمي قلى جنوب آسيا ،وهي م ْن أشهر اآلالت الشعبية التي تُ َقر ُ
أيضا ،أما النوعُ البسيطُ مْنهُ فيصنعُ م ْن أخشاب
الجانبين ،تصنعُ م ْن جلود الماعز ،وتصنعُ م ْن خشب األرز ً

تصغير
أيضا
شجرة المانجو  ،ومْنها آلة "دهل" وهي تصغير ل ﭨ هول ،و"ﭨ هولك " وهي الطب ُل
الصغير وهي ً
ٌ
ُ
ويكثر استعمالها في حفالت القوالي وجلسات الرقص الكالسيكي وحفالت الزفاف .قبيصي،
لآللة الرئيسية
ُ

ختارات  ،ص.365
جتمع الهندي في شعر نظير أكبر آبادي ،مع ترجمة ُم َ
الم َ
سارة محمد  :صورة ُ
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ٍ
صعد قليه م ْن ُسلَ َّم
يتوسط القاعدةَ المستطيلةَ
وي ُ
مجلس الخطيب المعقود بعقد نصف دائري ُ
ُ
عدة در ٍ
مكون من ٍ
طيب على كرسي المنبر ،يرتدي زي الحداد األبيض
جات ،
ٌ ْ
ويجلس الخ ُ
ُ
نموذج لضريح اإلمام الحسين "تعزية"
اللون وعلى َأرْسه عمامةٌ رماديةُ اللون ،وخلف المنبر
ٌ
مصنوعٌ م ْن الخشب ُمكون من عدة أدوار يخرُج من أركانه مآذن صغيرة وله قبة بصلية

الشكل ،ويتوسط ُمقدمةَ التصويرة ثمانيةٌ م ْن رجال الدين يجلسون على األرض وأمامهم كراسي
ف "رحل" يقرءون أشعار المرثية ،ويرتدون مالبس متشابهةً م ْن اݘكن "شيرواني"( )20قما
ص َح ْ
ُم ْ
ان الحداد المعروفة في الهند وأمامهم اثنان م ْن
خضراء أو رمادية اللون أو بيضاء وهي ألو ُ
ويوجد في يمين ُمقدمة التصويرة مجموعةٌ م ْن الرجال خمسةُ منهم جالسون على
الشماعد،
ُ

أعالما م َن القماش حمراء وخضراء
ضهم يحم ُل
بع ُ
األرض وخلفهم مجموعةٌ م ْن األشخاص ْ
ً
اللون باإلضافة قلى سا ٍ
ق يحم ُل قربة؛ لسقاية الحضور و أمامهم شمعدان على الطراز
سقف القاعة مجموعةٌ كبيرةٌ م ْن الثُّريات على نفس طراز ال َش ْمعدانات.
األوروبي ،كما يمألُ َ
حرم( )21التاريخ 1256-1246:هـ1840-1830/م
لوحة رقم (:)10اسم التصويرة :موكب ُم َ
مكان الحفظ :متحف الحضارات اآلسيوية في سنغافورة المقاييس  :طولها 5.7م وعرضها
تقر ًيبا 40سم المركز الفني :مدينة مدراس بجنوب الهند

المراجع والنشرwww.straitstimes.com/lifestyle/arts/art-from-the-region :

مت
يظهر في هذه التصويرة
الوصف:
حرم ُمتجهًا م ْن اليسار قلى اليمين  ،وقد قُس ْ
ُ
موكب ُم َ
ُ
ٍ ٍ
المشاركون في
يسير
ُ
الموكب وعلى الجانبين ُ
التصويرةُ قلى ثالثة أقسام أفقية ،ففي الوسط ُ
يسير ُ
شاهد في التصويرة رقم (/10أ) جزًءا
ون ُ
المختلفة ُ ،
حرم بطوائف ْ
بم َ
هم ُ
االحتفال ُ
نموذجا للبراق بشكل جسم حيو ٍ
فيه مجموعة م ْن األشخاص يحملون
ان لونهُ
ً

حرم
م ْن موكب ُم َ
وردي له جناحي

حيث مالمح
طاووس لونهما أخضر َأ
ورْس امرأة ُم َّ
صورة على هيئة المرأة الهندية ،وذلك م ْن ُ
ويتسم الجزُء العلوى منهُ َّ
ك حتى منتصف البطن
( )20اݘكن "شيروانى" رداء طويل يص ُل حتى الساق،
بأنه حاب ٌ
ُ
ويعرف فى منطقة الدكن باسم "شيروانى" ،وهو م ْن مالبس الرجال ،وغالبيةُ المسلمين في مدينة حيدر آباد
ُ

يرتدون الشيروانىRaj, Sh.: Medivalism to Modernism: Socio-Economic and Cultural History of ( .
)Hyderabad From 1869 To 1911,Popular Prakashan, Bombay, 1987, p.149.

وصف الجزء المعروض م َن التصويرة على موقع المتحف  (.معرض
سيتم
(ً )21ا
نظر لطول التصويرة الكبيرة ُّ
َ
الفن اإلسالمي والمسيحي بمتحف الحضارات اآلسيوية بسنغافورة بتاريخ  4ديسمبر :).2018
)www.straitstimes.com/lifestyle/arts/art-from-the-region(Last visit 5/2/2020
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الوجه وخزام األنف وطريقة تصفيف َّ
علما لونه ذهبيا في
الش ْعر ،ويحم ُل البر ُ
اق على ظهره ً
ٍ
ٍ
َّ
العلم
معدني يتخ ُذ
علم
َ
قشارة قلى َّأنه ٌ
شكل الكمثرى "التوغ" ويخرُج منه ثالثة نصال ويعلو َ
َّ
ويتقد ُمهُ مجموعةٌ من ضاربي الدف و ﭨ
المعدني َمظلَّة ؛ وذلك لتميزه وتُلفت األنظار قليه،
َ
مهد طفل لونه أحمر ويتدلى منه ستارة
شاهد مجموعةً م َن األشخاص يحملون َ
هول تاشا ،ثَُّم ُن ُ
صغيرة خضراء اللون في قشارة قلى "علي الصغير الرضيع بن اإلمام الحسين " الذي قُت َل

الم َ
ً
وضعُ
أيضا أثناء المعركة  ،وبداخل هذا المهد ثالثة أعالم معدنية "التوغ" بنفس شكل العلم ُ
شكل
قائما ُم َثبتا بنهايته َ
على البراق (شكل رقم ،)7هذا باإلضافة قلى وجود شخصين يحملون ً

الفرس يخرُج منها ما يشبهُ ثالثة سيوف (لوحة رقم /10أ)(شكل رقم /4أ) ،وفي جزٍء آخر
حدوة َ

نموذجا م ْن ضريح
شاهد مجموعةً م َن األشخاص يحملون
م َن التصويرة (لوحة رقم /10حـ) ُن ُ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ذهبية
معدنية
أعالم
الحسين" التعزية " ربما يكون م ْن الخشب والزجاج الملون بداخله ثالثة
ٍ
مالبس
أشخاص يسيرون أسفل التعزية يرتدون
وجود أربعة
ويالحظُ
ُ
اللون م ْن نوٍع التوغُ ،
َ
ٍ
حول ذقونهم
ُمتشابهةً عبارة َع ْن قزٍار
أبيض ويضعون ً
شاال قما أحمر أو أخضر ويربطون َ
ٍ
طعا
قماش
ورؤوسهم قطعةَ
بيضاء اللون وفي أذرعهم وحول العضد وحول المعصم يربطون ق ً
َ

م ْن القماش األبيض في األماكن التي كانوا يضعون فيها ُحلي األذرع مثل األساور :وهي
بس كانت
الحظُ
وي َ
تشتهر بها طائفةٌ م َن الشيَّعة الصوفيين الموجودين في جنوب الهندُ ،
مال ُ
ُ
حول التعزية مجموعةٌ م ْن النساء يرتدون الساري الهندي ويحملون أطفالهم ،ويجاورهم مجموعةٌ
أيضا م ْن الرجال الهندوس ويبدو َّأنهم جاءوا؛ ليتبركوا بالتعزية وهي م َن الطقوس الشعبية التي
ً
َّ
مهد
المسلمين على حد سواء في هذه المناطق،
ويتقد ُم التعزيةَ ُ
كانت ُمنتشرةً بين الهندوس و ُ
َّ
الموكب فرقةٌ مكونةٌ م ْن 16
ويتقد ُم
الطفل "علي الصغير" مرة أخرى بنفس الشكل السابق،
َ
قميص أحمر وسرو ٍ
ٍ
موحدا مكون م ْن
شخصا يرتدون زيا
ال وردي اللون وعلى رؤوسهم قلنسوةٌ
ً
ّ
عرض آخر عبارة عن فر ٍ
صغيرةٌ ُمدبَّبةٌ ويمسكون في أيديهم ما يشبهُ الصنجاتَّ ،
قة
هم
ٌ
َْ
يتقد ُم ْ
ٍ
جلباب ٍ
غطاء َأر ٍ
ْس ُمرتفع
أسود ويضعون
موحدا مكون م ْن
شخصا يرتدون زيا
مكونة م ْن 12
ً
َ
ً
مدبَّب الشكل لونه أسود ويضعون أقنعةً غريبةً يصطَّفون في ٍ
ٍ
شخص منهم
شكل دائري حول
ُ
يتنكر في
شخص
العرض
مشهدا مسرحيا ،يلي هذا
يرتدي فوق مالبسه ساري ُربَّما يؤدون
ً
َ
ٌ
ُ
ف باسم "
عر ُ
المهرجةُ المعروفةُ في احتفاالت جنوب الهند ُ
وي َ
شكل النمر وهو الشخصيةُ ُ
شاهد في جزٍء آخر من
ون ُ
 "pulikaliفي والية كيراال بجنوب الهند (لوحة رقم /10جـ)ُ ،
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التصويرة مجموعةً م َن األشخاص يمتطون صهوةَ ج ٍ
مال ويحملون
األعالم المعدنيةَ الذهبيةَ
َ
كف العباس (لوحة رقم /10حـ)،
وبعض األشخاص يحملون قما
اللون،
أعالما معدنيةً أو َ
ُ
ً
ٍ
موكب
وتظهر أهمية هذه التصويرةُ في طولها النادر وفي التفاصيل الدقيقة لكل طقوس أحداث
ُ

حرم في جنوب الهند.
ُم َ
حرم في جنوب الهند التاريخ1267 :هـ1850/م
لوحة رقم (:)11موضوع التصويرة :موكب ُم َ
مكان الحفظ  :متحف فكتوريا ولبرت رقم الحفظ 4668:7/(IS) :المقاييس:
15×105سم .المركز الفني :مدينة تيرتشي  Trichinopolyبجنوب الهند.

المراجع والنشرcollections.vam.ac.uk/item/O427538/one-of-eight -paintings-of-:
)painting-unknown(Last visit20/1/2020

حرم َع ْن
تختلف
حيث
حرم بجنوب الهند ُ
ُ
ُ
طقوس احتفاالت ُم َ
الوصف :تُمث ُل التصويرةُ موكب ُم َ
شاهد اقتصارها على تعز ٍ
ترمز قلى ضريح
ية بسيطة التكوين ُ
مثيالتها ببقية أنحاء الهند ُفن ُ

الوسط َّ
هم
"اإلمام الحسين" يحملُها مجموعةٌ م ْن األشخاص ال يرتدون سوى قزٍار حول ْ
يتقد ُم ْ
غطاء َأر ٍ
ك بذيل
أحمر وعلى َأرْسه
ْس غريب الشكل يشبهُ الطرطور ،ويمس ُ
ٌ
ُ
شخص يرتدي قزًار َ
ٍ
يضرب ال ُد َّ
يتنكر بشكل النمر َّ
ينفخ البوق ،و
شخص
هم
ف وآخر ُ
أيضا يتجهُ
الموكب ً
ُ
ُ
ٌ
يتقد ُم ْ
رجل ُ

ويالحظُ َّ
الحذاء وتخلو التصويرةُ م ْن باقي طقوس
الجميع ال ينتعلون
أن
م َن اليسار قلى اليمين ُ
َ
َ
محرم السابقة َّ
الذكر .
ُ َ

الدراسة التحليلية:

سوف تتناول الدراسة التحليلية عدة نقاط على النحو التالي:

أصول مظاهر احتفاالت ذكرى كربالء المعروفة في الهند
ُ
اًلحتفال بذكرى كربالء :ترجعُ
حرم قلي قيران في العصر الصفوي الذين اتخذوا من المذهب الشيعي االثنا عشري
باحتفاالت ُم َ
فعاال في نشر المذهب الشيعي،
حرم ًا
مذهبا رسميا للبالد( ،)22وقد
دور ً
ْ
ً
لعبت طقوس حداد ُم َ
()22
هم قلى اإلمام الحسين َع ْن طريق األسطورة الفارسية القائلة َّ
أن ابنة آخر ملوك الفُْرس م َن األسرة
َّادعوا َ
نسب ْ
وتزوجت م َن اإلمام
أسرها أثناء الغزو اإلسالمي إلقليم فارس
ْ
الساسانية شهَر بانو ابنة يزدجرد الثالث قَ ْد َّتم ْ

يحسب اإليرانيون أنفسهم أخوا َل هذا
ولذلك
أنجب مْنها ابنه علي زين العابدين ؛
َ
ُ
الحسين و َ
اإلمام َ
فكان جميعُ
َ
دماء الساللة الملكية اإليرانية وبالتالي لهم هويةٌ فارسيةٌ  ،فأصبح
َّ
فيهم اإلمام الغائب يحملون َ
األئمة التاليين بما ْ
اإلمام عْن َد الفُرس يحظى بدر ٍ
جة كبي ٍرة م ْن الحب والتقدير ،هذا باإلضافة قلى َّ
االحتفال باألبطال المتوفين
أن
َ
ْ
ُ
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حرم خالل الفترة األموية( ،)23ثم اتخذت
وكانت قد تأسست
َ
تقاليد قحياء ذكرى العاشر م ْن ُم َ
مظهر االحتفاالت في عهد ُمعز الدولة حاكم الدولة البويهية في جنوب قيران والعراق في ذكري

كربالء عام352هـ963 /م ( ،)24غير َّ
تكن لها
أن هذه االحتفاالت لم تأخذ
َ
الشكل الرسمي ،ولم ْ
لقب
اإلمام
ب الفُْر ُس
كان جزًءا مهما م ْن الثقافة الفارسية،
ً
فضال َع ْن َ
الحسين باسم "شاه حسين" وهو ُ
ذلك لٌَق َ
َ
َ
دور شهر بانو في
الملوك الفُْرس القدامى  ،وقَ ْد
احتلت بانو َشهر مكانةً عاليةً في قلوب مواطنيها ُّ
ْ
ويتم تمثي ُل ُ

سهل كربالء قلى قيران على حصان الحسينChelkowski, P.J. : Ta'ziyeh : Indigenous Avant-
التعزية م ْن َ
. Garde Theatre of Iran, Performing Arts Journal , Vol.2,No.1,Spring,1977, p.32.
)(23
Nakash,Y. : 'An Attemp to Trace the Origin of the Rituals of Ashura', Shiism, ed by Paul Lutf and
Colin Turner, New York, 2008, p. 222.

وقد َّ
ث المؤرخون َّ
يوم
حد َ
أن الشيعةَ في العهد األموي كانوا يعقدون المو َ
اكب واالحتفاالت الصاخبة ،وقَ ْد اتخذوا َ
كربالء يوم ٍ
اكب ويلزمون
حزن ورثاء ،وكانوا يولونه ًا
هم  ،فيجتمعون في األسواق ويسيرون المو َ
كثير م ْن عنايت ْ
هم االمتناع َع ْن تناول أطايب الطعوم ولذيذ المشروب ويتناشدون األشعار بالنوح على الحسين (ع) والطعن
َ
أنفس ْ
َّ
َّ
اج الثقفي العراقيين في عهد َعْبد الملك بن
ج
الح
ى
تول
أن
قلى
اق
ر
الع
في
ك
ذل
على
ظل
ل
الحا
ن
ا
و
،
قاتليه
في
َ
َ
ْ
ََ ُ
وتناول
تداء الثياب الفاخرة
مروان ،فقابل الشيع َة بالضد وحم َل
َ
الناس على اتخاذ هذا اليوم ً
عيدا وألزمهم ار َ
َ
وكان م ْن نتيجة
األطعمة الشهية واتخاذ صنوف الحلوى واالفتنان فيها ومْنها
الحبوب المطبوخةُ باللبن و ُّ
ُ
الس َكر َ
بين الشيعة و َّ
بين المسلمين وقانا اهللُ شرها.
وحدثت
السنة
وقعت ُم
أن
ْ
ٌ
ْ
ذلك ْ
مجازر مؤلمةٌ َ
صادمات داميةٌ َ
ٌ

الدخيلي ،ضياء :صدى مقتل الحسين في التاريخ اإلسالمي واألدب  ،مجلة الرسالة  ،المجلد ،854القاهرة ،
نوفمبر  ،1946ص.18
)(24

Warrier, M. :Routledge South Asian Religion Series - Guru Faith in the Mata Amritanandamayi
Mission : Hindu Selves in a Modern World, Religious processions in South Asia and in the diaspora
by Routledge, London ,New York, 2008,p.105.
- Aghaie, K. S. :Gendered Aspects of the Emergence and Historical Development of Shai'i Symbols
and Rituals .The Woman of Karbala . Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi'I
Islam, University of Texas Press , U.S.A, 2005, p.5.
- Shahriyari, K.: Breaking Down Borders and Bridging Barriers : Iranian Taziyeh theatre, University
of New South Wales, Australia, 2006, p.100.

ذكر هذه الحادثةَ ابن األثير المتوفى عام632هـ1234 /م في أخبار سنة  352هـ "...وفي هذه السنة في
و َ
أن
أن يغلقوا
دكاكينهم ويغلقوا األسو َ
اء و ْ
الناس ْ
البيع والشر َ
أمر " ُمعُز الدولة " َ
ْ
حرم َ
يوم العاشر م ْن ُم َ
اق ويوقفوا َ

النساء ُمن ْشَرات الشعور ُمسودات الوجوه َق ْد شققن
أن ُيخرجوا
قبابا عملوها بالمسوح  ،و ْ
ويلبسوا ً
يظهروا النياحةَ َ
َ
يكن للسنية
ويلطمن
ورن في البلد بالنوح
الناس َ
وجوههن على الحسين بن علي (ع) َ
ولم ْ
ْ
ثيابهن وي ُد ْ
َ
ففعل ُ
ذلك ؛ ْ
قدرةٌ على المنع منهُ لكثرة الشيعة و َّ
أمر " ُم ْعُّز الدولة " بإظهار الزينة
ألن السلطان معهم  .وفي  18ذي الحجة َ
يحدث في ليالي األعياد ،
اق بالليل كما
ُ
أظهر الفرُح وفتحت األسو ُ
في البلد و ْ
أشعلت النير ُ
ان بمجلس الشرطة و َ

مشهودا )؛ ابن األثير الجزري ،عز الدين أبي
يوم
َ
ً
فعل ذلك فرًحا بعيد غدير (وضربت الدبادب والبوقات َ
وكان ٌ
الحسن (ت632هـ1234 /م)  :الكامل في التاريخ دار الكتاب العربي ،بيروت ،1997 ،ج ،8ص .549
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وطقوس دينيةٌ ثابتةٌ قال مع بداية الدولة الصفوية( ،)25فقد استفادوا م َن الرموز والطقوس
شعائر
ٌ
ٌ
()26
طقوس
ظهرت
حرم لتعزيز شرعيتهم في مواجهة خصومهم السنة  ،ثَُّم
ْ
ُ
الشيعية مثل موكب ُم َ
التعزية مع وصول القاجارش لحكم قيران خالل القرن 13هـ19/م وهي عبارةٌ عن ٍ
أداء مسرحي
َْ

()27
بناء مسارح ضخمة مثل تكية "
درامي ألحداث كربالء تُ ُ
عرف باسم "الشبيه"  ،وتََّم لذلك ُ
دولت" في طهران(. )28

ينتشر الشيعةُ في العديد م ْن أقاليم الهند ،وذلك نتيجة لهجرة النخبة
تاريخ الشيعة في الهند:
ُ
أحد اآلثار الجانبية
اإليرانية م َن العلماء والشعراء م َن الهضبة اإليرانية والعراق قلى الهند ،وكان ُ
ك شيعيةُ مثل
تأسيس ثقافةُ النخبة المتأثرة بالفارسية،
لهذا التدفق
فظهرت في جنوب الهند ممال ُ
ْ
ُ

وذكر هذه الحادثةَ  ،ابن الجوزاء ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن (ت597هـ1200 /م) :المنتظم في
َ
تاريخ الملوك واألمم  ،دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا – مصطفي عبد القادر عطا ،مراجعة نعيم
زرزور ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان1992 ،م،ج ،14ص.150

()25
ان
أصبح هذا االحتفا ُل جزًءا م ْن الكيان الشعبي و َ
قام الصفويون بتنمية االحتفال بذكرى كربالء  ،و َ
أدخل قير َ
حرم م ْن كل
في التشيع
َ
وكان البالطُ الصفوي ُ
وخلق فيها تماس ًكا مذهبياَ ،
الم َ
يعلن الح َد َاد في العشر األوائل م ْن ُ
ٍ
الجماهير ويحضرها الشاهُ نفسهُ،
احتفاالت خاصةٌ لهذا الغرض تجتمعُ فيها
قام
ٌ
الم َعز َ
ُ
عام  ،ويستقب ُل الشاهُ ُ
ين ،وتُ ُ
وكان ُي َلب ُس السو ُاد في يوم عاشوراءَّ ،
تسير في الشوارع مرددو األناشيد في مدح اإلمام،
يتقد ُم المو َ
َ
اكب التي ُ

بين الشيعة والتشيع ،المجلس اإلسالمي األعلى،
تنديد بقتله (الموسوي ،موسى :الشيعةُ و
وال ُ
ُ
التصحيح  :الصراعُ َ
سانتا مونيكا  ،لوس أنجلوس1988/1408،م ،ص99؛ طنطاوي ،حسام عويس :أثر الفكر الشيعي األثنى
نموذجا) ،ص)152
عشري على الفنون اإلسالمية (كف العباس
ً
Chelkowski,P.J: Ta'ziyeh : Indigenous Avant-Garde Theatre of Iran, p.32 .
بدأت على شكل مر ٍ
ٍ
ٍ
تنشد
أحداث
( )27الشبيه أو التشابيه :هي ظاهرةٌ مسرحيةٌ لواقعة كربالء م ْن
ثية ُ
مؤلمة  ،وقَ ْد ْ
ٍ
حدث في المعركة  .للمزيد َع ْن مسرح عاشوراء ( التشبيه ) وخصائصه
مجموعة م ْن الناس لتصوير ما
على
َ
انظر( .الحيدري  ،قبراهيم :تراجيديا كربالء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي  ،دار الساقي  ،الطبعة األولى ،

)(26

بيروت  ،1999 ،ص ص ).404-397

()28

Nakash,Y. :The Origin of The Rituals of "Ashura",p.171.

للمزيد عن الشبيه أو التعزية في إيران انظر؛
Mottahedeh ,N. : Ta'ziyeh A Twist of History in everyday Life : The Woman of Karbala . Ritual
Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi'I Islam, By Kamran Scot Aghaie,University of
Texas Press, Austin,2005,pp.25-43.
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المملكة النظام شاهية في أحمد نگر(1008-896هـ1599-1491/م)( ،)29والمملكة العادل

شاهية في بيجابور(1097-895هـ1685-1489/م)( ،)30والمملكة القطب شاهية في ُكْل ُكْنده

انتشر التشيعُ بوفود الشيعة في
(1098-918هـ1687-1512/م)( ،)31وفي شمال الهند
َ
الجانب الشمالي الغربي م َن الهند في زمن مماليك سلطنة دلهي (686-602هـ-1206/
1287م) ،وكان الخضر خانيون أول أسرة شيعية استلمت الحكم في شمال الهند ٍ
بدعم م ْن
َ
عد احتاللهُ الهند( ،)32هذا باإلضافة قلى انتشار التَّشيع في بعض المناطق الخاضعة
تيمورلنك َب َ
ٍ
ٍ
شيعية
مملكة
تكوين
للحكم السني المغولي في كشمير( ،)33ومملكة أوده التي استطاع ملو ُكها
َ
ٍ
قوية في شمال غرب الهند عاصمتها مدينة لكناو(.)34
()29
عجم األسر الحاكمة  ،الطبعة األولى،
عن تأسيس ونشأة هذه المملكة راجع :سليمان ،أحمد السعيد ُ :م َ
لبنان،2004،ص 436؛ الشوكي ،أحمد السيد محمد :مدرسة الدكن في التصوير اإلسالمي في الفترة -895

1098هـ1687-1490/م ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،قسم اآلثار ،شعبة
اآلثار اإلسالمية ،2009،ص ص 15-8؛ ولمعرفة المزيد َع ْن المملكة النظامشاهية انظر؛ الطريحي ،محمد
سعيد  :المملكة النظامية ،هولندا.2006 ،

( )30عن المملكة العادل شاهية انظر:الطريحي ،محمد سعيد :المملكة العادلشاهية في الهند (1097-865هـ)-

(1686-1489م) ،دائرة المعارف الهندية  ،ط ،1أكاديمية الكوفة  ،هولندا،2007،ص ص.11-7
()31

عن تأسيس المملكة القطب شاهية انظر :الطريحي ،محمد سعيد :ملوك حيدر آباد  ،الطبعة األولى ،

أكاديمية الكوفة  ،هولندا  ،2006،ص ص.13-9

()32العرادي ،أسعد حميد أبو شنة  :كربالء في الهند في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر -المعالم والهوية ،

مجلة تراث كربالء  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،العدد األول ،كربالء ،جمادي اآلخر1437هـ /آذار، 2016
ص.151
)(33

Zaheen, Sh'ism in Kashmir , 1477-1885, International Research Journal of Social Sciences,
Vol.4(4), April 2005, pp.75.

()34
طعات المغول َّ
طعة
ومقا َ
ومقا َ
ققليم أوده أحد ُمقا َ
طعة بيهار م ْن الشرق ُ
يحدها م َن الشمال جبال الهيمااليا ُ
مناطق (فايز آباد – جوراخ بور –
تقسيم أوده قلى خمس
وتم
اهلل آباد م ْن الجنوب ومنطقة كانوج م ْن الغربَّ ،
َ
ُ
باهرايش – لكناو -خير آباد) مع صعود مملكة أوده في النصف األول م ْن القرن12هـ18 /م وازدهارها وثرائها،

وحلت مح َل العاصمة المغولية في الثقافة
جذبا للشعراء والفنانين في جنوب آسيا
فكانت المنطقةُ
ْ
األكثر ً
ُ
ٍ
لهجمات م َن القوات اإليرانية واألفغانية
امن ذلك مع تعرض مراكز القوة المغولية السنية المذهب
واالزدهار ،تز َ
باإلضافة قلى قوات المارثا الهندوسية في الجنوب ،وازدهار حركة السيخ الدينية في البنجاب ،وانخفاض قيرادات
الدولة المغولية وتنافس حكام األقاليم التابعة للمغول ليكونوا الحامي الرئيس لإلمبراطورية وخاصةً حكام الشيعة
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المسلمين قَبل العصر المغولي الهندي فوصفوا َّ
هم
وقد عانى الشيعةُ
َ
بأن ْ
خالل فترة حكم ُ
يتم قمع الطوائف الشيعية من ٍ
ٍ
تعايش
وقت لآلخر ،فبينما
َ
ْ
ُ
أصحاب بدعة أو ُملحدين ،وكان ُّ ُ
ٍ
حرم،
هم الدينية عالنيةً مثل احتفاالت ُم َ
الشيعةُ بسلمية في عهد "محمد بن تغلق" وأقاموا شعائر ُ
قال َّقنهم عانوا م َن االضطهاد في عهد "فيروز شاه تغلق" الَّذي تبنى سياسةً قاسيةً تجاه الشيعة
()35
حكم
وملحدين ْ ،
ولكن تحت حكم المغول َ
واعتبرهم ُمرتَدين ُ
تغير هذا الوضعُ ،وتمتعت فترةُ ُ
التسامح ُربَّما لتأثير الثقافة الدينية
جع هذا
ُ
المغول للهند بالتسامح الديني في أغلب األحيان وير ُ

الفارسية أو بسبب العالقات السياسية والتحالف بين الدولة المغولية الهندية وبين الدولة

()36
ال عهد الدولة المغولية
ولم
المتسامحةٌ طو َ
ْ
الصفوية ُمْن ُذ عهد " بابر" ْ ،
تستمر هذه السياسةُ ُ

في ٍ
كل م ْن أوده والدكنKeshani,H.: Architecture and the Twelver Shiʿi Tradition: The Great ،
Imambara Complex of Lucknow, Muqarnas, Vol.23,2006, p.225.
وقَ ْد استطاع " مير محمد أمين " (ت 1152هـ1739 /م ) النيسابوري األصل الشيعي المذهب م َن انتزاع
ساللة شبه م ٍ
ٍ
حكم
بذور ظهور
طعة أوده م ْن المغول  ،و
ُمقا َ
ستقلة تُ ْعَر ُ
أن يزر َ
َ
استطاع ْ
ع َ
ُ
ف باسم نواب أوده َ ،

ت الحقًا باسم " فايز آباد
بعدهُ ابنهُ " سادات خان برهان الملك " واتخ َذ م ْن مدينة "هافيلي أوده" التي ُعرفَ ْ
رسميا نائب اإلمبراطور المغولي لمملكة
"عاصمة للمملكة ،وخلفهُ في الحكم ابن أخيه " سافدارجانج " َّ
وتم تعينهُ ً
َّ
ٍ
جيش بنصيحة العقيد الفرنسي "جان بابتيست جنتيل"
نجح في تكوين
أوده،
وجاء َب ْع َدهُ ابنه شجاع الدولة الذي َ
َ
يكن قويا بما يكفي للتغلب على البريطانيين في معركة بكسار
غم َّأنهُ ْلم ْ
َ
وظهر كقوة كبرى في شمال الهند ر َ

اجعت قوتهُ َب ْع َد هذه المعركة وعم َل ا
عام1178هـ1764 /مُ ،
حيث تر ْ
سر إلعادة بناء جيشه وتنشيط مدينتهُ
َّ
الحقا باسم آصف الدولة خليفةً له
وجاء َب ْع َدهُ ابنه مير أمين المعروف
توفي عام 1189هـ1775/م
ولكنهُ َّ
ً
َ
Keshani, H. :Architecture and the Twelver Shiʿi Tradition,p.226.

ٍ
ٍ
ومثال للثقافة الشيعية في الهند  .فاضل  ،هدى :مدينة لكناو
كمركز لإلسالم الشيعي
ف مدينةُ لكناو
وتُ ْعَر ُ
بارك
الم َ
الهندية مدينة النواب  ،مجلة النجف األشرف  ،السنة الخامسة عشرة  ،العدد  ،156شهر رمضان ُ

 -1439أيار 2018م ،ص ص .25-24

)(35

Rezavi, A. N. : 'The Shia Muslim's History of Science Philosophy and Culture in Indian
Civilization, Vol. VII, Part II, ed. J.S. Grewal Oxford, 2006, p.287.

()36
ساعدته له.
و َ
تشيعا صورًيا ) في مقابل ُم َ
افق " بابر "على شروط الشاه قسماعيل باعتناق التشيع ( ً

الجياشي  ،صابرين شالكة رداد :العالقات المغولية الصفوية  ،1556-1510قسم التاريخ  ،كلية التربية للعلوم
اإلنسانية  ،جامعة المثني ،2018 ،ص .42
البعض هذه السياسةُ المتسامحةُ تجاه الشيعة قلي ميل بعض حكام األسرة التيمورية قلى المذهب
ُ
و يرجعُ
السلطان "حسين
سمح
بعض اإلشارات التاريخية علي سبيل المثال عْن َدما َ
الشيعي قَْب َل ظهور الصفويين وهناك ُ
ُ

نصحهُ بالعدول َع ْن قراره رئيس وزرائه " مير علي
ولكن
مير از بايقرا" باستبدال المذهب السني بالعقيدة الشيعية ْ
َ
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فحارب
فقد َعم َل اإلمبراطور" أورنجزيب" على التقليص م ْن سلطة الممالك الشيعية
الهندية ْ
َ
أن يستولي على مملكة بيجابور
َ
ممالك الشيعة في هضبة الدكن لتحالفهم مع أعدائه ،واستطاع ْ
عام1095هـ1685/م و ُكْل ُكْنده عام1097هـ1687/م( .)37بعد رحيل" أورانجزيب"عام1119هـ/
المتعصب َّ
مناصب
تسامحا تجاه الشيعة الَّذين َش َغلُوا
أكثر
ضد الشيعة ،خلفه
َ
ً
ٌ
حكام َ
1707م ُ
ٍ
ٍ
هم في األصل
اب ُمقا َ
هم نو ُ
وهم ذو أصول فارسية عيََّن ْ
طعة أوده ْ
عليا في البالط المغولي ،ومْن ْ

تحكم واليةَ أوتار
ازدهرت هذه األسرةُ الشيعيةُ مع ازدهار اقتصاد لكناو واستمرت
وقد
المغو ُلْ ،
ْ
ُ
المذهب الشيعي االثني عشري(.)38
اعتنق جميعُ نواب أوده
عاما ،و َ
َ
براديش لمدة ً 136

المعتقَدات الشيعية ُمعتمدةً على درجة تسامح الحكام
وشجعت
ُ
النخب الشيعيةُ على ُم َ
مارسة ُ
َّ
كانت تقام شعائر قحياء ذكري كربالء في البداية على شكل مجالس
السنة ،على سبيل المثال
ْ
عز ٍ
اء في القصور أو المساجد ُّ
المتأثرةُ
َ
يتم ْفيها قراءةُ
قصائد الرثاء "نواح خاني أو روضة خاني" ُ
بناء أماكن لرعاية هذه الطقوس ،وكانت
بالعزاء
ْ
الحسيني عْن َد الفرس الصفويين ،ثَُّم تلى ذلك ُ
ت باسم "عاشورخانة" َّ
اكب العامة وروايات
البدايةُ في جنوب الهند والتي ُعرفَ ْ
ُ
ونظ َمت المو ُ
َّ
الحسين "التعزية" الستخدامها في طقوس
المقل َدة م ْن قَْبر ُ
وخطب كربالء وعمل النسخ ُ
ويعتقد الكثيرون في جنوب آسيا َّ
مظاهر االحتفاالت الشيعية بذكرى كربالء
أن
حرم(،)39
ُ
َ
ُم َ
اعتنق
ت ألول م ٍرة في نهاية القرن 8هـ14/م م ْن قبل "الفاتح تيمورلنك" الَّذي ُي َ
َ
ظهر ْ
عتق ُد َّأنهُ
َ

شيرنوائي"

Husain , A. :Accommoda and integration : shi'as in The Mughal Nobility , Proceedings of .

the Indian History Congress,Vol.69, 2008,p.212.

()37
انظر  :الحموري ،خالد عبد اهلل حمد ":اإلمبراطور
للمزيد َع ْن حروب اإلمبراطور" أورنجزيب " مع الشيعة ْ
المغولي أبو المظفر محمد محي الدين(أورنجزيب) " وسياستهُ اإلصالحية ( ، )1707-1659رسالة ماجستير،

قسم التاريخ  ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموك ،2000-1999 ،ص ص .98-94

()38
خامس
كبير مْنها على سهل الغانج وهي
ُ
والية أوتار براديش مدينةٌ قديمةٌ م ْن العصور الفيدية يقعُ جزٌء ٌ
حاليا في الحدود الدولية مع نبيال م ْن الشمال وتحيطُ بها واليات
أكبر والية في الهند  ،وتشتر ُ
ك الواليةُ ً

أوتارانتشال وهيماشال براديش وهاريانا ودلهي وراجستان م ْن الغرب وماديا براديش وتشهاتيسجاره م ْن الجنوب
وجهارخاند وبيهار م ْن الشرق  ،وبسبب النفوذ اإلسالمي بها لعدة ٍ
للمسلمين
قرون
ْ
أصبحت أوتار براديش قبلةً ُ
المسلمين .
يقرب م ْن ثلث قجمالي
الهنود وبها األن ما ُ
َ
سكان الهند ُ
Keshani, H. : Architecture and the Twelver Shiʿi Tradition , p.226.
Aghaie,K. S. :Gendered Aspects of the Emergence and Historical , p.7.

)(39
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()40
اكب العزاء
قبل غزوه لشبه القارة الهندية م َن أفغانستان  ،عندما أ َ
المذهب الشيعي َ
دخل مو َ
ُ
نماذج أضرحة شهداء كربالء "
طقوس َح ْمل
أثناء غزوه الهند عام808هـ1405 /م وخاصةً
َ
َ

التعزية" واعادة تمثيل حادثة كربالء(.)41

ت
كما تُ ْع ُّد
ُ
ممالك هضبة الدكن وجنوب الهند م ْن أوائل الممالك في شبه القارة الهندية التي َعملَ ْ
الحظة
على تقوية المذهب الشيعي األنثى عشري باتخاذه المذهب الرسمي لها(،)42
بالم َ
ٌ
وجدير ُ

َّ
كانت مقدمةٌ إلدخال نموذج
المدن البهمنية
ْ
أن" خانقاه نعمة اهلل " في بيدار وفي غيرها م َن ُ
حرم(،)43
مارسة
"عاشورخانة" في الدكن وهي
الم َّ
ُ
َ
طقوس الحداد في ُم َ
لم َ
خصصةُ ُ
األماكن ُ
سالطين األسرة البهمنية ُمحبون ُمخلصون بعم ٍ
خاصةً و َّ
ق لعائلة الرسول ،وقبل تأسيس أسرة
أن
َ

طقوس الحداد على شهداء معركة كربالء راسخةً في الدكن(.)44
كانت
"قطب شاهي" ْ
َ
التصاوير موضوع الدر ِ
ِ
الشيعة بذكري كربالء ِم ْن ِ
ِ
اسة:
خالل
مظاهر احتفاًلت
ُ
احتفاالت ذكرى معركة كربالء فتعلن حال َة الح َداد في كل ٍ
بيت شيعي
حرم تبدأُ
ُ
ُ
في بداية َش ْهر ُم َ
()45
وكان م ْن
ستقام بها
في الهند ،وتبدأُ بتجهيز اإلمامبارة وقاعات المنازل التي
مجالس العزاء َ ،
ُ
ُ
كل ٍ
ع على الفقراء ُّ
ليلة بعد
يع الطعام والشراب باسم الشهداءُ ،
حيث يوز ُ
عادات الهنود الشيعة توز ُ
حرم "عاشوراء"( ،)46وخالل األيام الثالثة
قنشاد قصائد الرثاء الجنائزية ،وفي أثناء َمواكب ُم َ
عشر األولى من المهرجان يتعين على المسلمين قعالن الح َداد وعدم ققامة أية حفالت ز ٍ
فاف
ْ
ُ
ُ
ُ
)(40

Aghaie,K. S.: Gendered Aspects of the Emergence, p.6.

()41العرادي ،أسعد حميد أبو شنة :كربالء في الهند في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ،ص.151
()42
انحدر م ْن أس ٍرة قسماعيلية
يعود انتشار التشيع في جنوب الهند قلى الشاه " طاهر قسماعيل " الَّذي
ُ
َ
ٍ
ٍ
سياسية قلى جنوب الهند وسكن في
ألسباب
المذهب قيرانية الموطن ثَُّم تحول قلى المذهب االثني عشري ونزَح

شيعيا.
أن
استطاع
أحمد نگر وقَ ْد
َ
َ
ققناع الملك " برهان نظام شاه" (1553-1508م) أحد حكام الدكن ْ
يصبح ً
َ
الحيدري ،قبراهيم :تراجيديا كربالء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي ،ص.156

()43
بناء أو ُل عاشورخانه المعروفة  ،والتي تسمى بادشاهي عاشورخانه في حيدر آباد عاصمة
في الهند َّتم ُ
تكن مث ُل هذه المباني التي تسمى التكيةَ أو الحسينية
ديكان في عام 1005هـ1596 /م ،ومع ذلك في قيران ْلم ْ

نتصف القرن الثامن
شائعةً حتى ُم َ

عشرChelkowski, P. J: From the Sun-Scorched Desert of Iran to the .

Beaches of Trinidad ,p.163
Rizvi,S. A. ; A Socio – Intellectual History of the Isna Ashari Shi'is in India(16 to 19th Century
A.D.), Vol.II, Ma'rifat Publishing House, Astralia,1986, p.334.
)(45
Birdwood, G. :The Muharram In Bombay, Journal of the Royal Society of Arts , Vol.58, No.3022,
21October, 1910, p.1018.
)(46
Sharif, J. : Islam In India , p.160.
)(44
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اللحم أو
ال يأكلون
هم وم َن اليوم الرابع وحتى السابع ْ
َ
خالل هذه الفترة ،ويمتنعون َع ْن نسائ ْ
َ
األسرة(.)47
السمك وال ينامون على
َّ
َ
ِ
ِ
وجدير بالمالح ِ
الشيعية
اًلحتفاًلت
مظاهر
أن التصاوير موضوع الدراسة قد أظهرت أن
ظة َّ
ٌ ُ َ
َ
ِ
ِ
مكان إلى ِ
ٍ
الشيعية:
الهند
داخل
آخر
بعضها ِم ْن
بذكري كربالء واستشهاد الحسين
َ
َ
اختلف ُ
الم َّ
المعروف لديهم باسم
مثل كف العباس
على سبيل المثال هيمنت
قدسةُ لدى الشيعة َ
ُ
األعالم ُ
ُ

"ݒنجه تن" في ققليم الدكن وهو ما نشاهده في تصويرة تمثل موكب محرم (لوحة رقم 10حـ-

انتشرت في أجزاء أخرى م َن الهند مثل شمال الهند
 ،)14-12وذلك على عكس "التعزية" التي
ْ
وخاصةً في مدينة لكناو و مدينة باتنا فكان يتم حملها في المواكب(لوحة رقم )6-5-1او

تُوضع في مجالس الحداد في اإلمامبارة (لوحة رقم )2وبالمثل في كشمير وبعض المناطق
اشتهرت حيدر آباد الدكن بحمل عالمة نعل صاحب ()na'al sahib
بغرب الهند ،بينما
ْ
()48
َّ
"حدوة الفرس" ٍ
البديل
ان
اإلمام
ُ
كان يركبهُ
الحسين في معركة كربالء  ،ك َ
ُ
للفرس الذي َ
كرمز َ
ُ
ٍ
أحد األشخاص أو ُيحضرون
هو
لحصان(ذي الجناح) ويحمله ُ
ٌ
نموذج ُي َ
صنعُ
في شمال الهند ُ
أيضا
أبيض اللون يسمى عندهم باسم ( Dul Dulلوحة رقم/1جـ) ،وقد
حصانا عربيا
ْ
ً
انفردت ً
َ
ٍ
بطقوس ال عالقة لها بالطقوس الشيعية المعروفة مثل عادة حفر العلوة "alawah
جنوب الهند
ُ

" وهو ما نشاهده في تصويرة تمثل الدوران حول العلوة (لوحة رقم  ،)12حيث يبدأون عند
طقوس  kudali marnaفيأتون بقطعة ُس َّكر ويقرءون الفاتحةَ على
القمر
َ
الجديد ب َ
رؤيتهم َ
أرواح شهداء كربالء ويضعونهُ في حف ٍرة يحفرونها في األرض في صحن العاشورخانه قطرها
ٍ
مساء
ان كل
جدار
ٌ
منخفض مبني حولها ويشعلون فيها النير َ
من متر قلى ثمانية أمتار ولها ٌ
طوال العشرة أيام األولى من محرم ،والنار لدي الشيعة تذكرهم بالنيران التي أمر اإلمام الحسين
بإشعالها حول محيط خندق مخيمه في كربالء حتي ال يفاجئه العدو ،49ووهناك راي آخر يقول
)(47

Sharif, Ja'far :Islam In India , p.167.
Khalidi,U. : The Shi'ites of The Deccan: An Introduction , Rivista Degli Studi Orientali, Sguardi
Sulla Culturaa Sciita Nel Deccan Glances On Shi"ite Deccan Culture. ,Vol.64,Fasc.1/2,1990, pp.1011.
)(49
Rizvi,S. A. ; A Socio – Intellectual History of the Isna Ashari Shi'is in India, p.349.
()48
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وتبرز التأثيرات الهندوسيةَ المتوارثةَ عْن َد
أقرب لطقوس االحتفاالت الهندوسية
طقوس
بأنها
ُ
ُ
ٌ
ُمسلمي الهند(.)50
تبطت باحتفاالت
جنوب الهند وبخاصة حيدر آباد ببعض
انفردت
و
المظاهر الشعبية التي ار ْ
ْ
ُ
َ
حرم بشمال الهند مثل وجود مجموعة م َن األشخاص يقومون
ولم
ْ
تظهر في احتفاالت ُم َ
حرم ْ
ُم َ
المشاركين مثل مجموعة بگال ونشاهدهم
بالتقليد والتنكر إلضفاء نوٍع م َن البهجة والفكاهة على ُ
يرتدون الثياب السوداء في تصويرة تمثل موكب محرم (لوحة رقم10جـ)ـ ،وقيام بعضهم بالتنكر

رموز
ًا
في هيئة النمور ونشاهد ذلك الشخص في نفس اللوحة السابقة ،باإلضافة قلى قدخالهم
()51

حرم مثل" بيبي كا علم"
األشخاص
أخرى ضمن األشياء التي يحملها
َ
ُ
خالل موكب ُم َ

ومهد

()50
حول حفرةَ النار ينادون
تبطت هذه
المشاركون يركضون َ
ار ْ
الشعائر بأفعال ال ترتبط بالمراسم الشيعية َ
ُ
فكان ُ
البعض قلى الجمر
يقفز
ياعلي ياعلي شاه حسن شاه حسين  Dulha –Dulhaوغيرها م ْن الكلمات ثَُّم ُ
ُ

هم وفي
ثاء "المارثيا" ويضربون
تصنع
حترق ويخرُج مرةً أخرى كما
نفس حفرةَ النار ويقرءون الر َ
النساء َ
ُ
صدور ْ
َ
الم َ
ُ
ُ
َّ
يصبح  Dulhaأو العريس الحديث
أن
تعهد
ذي
ال
الشخص
ويأتي
النار
ة
ر
حف
نفس
حفر
يتم
ات
ر
گج
الية
و
َ
َ ْ
َ
ُ
ُّ ُ َ
يقصد هنا " القاسم بن الحسن " ويدور حو َل حفرةَ النار أما سبع مر ٍ
ُّ
الناس حولَهُ – Dulha
ات أو أكثر
ُ
ويردد ُ
يتم في حفالت
ف هذا باسم موكب الزواج ( )Menhdiللعريس الصغير وهو تقليد ُّ
 ،Dulhaوفي لكناو ُي ْعَر ُ

رسم الحناء على الجسد للنساء والرجال ،
الزفاف في الهند سواء الهندوسية أو عْن َد ُ
المسلمين والمقصود بها َ
ويحم ُل العلم أو الرايةَ بواسطة ر ٍ
جل على ظهر الخيل َّ
هن
بن
يتبعنهُ
صدور َ
النساء بالغناء وقصائد الرثاء ويضر َ
ُ
َ
َ
ٍ
يدور بهستيريا ويقو ُل  Dulhaأي
و
وه
األقدام
على
ا
مشي
أشخاص
ل
ب
ق
ن
م
ها
ل
حم
يتم
األحيان
وفي بعض
ُّ ُ
ً
ْ َ
ُ

َّ
َّ
أطفالهن للتبرك أو قخراج الروح
ومعهن
النساء
العريس Sharif, J.: Islam In India ,P.162.؛ وعادةً يأتي قليه
ُ
ٍ
ٍ
خشبية أو
قاعدة
مدفع و
بدال م ْن حفرة النار
مصباحا على ٍ
النساء ً
ً
ُ
الشريرة أو الجن  ،وفي بعض األوقات يضعُ
ٍ
ٍ
مقلوب ويجلسوا أمامهُ Sharif, J. :Islam In India , p.158.
وعاء

)(51
ب قلي فاطمة
ُ
يعتقد الشيعةُ في حيدر آباد بعلم بيبي كا علم" "Bibi Ka Alamأو علم ُمَب َارك وهو ُيْن َس ُ
ٍ
قطعة صغي ٍرة م ْن لوح الخشب
يعتقد شيعةُ حيدر آباد بوجود
الزهراء ابنة الرسول صلى اهللُ عليه وسلم ُ ،
حيث ُ

تستخدمها في الوضوء األخير قَْب َل
كانت
حيث لوح الخشب التي
ب قلى ابنة الرسول
ُ
ْ
بداخل هذا العلم تُْن َس ُ
ُ
ين بمجوهر ٍ
ات
العلم ُمَز ٌ
موتها ،ويحفظُ في عاشور خانه المعروفة باسم علوة بيبي " ،"Allava-e- Bibiوهذا ُ
احتفاالت
وتقتصر
ع بها لتزيين هذا العلم،
وحلي " ناصر الدولة آصف جاه الثاني نظام حيدر آباد " الَّذي تبر َ
ُ
ُ
بحمل هذا العلم على ظهر ٍ
فيلRao, S. : A Measure of Community: .
حرم " عاشوراء" َ ْ
حيدر آباد بذكرى ُم َ
Public Open Space and Sustainable Development Goal, Notion Press, Sweden, 2016, p.92.
عبر المدينة م ْن بوابة "
و ُّ
ويمر به َ
يتم َح ْملُهُ م ْن مكان حفظه في ضريح " ياكوتبو ار " في الصباح ُ ،
جاعه مرةً أخرى قلى مكانه
شادارجهات " وسط صيحات جموٍع م ْن الناس َ ،ب ْعد قجراء هذا الحفل األخير ُّ
يتم قر ُ
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الطفل "علي الصغير" ( Palnaلوحة 10حـ)(شكل رقم ،)8وهو ما سوف تتناوله الدراسةُ
بالتحليل.

ومناطق تجمع الشيعة في المدن الواقعة بشمال الهند م ْن
مظاهر احتفاالت لكناو
وقد ُع َّدت
ُ
ُ
حرم( ،)52على عكس مناطق جنوب
أكثر
َ
المناطق التي حافظت على طقوس الحزن في ُم َ

شكل االحتفال متأثرة بالمورث المحلي الهندوسي،
حرم َ
وغرب الهند التي اتخذت فيها طقوس ُم َ
أغلبهم م َن الهندوسية قلى اإلسالم،
بالمسلمين الَّذين
أن هذه
َ
َ
خاصةً و ّ
تحول ُ
المناطق مليئةٌ ُ
وعقد مجالس الح َداد َّ
كل يوم ،واضفاء البهجة
اق واضاءةُ الشوارع
وعدم النوم ً
ليال ُ
فتكثر األسو ُ
ُ
ُ
()53
من خالل الشخصيات المهرجة مثل الشخص المتنكر بهيئة النمر ومجموعة البگال  ،وبذلك
نجد أن التصاوير موضوع الدراسة قد نقلت مظاهر قحياء شيعة الهند لذكري كربالء التي

اختلفت من مكان آلخر داخل الهند بواقعية تتفق مع كتابات المؤرخين والرحالة المعاصرين.

مجالس الحداد "العزاء" :تُعد مجالس الحداد من الموضوعات التي اهتم بتصويرها المصورون
الهنود بحسب أسلوب مدرسة الشركة ،فقد القت قبوًال بين رعاة الفن من األوروبيين ،حيث

المتََّبع َة في هذه المجالس،
مجالس الح َداد في الفترة موضوع الدراسة
تصاوير
أظهرت
ْ
َ
ُ
ُ
الطقوس ُ
ٍ
مجموعة كبي ٍرة م ْن أدوات اإلضاءة
فكان يتم تجهيز قاعة اإلمامبارة أو العاشورخانه بوضع

اجهة مدخل القاعة،
المتعددة األشكال ،ووضع التعزية في اتجاه القبلة وجميع األعالم في ُمو َ
ُ
ٍ
باإلضافة قلى ٍ
يقوم بقراءة المرثية وباقي طقوس
مكس بالسواد
منبر
َ
ليجلس عليه م ْن ُ
المجلس(()54شكل رقم( )1لوحات رقم  ،)23-22-9-7-4-3-2وعادة ما يحضر الحاكم

Bilgrami ,S. and Willmott, C.: Historical and Descriptive Sketch of His Highness the Nizam's
Dominions, Vol.1, the timed of indian steam press, Bombay,1883,p.363.
)(52
Hjortsho, K. :Kerbala in Context:A Study of Muharram in Lucknow, India, Degree of Doctor of
Philosophy, Faculty of Graduate School , Cornell University, May 1977, p.182.
)(53
Sharif, J.: Islam In India ,p.185.

الشاعر " نظير أكبر
األدب اإلسالمي الهندي ما
ويصور لنا
)(54
ُ
يحدث داخل مجالس العزاء ْ
ومنها ما كتبهُ
َ
ُ
ُ
أن َّ
ضاء القنادي ُل ُمتعاقبةً* وتُ ْش َع ُل الشموعُ في القناديل
يحل
آبادي" (ت1246هـ1830/م) :بعد ْ
المساء تُ ُ
ُ
تأججت
اب *
ويسقطه في المباخر متو ًا
أن يأخ َذ
ْ
الصغيرة والثُريَّات* بعد ْ
اتر * يسقي أه َل المجلس الشر َ
البخور ُ
َ

العديد م ْن
استمع قلى المراثي * الخالصةُ انتابته
وحماس
ُ
ُ
في قلبه ثورةُ
شهيد كربالء* ْ
ُ
انتبه واصغ قلى التعزية و ْ
ذاهب قلى مجالس العزاء  ،بقوله "
نظير حال الرجل الشيعي وهو
مشاعر الحزن واأللم والعذاب؛ كما
ُ
ٌ
يصف َ
َ
المكان
ضج
اق
البكاء لقلبه * فأسر َ
قَ ْد ر َ
ع تجاه مجالس العزاء* كاشتياق العاشق لمعشوقه* عْن َدما َ
ُ
ُ
الحزن و ُ
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أو راعي هذا االحتفال مجالس الحداد وذلك علي سبيل المثال في تصويرة تمثل نواب آصف

الدولة يحضر مجلس حداد داخل اإلمامبارة(لوحة رقم)3؛ حيث صور يجلس على األرض في
تديا مالبس الحداد وهو يدخن النارجيلة ،وفي تصويرة أخري تمثل
وسط القاعة وحوله أتباعه مر ً

مجلس حداد داخل اإلمامبارة حيث يجلس الراعي علي األرض بجوار المنبر(لوحة رقم،)2

و ُّ
طقوسها
تشابهت
وقد
أبرز
حضور
يعد
مظاهر العقيدة الشيعية وأهمهاْ ،
ْ
مجالس العزاء م ْن َ
ُ
َ
َ
ُ
مجالس الح َداد في الليلة األولى م ْن َش ْهر ُم َحَرم،
بجميع أقاليم الهند ،فتبدأُ
حيث ُّ
ُ
يتم قراءةُ
ُ

التنديد
مدحا
قصائد
"الزيارات" وهي
َّ
ٌ
عليهم و َ
ٌ
الثناء ْ
بين طياتها ً
وخطب وأدعيةٌ تحم ُل َ
لالئمة و َ
كتاب روضةُ الشهداء المشتم ُل على عشرة أبو ٍ
اب َّ
جاء
يع ْقبها
لهم ،وقراءةُ ُ
بالقَتَلة ْ
وكأنهُ َ
ُ
الدعاء ْ

باب َّ
متناسًبا مع العشرة األوائل م ْن َشهر محرم لتتم قراءةُ ٍ
كل ٍ
يوم ،م ْن قَبل أ ٍ
َناس ُمتخصصين
ُ
ْ ٌ َ َ
()55
ويقصد بها روضةُ الشهداء .
عليهم "روز خوان" أي قراء الروضة
ُ
ُ
يطلق ْ

ويحزن وآخر يرفعُ الرايةَ " .قبيصي،
البعض مْنهم يبكي
شاعت الحكمةُ فيما بينهم *
بالجمع وبالحشد *
ْ
ُ
ُ
سارة محمد  :صورة المجتمع الهندي في شعر نظير أكبر آبادي مع ترجمة مختارات ،ص .158
) )55وفي هذه المجالس ُّ
يتم قراءةُ سوز خوانه " "soz khwaniوهي قراءةٌ بدون ُم َ
ساعدة اآلالت الموسيقية ،ويتبعُ
المجلس الخطبةُ "مارسية خوانه " "Marsiya khwaniوهي قراءة ر ٍ
ثاء مع الموسيقي "قصيدة موسيقية" وهو
َ
أسلوب مستوحى م ْن شاعر لكناو" مير أنيس 1292-1217 (" Mir Anisهـُّ ،)1875-1802/
وتعد الخطبةُ
ٌ

المؤثر ألحداث كربالء وآلالم الحسين ومعاناتاه بالتفصيل مع الحفاظ
السرد
حيث يت ُّم
حرم ؛ ُ
ُ
ُ
م ْن أهم طقوس ُم َ
اليوم
على الترتيب الَّذي قُت َل به أفرُاد عائلةُ الحسين ،وخاصةً الشخصيات البارزة  ،فعلي سبيل المثال
ُ
يكون ُ
الثامن مع
اليوم
اليوم
ُ
ُ
السادس م ْن ُم َ
السابع مع ابنه القاسم البالغ ً 18
ُ
عاما  ،و ُ
حرم ُمرتبطٌ بابن أخي الحسين و ُ
العاشر
اليوم
اليوم
ُ
ُ
التاسع مع ابن الحسين علي األصغر البالغ م ْن العمر ستة أشهر ،و ُ
األخ الشجاع عباس ،و ُ
َّ
بعض السمات
شترطُ فيه
ُ
مع اإلمام الحسين ،وسرد هذه المأساة ومعاناتهم م ْن قَبل الخطيب "روزخوانه" الذي ُي َ
الخاصة ،منها القدرةُ على نقل الجماهير  Azadarsقلى حالة الح َداد والبكاء والرثاء وضرب الصدور" المأتم
 " matamبقبضة اليد الواحدة ،ويشاركون في معاناة الشهداء بحرمان أنفسهم واالنتقام مْنها وكبح الشهوات
وتعذيب النفس ،وتستمر طقوس مجالس الح َداد عشرة ٍ
ج بيوم عاشوراء في " Majlis-i-Sham-i
أيام تتوُ
َ
ُ
ُ

 Gharibanمجلس شام غريبانHasan, M. :Traditional Rites and Contested Meanings: Sectarian Strife .
in ColonialLucknow, Rivista Degli Studi Orientali, Vol.69, Fase.1/2,1995, p. 543.

قام على شرفها،
حرم يسمى "يوم زينب" ،و
يعقب ذلك
ُ
ُ
ُ
قام في اليوم الحادي عشر م ْن ُم َ
المجالس تُ ُ
مجلس َح َداد ُي ُ
ودورها في حماية اإلمام الشاب والناجين اآلخرين م ْن
وتحيي شجاعتها وتفانيها طوال وقت مأساة كربالء ُ ،
اليوم
قام هذه
ُ
المجالس في المقام األول للنساء ،و ُ
القائد األموي " ابن أبي شمر" و" الخليفة يزيد بن معاوية " ،وتُ ُ
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( شكل رقم  )1التعزية واألعالم بداخل مجلس الحداد في االمامبارة من لوحة رقم( 22من عمل الباحثة)

أبنية ٍ
تعقد مجالس ح َداد محرم في ٍ
ف في بعض المناطق بالهند باسم إمامبارة "قمام
دينية تُ ْعَر ُ
و ُ
ُ
ُ َ
بارة" وذلك وفق احتساب الشيعة أقلية في الهند دعت الحاجةُ قلى تشييد ٍ
قام بداخلها
مبان لتُ َ

لمختلَف الطقوس الثابتة ،ونقطة الوصول للطقوس
وتكون
اسم الح َداد والعزاء،
َ
ُ
كمقاعد ُ
مر ُ
الم َّ
ستخدمة في المواكب مثل التعزيات واألعالم (شكل
الم َ
تنقلة ،و َ
أماكن لحفظ األشياء الرمزية ُ
ُ
()56
تقوم
كانت
رقم ، )1وباإلضافة قلى اإلمامبارة
ْ
ُ
العائالت الشيعيةُ الثريةُ في هضبة الدكن ُ
ٍ
بهم عزاءخانة أو ديوان خانة  ،Diwankhanaوبالمثل
بتخصيص قاعات استقبال خاصة ْ
أصحاب المتاجر أمام محالتهم ،ويقومون بوضع تعزية وأعالم
التجار عند بوابات منازلهم و
ُ
ُ
حرم(.)57
وتعقد فيها
وتضاء بالشموع
ُ
ُ
ُ
مجالس ُم َ

الحليب
المبردةَ أو الشربات أو
حرم "عاشوراء"
َ
َ
كما يرتبطُ باحتفاالت ُم َ
األماكن التي تقد ُم المياهَ ُ
ٍ
حرم سواء أمام
عرف باسم "سقاية خانه" وهي موجودةٌ في كل
وتُ ُ
مكان أثناء احتفاالت ُم َ
اإلمامبارة أو عاشورخانه( ،)58ونجدها فى تصويرة تمثل مجلس حداد أو ع ازء حيث يقف
شخص على يمين التصويرة أمامه مجموعة من األقداح وهو يقدم المياه المبردة لشخص

بعد
مجلس مكرس مرةً أخرى لذكرى حضرة عباس،
يعقد
ُ
االحتفال العرفي لليوم الثالث َ
حرم ُ
ُ
الثاني عشر م ْن ُم َ
الحلي قلخ
حرم فيما
ُ
اليوم َ
يتعلق بالطعام  ،وارتداء ُ
قيود الح َداد على ُم َ
الموت بالنسبة ُ
لمعظم الشيعة  ،ينهي هذا ُ

بعد الوفاة وفقًا
 ،..بما في ذلك مواكب الح َداد ،و
المجالس والمارثيةُ ُّ
يتم قحياؤها مرةً أخرى في شهلوم "األربعين" َ
ُ
اليوم العشرون م ْن صفر.
للعادات اإلسالمية بالنسبة للحسين
ُ
ويصادف هذا ُ

Warrier, M. :Routledge South Asian Religion Series , p.178.
Sharif, J. :Islam In India , p.159.
)(57
Saeed, Y. :Muslim Devotional Art in India, Published by Routledge , New Delhi, 2012, p.26.
)(58
Bilgrami, S. and Willmott,C. : Historical and Descriptive Sketch of His Highness , P.360
)(56
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آخر(لوحة رقم  )16أو في طريق المواكب حيث نشاهد شخصين وسط جموع المشاركين في
الموكب يحمالن قرب المياه(لوحة رقم.)18-17-8

حرم"عاشوراء"( :لوحات رقم :)17-11-10-8-6-5-1
ُ
موكب ُم َ

تُعد التصاوير موضوع الدراسة التي تمثل مواكب الحداد "عاشوراء" من أكثر التصاوير التي
عبرت عن مظاهر قحياء شيعة الهند لذكري كربالء لما بها من شعائر وطقوس مهمة ،فقد
وصلنا عدد كبير من التصاوير التي تمثل موكب محرم من األماكن المختلفة التي يكثر بها

الشيعة بالهند وعبرت بصدق عن طقوس الشيعة في هذه المناطق.

حرم هذه الليلة تسمى Qatl-
ويبدأُ
حرم" في ليلة التاسع م ْن ُم َ
"م َ
ُ
التحضير لموكب عاشوراء ُ
موكب ٍ
ٍ
هائل
تحرك
يتم
 " ، ki-Raatالليلةُ قَْبل المذبحة " ،وبعد ذلك في صباح اليوم العاشر ُّ
ُ
م َن اإلمامبارة وهذا ما يسمى " Alvidai Alamموكب الوداع" ،وهو أكبر مواكب احتفاالت
()59
المشاركون بمجرد وصولهم قلى عاشور
ُم َ
يقوم ُ
حرم "عاشوراء"  ،وفي مناطق جنوب الهند ُ
حول حفرة النار "العلوة" ثالث مر ٍ
الحطب
ات(( )60لوحة رقم  ،)12ويضعون
خانة بالدوران َ
َ
ويقومون بقراءة الفاتحة وسكب بعض المشروبات في الحفرة ،وفي اليوم العاشر أو يوم
مساء
صباحا والـ3
االستشهاد بين الساعة ً 9
ً
ٍ
موكب ترافقُهم الموسيقي م ْن
أكتاف الرجال في

حمل جميعُ األعالم والتعزيات والبراق على
تُ ُ
هم
عازف نفيري و ﭨ هول تاشا والنقارة
ُ
ويتبع ْ

)(59
الليل في
الحسين في هذه الليلة في شدة حزنه ومعرفة موته الوشيكْ ،لم
اإلمام
كان
النوم وقضى َ
ُ
َ
ْ
يستطع َ
ُ
الصالة ،وبالمثل يبقى الشيعةُ مستيقظين خالل هذه الليلة يعقدون المجالس ويصلُّون في منازلهم في ٍ
وقت
َ
ْ
ُ
ُم ٍ
عرضا قويا للغاية م َن العاطفة
كبير في اإلمامبارة ،ويمثل هذا الموكب
عقد
وي ُ
ً
تأخر م َن المساءُ ،
ٌ
مجلس ٌ

ك فيه َّ
شاركة الهندوس و َّ
الحزن والح َد ُاد على أش َّده َّ
ألن
يكون
والتفاني ،يشار ُ
ُ
السنة ،و ُ
عدةُ آالف م َن الشيعة ،مع ُم َ
المشاركون في الح َداد َعن الطعام و الماء واألطفال
مأساة كربالء على شفا ذروتها ،وم ْن هذه اللحظة يمتن ُع ُ
هم إلثبات عدم نومهم وال يغطُّون
غبار
ٌ
و ً
أيضا ً
أحيانا البالغون ً
غالبا ما يكون لديهم قش أو ٌ
مكشوف في َش ْعر ْ
ٍ
كدليل على الح َداد Warrier,M. :Routledge
فوق الكوع
العديد مْنهم يلفون
أكمامهم َ
رؤوسهم وال أقدامهم ،و ُ
َ
South Asian Religion Series ,pp.166-195.

)(60
معدنية مع بعض اللبن في ٍ
ٍ
ٍ
وعاء فخاري ثَُّم يغلقوه ويضعوه في حفرة
قطعة
بعض األشخاص بوضع
يقوم
ُ
ُ
بعض النساء بالحفر واخراج القدر وأخذ العمالت وثقبها وتعليقها في أعناق
تقوم
ُ
النار وفي العام ُ
المقبل ُ

اعتقادا بحمايتهم م َن األرواح الشريرة
أطفالهن
ً

Sharif,J. :Islam In India , p.182.
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األلعاب الناريةَ ،ويقومون بالتعبير َع ْن
حصان الحسين( ،)61وفي بعض المناطق يستخدمون
َ
ُ
()62
ال الليل .
ياح َس ْن"
اكب طو َ
هم و ُ
وتستمر هذه المو ُ
ياحسْين – َ
الهتاف " ُ
ُ
الحزن بضرب صدور ْ
وقد أظهرت التصاوير موضوع الدارسة قيام الشيعة الهنود بحمل مجموعة من األشياء الرمزية
في هذه المواكب والتحرك بها من اإلمامبارة قلى مكانها األخير في كربالء المحلية ،وهو ما

سيتم توضيحه في األسطر القادمة من الورقة البحثية.

ِ
حرم"عاشوراء" :يظهر في التصاوير موضوع الدراسة التي تمثل
المرتِبط ُة بمواكب ُم َ
العناصر ُ

الم َّ
ترمز قلى آل بيت الرسول عليه
مواكب العزاء مجموعة من
قدسةُ لدي الشيعة التي ُ
ُ
األشياء ُ
الصالة والسالم ،خاصةً الَّذين استشهدوا في معركة سهل كربالء 61هـ680/م ،ولهذه األشياء
يختلف َع ْن مثيالتها في احتفاالت شيعة الفُْرس والعراق
رمزيةٌ خاصةٌ لدي شيعة الهند بعضها
ُ
شفاء المرضى
فنجدهم يركعون لألعالم والتعزيات ،ويتبركون بها ويسألونها
مثل التعزية،
ُ
َ
حرم
نقوم بتفسير رمزية األشياء التي يحملُها شيعةُ الهند في مواكب عزاء ُم َ
والعاقرات ،وسوف ُ
على النحو التالي-:

التعزية(شكل رقم ُّ :)2
المسلمين في الهند ،وقد وجدت في
تعد التعزيةُ م ْن ابتكارات الشيعة ُ
جميع التصاوير موضوع الدارسة قما موضوعة بمجالس الحداد في اإلمامبارة وذلك في لوحات

رقم  ، 17-15-9-7-4أو يحملها األشخاص في المواكب لوحات رقم -17-8-6-5-1
وتعبير المرء
جاءت م َن الفعل عزاء وهو ما يعني الح َد ُاد
مصطلح أصله عربي
 ،18والتعزية
ْ
ٌ
ُ
()63
نماذج مصغ ٍرة ألضرحة شهداء معركة كربالء
المصطلح قلى
يشير
َ
ُ
َع ْن تعاطفه وحزنه  ،و ُ

ترمز قلى القَْبر الفعلي لإلمام الحسين ورفاقه،
شيدةُ في سهل كربالء بالعراق ،وهي بذلك ُ
الم َ
ُ
تم تشييده من أضر ٍ
حة على رفات الحسين في سهل كربالء،
و
المقصود مْنها هو تمثيل ما َّ
ُ
ُ ْ
وكانت تصنعُ م ْن الورق الناصع والبامبو Bamboo
ف مْنها نوعان :التعزيةُ المؤقتةُ
ْ
وعر َ
ُ
)(61

Birdwood, G.: The Muharram In Bombay, Journal of the Royal Society of Arts, Vol.58,
No.3022(October 21,1910), p.1020.

)(62
اكب على َّأنها تمث ُل رحلةَ اإلمام الحسين وعائلته وأتباعه م ْن أمان منازلهم قلى َس ْهل كربالء ؛
تَُفسَُّر هذه المو ُ
ٍ
على سبيل المثال ،م ْن
مكان آم ٍن في اإلمامبارة قلى موقع التعرض للعدو(سهل كربالء)  ،وهي المنطقةُ
ٍ
كبديل
المعروفةُ باسم كربالء كـ ميدان "سهل كربالء"  Karbalā ka Maidānالمكان الَّذي يختارهُ شيعةُ الهند
الم َّ
ستخدمة في االحتفالSharif,J. .
الم َ
قدسة ُ
لسهل كربالء في العراق ويقومون فيه بدفن التعزيات وباقي رموزهم ُ

:Islam In India , p.82.

Chelkowski,P.; Art for Twenty – Four Hours, p.413.
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العائالت
"ألواح الخيزران" و التعزيةُ الدائمةُ التي تُحفظُ في اإلمامبارة أو تعزية خانة ويمتل ُكها
ُ
النحاس أو العاج أو الخشب والعديد م ْن المواد
النبيلةُ وتصنعُ م َن الفضة (لوحة رقم  )13أو ُ

يظهر جمالُها مع اإلضاءة بداخلها أو خارجها،
اح م ْن الميكا الملونة التي
األخرى ،وتغطى بألو ٍ
ُ
وتختلف في االرتفاع م ْن
رصعةٌ باألحجار الكريمة،
وغالبا ما
ُ
ً
ُ
طعمةٌ أو ُم َ
خرفةٌ أو ُم َ
تكون ُمز َ
)
64
(
بضع بوصا ٍت قلى أكثر من اثنى عشر قدما  ،وفي بعض األحيان تَُزين بعمل قطار ٍ
ات أو
ْ
ُ
ً
()65
ٍ
ٍ
وتعرف في شمال
بعض األعالم،
ُ
وي َعْل ُ
عر ُ
ق بها ُ
ف باسم بانجري ُ ، bangri
أساور زجاجية تُ َ
يطلق عليها في غرب وجنوب الهند " تابوت"( ،)66وتصنعُ بالمثل في
الهند باسم تعزية بينما
ُ
تأثر بمثيالتها في الهند(.)67
جنوب آسيا في سنغافورة وبورما من ُذ القرن 12هـ18/م ًا

سبب اتجاهُ الشيعة الهنود قلى استخدام التعزية قيام الدولة الصفوية في قيران من ُذ
ويرجع
ُ
تعتنق
انتقلت قلى البالد األخرى التي
القرن10هـ16 /م بوضع طقوس الح َداد الشيعي ،التي
ُ
ْ
ب المسافة بين قيران
وقد
المذهب الشيعي ،وم ْن َّ
أهمها "زيارةُ أضرحةُ شهداء كربالء" ْ
َ
ساعد قُْر ُ
َ
الم َّ
قدسة بكربالء وخاصةً قَ َبر االمام
وكربالء بالعراق على أداء مناسك َ
الحج وزيارة العتبات ُ
ٍ
ٍ
الكثير
الح ُّج قلى كربالء به
ولكن في
الحسينْ ،
كان َ
أماكن بعيدة َع ْن كربالء مثل جنوب آسياَ ،
ُ

حول ضريح الحسين ُمشكلةً كبيرةً،
اكب الح َداد قلى المقابر الكائنة َ
وكان نق ُل مو ُ
المعوقاتَ ،
م َن ُ
الهنود وزيارة كربالء مر ٍ
ات ُمتكر ٍرة ،وم ْن هنا
فمنعت المسافةُ البعيدةُ بين الهند وكربالء الشيعةَ
َ

كبير لتأسيس كربالء محلية في شبه القارة الهندية َع ْن طريق
َ
دافع ٌ
كان لدى الشيعة الهنود ٌ
ٍ
الم َّ
قدسة (تراب م ْن كربالء) ورشها على األرض التي يختارها
قحضار جزء م ْن تربة كربالء ُ
لتصبح كربالء المحلية( ،)68ومْنها على سبيل المثال مدينة توكاتو ار ""Talkatora
الهنود
ُ
َ
Keshani, H. :Architecture and the Twelver Shiʿi Tradition, p.226.

)(64

)(65
األسلوب في تَزيين التعزية في الدكن باسم بانجريان تابوت ،bangrian ki tabūtوالمصطلح
ف هذا
عر ُ
ُ
ُي َ
ٍ
بورود م ْن الشمع ُمتعددة األلوان وعندما
يطلق علي نوع م ْن أنواع األساور وفي بعض األحيان يقوموا بتزينها

ليال يقومون بإسبال الماء عليها لمنع ذوبان الشمع في ح اررة المشاعل ،وبهذا تشبهُ حديقةَ الزهور
يقوموا بحملها ً
هم باسم تابوت شجرة الشمع Mom Ki Tabut,
"تشامان" Chaman
ُ
وتعرف عْن َد ْ

Sharif J. :Islam In India , p.164.
Grieve , L.:The Muharram in Western India, The Open Court, Southern Illinois University,
Vol.1910, Iss.8 , 1910 , p.470.
)(67
Shaffer,H. :Art For Twenty-Four Hours -An Architecture of Ephemerality , p.1.
)(68
Chelkowski,P.; Muharram in Trinidad, p.152.
)(66
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أطلق عليها كربالء المحلية في عهد نواب مملكة أوده  ،وكانت الخطوةُ التاليةُ هي
المدينةُ التي
َ

طبق األصل م ْن ضريح
فكان ذلك م ْن خالل بناء ٍ
نسخ َ
قحضار ضريح الحسين قلى الهندَ ،
الموكب بدفنها في كربالء المحلية،
حرم وينتهي بها
الحسينُّ ،
ُ
ويتم حملُها خالل مواكب ُم َ
فكانت اآلالف من التعزية مختلفة الحجم والشكل تصنع في كل ٍ
عام خالل شهور الح َداد
َ
ُ
ُ
()69
صفَْر" .
حرم َ -
"م َ
ُ
نماذج مشابهةً م ْن أضرحة شهداء كربالء "تعزية" ووضعها في اإلمامبارة أو في
وقَ ْد
عارض عادةً صناعةَ
َ
َ
منازل الكثير م ْن علماء َّ
السنة وعلماء الشيعة المستنيرين  ،الَّذين يشككون في الشرعية الدينية لهذه العادة ،

المدافعين َع ْن هذه التقاليد يفسرون شرعيةَ هذه العادةَ َع ْن بعض الروايات ومْنها ما ذكره " الطوسي " في
وُ
المصباح المنير ،و "المجلسي" في بحار األنوار والعالمة "الباقر" في زاد المعاد َع ْن راوية "عبد اهلل بن سنان"
أن يفعلهُ في هذا
اإلمام "أبي عبد اهلل جعفر الباقر" عليه
عْن َدما زَار
يجب ْ
السالم في يوم عاشو ار وأملى عليه ما ُ
ُ
َ
َّ
تسلم
اليوم ( وما يهمنا الجزُء
ُ
الخاص بعمل القبر والذي ّ
فسره الشيعةُ بعمل نموذج لقبر اإلمام الحسين " ...ثَُّم ُ

غ ذهنك
وجهك نحو قبر أبي عبد اهلل عليه
وتحو ُل
السالم (اإلمام الحسين) وتمث ُل بين يدي َ
َ
ك مصرعهُ  ،وتفر ُ
ُ
ٍ
حسنة )....؛ للمزيد راجع :بن
يكتب لك بكل لعنة ألف
تلعن قاتلهُ ألف م ٍرة
َ
ُ
وجميع بدنك وتجمعُ لهُ
عقلك  ،ثَُّم ُ

طاووس  ،رضى الدين علي بن موسى بن جعفر (ت668هـ 1269/م) :اإلقبال باألعمال الحسنة فيما يعم ُل
المحقق جواد القيومي األصفهاني مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي  ،الجزء
مرةً في السنة ُ ،
نفس الحادثة  :المجلسي ،محمد باقر
ذكر َ
حرم  ،1416ص ص68-66؛ كما َ
الثالث ،الطبعة األولى ُ ،م َ
األئمة األطهار ،دار قحياء التراث العربي ،الطبعة
(ت1111هـ1699/م ) :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار َّ

نفس
المصحَّحةُ،ج ،101بيروت -لبنان1403،هـ1983 /م ،ص ص307-303؛ وذكرها ً
أيضا ُ
الثالثة ُ
المؤلف في مؤَلفه زاد المعاد  ،تعريب وتعليق عالء الدين األعلمي ،مؤسَّسة األعلى للمطبوعات بيروت-
لبنان1423،هـ،2003/ص ص.246-241

يصنع مثل
بأن
بأن
يذهب قلى الصحراء أو يخلو بنفسه ويحو ُل وجههُ قلى قبر اإلمام الحسين ْ
والتي َّتم تفسيريها ْ
َ
َ

وتصور مصائبه
مكان استشهاده أمام عينك وانتبه له بعقلك وجسمك وطهر نفسك م ْن كل أنواع األفكار
ُ
نموذج لقبر اإلمام ويضعهُ أمامهُ ثَُّم يؤدي الصلوات واألدعيةَ .
َ
وآالمه ،ويصنعُ

The Legality of making figurine effigy (Taziyah) of the shrine
http://www.almuntazar.in/145/the-legality-of-making-figurine-effigy-taziyah-of-the-shrine(Last visit
5/2/2020)/

()69
البدع التي يفعلونها َّأنهم في
وهذه الفكرةُ ُمعتادةٌ لدى الشيعة ومتكررةٌ فيما يتعل ُ
ق بموضع ُب ْعد المسافة فَم َن َ
ٍ
تلمس رؤوسهم وهم
مكان في العالم يستخدمون في صالتهم قطعةً صلبةً م ْن طينة كربالء
أي
ويجب ْ
ُ
أن َ
الم َّ
يصلون َّ
قدسة لديهم .
وكأنهم يصلون في كربالء ُ

Chelkowski,P.: For Twenty Four Hours ,p.41.
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(شكل رقم  )2أشكال متنوعة لنماذج األضرحة "التعزيات" -من عمل الباحثة

فصنعت
يسهل حملها؛
مو ٍاد غير ثقيلة حتى
َ
ْ
وربَّما
يكون شيعةُ الهند استعاروا فكرةَ
ُ
ملونةًُ ،

تصنع م ْن
أن
وكان يراعى َ
عند بناء التعزية ْ
َ
َ
ات الحاملةُ م َن الخيزران مكسوةٌ بأو ار ٍ
ق
اإلطار ُ
المعروف باسم "نخل گرداني"؛
الرمز الَّذي يحملهُ شيعةُ الفُْرس أثناء موكب الح َداد و
ُ
التعزية م َن َ
جسد اإلمام
لتمثيل ضريح الحسين و ُ
عليها ُ
النخل عْن َد الفُْرس ُ
يرمز قلى أعواد الجريد التي ُنق َل ْ
الحسين َب ْع َد استشهاده(.)70

شاركة واستثارة
الهدف م ْن هذه التعزية تحفيز
وكان
ُ
َ
الم َ
َ
مشاعر وأحاسيس الشيعية لزيادة ُ
ٍ
دائمة
دفن النماذج المصنوعة م ْن مواد غير
المشاركين في العزاء ،وعادةً ما ُّ
يتم ُ
العاطفة لدى ُ
تصنع
( )70نخل گرداني المعروف بالفارسي نخلگردانی أو نقل وتشير قلى قبر اإلمام الحسين والعباس والتي
ُ
فوق قبر أو
نعت آلل البيت
كانت في العصر الصفوي َ
ْ
ص ْ
م ْن الخشب وتَُز ُ
ين بالذهب والفضة وأول زارع ُ
المغطى بصفائح م ْن الفضة والذهب ،
صندوق اإلمام رضا الكاظم سنة 957هـ
ْ
وكانت مصنوعةُ م ْن الخشب ُ
ت بع َد وفاته في كربالء على ٍ
َّ
نقالة م ْن أغصان النخيل
وجود هذه
وسبب
ُ
الطقوس ْ
ُ
قن جثةَ الحسين الذي ُحملَ ْ َ ْ
ُ

كانت متوفرة في سهل كربالء وقت حدوث المعركة ،وهذا الطقس
صنع م ْن النخل المادة الوحيدة التي
حيث
ُ
ْ
َ
وتحولت في هذه
حيث يرجعُ بدايةُ استخدامه قلى الفترة الصفوية،
أيضا في احتفاالت الشيعة في قيران ُ
ْ
ُو َ
جد ً
ٍ
ت جثةُ الحسين م ْن كربالء قلى مقبرته قلى ٍ
بشكل
هيكل م ْن الخشب المزخرف
الفترة المنصةُ أو النقالةُ التي ُحملَ ْ

وكانت
ستخدمة في مواكب عاشوراء ،
حيث
بلغ ازدهاره في القرن13هـ19 /م ُ
ْ
الم َ
رائ ٍع َ
َ
أصبح م ْن أهم الطقوس ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ضخمة بارتفاع ثالثة أدو ٍار
هياكل
بسيطة يحملُها رجالن قلى
أشكال
بأحجام ُمختلفة م ْن
تصنعُ م َن الخشب

يتم وضعهُ أمام اإلمامبارة أو عاشور خانة
يحملُها
وب ْع َد انتهاء المراسم ُّ
ُ
يوم عاشوراء َ
مئات األشخاصُ ،
وي ْحم ُل َ
ٍ
بشكل طبيعي
يتم تركه حتى يتحل َل
حيث ُّ
في الهند أو الحسينية في قيران ُ
Chelkowski, P. J. :From the Sun-Scorched Desert of Iran , p.157.
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حرم ونشاهد ذلك في لوحة لمصور
أو ُّ
يتم َغ ْمرها في الماء في نهاية اليوم العاشر م ْن ُم َ
ين النماذج التي تََّم
أوروبي يصور غمر التعزية في المياه(لوحة رقم ،)19في حين ُّ
يتم تخز ُ
ٍ
ويعتقد
ثمينة مثل الفضة أو العاج أو الخشب واعادة استخدامها بعناية(،)71
قنشاؤها م ْن مواد
ُ
شاركةَ في الموكب مع حمل التعزية واعادة تمثيل جنازته في مقام القيام
الشيعةُ اله ُ
نود َ
الم َ
أن ُ
الحسين ،و َّ
اء
أن التعزيةَ بكل أشكالها تمل ُ
الحج قلى قَْبر ُ
برحلة َ
ك قوى للشفاء م َن األمراض سو ٌ
()72
بعض األشخاص يحاولون
شاهد في تصاوير موضوع الدراسة
ون ُ
ْ
كانت كبيرةً أو صغيرةً ُ ،
َ
يسجد أمامها(لوحة
خر
ُ
لمس التعزية أو السير تحتها (لوحة رقم )8-6-1و ُ
َ
البعض اآل ُ

رقم.)73()2

ٍ
كانت ُّ
بتابوت في
ولكن
وجود التعزية في اإلمامبارة
يقتصر
ولم
كل العائالت النبيلة تحتفظُ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
()74
حرم  ،وعلى الرغم م ْن َّ
أن
منازلهم ثَُّم
ُّ
ينضمون قلى موكب عاشوراء في العاشر م ْن ُم َ

نماذج التعزية عمل نموذج ُم َّ
صغر لضريح اإلمام الحسين في كربالء (شكل
المقصود م ْن
َ
َ
رقم ،)2قال َّ
أن أغلبيةَ نماذج التعزيات التي وصلتنا كأدلة مادية محفوظة في اإلمامبارات أو
ٍ
وبين شكل ضريح اإلمام
مصورة في التصاوير موضوع الدراسة ال تحم ُل وجهَ شبه بينها َ
اختلف الشك ُل المعماري للتعزية بحسب األسلوب المحلي ألشكال
الحسين في كربالء ،بل
َ
فبعضها يتشابهُ مع أشكال األضرحة المغولية ومنها التعزيات الموجودة في
األضرحة،
ُ
جاء يتشابهُ مع أشكال
التصاوير موضوع الدراسة لوحات رقم  ،8-7-2و ُ
البعض اآلخر َ

المعابد الهندوسية (لوحة رقم .)6-5

مظهر مه ًما من مظاهر االحتفال بذكري
ًا
األعالم :أظهرت لنا التصاوير موضوع الدارسة
ُ
أساس م ْن مكونات
َّ
كربالء وهو وجود مجموعة متنوعة من األعالم والرايات ،التي تعد ركناً
مجلس العزاء و مواكب العزاء ،فيحملُها األفرُاد وتُثَْب َّ
صغرة "التعزية"،
الم َ
ت في نماذج األضرحة ُ
)(71

Saeed,Y.: Muslim Devotional Art in India, Published by Routledge , New Delhi, 2012, p.26.
Chelkowski, P. : Art For Twenty Four Hours, p.414.

)(72

()73
وجدير بالذكر َّ
يقوم
أن
َ
ٌ
بعض المناطق مثل حيدر آباد ُ
يستخدم
ف بقصر العدالة Dadmahall
 Shahnishinأو ما ُي ْعَر ُ
ُ

ٍ
بدال م َن التعزية
عض ببناء
مقعد ملكي ً
الب ُ
ويتم
أيضا
خشب البامبو والورق ُّ ،
ُ
في عمله ً

تثبيت األعالم بجانبه Sharif, J. : Islam In India , p.164.
ويتم
وضعهُ في مواجهة مدخل العاشور خانة ُّ
ُ
Jain,S.: Encyclopaedia of Indian Women Through the Ages , p.165.
)(74
Birdwood,G. :The Muharram In Bombay, Journal of the Royal Society of Arts, Vol.58,
No.3022(October 21,1910),p.1020.
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الم َّ
وي ُّ
تصل لحد سجود
قدسة ولها قداسةٌ لدى شيعة الهند
ُ
ُ
عدها الشيعةُ م َن الرموز الشيعية ُ
البعض أمامها في تصويرة تُمثل تبجيل األعالم (لوحة رقم  ،)14وحم ُل الرايات واألعالم في
حرم تحم ُل معني التأييد و ُّ
ترمز قلى
النصرة لإلمام الحسين ،كما َّأنها ُ
احتفاالت عاشوراء أو ُم َ
ايات المصنوعةُ م َن
بداية المعركة بقيادة العباس ،ولها أنواعٌ ُمتعددةٌ مْنها
األعالم المعدنيةُ والر ُ
ُ
أهمها:
القماش و َّ

(شكل رقم )3األعالم المعدنية التوغ والݒنجه

(شكل رقم )4قمر الحسين (عمل الباحثة)

التوغ(شكل رقم  :)3وجد في جميع تصاوير الدراسة وهو يأخ ُذ
الشكل الكمثري أو َ
َ
شكل قطرةَ
المياه ،وهو من األعالم المعدنية لذلك يصور ملون باللون األصفر أو الفضي للداللة على
ويعود بدايةُ استخدام األعالم المعدنية في األغراض
صناعته من معدني الذهب والفضة،
ُ
خالل احتفاالت استشهاد الحسين قلى العصر الصفوي ،وهي عبارةٌ ع ْن ٍ
علم
الدينية وخاصةً
َ
َ
معدني طو ٍ
وتقتصر وظيفتهُ على النواحي
يطلق على حامله "توغ كشن" أو "حامل العلم"،
يل
ُ
ُ

فيستخدم أثناء مسيرات العزاء وفي ليلة عاشوراء قشارةً لمقتل الحسين ،وكذلك في عزاء
الدينية،
ُ
ٍ
ٍ
المشاركون
"علي بن أبي طالب" ،وهو ذو أهمية رمزية خاصةً لما يحويه م ْن دالالت دينية ،و ُ
في العزاء يتسابقون قلى حمله والتبرك به؛ َّ
ألنهُ ُ
يرمز قلى أعالم جيش الحسين ،وزوالها َعْنهُ

أثناء المعركة(.)75

األعالم المعدنيةُ ذات الشكل الكمثري المعروفة بـ"التوغ" يخرُج م ْن قمتها ثالث َة نصال
وجاءت
ُ

ستقيما ونشاهدها
يمي ُل االثنان الطرفيان مْنها قلى الخارج ً
ُ
الثالث األوسطُ ُم ً
قليال ،في حين يرتفعُ

نصال عْن َد الشيعة االثني
في التصاوير اآلتية(لوحة رقم /1أ/10-أ/10-خـ)،
وترمز الثالثةُ
ٌ
ُ
تعتقد بفكرة التثليث و َّ
ت فيه روُح اهلل
أن
اإلمام علي حلَّ ْ
عشرية (اهلل  -محمد – علي) فعقيدتُهم ُ
َ
()75طنطاوي ،حسام عويس :األعالم المعدنية للشيعة االثنى عشرية في ضوء نماذج مختارة،ص.374
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معصوم م َن الخطأ في قوله وعمله ،ويظهر في جميع التصاوير موضوع الدراسة يخرُج
وهو
ٌ
يرمز قلي سيف اإلمام علي "ذو الفقار"(.)76
مْنها نصالن وفي هذه الحالة ُ

يعرف عْن َد الشيعة باسم " كف
"ݒنج تن "  :panjatanأو "الݒنجه" Panjahأو ما
ُ
()77
وي ُّ
حرم "عاشو ارء"
العباس " ُ ،
عد م َن األعالم المعدنية التي يحملُها الشيعةُ في احتفاالت ُم َ

كون في بعض األحيان ُمزين
وظهر علم الݒنجه في جميع التصاوير موضوع الدارسة ،وي ُ
الم َّ
بزهور الياسمين المعروفة باسم  ،)78(mandua ki chameltوتُ ُّ
قدسة
عد م ْن أهم الرموز ُ
ٍ
ترمز قلى كف
وشعار لمعركة كربالء( ،)79وم ْن
ًا
علما
ناحية أخرى فهي ُ
لدى الشيعة  ،فهي ً
سيف النبي
()76الغزالي ،محمد  :ليس م ْن اإلسالم ،دار القلم ،دمشق ، 1988 ،ص ،127وهو في األصل
ُ
ويعتقد الشيعةُ َّ
سيف ذا الفقار له
أشهر أسيافه وقَ ْد وهبهُ لعلي يوم معركة أحد ،
أن َ
ُ
صلي اهلل عليه وسلم ُ
ويعد ُ
المدخلية الكبري في تثبيت اإلسالم  .للمزيد َع ْن سيف ذي الفقار انظر  .طنطاوي ،حسام عويس :األعالم

المعدنية  ،ص .387

( )77وهناك أسطورة متداولة في الهند تروى بشأن كيفية وصول هذه الكف المعدنية قلى الهند ُملخصها َّ
أحد
أن َ
اء الحسين ،فدلَّهُ على المكان المدفون
الحجاج الهنود في مكة رأى في المنام ذات ليلةَ العباس بن علي ً
حامال لو َ

فجاء بها قلى
ذهب الحاج الهندي قلى ذلك المكان َ
به هذه اليد في كربالء نفسها ،وحينما َ
وجد الݒنجه عينهاَ ،
ٍ
وعهد بسدانته قلى الحاج  (.الشهرستاني ،السيد
خاص لها،
فعمد قلى تشييد مزٍار
َ
أحد حكام جنوب الهندَ ،
صالح :تاريخ النياحة ،ص.78؛ طنطاوي ،حسام عويس  :أثر الفكر الشيعي على الفنون اإلسالمية ،ص
 ،157هامش ).4؛ ويعرف عند البعض باسم كف فاطمة.
راجعZaidi,S.: Religious Iconography is Islam: Some Motifs From The Shi'a Context in India, :
Autumn, Volume 43,Number 2, 2016,p.85.

وجدير بالذكر أن هذه الرواية تسرد بنفس تفاصيلها ولكن االختالف في أن الحاج كان من لكناو وأخذ هذا العلم
وأعطاه لنواب آصف الدولة الذى شيد له ضريح حضرت عباس في لكناو.

Hjortshoj, K.: Kerbala In

Context: A Study of Muharram in Lucknow,p.81.

وتسرد األسطورة بنفس تفاصيلها ولكن األحداث تدور في الدكن ولكن الشيء الذى أحضره الحاج الهندي من
حيدرباد عن هذه األسطورة
آ
مكة كان شعار حدوة الفرس "نعل صاحب" أو نعل مبارك كما ُيطلق عليها في

انظرRizvi,S. A. ; A Socio – Intellectual History of the Isna Ashari Shi'is in India(16 to 19th Century.
A.D.), Vol.II, p.348.
)(78
Sharif, J.: Islam In India , p.164.
()79
لتحل َّ
الكف تشير قلى القبر؛ لذلك وضعوها على شواهد القبور َّ
الهندوس َّ
محل العظام والجمجمة
ويعتقد
ُ
ُ
أن َّ ُ

Yousuf S.: Muslim Devotional Art in India,p.27.
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()80
عرض هذا الرمز في مواكب
ويتم
دفاعا َعن الحسين وآل البيت ُّ ،
العباس التي قُط َع ْ
ُ
ت ً
ٍ
ت على سار ٍ
طويلة يتدلى مْنها رايةٌ م َن الحرير مستطيلةٌ أو مثلثةُ الشكل عادةً ما
ية
حرم ُمثََب ٌ
ُم َ
ٍ
بخيوط م َن الفضة(،)81
طرزةٌ في بعض األحيان
ُ
تكون باللون األحمر أو األخضر أو األسود ُم َ
ت في التعزيات المحمولة في موكب
وتُ ْح َم ُل في مواكب عاشوراء (لوحة رقم /1أ) أو تُثََّب ُ
حول المنابر
عاشوراء (لوحة رقم /10-8 -6-5خـ) أو ُّ
يتم وضعها بداخل مجالس الحداد َ

وحول التعزيات قَْب َل َح ْملها والخروج بها في مواكب عاشوراء (لوحة رقم.)82()7-4-3-2
َ

وباإلضافة قلى األعالم المعدنية السابقة الذكر ،أمدتنا التصاوير موضوع الدراسة بمجموعة من

تطلق على الرايات التي تُ َش ُّد
األعالم والرايات المصنوعة من القماش ومْنها :ال َش َّدة  Shaddaو ُ
على سار ٍ
ترمز قلى األقمشة
القماش
يعلق بها
ية طويلةُ ،مثَّب ٌ
الملون وهي ُ
ت بها حلقةٌ معدنيةٌ ُ
ُ
ُ
أحرق األمويون خيامهن عقب مقتل الحسين
أن
َ
نح ْ
ت لنساء آل بيت رسول اهلل َب ْع َد ْ
التي ُم َ
وانتهاء معركة كربالء( ،)83ويحملها األشخاص في مواكب العزاء منها على سبيل المثال

أيضا لواء الحسين
تصويرة تمثل تبجيل األعالم (لوحة رقم  ،)14وم ْن هذه األعالم ً
أكبر م ْن بقية الرايات واألعالم
ويكون
" Imamain- Imamzadaوهو الرايةُ الكبيرةُ
ُ
حجمهُ َ
ُ
وغالبا ما َّ
مترا..
اكب في مسيراتها ،ويحملهُ
يتقد ُم المو َ
ً
األخرى ويتراوُح طو ُل ساريتهُ َ
بين ً 15–10
()80
محَرم وبين شخصية العباس يرجعُ قلى اعتقاد وايمان
بين استخدام الرايات في احتفاالت ُ
وهذا االرتباط َ
الشيعة َّ
وكان
األخير الَّذي
المقات ُل
بأن
استمر بالقتال حتى النفس األخير؛ إلنقاذ طائفتهُ وعائلتهُ َ ،
َ
َ
ُ
العباس هو ُ
َّ
ان ُيعدهُ ساعدهُ القوي األمين ،واستبقاهُ قلى
اء
قد
اإلمام الحسين ْ
َ
الخاص به عْن َد أخيه العباس الذي ك َ
َ
أودع اللو َ
ُ
التعبير
و
ايته
ر
ل
هم
ل
م
ح
ن
م
ة
الشيع
يرمز
لذا
؛
ي"
ر
ك
س
ع
ق
تفر
مضيت
ذا
ا
و
ائي....
و
ل
صاحب
"أنت
:
له
قائال
َّ
جانبه ً
َ َ َْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ ْ َْ ْ

َع ْن َّ
جميعا مث ُل العباس مستعدون للقتال حتى النفس األخير لحماية آل البيت.
هم
اء الحسين ْلم يسق ْ
ً
أن لو َ
ط و َّأن ْ

حرص الشيعةُ على بناء
الحيدري ،ابراهيم ،تراجيدايا كربالء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي ،ص157؛ وقد
َ
ٍ
يجد مشهدين وم ازرين بالقرب م ْن مشهد أبي الفضل العباس أحدهما
ائر لكربالء ُ
مقام لكفي العباس ،فالز ُ
السلف َّ
العباس
أن
ٌ
الخ ُ
أمر توارثهُ َ
َ
لف م َن َ
معروف بمشهد الكف اليمنى والثاني مشهد الكف اليسرى ،وهذا ٌ
وقطعت يساره في مكان المشهد المعروف
قطعت يمينهُ في مكان ذلك المشهد المعروف بمشهد الكف اليمنى،
ْ
ْ
بمشهد الكف اليسرى .طنطاوي ،حسام عويس :أثر الفكر الشيعي ،ص156؛ طنطاوي ،حسام عويس :األعالم
نماذج مختارة  ،ص.383
المعدنية للشيعة االثنى عشرية في ضوء
ً

)(81

Grieve, L.:The Muharram in Western India,p.471.
Saeed, Y. :Muslim Devotional Art in India,p.27.
()83
Stephen V. and Abouseif, B. : Islamic Art in the 19th Century; Tradition,Innovation,and
Eclecticism-Islamic History and Civilization-,Vo.60, Brill, Netherland ,2006, p.412.
)(82
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ويسار ،وهو بثالثة ألو ٍ
ويرمز
ان :األسود:
ًا
يمينا
ُ
ُ
أحد األشخاص م ْن ذوي البنية القوية يلوُح بها ً
ويرمز
ويرمز قلى اإلمام العباس بن علي (ع) .األخضر:
قلى اإلمام الحسين (ع) .األحمر:
ُ
ُ
قلى أهل بيت النبوة وكذلك قلى الحسين والعباس()84ونشاهدها في التصاوير التى تمثل مواكب
العزاء(لوحات رقم /1أ)6-5-3-

كما يظهر في بعض التصاوير موضوع الدراسة التي تمثل مواكب العزاء المصورة بجنوب

الهند بعض األشخاص يحملون شكل أو شكالن نصف دائريين أو كما يطلقون عليه نصفي
قمر الحسين،
"هالل" أو" قمر" ،وهما يرمزان قلى اإلمام الحسين واإلمام َ
الح َس ْن (ويطلقون عليه َ

أحد األشخاص في (لوحة رقم ()17 - 8شكل رقم ،)4حيث
ونشاهدهُ يحملهُ َ
لح َس ْن)ُ ،
قمر ا َ
أو َ
صور ب ٍ
يرمز قلى
شكل نصف دائري أو قَ َمري وهو مكسو بالقماش األحمر وفي هذه الحالة ُ
األخضر في اعتقاد
اللون
اللون
اإلمام الحسين ُ
يشير ُ
يشير ُ
ُ
األحمر قلى دم الشهيد ،بينما ُ
ُ
حيث ُ
قمر الحسن قلى تحول جلده قلى اللون األخضر بسبب قتله
الشيعة وهو
ُ
اللون المكسو به ُ
ٍ
ومجموعة م َن التروس وهي
ويثبت بطرف هذا الشكل أسلحةٌ تنتهي بشكل ك ٍرة صغي ٍرة
بالسُّم،
ُ
ت بها مجموعةٌ م َن المرايا ويتوجهه في المنتصف علم الݒنجه،
ُ
ومثََّب ُ
ترمز قلى أسلحة كربالءُ ،
ٍ
ث لجسد أحفاد النبي عليه الصالة
ترمز قلى قعادة
أن هذه
تمثيل لما َح َد ّ
األقمار ُ
ُ
ويعتقد الشيعةُ ْ
َ
()85
األساطير المعروف َة التي قيلت َع ْن وفاة اآلخوين .
ان
والسالم ،
وتعكس األلو ُ
ُ
َ
ٍ
قماش صغيرة لونها أحمر
رمح ُم َغطى بقطعة
ويظهر في بعض التصاوير موضوع الدراسة ٌ
ٍ
صغيرة يحمله شخص يقف أمام قمر الحسين وذلك في
شكل دائ ٍرة أو ك ٍرة
ت ُ
وفي نهايتها ُيثََّب ُ
الرمح الَّذي تََّم نق ُل َأرْس الحسين عليه ،وأثناء
ويرمز
تصويرة تمثل موكب محرم(لوحة رقم،)8
ُ
ُ
ونقودا(. )86
حبوبا
الناس ًا
ً
قدور م َن الماء على قدمي حربة الرمح ويرمون عليه ً
مروره يلقى ُ

ذو الجناح  : zuljinahيعد هذا الرمز من أهم مظاهر احتفاالت شيعة الهند بذكري كربالء
َّ
كان
وفق العتقاد الشيعة َّأنه
التى ظهرت في التصاوير موضوع الدراسة وهو ٌ
الحصان الذي َ
ُ
بعد المذبحة
اإلمام
الوحيد الَّذي بقى على قيد الحياة َ
الحسين في معركة كربالء ،و ُ
يركبهُ
ُ
ُ

أبيض
كان
رمز الستشهاد اإلمام الحسين(،)87
ُ
الدامية؛ وبالتالي ُنظَر قليه علي َّأنه ٌ
ُ
ويقال َّأنه َ
()84

Sharif, J.: Islam In India ,p.164.
Chelkowski, P. J. :From The Sun –Scorched Desert of Iran ,p.166.
)(86
Sharif, J.: Islam In India ,p.161.
)(87
Rizvi,S.; A Socia-Intellectual History of the Isna Ashari Shiis in India,II,Lucknow, p.350.
()85
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ان ز ٍ
اهية ،وهو ُم َّ
ين بألو ٍ
اللون ذا سرٍج ُمَز ٍ
كبيرا ،وأمدتنا التصاوير
ُ
قد ًسا لدى الشيعة تقد ً
يسا ً
نموذج له على
يتم عم ُل
ٍ
موضوع الدراسة بشكلين من طرق التعبير عن هذا الرمز وهو قما أن َّ
ٍ
حصان ُم َّ
جن ٍح ُي ْح َم ُل في مواكب عاشوراء ونشاهده في تصويرة رقم /1ب ،6-5-أو
هيئة
بأقمشة سوداء وخضراء وملَطَّ ٍ
ٍ
خة باللون األحمر
حصانا حقيقيا ويقومون بتزينيه
ُي ْحضُرون
ً
ُ
للداللة على الدم ويطلقون عليه في شمال الهند اسم دول دول  Dul Dulوهو ما نشاهده في
يتم تزينيه بالمجوهرات
كان ُّ
تصويرة من ألبوم جنتيل(لوحة رقم ،)1وفي بعض األماكن َ
رسم صو ٍرة كبي ٍرة له على
أحد،
واألكاليل ويكون السرُج
وكان ُّ
مطليا بالذهب وال يركبهُ ٌ
ً
َ
يتم ُ

وكان
مثقوبا بالسهام،
تمثاال له
الجدران الخارجية للمنازل ،وفي بعض األحيان يصنعون
ً
ً
َ
الناس عليه للتبرك
المشيعون يبكون بمجرد رؤية هذا النموذج( ،)88وفي موكب العزاء
ُ
يتهافت ُ

كبير م ْن شيعة الهند ويعتقدون َّ
النساء
بأنهُ شفيعٌ قوي لهم؛ لذا نرى
يسا ًا
َ
به خاصةً و َّأنهُ يلقى تقد ً
يأخذون أطفالهن للمس جناحيه ويحملون أطفالهن حديثي الوالدة عْن َد أقدامه للحصول على

الحماية(.)89

ف التعبير َعن حصان الحسين م ْن ٍ
مكان آلخر في الهند
وقد اتضح من خالل الدراسة اختال ُ
ف باسم نعل صاحب
يضم
ففي جنوب الهند
ُّ
الموكب ً
شكال على هيئة حدوة َ
الفَرس ُي ْعَر ُ
ُ

يتم تثبيتهُ على لوح م َن الخشب ويحمله أحد األشخاص في تصويرة
"ُّ "Nalain Sahib
ٍ
رقم/10أ(شكل رقم ،)5وكان يتم قخراجه في ليلة التاسع من محرم بكل ٍ
وعظمة ،ويأخ ُذها
أبهة
ُ
ْ ُ َ
ويعتقد
األشخاص الَّذين يحملونها على كتفهم في موكب عاشوراء قلى مكان كربالء المحلية،
ُ
ُ
يرمز قلى نعل "حدوة فرس " حصان اإلمام الحسين(.)90
َّأنه ُ

اق دابةَ الرسول صلى اهللُ عليه وسلم في رحلته السماوية
كان البر ُ
البراق( :شكل رقمَ )6
علماء السيرة النبوية في وصفه وأكثرهم ذكروه َّ
بأن له
اختلف
المعروفة "اإلسراء والمعراج" ،وقَد
َ
ُ
ٍ
سوداء مثل عيون الغزالن
وعيون
ٌ
ُ
أذن طويلةً وجبهةً عريضةً ولونهُ
وجهَ
ٌ
قنسان و ً
أبيض ساطعٌ
)(88

Saeed,Y. :Muslim Devotional Art in India,p.27.
Khan, S. :Waheed Iqbal Chaudhry and Ikram Badshah; Ethnographic Study of Muharram Rituals
in Punjab Village in Pakistan, Journal of Asia Civilizations, Vol.37,No.2, December,2014, p.192.
)(90
Tajaldini, J. :Iranian Perceptions of India and Indian Shism in the Eighteenth and Nineteenth
Centuries , Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, Centre for Historical Studies
School of Social Sciences Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2009,p.192 .
)(89
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()91
ظهر من خالل التصاوير موضوع الدراسة
ورقبته وصدره وذيله وأجنحتهُ تشبهُ الطا َ
ووس  ،وي ُ

يصور في مجالس الح َداد باإلمامبارة موضوع بجانب التعزية أو ُيحمل في
أن نموَذ ٌج البراق
ُ
بعض
يتم قخراجه في الليلة السابعة،
حيث ُّ
مواكب عاشوراءُ ،
ويظهر في مواكب الح َداد يحملُه ُ
ُ
ٍ
ٍ
ين كالمعتاد
ومَز ٌ
صَنعُ م َن الخشب ُ
األشخاصُ ،
وي ْ
وي ْ
ص َّوُر على هيئة وجه امرأة هندية ُ
بمجوهر ٍ
ٍ
طاووس(شكل رقم ()6لوحات
ان وذي ُل
ات على أنفه وذراعيه وعنقه وأذنه وله ُ
جسد حيو ٌ
رقم /1ب/10-6-5-أ) ويقال :قن وجوده يكون مرتبط بالمشاركين في االحتفال من السنة
92
ويتم وضعهُ في مجالس العزاء ،حيث يظهر في تصويرة تمثل مجلس
أكثر من الشيعة ُّ ،
حداد (لوحة رقم ()2شكل رقمَّ )6
يتقد ُم األعالم داخل اإلمامبارة يرافقهُ حاملو المشاعل وقراء

الرثاء.

(شكل رقم )5شكل نعل صاحب – من عمل الباحثة (شكل  )6نموذج البراق مجلس الحداد -الموكب عمل الباحثة)

(شكل رقم  )7الموسقيين (عمل الباحثة)
()91

(شكل رقم )8مهد الطفل علي الصغير palna

وصف البراق" دابة األنبياء" في األحاديث الواردة في كتب السيرة النبوية مفادها في تفسير صحيح ُمسلم

ٍ
أن لونه أبيض وهو دابةٌ دون البغل وفوق الحمار و َّ
َّ
قنسان وجسدهَ كجسد الفََرس وقوائمهُ كقوائم
أن وجهَهُ كوجه
الثور وذنبهُ كذنب الغزال ال ذكر وال أنثى  ،وفي تفسير الثعلبي جسدهُ كجسد اإلنسان وذنبهُ كذنب البعير

وعرفهُ كعرف الفََرس وقوائمهُ كقوائم اإلبل وظهرهُ َّ
يمر كالبرق  .للمزيد
كأنه درةٌ
ُ
بيضاء وله جناحان في فخذيه ُ
َع ْن وصف البراق راجع  .الهروي ،علي القاري الحنفي (ت1014هـ1605 /م) :شرح الشفا للقاضي عياض،
ضبطه وصحَّحهُ عبد اهلل محمد الخليلي  ،دار الكتب العلمية ،ج ،1بيروت،1971 ،ص.36

)(92

مرة ويرجع ذلك قلى ما يقال في أن جبرايل كان يخاطب البراق بصيغة
يمثل البراق في كثير من التصاوير بوجه ا أ

األنثي Rizvi,S.; A Socia-Intellectual History of the Isna Ashari Shiis in India,II,Lucknow, p.350.
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الموسيقون( :شكل رقم )7أظهرت التصاوير موضوع الدراسة وخاصة التي تمثل مواكب العزاء
ارتباط احتفاالت شيعة الهند بوجود الموسيقي الشعبية ،فيظهر بجميع مواكب العزاء وجود

شخصين أو أكثر أحدهما يقوم بالنفخ في آلةَ نفيري وآخر يضرب بعصا صغيرة آلة ﭨ هول

ينقر عليها م َن الجانبين بالعصا الصغيرة وهي م ْن
تاشا أو النقارة وهي نوعٌ م ْن أنواع الطبول ُ
استخداما في احتفاالت عاشوراء وذلك في التصاوير اآلتية(:رقم -12 -10-1
أكثر األنواع
ً
ٍ
قيقاع ٍ
ينسجم مع مسيرة
وبسيط
سهل
ذات
تعزف
 .)18-16وهذه اآلالت
ٍ
ُ
ألحانا طقوسي ًة َ
ً
ُ
وتتركز هذه الموسيقي
المواكب واللطم على الصدور أو ضرب الظهور بالسالسل الحديدية،
ُ
أكثر اآلالت الموسيقية
حر ُم ًا
قيقاعا ا
على استخدام الطبول والتي تُعطي
ً
ثير للحماس ،وهي ُ
ٍ
ٍ
غم االختالف الكبير في استعمالها م ْن ٍ
تأثير؛ َّ
مكان
تزن
اإليقاعيةَ ًا
َ
ألنها ُ
اإليقاع بشكل دقيق ،ور َ
قلى ٍ
يتميز هذا النوعُ م َن اآلالت الموسيقية َّ
يساير
بأن اإليقاعَ
آخر وم ْن منطقة قلى أخرى ،و ُ
ُ
لحن ُم ٍ
النائح مرثيتَهُ بموجب ٍ
عينَّ ،
اإليقاع هو الَّذي
فإن
ينشد
َ
اللحن في أغلب األوقات ،فحينما ُ
ُ
َ
النائح م ْن
أن ينتهي
وليس
يساير
العكس ،وعلي أساس اللحن تُردد المجموعةُ "الردة" َب ْع َد ْ
ُ
َ
ُ
اللحن َ
ُ
()93
مقطعا م ْن مقاطع قصيدته .
قنشاد
ً
ِ
ِ
النمر (لوحة رقم /10جـ )  :م َن المظاهر التي أمدتنا بها التصاوير موضوع
بهيئة
التنكر
ُ
وتركزت هذه
حرم
ْ
الدارسة قيام مجموعة من األشخاص بالتنكر في هيئة النمور أثناء مواكب ُم َ
ٍ
ٍ
ويعتَق ُد الشيعة َّ
أن هذا
ُ
المشاهد بصفة خاصة في غرب الهند وبعض المناطق في جنوب الهندْ ،
قال أََّّنهُ َّ
وهناك
يب م ْن جسد الحسين َب ْع َد دفنه،
التمثيل للنمور
َ
تذكير باألسد الَّذي ُي ُ
َ
ظل قر ٌ
ٌ
آخر عْن َد الهنود َّ
المضطربة(.)94
بأن
وجود النمر ُ
ٌ
َ
اعتقاد ٌ
يعمل على تهدئة األرواح ُ

يتنكر بهيئة النمر يكونون م َن الهندوس وعادةً ما يكونوا م َن الطبقة الدنيا،
وكان ُمعظَ َم َم ْن ُ
ٍ
ٍ
قطنية ،وأجسامهم ُمخطَّطة باللون األبيض
قماش
مالبس محشوةً بقطع
جال
الء الر ُ
َ
ويرتدي هؤ ُ
ٍ
ذيل ٍ
قرون الظباء في كل ٍيد(لوحة رقم /10جـ) ،ويكونون
ويحمل
طويل
نمر
ُ
واألسود ويضعُ َ
َ
ويعمل
حرم "عاشوراء"
وعي  Bhangويظهرون
في حالة عدم ٍ
ُ
َ
خالل األيام العشرة الحتفال ُم َ
ٍ
بشكل هيستيري( ،)95وفي بعض المناطق بالهند
األشخاص على تقليد النمور والرقص
الء
ُ
هؤ ُ
( )93الحيدري ،قبراهيم  :تراجيديا كربالء ،ص .394
)(94

Tajaldini, A. :Iranian Perceptions of India and Indian Shism , p.190.
Hollister, J.N. : Islam and Shia's faith in India, Delhi, 1988, p. 175.
)(95
Saeed, Yousuf : Muslim Devotional Art in India, Published by Routledge , New Delhi, 2012 ,p.26.
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حرم ،والتسو ُل م َن
مالبس
يرتدي الصبيةُ والرجا ُل
َ
النمور ويستمرون في غناء قصائد ُم َ
َ
المتفرجين(.)96
ُ
بحيث ال يخلو أي مهر ٍ
جان بالهند م ْن وجود
تقليد هندوسي
ُ
التنكر في هيئة النمر ٌ
و ُ
ٍ
ف باسم رقصة
الء رقصةً تُ ْعَر ُ
يتنكر بشكل النمر مثل احتفاالت  Ganapatiويؤدي هؤ ُ
شخص ُ

النمر ( ،)97()huli v aوم ْن جهة أخرى َّ
األكثر تصوفًا
ان
النمر في الهندوسية هو الحيو ُ
ُ
فإن َ
ٍ
شخص أو حيو ٍ
السبب في هذه المكانة العالية في نفوس الهنود َّ
ان ال
أن أي
ُ
في الهند ،ويرجعُ
ٍ
بين المعبود شيفا والنمر(،)98
البعض
جح
َ
ُ
يتعافى َب ْع َد انقضاض النمر عليه ،وير ُ
وجود عالقةً َ
المشاركين في المهرجان
وربَّما
ُ
ُ
وجود هذا التقليد في المهرجانات الهندوسية غرضهُ
قسعاد ُ
المال ،وبالمثل وجودهم في احتفاالت عاشوراء.
ووسيلةٌ لجني َ

الحظة َّ
بعض
أن
َ
بالم َ
ٌ
وجدير ُ
ِ
جن ٍ
ٍ
لمالئكة م َّ
بهيئة
حة
نماذجا
ً
ُ
مفادهُ َّ
وسألت له
فت على َأرْسه
ْ
قبر اإلمام الحسين رافقته المالئكةُ في مسيرته ورفر ْ
أن َم ْن زَار َ
المغفرةَ م ْن َربه(.)99
بعض األشخاص يحملون
نشاهد فيها
حرم
ُ
َ
تصاوير موكب ُم َ
ِ
عتقٍد عْن َد الشيعة
لم َ
النساء(لوحة رقم)8؛ وربَّما يرجعُ ذلك ُ
األمر ُ

ومن مظاهر احتفاالت الشيعة بذكري كربالء بالمدن الواقعة بجنوب وغرب الهند وجود

ف باسم  Bagla or Bagulaبگال أو بهگت
حرم تُ ْعَر ُ
مجموعة من األشخاص في مواكب ُم َ

)(96

Hollister, John Nonnan : Islam and Shia 's faith in India, Delhi, 1988, p. 175.
Hollister, Aleh : Iranian Perceptions of India and Indian Shism in the Eighteenth and Nineteenth
Centuries,p.190.
)(97

()98

Grieve, L :The Muharram in Western India, p.47.

()99
ورد في ٍ
كثير م َن المصادر الشيعية رواية َع ْن "علي بن محمد بن سالمَ ،ع ْن محمد بن خالد َع ْن عبداهلل
َ
قوم م ْن أهل خراسان
شهدت أبا عبد اهلل عليه
بن حماد البصريَ ،ع ْن عبداهلل بن مسكان قا َل:
ُ
السالم وقَ ْد أتاه ٌ
ُ

كان
فسألوه َع ْن قتيان قبر الحسين بن علي عليه السال ُم وما فيه م ْن الفضل قا َل :حدثني أبي َع ْن جدي َّأنه َ
فت على
يد به وجهَ اهلل أخرجهُ اهللُ م ْن ذنوبه كمولوٍد ولدتهُ أمهُ وشيعتهُ المالئكةُ في مسيره فرفر ْ
يقو ُلَ :م ْن ازرهُ ير ُ
وسألت المالئكةُ المغفرةَ له م ْن ربه ،وغشيتهُ الرحمةُ م ْن
جع قلى أهله
ْ
َأرْسه قَ ْد صفوا بأجنحتهم عليه حتى ير َ
ظ في أهله "المجلسي ،محمد باقر :بحار األنوار
طبت
وحف َ
وطاب َم ْن َ
أعنان السماء ،ونادتهُ المالئكةَُ :
زرتُ ،
َ
األئمة األطهار ،دار قحياء التراث العربي ،بيروت – لبنان ،ج1983 ،101م ،ص.19
الجامعة لدرر أخبار َّ
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االسم األوردي لطائر مالك الحزين( ،)100وهو ما نشاهده في تصويرة تمثل موكب محرم
وهو
ُ
شخصا يكونوا
(لوحة رقم/10جـ ) ،يظهر بها مجموعةُ مكونة من عش ٍرة أو اثنى عشر
ً

أسود اللون يبدوا أنهم يؤدون مشهداً تمثيليا ،حيث
موحدا
ُمتساوين في الطول ويرتدون زًيا
َ
ً
ُيكونون شكال دائريا حول شخص منهم يقف في الوسط ،وهذه المجموعةُ تعم ُل على قضفاء

تهدف بهذا األداء قلى جني بعض
المشاركين في احتفاالت عاشوراء وربما
ُ
البهجة على وجوه ُ
المال.
ِ
َّ
حرم "عاشوراء"َّ :
ِ
الدرسة بوجود
تصاوير ا
أمدتنا
السن ِة و
شارك ُة
ُ
الهندوس في احتفاًلت ُم َ
ُم َ
هم
ثياب الهندوس
تظهر عليه هيئةُ
ُ
المسلمين يرتدون َ
ُ
وبعض ْ
مجموعة م َن األشخاص م ْن غير ُ
رجال الدين عْن َد الهندوس م َن البراهمة؛ وذلك في تصويرة تمثل موكب محرم مصورة بأسلوب
مدرسة الشركة بمدينة باتنا1222هـ1807 /م (لوحة رقم  )8حيث يظهر شخص بجانب
التعزية الموجودة على يمين التصويرة مصور من الخلف يبدوا بهيئة رجال الدين الهندوس
أيضا باسم "دهوتي" ،101كما
يرتدي زي البراهمة باشا كاشام ( )Pacha Kachamوالمعروف ً
يظهر في تصويرة تمثل موكب محرم بمدينة مدراس بجنوب الهند(لوحة رقم/10حـ) رسوم

لمجموعة من النساء الهندوس يرتدون الساري الهندي يقفن على جانبي الطريق ويتابعن موكب
العزاء الحسيني ،وهو ما يثبت كتابات المؤرخين والرحالة عن أن احتفاالت شيعة الهند كربالء

تعبير عن المشاركة االجتماعية التي تخلو في كثير من الفترات من التعصب الطائفي،
كانت
اً
حدث للحسين من م ٍ
عاناة و ٍ
ويفسر الكثيرون أن مشاركة الهندوس ترجعُ قلى َّ
آالم آثار
أن ما
َ
ْ ُ
كن ُوج َد في الكثير م َن األقاليم
فح ْسب ول ْ
المسلمين م َن الهندوس ،ليس هذا َ
َ
مشاعر غير ُ
ٍ
عبادة للحسين ضمن طقوسهم العقائدية،
بدمج
بل
الهندوسية تبجي ٌل للحسين ْ
هم قاموا َ
ُ
وبعض ْ
وم ْن َّ
آلهتهم في التقويم
البعض مْنهم قلهًا ضمن
ُ
شدة قعجاب الهندوس باإلمام الحسين ع َّدهُ
ْ
()102
ٍ
هم هو
فكان
الطقسي Pantheon
ُ
ُ
الهندوس كإله للموتى َ ،
حيث اتخذهُ
ُ
الحسين عْن َد ْ
()100
أيضا قلى طائر مالك الحزين،
ف هذا
ُي ْعَر ُ
أيضا باسم ( )ardea torraأو طيور األرز نسبةً ً
الطائر ً
ُ

Sharif,

J. :Islam In India ,p.175-179.

) )101هو قطعة قماش طويلة غير مخيط تلتف من منتصف الخصر حتى أسفل القدمين ويضع طرفه على
أحد الكتفين Prasanta Kumar Acharya, Sacred Complex of Budhi Santani , Concept Publishing
Company, New Delhi, 2003, p. 82-83.
)(102
Warrier, M.: Routledge South Asian Religion Series - Guru Faith in the Mata, p.106.
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يقف َّ
دافعا َع ْن البرية ،وشقيقه عباس هو "الكشمان
البطل األسطوري "رام" الَّذي ُ
ضد الشر ُم ً
الحاكم األموي "يزيد "
ص" والشجاعُ  ،وأخو ُ
الم ْخل ُ
ُ
ات الحسين زينب وأم كلثوم في صورة "سيتا" ،و ُ
الفاسد القاسي( ،)103وكان صناعُ التعزية في مدينة
ُ
ُمضطهد الحسين هو الشر ُير "رافان" الجشعُ
نماذج التعزيةُ بعضها يتشابهُ مع أشكال المعابد الهندوسية
نجد
"لكناو" م ْن الهندوس؛ لذلك ُ
َ

()104
كان للطقوس والمهرجانات الهندوسية تأثير كبير على احتفاالت
(لوحات ، )6-5كما َ
حرم في بعض المناطق
حرم ،على سبيل المثال غمر التعزية في المياه في نهاية موكب ُم َ
ُم َ

يشبهُ غمر اآللهة " دورغا " خالل مهرجان " دورغا بوجا " " durga pujaوالتي مث ُل
شكل التعزية قلى حد كبير مع  Pandalأو
حرم ُّ
تأثر ُ
تتم على مدى عشرة أيام ،كما َ
احتفاالت ُم َ
َّ
يشير قلى نموذج المعبد المتحرك لآللهة الهندوسية
 hindu chariot Rathالباندل الذي ُ
غمر التعزية عند بعض شيعة
واآللهة والعربة(راث) في مهرجان،)105( jagannath
ُ
ويرمز ُ
تم
تعرض لها
المشاركين في العزاء بالمعاناة التي
الحسين ورفاقه عْن َدما َّ
َ
ُ
الهند في المياه لتذكير ُ
()106
الحظُ َّ
كانت
بينما ْ
شاركةَ الهندوس في شمال الهند ْ
كانت قليلةٌ َ
ُ
الم َ
أن ُم َ
حرمانهم م َن الماء  ،و ُ
ساد ُّ
المسلمين والهندوس(.)107
جدا في غرب وجنوب الهند ُ
حيث َ
واضحةٌ ً
الود َ
بين ُ

)ُ (103ي ْذ َكُر َّ
حرم
أن أمر َ
اء الهندوس م ْن وسط وجنوب الهند حتى م ْن طبقة البراهميين شاركوا في احتفاالت ُم َ
ٍ
ٍ
حرم  ،كما
بإضاءة المواكب بتكاليف باهظة ففي ُمقاطَعة "جواليور الهندوسية  " Gwaliorأشرفوا علي احتفال ُم َ

سجاجيد صالةً جيدةَ الصنعة قلى المباني الدينية أثناء
حاكم واليةُ " بارودا " الهندوسية بالگجرات
أرس َل
َ
ُ
اء في احتفاالت
حرم  ،كما
َ
بعض الهندوس يرتدون ً
شاهد الرحالةُ َ
اء اللون ويطعمون الفقر َ
ثيابا خضر َ
احتفاالت ُم َ
ٍ
وجاء في صحفية هندية عدد يوليو1313هـ1895/م " َّ
بسالم في والية "باناراس"
حرم انتهى
حرم ،
َ
أن ُم َ
ُم َ
الهندوس شاركوا في هذه االحتفاالت مع الشيعة و َّ
الهندوسية ،و َّ
السنة Hasan, M. :Traditional Rites and
أن
َ
Contested Meanings ,p.544.

يقمن بقراءة " "Dohasوهي
قصائد غنائيةٌ
الهندوس وخاصةً
ُ
حرم و َ
َ
ُ
النساء في ليلة التاسع م ْن ُم َ
وكان يتجمعُ
كلمات مر ٍ
ٍ
تتعلق بمأساة الحسين ،وكانوا يذهبون قلى كربالء المحلية ويقدمون الورود
تجلة
باللغة الهندية ُمعظمها
ُ
ُ

يطلب شفاعةَ الحسين
كان
ُ
هم َم ْن َ
والحلويات وكانوا يشاركون في المواكب ،ويقومون بتزيين وعمل التعزية ومْن ْ
لعالج األمراض وتجنب الكوارث والرزق باألطفال للعاقر والدعاء للموتىShaffer, H. : An Architecture of .

Ephemerality between South and West Asia, , p.2.
Shaffer, H. : An Architecture of Ephemerality between South and West Asia, , p.2.
)(105
Chelkowski, P.: Islamic Art in the 19th Tradition , p.414.
)(106
"Vahed, G.: Contesting Meanings And Authenticity: Indian Islam And Muhharm " Performances
In Durban, Journal of Ritual Studies, Vol. 19, No. 2 (2005), p.131.
)(107
Grieve, L.: C.G. The Muharram in Western India, p.470.
)(104
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وتخبرنا كتابات المؤرخين والرحالة المعاصرين لهذه االحتفاالت عن مشار ِ
َّ
السن ِة في
كة
ُ َ
()108
بين طوائف الشعب
احتفاالت ذكري كربالء
وهي ُ
شارك ُة الثقافي ُة اًلجتماعي ُة َ
الم َ
تبرز ُ
الشخصيات المهمةُ م ْن
خاصة في مملكة أوده( ،)109كما اشتركوا في تحضير التعزية واشتركت
ُ
م ْن َّ
تقديسهم ووالئهم للشهداء م ْن آل البيت النبوي،
السنة في مواكب العزاء م ْن أجل قظهار
ْ
وشاركوا الشيعةَ في عدم تناولهم اللحوم لمدة عشرة ٍ
أيام ،وزاروا اإلمامبارةَ عشية عاشوراء(.)110
ِ
ِ
حرم :يظهر في تصاوير المخطوطات موضوع الدراسة وجود
دور النساء في احتفاًلت ُم َ
النساء في مواكب محرم فقط يقفن على جانبي الطرق التي يمر بها موكب العزاء ونشاهدهم
يتابعون الموكب في تصويرة تُمثل موكب محرم في مدينة مرشد آباد أو كلكتا حيث يقفن
بجوار الشجرة المصورة على يسار التصويرة بعيدا عن الموكب(لوحة رقم  ،)4وبالمثل في
تصويرة تمثل موكب محرم بمدينة باتنا (لوحة رقم  ،)18-10-8بينما لم نشاهد النساء في

التصاوير التى تمثل مجالس الحداد داخل اإلمامبارة ،ولكن كتابات المؤرخين أشادت بدور
ٍ
يسكن
حرم "عاشوراء "
يرتبط الهندوس بوجود
طائفة تُ ْعَر ُ
ُ
ف بطائفة الحسيني براهمين تحتف ُل مع الشيعة بذكرى ُم َ
أيضا باسم  .Duttsللمزيد عن هذه الطائفة واألساطير حول عالقتها باإلمام
معظمهم م َن البنجاب والمعروفة ً
ُ
الحسين أنظر.

)The Hindu Devotees of ImamHussain (Imamreza.net/old/eng/imamreza.php?id=6530

)(10/2/2020
)(108
ت عام1303هـ1885 /م
وصف "مونشي فايز الدين " في مذكراته  Munshi Faizuddin'sالتي ُنشَر ْ
َ
بين َّ
السنة والشيعة،
وكانت لكناو بشمال الهند قَْبل وأثناء حكم النواب خاليةً
ْ
حرم خاصةً عدم التفرقة َ
َ
طقوس ُم َ

كان يقو ُل لي عينان قحداهما شيعية واألخرى سنية ،وفي
م َن التعصب الطائفيُ ،
ويقا ُل ق َّن "واجد على شاه" َ
أهم الشخصيات في بالط "واجد علي شاه" م َن َّ
هم شغ َل ا َّ
السنة بما
لسنةُ أرفع المناصب الحكوميةَ ،
عهد ْ
وكان ُ
كان الضباطُ المسؤولون َع ْن حراسة قمامبارة و  baitul bukaبيت الرثاء بقرية
فيهم الوزير ومسؤول المالية ،كما َ
"سيبتا آباد "Sibta abadم َن َّ
السنة والهندوسHasan, M. :Traditional Rites and Contested Meanings , p.544.
وللمزيد عن وصف الرحالة األجانب عن مشاركة السنة والهندوس في احتفاالت الشيعة بذكري كربالء انظر؛

Saeed, Y. : Muslim Devotional Art in India, p.27.
Jain, S. : Encyclopaedia of Indian Women Through the Ages: The middle ages, p.165.
Haider, A. F : India in the Early I9th Century, an Iranian's Travel Account, p. 104.

()109قتيل ،محمد حسن  :هفت تماشای مير از قتيل  :مطبع نول کيشور ،لکناو  ، 18۷۵ ،ص.13

)(110

hasan, M. : Traditioal Rites and contested Meanings: Sectarian Strife in Colonial Lucknow,
Economic and political weekly,Vol.31,No.9(Mar.2,1996), p.543.
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كان َّ
هن النسائية
لهن تعز ٌ
يات في منازل ْ
النساء في احتفاالت ذكري كربالء ،وذكرت أنهم َ
بهن مساء كل ٍ
ويتجمعن في مجالس الحداد أو التعزية الخاصة َّ
ليلة(.)111
َ
َ
ٍ
حرم على ألو ٍ
محددة مثل اللون
ان
الم َ
ستخدمة في طقوس احتفاالت ُم َ
األلوان :اقتصرت األلوان ُ
ان لها داللتها العقائدية فاستخدام اللون األسود
األسود واألحمر واألخضر والرمادي ،وهي ألو ٌ
فوجد في ألوان الجدران واألرضية والمنابر الموجودة في مجالس الح َداد
للح َداد على الشهداء
َ
حرم (لوحة رقم /1-1أ)،
(لوحة رقم  )15-7-4-3ويرتديه
ُ
األشخاص في مواكب العزاء أو ُم َ

ناسباتهم ،ويرتديه
يعقدها الشيعةُ في ُمختلَف ُم
واستخدام اللون األخضر في المجالس التي ُ
ْ
تحمل
األشخاص في مجالس ومواكب الح ّداد وجاءت االقمشةُ التي تتدلى م َن القوائم التي
ُ
ُ
األعالم المعدنيةَ وفي الرايات التي َّ
اكب (لوحات/1-1أ-15-14-9-8-7-6-3-
تتقد ُم المو ُ
َ
ٍ
ٍ
ألسباب ُم َّ
فاللون
تعددة،
 ،)18-17-16وهذا
المسلمين وخاصةً الشيعةُ
ُ
اللون ُم ٌ
ُ
قدس لدي ُ
()112
اللون
اللون
األخضر هو
ُ
تكون ُ
المميز في الجنة ومْنهُ
ثياب أهل الجنة ومالبسهم  ،و ُ
ُ
ُ
ُ
)(111

Jain, S. : Encyclopaedia of Indian Women Through the Ages, p.165.

هن ،ويرتدون مالبس الح َداد دون تغير خالل العشرة ٍ
حرم ،كانوا يهلهلون شعور َّ
أيام األولى
َ
ففي اليوم األول م ْن ُم َ
هم فرحةً وسعادةً كبيرةً ،كما ينامون على الحصير
دوما يرتدونها والتي ُ
تمنح ْ
م ْن ُم َ
حرم ،كما يخلعون الحلى التي ً
مقصور على األرز والشعير والخبز والبازالء المسلوقة،
ًا
طعامهم
ويكون
دون اإلثاث ،ويمتنعون َعن أكل اللحوم
ُ
ُ
ترف شائع لدى السيدات المسلمات لمدة ٍ 10
أيام.
ويقومون بالتخلي َعن التنبول وهو ٌ
ٌ
ُ
يسمح
Hasan, M. : Traditioal Rites and contested Meanings, p.543 .؛ وفي ُكْل ُكْنده وهي واليةٌ شيعيةٌ ْلم
ْ
المسلمات
حرم وحتى20صفر ،وكانت
ُ
يوما ابتداء م ْن أول ُم َ
النساء ُ
بشرب الخمر وأكل اللحوم والتنبول لمدةً 50
َّ
السنة يشاركون في قراءة سرد استشهاد أبطال كربالء ،ويشاركون في الصيام والقيام بالصلواتَّ ،
يتجمعن
وكن
َ
نقلن بعمق حزنهم الشديد بالدموع.
وينشدون المرثية بلغة بالدهم ،وقَ ْد َ

Jain, S.: Encyclopaedia of Indian Women Through the Ages: The middle ages, p.164.

) (112وقد أشار القرآن الكريم قلى ذلك في ٍ
"قن الَّذين آمنوا
عدد م َن اآليات القرآنية قلى ذلك ومنه قولة تعالى ْ
ُ
َ
ُ
جنات ٍ
األنهار يحلون
عدن تجري م ْن تحتهم
أجر َمن أحسن عمال*أولئك لهم
ُ
ُ
وعملوا الصالحات قنا ال نضيع َ

فيها م ْن أساور م ْن ٍ
ٍ
اب
خضر م ْن
ًا
ثيابا
سندس واستبرق متكئين فيها على األرآئك نعم الثو ُ
ذهب ويلبسون ً
ٍ
أحاديث كثي ٍرة َّ
األئمةَ م ْن
أن ُيستفاد م ْن
أن الرسو َل المصطفى صلى اهلل عليه وسلم و َّ
ْ
يمكن ْ
وحسنت مرتفقًا" كما ْ

األخضر؛ فَقَ ْد أعطى النبي
اللون
آل البيت كانوا يستخدمون َ
رداءهُ
اإلمام علي بن أبي طالب في ليلة المبيت َ
َ
َ
َّ
دد في األحاديث َّ
األئمةَ كانوا
أن َّ
كان يرتديه لكي يستخدمهُ في تل َ
كثير ما يتر ُ
األخضر الذي َ
المَب َاركة ،و ٌ
َ
ك الليلة ُ

ونجد في كتابات الشيعة َّ
تؤكد
يظهر م َن األحاديث.
األخضر كما
يلبسون
أخضر ،و ُ
ُ
اء الحمد لونهُ
أن لو َ
ُ
ُ
َ
األحاديث المتواترةُ َّ
اء الحمد هذا في يوم القيامة قلى
ُ
أن الرسو َل المصطفى صلى اهلل عليه وسلم ُ
سيعطي لو َ
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َّ
المثََبتة بها األعالم المعدنية (لوحة رقم
األحمر الذي َ
ُ
جاء في الرايات التي تتدلي م َن القوائم ُ
ترمز قلى الدماء
 )8-7-2وفي شكل مهد الطفل علي الصغير(لوحة /10أ)(شكل رقم )8وهي ُ

بيضاء أو
سالت في معركة كربالء ،بينما ارتدى شيعةُ الهند بجانب اللون األسود مالبس
التي
ْ
ً
لون الح َداد عْن َد الهنود فارتدي الرجا ُل الشيرواني أو األﭼكن األبيض
رماديةَ اللون ،وهو ُ

ان المالبس أثناء مواكب الح َداد تُ َح ُّ
والرمادي وارتدت النساء البرقع أسود،
دد طائفةَ
ْ
وكانت ألو ُ
ٍ
شخص ،ففي حيدر آباد يرتدي َّ
مالبس
كل
مالبس الح َداد الخضراء ويرتدي الشيعةُ
السنةُ
َ
َ
َ

الح َداد السوداء(.)113

م َن الالفت للنظر في التصاوير موضوع الدراسة كثرةَ اإلضاءة التي تمألُ
مجالس الح َداد
َ
تبطت بأنوا ٍع
باإلمامبارة أو العاشورخانه في (لوحات رقم  ،)16-15 -9-7-4-3-2والتي ار ْ
مختل ٍ
فة م ْن وسائل اإلضاءة ،باإلضافة قلى قشعال النيران في حف ٍرة أمام عاشورخانه في بعض
ُ
مجالس الح َداد
المناطق ،وترجح الدراسة أنه ربما يشير هذا العدد الهائل م َن الشموع التي تُنير
َ
فيعتقد الشيعةُ كما يذكر في كتاباتهم َّ
"مجالس
أن:
بفكرة التجليات النورانية لإلمام الحسين،
ُ
َ
النور الَّذي شعَّ م َن اإلمام
نور اهلل الظاهر باإلمام الحسين وآله الكرام،
َ
الذكر هذه ُ
وذلك ُ
تبين َ
()114
النور
الحسين في يوم عاشوراء ،يتجلى
ويظهر في مجالس ذكره"  ،و لذلك ربما ُ
يرمز ُ
ُ
اإلمام علي ليحملهُ ،فيحملهُ علي ،عليه ثياب خضر ...قن اللون األخضر هو رمز للساللة الطاهرة ،وهو اللون
َّب في الطبيعة كل هذه األمور وغيرها ،تكفي ألن يكون األخضر هو
الَّذي ُ
المحب ُ
يرمز قلى اإلسالم ،وهو ُ
اللون ُ
اللون المميَّز لدى المؤمنين الشيعة ويكون له نوعٌ م َن القدسية و االحترام .طنطاوي ،حسام عويس:األعالم
ُ
المعدنية ،ص.386
)(113
Bilgrami, S. and.Willmott, C.: Historical and Descriptive Sketch of His Highness the Nizam's
Dominions, Vol.1, p.362.
( )114موسوعة صحف الطيبين في أصول الدين وسيرة المعصومين قسم سيرةُ المعصومين  /صحيفة اإلمام
عليه

السالم
ُ

/الجزء

األول:

نور
ُ

اإلمام

الحسين

سر
ُ

تمجيده

واالنتساب

قليه.

الحسين
( http://www.mowswoat-suhofe-alltyybeyyn.org/0005alhosen/noralhosenj1/b3sfmj1aiytnor.htm(Last
) visit 24/2/2020

جعفر الصادق قا َلَّ :
خلق أربعة عشر ًا
أن
نور قَْب َل خلق الخلق بأربعة عشر ألفاً
َ
تبارك وتعالى َ
يروى ْ
َ
قن اهللَ
وم ْن األربعةُ عشر فقال :محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين
فهي أرواحنا فقيل له  :يا َ
بن رسول اهلل َ
َّ
جور ٍ
األرض م ْن كل ٍ
وظلم.
ويطهر
الدجال
يقوم َب ْع َد غيبته فيقت ُل
َ
َ
ُ
واألئمة م ْن ولد الحسين  ،آخرهم القائم الذي ُ
المجلسي  ،محمد باقر  :بحار األنوار ،مجلد  ،7ص 363؛ حسام عويس طنطاوي ،األعالم المعدنية ،ص
المتجسد في رسول اهلل وآل بيته انظر التميمي ،قيصر :اإلمامة
ص.386-385للمزيد ع ْن النور اإللهي ُ
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مجالس الح َداد قلى َّ
يعقد
الشديد الَّذي يمأل
لم ْن اقتدى بالحسين؛ ولذا َم ْن ُ
ُ
َ
أن َ
النور والهدى َ
الشاعر "نظير أكبر
ويصف
خلص م ْن الضالل والظالم.
مجالس ذكره ويتأسى بالحسين قّ ْد
ُ
َ
َ
ُ
مجالس العزاء:
يحضر
لم ْن
َ
ُ
آبادي" التجلي النوراني لإلمام الحسين وأهميته َ

()115

قت مْنه جنبات المكان .
تلك األنو َار العجيبةَ * هذا
ك
أت َ
ت تل َ
الضياء التي أشر ْ
األعين ر ْ
أن فُت َح ْ
َب ْع َد ْ
ُ
ُ

حرم "عاشوراء"
للمعتقَد الشيعي أن
ويتضح َّ
مما َ
ّ
مجالس الح َداد في احتفاالت ُم َ
سبق ووفقًا ُ
تعمد الشيعةُ قضاءةَ مجالس الح َداد بهذا الكم
يحضرها؛
وخير على َم ْن
نور ًا
تشعُّ ًا
َ
ولذلك ربَّما َ
ُ
المتشَّيعين بفكرة النور اإللهي والتجليات النورانية لإلمام
الهائل م ْن أدوات اإلضاءة لتذكير ُ

الحسين وآل البيت.

الخاتمة:

أمدتنا التصاوير موضوع الدراسة بمعرفة الكثير عن مظاهر إحياء شيعة الهند لذكري

كربالء ،والتى جاءت تعبر بواقعية عن األحداث و تتفق مع روايات المؤرخين المعاصرين
للفترة الزمنية موضوع الدراسة ،وهي سمة اتسمت بها التصاوير المصورة بحسب أسلوب

مدرسة شركة الهند الشرقية  .لذلك نستنتج مما سبق -:

ٍ
حرم من
 كشفت التصاوير موضوع الدراسة عن وجود اختالف في شعائر احتفاالت ُم َتبعا لتقاليد كل ققليم فاختلفت بعض الشعائر في جنوب الهند َع ْن
منطقة ألخري داخل الهند ً
األكثر
مظاهر الفكاهة في مظاهر احتفاالت عاشوراء بشمال الهند وهم
توجد
شمالهاُ ،
حيث ال ُ
ُ
ُ
تقيدا بمظاهر الح َداد والحزن على شهداء معركة كربالء.
ً

شاركة الثقافية
الم َ
 وضحت الدراسة أهمية االحتفال بذكري كربالء في الهند ودورها في قبراز ُحضر َّ
بعض
حيث
السنةُ
حرم "عاشوراء"؛ ُ
َ
االجتماعية َ
َ
بين طوائف الشعب خالل احتفاالت ُم َ

حرم مثل مجالس الح َداد وعبَّروا َع ْن حزنهم أثناء سرد أحداث كربالء ،هذا باإلضافة
طقوس ُم َ
ظهرون االحترام عْن َد االقتراب م ْن الضريح
حرم وكانوا ي ْ
شاركة الهندوسية في احتفاالت ُم َ
الم َ
قلى ُ
ٍ
ٍ
ملحوظ وغيرها من الممارسات التي تدل علي تبجيلهم لهذه
تقديس
رؤوسهم في
فيحنون
َ
الذكري.
اإللهية -بحوث سماحة األستاذ آية اهللُ الشيخ محمد السند-ج ،4الغدير للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
.2006
()115قبيصي ،سارة محمد  :صورة المجتمع الهندي في شعر نظير آبادي،
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 -وضحت التصاوير موضوع الدراسة أن شعائر االحتفال بذكري كربالء دعت حكام الممالك

الشيعية في الهند_ باعتبارهم أقلية_ قلى بناء أماكن لهذه الشعائر والتى ُعرفت في أغلب
المناطق باسم اإلمامبارة أو عاشورخانه ،وكان يتم تجهيزها تبعا للطقوس الشيعية لكي تعقد بها
مجالس الحداد ،وقد سبقت الهند بوجود هذه األماكن عن غيرها من البالد الشيعية األخرى.

 -أظهرت التصاوير موضوع الدراسة األشياء المقدسة التي يحملها الشيعة خالل مواكب

الحداد وخاصة موكب الوداع" محرم" عند خروجه من اإلمامبارة متجهًا قلى مكان دفن التعزية،
والرمزية المقدسة لهذه األشياء:
 -فظهرت التعزية وهي نماذج مصغرة ألضرحة شهداء معركة كربالء المشيدة بمدينة كربالء

في العراق ،وأمدتنا التصاوير موضوع الدراسة بأشكال متعددة واحجام مختلفة منها ،ونماذج من
األعالم المقدسة ذات الرمزية الدينية باختالفها أشكالها ،باإلضافة قلى نماذج لذو الجناح
ورمزيته لدي الشيعة بأشكاله المختلفة ،كما وجدت نماذج للبراق مصورة بهيئة امرأة بحسب

التقاليد الهندية ،باإلضافة قلى التقاليد المحلية لالحتفاالت الهندية التي ظهرت في تصاوير

الدراسة مثل التنكر في هيئة النمور ومجموعة بگال .

 رجحت الدراسة وجود ارتباط رمزي بين كثرة اإلضاءة في مجالس الحداد وبين ما ُيعرفعند الشيعة بالتجليات النورانية لإلمام لحسين.
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ثبت المصادر والمراجع

 .1أوًلا :المصادر :

 .2ابن األثير الجزري ،عز الدين أبي الحسن (ت630هـ1232 /م)  :الكامل في التاريخ  ،دار الكتاب العربي،

بيروت.1997 ،

 .3ابن الجوزاء ،أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن (ت597هـ1200 /م) :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم
 ،دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا – مصطفي عبد القادر عطا ،مراجعة نعيم زرزور ،دار الكتب العلمية

 ،بيروت -لبنان.1992 ،
حمد بن الحسن (ت460هـ1087/م) :مصباح المجتهد ،مؤسسَّة العلمي
 .4الطوسي ،أبي جعفر ُم َ
للمطبوعات ،بيروت –لبنان1998 ،م.
 .5الهروي ،علي القاري الحنفي (ت1014هـ1605 /م) :شرح الشفا للقاضي عياض ،ضبطه وصحَّحهُ عبد
اهلل محمد الخليلي  ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1971 ،
ثانيا :المراجع العربية:
ً .6

 .7أحمد رجب محمد علي  ،تاريخ وعمارة المساجد في الهند  ،سلسلة اآلثار في شرق العالم اإلسالمي ،الدار
المصرية اللبنانية  ،القاهرة.1997 ،

 .8بن طاووس  ،رضى الدين علي بن موسى بن جعفر (ت668هـ 1269/م) :اإلقبال باألعمال الحسنة فيما
المحقق جواد القيومي األصفهاني مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمي  ،الجزء
يعم ُل مرةً في السنة ُ ،
حرم .1416
الثالث ،الطبعة األولى ُ ،م َ
 .9بوتكدان ،محمد هشام :غورو نانك وتأسيس الديانة السيخية  ،ثقافة الهند  ،المجلد ،65العدد.2014،3

.10التميمي  ،قيصر :اإلمامة اإللهية  -بحوث سماحة األستاذ آية اهللُ الشيخ محمد السند  -ج ،4الغدير للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى .2006 ،

.11الجياشي  ،صابرين شالكة رداد :العالقات المغولية الصفوية  ،1556-1510قسم التاريخ  ،كلية التربية
للعلوم اإلنسانية  ،جامعة المثني.2018 ،
.12حسنين ،عبد النعيم :قيران في ظل اإلسالم في العصور السنية والشيعية  ،دار الوفاء  ،الطبعة الثانية ،
المنصورة.1989، ،

.13الحموري ،خالد عبد اهلل حمد ":اإلمبراطور المغولي أبو المظفر محمد محي الدين(أورنجزيب) " وسياستهُ
اإلصالحية ( ،)1707-1659رسالة ماجستير ،قسم التاريخ  ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموك.2000-1999 ،
.14الحيدري ،قبراهيم تراجيديا كربالء سوسيولوجيا الخطاب الشيعي،دار الساقي،الطبعة األولى ،بيروت.1999،

.15الدخيلي ،ضياء :صدى مقتل الحسين في التاريخ اإلسالمي واألدب  ،مجلة الرسالة  ،المجلد ،854القاهرة،
نوفمبر .1946
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.16ذو الفقار ،حسن :قراءة في كتاب روضة الشهداء للمال حسين واعظ الكاشفي  ،مجلة الكلية اإلسالمية
الجامعة ،الجامعة اإلسالمية ،العدد  ،43الجزء.2017 ،4

عجم األسر الحاكمة  ،الطبعة األولى  ،لبنان.2004،
.17سليمان ،أحمد السعيد ُ :م َ

.18الشوكي ،أحمد السيد محمد :مدرسة الدكن في التصوير اإلسالمي في الفترة 1098-895هـ-1490/
1687م  ،رسالة دكتوراة ،غير منشورة ،جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،قسم اآلثار ،شعبة اآلثار

اإلسالمية.2009،

.19الطريحي ،محمد سعيد  :السيخ عقائدهم و تاريخهم ،دار نينوى وأكاديمية الكوفة ،سوريا .دمشق .2009،
.20الطريحي ،محمد سعيد :المملكة العادلشاهية في الهند (1097-865هـ)1686-1489( -م) ،دائرة
المعارف الهندية  ،ط ،1أكاديمية الكوفة  ،هولندا.2007،
.21الطريحي ،محمد سعيد :ملوك حيدر آباد  ،الطبعة األولى  ،أكاديمية الكوفة  ،هولندا .2006،

نموذجا)،
 .22طنطاوي ،حسام عويس :أثر الفكر الشيعي األثنى عشري على الفنون اإلسالمية (كف العباس
ً
مجلة معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم :اعمال المؤتمر الدولي األول  30-28مارس

2017م ،الجزء الثالث الدراسات العربية واإلسالمية2017،م.
.23طنطاوي ،حسام عويس :األعالم المعدنية للشيعة االثنى عشرية في ضوء نماذج مختارة (الشكل-األصل-
الوظيفة -الرمزية) ،حوليات كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،المجلد (43اكتوبر – ديسمبر) .2015،

.24عبد الحليم ،وفاء محمود :األوضاع االقتصادية واالجتماعية للبنغال منذ الفتح اإلسالمي حتى الغزو
المغولي ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة .2015 ،
.25العرادي ،أسعد حميد أبو شنة  :كربالء في الهند في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر -المعالم والهوية ،
مجلة تراث كربالء  ،السنة الثالثة ،المجلد الثالث ،العدد األول ،كربالء ،جمادي اآلخر1437هـ /آذار. 2016

.26الغزالي ،محمد  :ليس م ْن اإلسالم ،دار القلم ،دمشق. 1988 ،

.27فاضل  ،هدى :مدينة لكناو الهندية مدينة النواب  ،مجلة النجف األشرف  ،السنة الخامسة عشرة  ،العدد
بارك  -1439أيار .2018
الم َ
 ،156شهر رمضان ُ

ختارات  ،رسالة
جتمع الهندي في شعر نظير أكبر آبادي ،مع ترجمة ُم َ
الم َ
.28قبيصي ،سارة محمد  :صورة ُ
ماجستير ،غير منشورة  ،قسم اللغات الشرقية وآدابها  ،كلية اآلداب ،جامعة عين شمس ،القاهرة.2017 ،
.29كامل  ،محمد سيد :المرأة الهندية في عصر أباطرة المغول (932:1275هـ1526:1857/م) ،مجلة كلية
اآلداب ،جامعة بنها  ،العدد،18ج.2008 ،1
.30المجلسي ،محمد باقر (ت1111هـ1699/م ) :زاد المعاد  ،تعريب وتعليق عالء الدين األعلمي ،مؤسَّسة
األعلى للمطبوعات بيروت -لبنان1423،هـ.2003/

األئمة األطهار ،دار
.31المجلسي ،محمد باقر (ت1111هـ1699/م ) :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار َّ
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(لوحة رقم/1أ) بداية الموكب

(لوحة رقم  )1نواب شجاع الدولة واالحتفال بذكرى محرم
– البوم جنتيل (1188هـ1774 /م فايز آباد محفوظ في
متحف فكتوريا و البرات مقاس 53.5×37سم نقالً عن:
Shaffer,H.; An Architecture of Ephemerality Between
South and West Asia, , fig.2

(لوحة رقم /1ب) حاملي األعالم

(تصويرة رقم/1جـ) ذو الجناح -البراق -التعزية

( لوحة رقم /1حـ)نواب شجاع الدولة في دائرة النواح

454

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جملة االحتاد العام لآلثاريني العرب

(لوحة رقم  /1خـ) مشهد لتوزيع الخبز على الفقراء

(لوحة رقم )2مجلس حداد أوعزاء داخل االمامبارة1210هـ1795/م المكتبة البريطانية  -مدرسة باتنا -نقال
عنPeter J. Chelkowski, From the Sun-Scorched Desert of to the Beaches of Trinided : Taz'iyeh's :
Journey from Aisa to the Caribbean,Fig.7

(لوحة رقم  :)3نواب آصف الدولة يحضر مجلس حداد باالمامبارة "لكناو" 1210هـ1795 /م محفوظ
بالمكتبة البريطانية بلندن رقم الحفظ Add.Or.3230
نقال عنEaton, N. : Between Mimesis and Alterity , fig.6:
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الحفظ  ( Add.Or.3231االلوان المائية)
نقال عنLosty,J.P.;' Painting at Murshidabad 1750-1820 ' in Murshidabad, ,Fig.14,:

(لوحة رقم )5موكب محرم مرشد اباد أو كلكتا حوالي (1805-1795م) متحف فكتوريا والبرت رقم الحفظ
S.11:12-1887
نقال عنBrown, R.M., Abject to Object: Colonialism Preserved Through the Imagery,fig.3.:

(لوحة رقم  )6موكب محرم مرشد اباد أو كلكتا حوالي (1805-1795م) محفوظ بالمكتبة البريطانية بلندن
رقم الحفظAdd.Or.3233:
نقال عنwww.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/addorimss/t/019addor0003233u00000000.html:
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(لوحة رقم  )7موكب محرم يستعد لمغادرة االمامبارة (مدرسة باتنا) التاريخ1222 :هـ1807/م مكان الحفظ:
المكتبة البريطانية بلندن رقم الحفظ  Ms.Add.Or.18:نقال عن:
https://www.akg-images.fr/archive/-2UMDHUV2QEN4.htm

(لوحة رقم )8موكب محرم مدرسة باتنا التاريخ1222 :هـ 1807 /م مكان الحفظ :متحف فكتوريا والبرت
رقم الحفظIS.74-1954 :
نقال عنcollections.vam.ac.uk/item/O16894/a-muharram-scene-painting-unknown:

(لوحة رقم  )9مجلس حداد داخل مقبرة آصف الدولة باإلمبارة (لكناو) للمصور سيتا رام من البوم هاستنجز
التاريخ1230 :هـ1815-1814 /م مكان الحفظ :المكتبة البريطانية بلندن رقم الحفظ Add. Or. 4758
نقالعنKeshani,H.; Architecture and the Twelver Shi'I, fig.15. :
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لوحة رقم ()10موكب محرم (لفافة  -لوحة تمرير) جنوب الهند تقريبا مدراس التاريخ 1256-1246:هـ/
1840-1830م مكان الحفظ :متحف الحضارات اآلسيوية بسنغافورة نقال عن:
https://www.straitstimes.com/lifestyle/arts/art-from-the-region

(لوحة رقم /10أ)
تفصيل من اللوحة السابقة تظهر البراق -مهد الطفل على االصغر

(لوحة رقم /10ب) طائفة المسلمين الهندوس
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(لوحة رقم /10جـ) تفصيل يوضح طقوس احتفاالت محرم بحيدر آباد

(لوحة رقم /10حـ)تفصيل من لوحة رقم10

(لوحة رقم  )11موكب محرم في جنوب الهند مدينة  Trichinopolyالتاريخ1267 :هـ1850/م مكان
الحفظ  :متحف فكتوريا ولبرت رقم الحفظ 4668:7/(IS) :نقال عن:
collections.vam.ac.uk/item/O427538/one-of-eight-paintings-of-painting-unknown
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(لوحة رقم  )12الدوران حول العلوة ،من مخطوط (لوحة رقم )13تعزية من الفضة محفوظة في
"المخطوط األسود"  Libro Neroيؤرخ بداية القرن امامبارة نواب واجد علي شاه بكلكتا القرن
12هـ18/م محفوظ بالمكتبة الوطنية بمارسينا-البندقية 12هـ18/م نقال عن:
Shaffer,H.; An Architecture of Ephemerality
مجموعة مانوشي -رقم الحفظ) It VI.136(=8300نقال عن:
Between South and West Asia, , fig.8.
Becherini, Marta; Staging the Foreign, Fig.1.121

(لوحة رقم )14تبجيل األعالم في موكب محرم – المكتبة البريطانية  -التاريخ 1800-1790 :م رقم
الحفظ Add.Or.3232المقاييس 55×42سم نقال عن:
http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/addorimss/t/019addor0003232u00000000.html
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(لوحة رقم  )15مجلس حداد أو عزاء التاريخ :القرن 13هـ19/م – مكتبة مجموعة ويلكوم بلندن رقم
الحفظ  no.581438iمدرسة الشركة نقال عن:
https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0046004.jpg/full/full/0/default.jpg

(لوحة رقم  )16مجلس حداد أو عزاء التاريخ :القرن 13هـ19/م – مجموعة معرض فرانشيسكا مدرسة
الشركة نقال عنThe Allure of India, Company School Painting from Murshidabad and Patna :
1795-1830,fig.13

(لوحة رقم  )17موكب حداد محرم"عاشوراء" التاريخ :القرن 13هـ19/م –مكتبة مجموعة ويلكوم بلندن
رقم الحفظ  no. 580859iنقال عن:
https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0046004.jpg/full/full/0/default.jpg
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(لوحةرقم )18موكب حداد محرم"عاشوراء" التاريخ :القرن 13هـ19/م – مكتبة مجموعة ويلكوم بلندن رقم
الحفظ  no. 578927نقال عن:
https://iiif.wellcomecollection.org/image/V0046004.jpg/full/full/0/default.jpg

(لوحة رقم  )19تصويرة تمثل إغراق التعزية في النهر -بومباي -للمصور 1878 Emile Bayardم،
)WWW.Columbia.edu.(7/3/2020
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Aspects of commemorating Karbala among the Shiites of
India
In light of the miniatures of East India Company's school
during the period (12-13 AH / 18-19 AD)"
Nawal Gaber Mohammed Ali
Abstract:
During the 12-13 AH / 18-19 AD centuries, the East India
Company school provided us with miniature that were of a
documentary nature about the social and religious life of the Indians,
and among them were subjects related to the religious aspect of the
Muslims of India., Especially the Shi’ites, who are a religious minority
in India, and they are many religious ceremonies whose rituals differ
from those of Sunni Muslims, The most important of these celebrations
among the Shiites was the celebration of the anniversary of Karbala,
due to the religious symbolism it carries in the hearts of the Shiites
These celebrations attracted the attention of European generals and
officials , especially the British, who are the new patron of Indian art.
And they are asked from Indian Painters to Produce Miniatures
depicting these Celebrations ,
Keywords:
Shia's; Muhharm; Taz'iyeh's; Panjah; Majlis; Hindos-Hussinay.
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