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اشاره کرده و دربارۀ نقش محورى اشياى متبرك، قدمگاه و َعلَم در تعريف زندگى عبادى 
و روحانى شيعيان ِدَکن سخن مى گوييم. از اين منظر، اشياى متبرك نقش شناسايى در 
شكل دادن به دستمايه هاى مذهبى خاص فرهنگ دوران قطب شاهى)1518-1687م( در 
بازتعريف مذهب شيعۀ ايرانى به شكل متمايز ِدَکنياش داشته اند. تحقيقى که اين مقاله 
بر پايۀ آن فراهم شده است توضيح مى دهد که چگونه سالطين قطب شاهى و عادل شاهى 
مشوق بازتعريف مذهب شيعه از شكلى ذاتاً ايرانى به صورت ويژۀ هندى و ِدَکنى آن بودند 
و اين امر را از طريق روندهاى بومى سازى مناسک عبادى، ادبى، يادمانى و تجسمى تشويق 
مى کردند. در ادامۀ بحث، تمايز بين اشياى متبرك جسمانى و غيرجسمانى و ارتباطشان با 

رشد شيعه در ِدَکن را نشان مى دهيم.

شكل گيری دستمايۀ مذهبى فرهنگ شيعه
نخستين نمونه هاى دستمايۀ مذهبى فرهنگ شيعه که دربارۀ آن مدارك روشنى در دست 
است، ابتدا در ايران و عراق بر کتيبه هاى سنگى و کاشى کارى ها، خطوط نقش بسته بر 
ديواره هاى زيارتگاه ها، قبور ائمه و مرقد اهل بيت، از جمله مرقد حضرت عباس برادر ناتنى 
امام حسين و نيز مرقد حضرت فاطمه معصومه خواهر امام هشتم شيعيان امام رضا، يافته 
شده است. در نيمۀ دوم قرن هشتم ميالدى، مقبره هاى رسمى به آرامگاه هايى با ديوار 
و بنا مبدل شدند که نمونۀ مشخص آن آرامگاه امام على )662م( در نجف است که به 
فرمان هارون الرشيد )786-809م(، خليفۀ عباسى، داير شده بود.1 تا قرن دهم ميالدى، 
قبور و آرامگاه هاى شيعه به صورت مجموعه هايى تاريخى با ديوار، دروازه، کاشى کارى هايى 
با نقش هاى فاخر و ظريف و کتيبه و گنبدهاى مطال و آذين شده توسعه يافتند. در اين 
دوران، ساختن و توسعۀ اين بناها با خرابى هاى ناشى از آتش سوزى، جنگ، درگيرى و 
خشونت هاى فرقه اى مواجه بود. اين چرخۀ بنا و تخريب تا قرن پانزدهم ميالدى ادامه 
يافت و پس از آن، براى بيش از پنج سده فروکش کرد. علت اين ثبات نسبى همدلى 
پادشاهان تيمورى با علويان از يک سو و اعالم شيعه به منزلۀ دين رسمى کشور به وسيلۀ 

شاه اسماعيل اول صفوى در 1501م از سوى ديگر بود.

ايران،  سراسر  در  ارزنده اى  زيارتى  شبكه هاى  توليد  باعث  آرامگاه ها  مجموعه  افزايش 
عراق، سوريه و مصر شد. با اين همه، در هيچ کشور آسياى جنوبى هيچ آرامگاه مذهبى 
و  دارد  قرار  افغانستان  مزار شريف  در  آرامگاهى که  نمى شود، جز  يافت  مهم شيعه اى 

1James W. Allan, The Art and Architecture of 
Twelver Shiʿism: Iraq, Iran, and the Indian 

Sub-Continent (London: Azimuth Editions, 
2012), 16.
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ادعا مي شود مرقد امام على است. براى بسيارى از شيعيان جنوب آسيا، رفتن به زيارت 
شهرهاى مقدس نجف، کربال، سامرا، کاظمين يا دمشق )شام( تجربه اى است که فقط 
يک بار در زندگى دست مى دهد و براى بسيارى ديگر انجام اين زيارات به سبب مسايل 
مالى، سالمت و ديگر محدوديت ها دست نايافتنى است. به علت فاصلۀ زياد مراکز مهم 
شيعه نشين در جنوب آسيا، مثل حيدرآباد، لؤکهنؤ و الهور، از بقاع عراق و ايران و سوريه، 
اسباب ديگرى براى اتصال و دستيابى به قدرت شفاعت ائمه و ديگر اهل بيت فراهم آمد.

شىء متبرک و بازنمايى
باقى مانده  از مدارك  ائمه و اهل بيت حتى  آثار متبرك  با جمع آورى  اطالعات مرتبط 
در خصوص تاريخ اوليۀ حمايت از آرامگاه هاى مذهبى در عراق و فعاليت هاى عمرانى 
دستمايه هاى  قديم ترين شكل  که  است  معقول  فرضى  ليكن  است؛  نابسنده تر  آنها  در 
به خصوص قهرمانان زن  و  بيت،  اهل  و  ائمه  از  به جامانده  اشياى  مذهبى در فرهنگ، 
جنگ  پايان  از  پس  باشد.  زهرا  فاطمه  مانند  شخصيت هايى  نيز  و  کربال  واقعۀ  مرد  و 
و  احتضار، سالح هاى رهاشده  اجساد و مجروحان در حال  از  در کربال، زمين پوشيده 
ميدان هاى جنگ  بود.  اردوگاه  و پس ماندۀ  تجهيزات جنگى، خاکروبه  ديگر  و  گم شده 
يا مكان هاى خشونت و ترس به ندرت براى مدتى طوالنى خالى باقى مى مانند. مردم از 
اطراف مى آمدند تا آسيب ناشى از جنگ و آثار آن را بررسى و اشياى قيمتى گم شده يا 
رهاشده و حتى چيزهايى معمولى همچون غذا، لباس و دام و احشام پيدا کنند. چنين 
توصيفات خالى از لطفى حاکى از دنياطلبى و کنجكاوى مردم، به ويژه در اوضاع آشفتۀ 
امر در تصور مذهبى شيعه  از جنگى چون واقعۀ کربال، تكان دهنده است. همين  پس 
اختالف بين دو انسان را مبدل به جنگى جهان شمول بين خير و شر مى سازد.2 وقتى 
که امام حسين و سپاه خليفۀ اموى، يزيد، با يكديگر در نزديک رود فرات روبه رو شدند، 
مالقات آنها به جنگى سريع و بى معطلى منجر نشد، بلكه امام حسين و نمايندگان يزيد 
)عاشورا(  روز محرم  در دهمين  عاقبت  و  مذاکره مى کردند  يكديگر  با  روز  ده  از  بيش 
نوۀ پيامبر اسالم به سبب سرپيچى از بيعت با خليفۀ اموى کشته شد. کوفيان که امام 
حسين را به شهرشان دعوت کرده و به او قول حمايت و محافظت داده بودند به اهميت 
اختالف و جنگ ناشى از آن بين ذّريۀ پيامبر و خليفۀ اموى واقف بودند. در تعزيه هاى 

۲براى بحث دربارۀ نبرد کربال به منزلۀ نزاع بين خير و شر 
بنگريد به

Hamid Dabashi, “Taʿziyeh as Theatre of Protest,” 
The Drama Review, 49:4 (2005); Karen G. Ruf-
fle, Gender, Sainthood, and Everyday Practice in 

South Asian Shʿism (Chapel Hill: University of 
North Carolina Press, 2011); Syed Akbar Hyder, 
Reliving Karbala: Martyrdom in South Asian 
Memory (New York: Oxford University Press, 
2006).
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ايرانى، قافلۀ اسيران کربال مضمونى محبوب و مطلوب است که نوحه خوانان با اجراى آن 
در مجلس عزا جمعيت را به شديدترين وجه تحت تأثير قرار مي دهند. اجراى تعزيه و 
عكس العمل هاى ناشى از نوحه و مرثيۀ نوحه خوان ها احساس سوگوارى و درد را از طريق 
فراخواندن مردم به ديدن دستۀ زنان و کودکان همراه امام حسين برمى انگيزد، يعنى 
ديدن کسانى که به اسارت گرفته شده و پياده به سوى دربار يزيد در شام برده مى شوند.

شاهد اين مصيبت شدن و يادآورى جمعى اتفاقى که براى امام حسين در کربال افتاد، 
مرکز مناسک عبادى حيات شيعه را تشكيل مى دهد. زينب، خواهر امام حسين، اولين 
ذاکرۀ اين وقايع شناخته مي شود که ذکر مصايب و شهادت برادرش را در دربار يزيد 
بيان کرد. همچنين، او اولين کسى است که براى بيان اندوه ژرفش به ماتم و سينه زنى 
پرداخت. خطابۀ به يادماندنى زينب در دربار يزيد نقش مؤثرى بر انواع گوناگون ادبيات 
سالم  و  سوز  نوحه،  مرثيه،  مثل  عزادارى  اشعار  و  مصايب  کربالنامه،  جمله  از  محرم، 
دارد. خودزنى )ماتم(، خواه با دست يا تازيانه يا قمه و زنجيرزنى اقسامى از اجراى اين 
مناسک اند که به شيعيان مجال مى دهد ايثارگرى و قربان کردن جسم خود براى اهل 

بيت و امام حسين را ثابت کنند.

علل فراوانى براى ميل شديد به تملک اشياى متعلق يا وابسته به اين اشخاص مقدس 
برشمرده اند؛ از جمله همدردى با رنج هاى اهل بيت و تحكيم نظريۀ امامت. تحقيقات 
صوفى  1986م(،  )م.  محى الدين  باوا  به  وابسته  يا  متعلق  اشياى  حول  ُکُرم  فرانک 
بر  اين پرسش را  از طريق تجربيات حسى  او  با  ايجاد رابطه  قديس، به منزلۀ اسباب 
را که غايب است حاضر کنيم.  انسان چگونه مى توانيم چيزى  مى انگيزد که در مقام 
ُکُرم بر مبناى پژوهش خويش دربارۀ صوفيان معتقد به باوا محى الدين در اياالت متحد 
امريكا، کانادا و سريالنكا نتيجه مي گيرد که  “حضور در غياب” فرايندى است که طى 
آن، شخصيتى که به صورت جسمانى در جهان مادى وجود ندارد از طريق مناسک و 
استفاده از اشيايى که قباًل متعلق به او بوده با هويتى که متعلق به دنياى مادى نيست 
ناميده  متبرك  اشياى  اصطالحاً  است  ممكن  اشيا  اين  از  بعضى  مى کند.  پيدا  تجلى 
شوند.3 ُکُرم براى توصيف آداب عبادى مريدان باوا صريحاً به لفظ عربى  “آثار” ارجاع 
مى دهد که به مفهوم  “آنچه به جا مانده” است:  “چيزهاى به جا مانده از گذشته که با 
ايجاد فضا و برانگيختن حافظه به فرد کمک مى کنند از طرق حسى قديس را به ياد 

3Frank J. Korom, “The Presence of Absence: Us-
ing Stuff in a South Asian Sufi Environment,” 

AAS Working Papers in Social Anthropology, 23 
(2012), 1.
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امام حسين  آثار  از  از واقعۀ کربال، ميدان جنگ پر  او مرتبط شود.”4 پس  با  آورده و 
پوشاك،  اسب،  نعل  که شامل  آوردند  را جمع  آثار جنگ  اين  مردم  بود.  خاندانش  و 
تجهيزات جنگى و ديگر اشيايى بود که تصور مى شد با قهرمانان زن و مرد واقعۀ کربال 
نهايت خداوند  و در  اسالم  پيامبر  امامت،  نهاد  به  را  اتصالى حسى  و  باشند  پيوند  در 

فراهم مى کردند.

مذهب شيعه، چنان که در بخش بعدى بحث خواهد شد، در محيط جنوب آسيا به نحوى 
بومى سازى شد که اقالم قابل حمل و جابه جايى مثل اشياى متبرك، َعلَم، نسخه هاى 
تعزيه و اشياى تعويذى در مناسک عبادى اجتماعات شيعه بسيار مهم تر فرض شدند. 
و  مي رفتند  پيش  فرايند  اين  با  تناسب  در  مذهبى  فرهنگ  تجسمى  دستمايه هاى 
به خصوص در انطباق مذهب شيعه به شكل هندى و مخصوصاً ِدَکنى اش موفق بودند. در 
اين زمينه، فعاليت هاى تشريفات دينى شامل تكريم َعلَم ها، عناصر آيين هاى نيايش يا 
پوجاى هندو، مفهوم ازخودگذشتگى و ساختن فضايى مقدس بود که به اشياى متبرك 
اهل بيت اختصاص داشت و با دعا و پيشكش ميوه و گل و بُخور عود همراه بود. اشياى 
متبرك  “حد مشترك ممتاز بين قلمرو الهى که در آن قديسين از قرب ويژه به حضور 
فرد  ديگر  طرف  از  و  سو  يک  از  بودند  برخوردار  شفاعت  حصول  همچنين  و  خداوند 
مؤمن دانسته مى شوند که از طريق ارتباط با اين اشياى فوق العاده حامل عزت مي شد؛ 
يعنى سبک ويژۀ سلوکى جسمانى که مى توان آن را اشتغال درخور و مناسب با قدرت 

دگرگون کنندۀ قديس در نظر گرفت.”5

در عرف اهل تسنن، سه طبقۀ اصلى اشياى متبرك مرتبط با پيامبر اسالم، منسوب به 
قديسين صوفى و اشياى مرتبط با ديگر پيامبران و قديسين ديگر اديان است. اشياى 
متبرك مرتبط با بدن محمد در زمان حيات پيامبر جمع آورى شد و خود او نقش فعالى 
در انتشار و پخش آنها داشت. او به شكل نمادينى  “از جسم خود به مسلمانان معتقد 
بخشيد؛” ناخن و موهاى کوتاه شده اش، عرق بدنش، صندلش و همچنين آبى که براى 
وضو استفاده کرده بود.6 شرح انجام اين افعال آيينى طى حيات پيامبر را مى توان در 
کتاب برانون ويلر يافت که در آن رد پاى تاريخ اشياى متبرك در اسالم را به دو عملكرد 
خاص پيامبر طى آخرين سفر حج در سال 632م برمي گرداند. در اولين نمونه مجموعاً 

4Korom, “The Presence of Absence,” 12.
5Kevin Trainor, “Pars Pro Toto: On Comparing 
Relic Practices,” Numen, 57 (2010), 272.

6Josef  W. Meri, “Relics of Piety and Power in Me-
dieval Islam,” Past and Present Supplement, 5 
(2010), 104-105.
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تا  داد  به على دستور  و  و سوزاند  ذبح کرد  را  قربانى شدند. محمد 30 شتر  63 شتر 
باقى شترها را قربانى و گوشت و پوست آنها را بين مسلمين توزيع کند. محمد به على 
گفت سهمى از گوشت هر شتر را در يک ديگ نگهدار و بپز. مسلمانان مى بايست از اين 
مخلوط قربانى ها بخورند. سپس، پيامبر سرش را تراشيد و موهاى سمت راست سرش هر 
بار در يک يا دو بافه بين مسلمانان توزيع شد.7 ويلر بر اساس روايت نقل شده از عبداهلل بن 
عباس )686م(، پسر عمو و همراه محمد، مى نويسدکه توزيع موهاى پيامبر موجب ايجاد 
سنت برکت شد که سرچشمه گرفته از تماس با اجزاى بدن يا اشياى مرتبط با اشخاص 

مقدس بود.8

از سوى ديگر محقق علوم اسالمى، ِمرى، اشاره مى کند که اين اشياى متبرك، که به 
بازتاب  نظر  اين  دارند.  فرعى  نقشى  پيامبر  تعليمات  در  شده اند،  دست صحابه حفظ 
متبرك  اشياى  اين  که  مى کند  بيان  او  است.  اسالمى  مطالعات  در  متداول  رهيافتى 
بعدها و در نسل هاى بعدى مسلمانان اهميت بيشترى يافتند که در جستجوى تجربۀ 
تقرب به حضور استثنايى پيامبر بودند.9 تحليل مرى که اشياى متبرك برجامانده از 
پيامبر را فرع بر آموزه هاى او قرار مي دهد، بازگوکنندۀ عمق ابهام حقوقى الهياتى تفكر 
او در خصوص جايز بودن تكريم و ستايش اين آثار است. بررسى کيفيات تقدس پيامبر 
آموزه هاى  جزو  متبرك  اشياى  است.  اختالف  و  بحث  محل  سلسله مراتبى  نظامى  با 
ديگر  و  پيامبر  يادآورى  به  آثار کمک  اين  کارکرد  و  نمى شوند  دين محسوب  اصولى 

مقدسين است.

دومين طبقۀ اشياى متبرك در سنت اسالمى، اشياى مرتبط با ساير پيامبران و ديگر 
مقدسين، از جمله قديسين صوفى، است. مانند اشياى متبرك مرتبط با پيامبر اسالم، 
بيشتر اين آثار در پيوند با اشخاص مقدس اند؛ همچنان که مسلمانان، هم سنى و هم 
به  وابسته  اشياى  مى کنند.10  تكريم  را  حسين  امام  و  تعميد دهنده  يحيى  سر  شيعه، 
نوعى  پاپوش  و  مراسالت  مهر،  عصا،  عبا،  مثل  بيت  اهل  و  مقدسين صوفيه  پيامبران، 
متبرك  اشياى  اين  دارند.  مالكان مقدسشان  به  نزديكى   واسطۀ  به  تقدس سرايت شده 
ممكن بود به شكل عمومى در زيارتگاه هاى مربوط به قديس يا پيامبر به نمايش گذاشته 

7Brannon Wheeler, “Gift of the Body in Islam: The 
Prophet Muhammad’s Camel Sacrifice and Distri-
bution of Hair and Nails at His Farewell Pilgrim-
age,” Numen, 57 (2010), 341-342.
8Brannon Wheeler, “Relics in Islam,” Islamica, 11 

(2004), 107.
9Meri, “Relics of Piety and Power in Medieval Is-
lam,” 104
10Meri, “Relics of Piety and Power in Medieval 
Islam,” 119-120.
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شوند يا در جايى خصوصى گذاشته شده و فقط در مناسبت هاى معينى همچون سالگرد 
فوت افراد )عرس( يا ديگر روزهاى مقدس به نمايش عمومى گذاشته شوند.

از دوران خلفاى عباسى، پادشاهان از اشياى متبرك براى اظهار قدرت سياسى و اقتدار 
خود استفاده مى کردند.11 وقتى يكى از اين اشيا به مالكيت پادشاهى در مى آمد، آن را 
دارايى اقتدارافزايى مي شمرد که نمادى از التفات و مرحمت الهى بر حاکميتش بود. به 
نمايش گذاشتن يک شىء مقدس در حوزۀ عمومى، به خصوص اشياى متعلق به پيامبر، 
يا براى شاهان شيعه آنها که مربوط به ائمه مى شدند، نشان دهندۀ نمادين قدرت زمينى 
فرمانروايى آنها چونان امانت مقدس پروردگار بود. مالكيت اين اشياى متبرك به پادشاه 
است  پيامبر  ـ يا  مورد شيعيان ـ ـ در  ائمه ـ نسل  از  کند  ادعا  که  امكان مى داد  آن  مالک 
نشان  بعد بحث حاضر  تأييد کند. در بخش  را  اقتدار مشروع حكومت خويش  و جواز 
مي دهيم که سالطين قطب شاهى و عادل شاهى نه تنها از اشياى متبرك براى تثبيت 
اقتدار سلطنتى خود استفاده مي کردند، بلكه اين آثار را به شكل مؤثرى به حيطۀ عام 
عبادى،  تشريفات  و  مناسک  از  حمايت  آنها،  عمومى  نمايش  طريق  از  و  کردند  وارد 
مهمان نوازى و تكريماتى را بومى سازى کردند که شبيه پيشينۀ آنها در ميان هندوان 
ِدَکن بود. براى سالطين ِدَکن، انضمام تكريم اشياى متبرك به زندگى روزمرۀ دينى مردم 

در ترويج مذهب شيعه در شهرهاى بزرگ و کوچک منطقه مؤثر بود.

اشياى متبرك در سنت اسالمى به  “جسمانى” و  “غيرجسمانى” قابل تقسيم اند و بخش 
دوم در عرف شيعى نفوذ قاطع دارد.12 طرح طبقه بندى اشياى متبرك در سنت کليساى 
کاتوليک رومى و مسيحيت بيزانسى به اشياى وابسته به چهره هاى مقدس، هم آنها که 
قسمتى از بدن يا اثر بدن بودند، مثل جاى پا، تكه هاى ناخن يا مو )جسمانى( يا اقالم 
غيرجسمانى مثل البسه، کفش و اسلحه هويت مى دهد. مرى طرح کلى توسعۀ سنتى 
غنى از اشياى متبرك در اسالم را ترسيم مى کند که طى دوران حيات پيامبر بروز کرد. 
اشياى متبرك وابسته به پيامبر اسالم هم جسمانى و هم غيرجسمانى اند. با آنكه غير از 
آنچه ادعا شده سر امام حسين است و در مسجد امّيه در دمشق محفوظ است، نمونه هاى 
اندکى از اشياى متبرك جسمانى در مذهب شيعه وجود دارد. بيشتر اشياى متبرك در 
زره،  اسب، شمشير،  نعل  پوشاك،  قطعات  و  اقالم  شامل  و  غيرجسمانى  شيعه  مذهب 
زنجير و پابند و کتاب اند. اين اجناس با تقدس اقترانى توصيف مي شوند؛ بدين سبب  که 

11Meri, “Relics of Piety and Power in Medieval 
Islam,” 100 and 103.

12Meri, “Relics of Piety and Power in Medieval 
Islam,” 99.
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افراد مشخصى از اهل بيت آنها را پوشيده يا تملک کرده اند. بر مبناى تمايزى که مرى 
بين اشياى متبرك جسمانى و غيرجسمانى قائل شده است، مى توانيم سيماى متمايز 
و  تسنن  اهل  مذهب  دو  هر  با  نسبت  در  مذهب شيعه  در  را  متبرك  سنت هاى شىء 

هندويسم ترسيم کنيم.

دگرگونى های مذهب شيعه در ِدَكن
اشياى متبرك مرتبط با اهل بيت به مثابه واسطۀ ميان قلمرو قدسى و عالم انسان خاکى 
متبرك  اشياى  اين گونه  آسيا،  جنوب  در  شيعه  مذهبى  تصورات  در  مى شوند.  تكريم 
متصف به شكلى از حضورند که برکت دهنده و قادر به شفاعت و معطى کرامت به مريدان 
است. اين فرهنگ عبادى يادآور جايگاه مبهم اشياى متبرك در اسالم است که پرستيدن 
هر موجودى غير از خدا را منع کرده است. به رغم اين ابهام در الهيات انتزاعى، اشياى 
متبرك نقش مهمى در معنويت، زيارت و ادعاى مشروعيت سلطنت فرمانروايان مسلمان 
داشته اند. مطالعۀ کارکرد اشياى متبرك در ترويج شكل بومى شدۀ مذهب شيعۀ ِدَکنى به 
دست سالطين قطب شاهى و عادل شاهى اهميت بازنمايى نمادين بدن ائمه و ديگر افراد 
اهل بيت در اين اشيا را در شكل دهى به اعمال مذهبى نخبگان و عوام نشان مى دهد. 
ترکيب اشياى متبرك با َعلَم و گرفتن مبانى دين از ايران )حقوق، فلسفه، الهيات، فقه 
و شرح احوال اولياى دين( و معنايى بومى بخشيدن به آنها براى هندوان و مسلمانان از 
طريق تلفيق آنها با سنت هندويى پرستيدن قهرمان و عرضۀ عقالنى مفاهيم الهى )پوجا( 

بيانى متمايز از مذهب شيعۀ ِدَکنى به دست مى دهد.

در ِدَکن، اشياى متبرك نقشى حياتى در شكل دادن به حافظۀ جمعى از نبرد کربال بازى 
کرده اند؛ نقشى به اهميت ديگر جنبه هاى نظرى، زيبايى شناختى و روحانى هويت شيعى. 
اشعار سروده شده  و  مناسک سوگوارى  تاريخ  ذاکرين که  تذکره  مؤلف  محمدعلى خان، 
مى کند.  توصيف  شهر  در  را  محرم  همگانى  نهاد  مؤکداً  است،  آصف جاهى  دورۀ  در 
تذکره ذاکرين به ويژه از اين لحاظ پراهميت است که طى سلطنت آخرين فرمانرواى 
از  تاريخى غنى اى  توصيف  و  نوشته شده  ميرعثمان على خان،  ناظم هفتم  آصف جاهى، 
مراسم محرم حيدرآباد در سال هاى پايانى استقالل شهر به منزلۀ يک شاهزاده نشين در 
هندوستان قبل از تجزيه فراهم مى کند. مؤلف تذکره ذاکرين با ارجاع به گلزار آصفيه، 
تاريخ سلسلۀ آصف جاهى و رسوم دينى و اجتماعى حيدرآباد، تأليف غالم حسين خان به 
سال 1844م، تصديق مى کند که فرهنگ تهذيب گنگا جمنا مراسم محرم حيدرآباد را 

همگانى و يكدست مى کند:
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نويسندۀ تاريخ گلزار آصفيه مى گويدکه از زمان نواب نظام عليخان بهادر تا نواب 
برگزار  شكوه  با  عليه السالم  حسين  امام  عزادارى  حيدرآباد  در  بهادر،  ناصرالدوله 
مى شده. به عالوه، نه تنها هر نذر و نياز معمولى که از جانب دولت مقرر شده بوده 
کاماًل بر روال هميشگى برقرار مى شده بلكه در هر دوران به آن اضافه هم مى شده. 
آنچه در حيدرآباد از حيث عزادارى و تطوف ديده مى شده در هيچ کجاى عالم وجود 
نداشته. در مراسم حيدرآباد مردم هر مذهب و ملت، مرفه و فقير، هندو و مسلمان، 
شيعه و سنى بيش از حد خود شرکت داشتند. اين همه نتيجۀ عصر قطب شاهى است 

که عزاى امام را چنان ارج و قرب مى دادند که نمى توان به زبان تحرير در آورد.13 

بايد نقش  براى فهميدن محرم حيدرآباد  اظهار مى کند که  به صراحت  اينجا  خان در 
رايج شده در  و دستمايۀ مذهبى  بدنه مناسک  توسعۀ  اساسى سالطين قطب شاهى در 
ميان مردم، خواه مسلمان يا هندو و خواه شيعه يا سنى، براى سوگوارى امام حسين 
قادرى زورى در شرح حالى که دربارۀ ميرمحمد  شناخته شود. همچنين، محى الدين 
مؤمن استرآبادى، پيشواى محمدقلى قطب شاه، نوشته اين نكته را مالحظه کرده است 
تجليل  َعلَم ها  از  عاشورخانه ها  در  غيرمسلمان،  و چه  مسلمان  که  “همۀ جمعيت، چه 
مذاهب،  بين  اختالف  يا  فرمانبران  و  فرمانروايان  ميان  تفاوت  حال  آن  در  مى کردند 

فرهنگ ها يا طبقات فراموش مي شد.”14

فرهنگ متكثر حيدرآباد محصول تلفيق سنت هاى مذهبى اسالمى )سنى، شيعه و صوفى( 
و هندى )هندو و بهكتى(، سنت هاى زبان شناختى )فارسى، اردوى ِدَکنى و تلوگو( و سنن 
متفاوت آشپزى و معمارى بوده است. اين هم آميزى فرهنگى حتى امروز هم در عنوان 
معمول گنگا و جمنا بر سر در قهوه خانه ها و دکان ها ديده مي شود. هر دو گروه مسلمان 
و هندو اين اصطالح را براى ارجاع به گرايش پاك مهمان نوازى و هماهنگى روابط بين 
دو جمعيت مذهبى به کار مى برند.15 اين اصطالح البته براى آنها که در اين سنت تسهيم 
مذهبى، آشپزى و اعمال فرهنگى مشارکت مى کنند برجسته است. يكى از مقدس ترين 
اماکن در هند گنگا، نماد هندويسم، و جمنا، نماد اسالم و شهر دهلى که پايتخت سلسلۀ 
گورکانى بود، در سنگام تيروينى واقع در اهلل آباد است؛ جايى که مها کنبه مال هر دوازده 

13محمدعلى خان، تذکره ذاکرين )حيدرآباد: مطبع مشير 

عالم، 1942(، 17.
)حيدرآباد:  ميرمؤمن  حيات  زورى،  قادرى  14محى الدين 

ادارۀ ادبيات اردو، 1957(، 46، نقل شده از 
Sadiq Naqvi, Muslim Religious Institutions and 
Their Role under the Qutb Shahs (2nd ed.; 

Ḥaidarābād: Bab-ul-Ilm Society, 2006), 161.
15Steven W. Ramey, Hindu, Sufi, or Sikh: Con-
tested Practices and Identifications of Sindhi Hin-
dus in India and Beyond (New York: Palgrave 
Macmillan, 2008), 34.
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از سال  سال يک بار رخ مى دهد. در خالل تحقيقات ميدانى قوم شناسانه در حيدرآباد 
2004 تا 2006، غالباً از اعضاى جمعيت شيعه مى شنيدم که گواهى مى کردند آزادى 
مناسک مذهبى آنها براى شرکت ديگران دليل اثبات اين فرهنگ متكثر و مختلط است.

قطب شاه،  محمد قلى  وپسرش  ابراهيم  به ويژه  قطب شاهى،  مذهبى سالطين  تدبيرهاى 
به ايجاد و  رشد آرام اين فرهنگ متكثر در ِدَکن انجاميد. يوسف عادل خان )ح.1490-

1510م(،16 اولين سلطان سلسلۀ عادل شاهى، براى اولين بار در بيجاپور شيعه را مذهب 
از  کرده اند؛  تأييد  را  مطلب  اين  دوران  اين  معاصر  مورخان  کرد.  اعالم  منطقه  رسمى 
جمله حبيب اهلل، مؤلف تاريخ محمد قطب شاه نوشته شده در حدود 1618م که تاريخ اين 
سلسله را در پنج سال اول حكومت محمد قطب شاه )ح. 1622-1625م( به رشته تحرير 
کشيد و نيز محمدقاسم هندوشاه فرشته )م. 1620م(، مؤلف گلشن ابراهيمى که او نيز 
به اين موضوع پرداخته است.17 اعالم مذهب شيعه به توسط يوسف عادل خان به منزلۀ 
دين رسمى قلمرو عادل شاهى هشت سال پيش از قطب الملک گلكنده واقع شد که در 
1518 ميالدى حكومت خود را مستقر ساخت. پروندۀ شيعى گرى يوسف چشمگير است. 
او سال هاى باليدن را در شهر ساوه، در امتداد مرز عراق عجم، گذراند. بر اساس گلشن 
ابراهيمى و تذکره الملوك رفيع الدين شيرازى، تكميل شده در حدود 1612 ميالدى که 
تاريخ سلسلۀ عادل شاهى است، يوسف هم در مقبرۀ شيخ صفى الدين در اردبيل و هم در 
حرم حضرت معصومه در قم روزگار گذرانيد. پيش از سفر به ِدَکن براى يافتن قسمت 

خويش، چندى در بغداد و نيز در نزديكى شهرهاى کربال و نجف مقيم بود. 18

دو سال پس از اينكه شاه اسماعيل اول، بنيادگذار سلسلۀ صفوى، در 1501 ميالدى 
مذهب شيعه را در ايران دين رسمى اعالم کرد، يوسف به مسجد جامع در قلعه بيجاپور 
رفت و دستور داد خطبه را به نام ائمۀ دوازده گانۀ شيعه بخوانند. يوسف نخستين شاه در 
هندوستان است که فرمان عمومى صادر کرد که اذان بر طبق عرف شيعه تالوت کنند و 
خطبۀ نماز جمعه به نام ائمۀ شيعه بخوانند. با اين وصف، مذهبى متعصبى نبود. يوسف 
هندوها را مجبور نكرد دينشان را به اسالم تغيير دهند و به همين سياق، صوفى گرى 
را که در سراسر ِدَکن نزد مسلمانان و هندوها محبوبيت فراوانى داشت موقوف نكرد. در 

نتيجه، تدابير مذهبى يوسف در اصل طاليه دار سلسلۀ قطب شاهى در گلكندا بود.

16Naqvi, Muslim Religious Institutions and Their 
Role under the Qutb Shahs, 41.

17منبع مفيد ديگر در اين زمينه تاريخ سلطان محمد 

اين  مؤلف  است.  گمنام،  تاريخ نگارى  تأليف  قطب شاه، 

تاريخ را در 1717م نگاشته است.
18S. A. A. Rizvi, History of the Isnā ʿAsharī Shīʿīs in 
India (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 
1986), vol. 1, 262.
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قطب شاهيان متعلق به طايفۀ ترکمن هاى شيعۀ قراقيونلو )به معنى صاحبان  گوسفندان 
سياه( بودند. بنيادگذار سلسله، سلطان قلى خان قطب الملک، در همدان زاده شد. ايران 
)صاحبان  آق قويونلو  و  قراقويونلو  قبيلۀ  دو  سران  ميان  درگيرى  علت  به  زمان  آن  در 
گوسفندان سپيد( دچار بى ثباتى بود. سلطان قلى در جوانى به هندوستان فرستاده شد 
و آنجا شيخ سلسلۀ نعمت اللهى، شاه نورالدين نعمت اللهى ثانى، را مالقات کرد که براى 
او در سفرهايش دعا کرد. سلطان قلى در شهر بيدر، مرکز سلسلۀ نعمت اللهى در ِدَکن، 
اقامت گزيد و در آنجا به سرعت به مراتب قدرت و ترقى در دربار بهمنى نائل شد. با 
هر پيروزى نظامى و مشخصاً پس از تسلط بر منطقۀ تلنگانا، سلطان شهاب الدين محمد 
مناصب و القاب بيشترى به سلطان قلى اعطا کرد. از جمله زمانى که در 1496 ميالدى 

به فرمانروايى تالنگانا دست يافت، به القاب قطب الملک و اميراالمرا موصوف شد.19 

اگرچه  نكرد،  استقالل  اعالم  بهمنى اش  ولى نعمتان  از  رسماً  هيچ گاه  سلطان قلى خان 
در 1518 ميالدى کم و بيش قلمرو خود را بى ادعاى پادشاهى تشكيل داده بود. مورخ 
عالى مقام، شروانى، در تاريخ سلسلۀ قطب شاهى به وفات نامۀ عربى قطب الملک بر روى 
سنگ قبرش اشاره مي کند تا ثابت کند که حكومتى مستقل تحت نام قطب شاه هرگز 
اذان شيعه  عادل شاه،  يوسف  همانند  قطب الملک،  فرمانروايى  تحت  بود.20  نشده  ايجاد 
براى نمازگزاران خوانده مى شد و خطبۀ نماز جمعه به نام ائمۀ دوازده گانه بود. با اينكه 
اعالم او در باب رسميت مذهب شيعه براى ايجاد پيوند ديپلماتيک با دولت صفوى ايران 
از دوران سلطنت  تبديل  و  تغيير  فرايند  يعنى روندى که خود دست خوش  بود،  مفيد 
سلطان قطب المک به دوران سلطنت محمدقلى قطب شاه در اواخر قرن شانزدهم ميالدى 
شد،21 بايد يادآور شد که قطب الملک شيعه به دنيا آمد و از طريق ذکر ائمۀ شيعه قادر 
عادل شاه  يوسف  فرمانروايى اش شد.  به  مقتدر  و  مشروع  الوهيت  از  درجه اى  الحاق  به 
با اين استدالل که  و قطب الملک در اجراى سياست هاى مذهبى خود عمل گرا بودند، 
بايد با همسايۀ شمالى شان يعنى امپراتورى سنى گورکانى و دولت صفوى شيعه روابط 
ديپلماتيک خود را حفظ مي کردند. همچنين، ضرورى بود اين سالطين با اکثريت هندو 
و سنى بيگانگى نكنند. در نتيجه، ترجمان مناسک شيعه، ادبيات عبادى و دستمايه هاى 
مذهبى فرهنگ به چيزى که بتواند توانايى روحانى و زيباشناختى هندويان و مسلمانان 

سنى را براى اطمينان از مشروعيت سياسى به کار گيرد ضرورى بود.
19Rizvi, History of the Isnā ʿAsharī Shīʿīs in In-
dia, 293-294.
20H. K. Sherwani, History of the Quṭb Shāhī Dy-
nasty (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 

1974), 15.
21Colin Paul Mitchell, “Sister Shiʿa States? Safa-
vid Iran and the Deccan in the 16th Century,” 
Deccan Studies, 2:2 (2004), 57.
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بر اين اساس، براى درك برگزارى کنونى محرم در حيدرآباد  مطالعۀ کوشش سالطين 
در  بومى سازى مذهب شيعه  براى  ايرانى  ترجمان مذهب شيعۀ  به منظور  قطب شاهى 
ِدَکن امرى ضرورى است. در تحقيقات پيشينم دربارۀ نوع، تقدس و سنت عبادى محرم 
کرده ام.22  عرضه  شيعه  بومى  و  جهانى  وجوه  بين  ارتباط  براى  الگويى  حيدرآباد،  در 
است که چهرۀ  کارآمد  بومى سازى مذهب شيعه  فرايند  توصيف  براى  به ويژه  الگو  اين 
متمايزى از حكمرانى هاى ابراهيم قطب شاه )ح. 1550-1580م( و محمدقلى قطب شاه 

)ح. 1580-1611م( است. براى يک شيعى

کربال مكانى جهانى، ايده و ايدئال جمعيت جهانى شيعه است. قهرمانان زن و مرد 
اين واقعه در دورنماى مقدس مذهب شيعه جاى دارند. هر کجا، چه هندوستان، 
لحاظ  به  واقعه  اين  قهرمانان  و  باشد  کربال  مى تواند  جنوبى،  افريقاى  يا  عراق 
زبان شناختى، فرهنگى و اخالقى به شهروندان ايدئال اين مكان هاى متفاوت مبدل 
رابطۀ جهانى جهان وطنى  متقابل  وابستگى  بازتاب دهندۀ  تبديالت  اين  مى شوند. 

شيعه و تنوع بيكران بيان هاى بومى آن است.23 

همانند عادل شاه بيجاپور، قطب الملک به ايرانيان مقيم گلكندا خوشامد گفت؛ کسانى که 
با ديگر مهاجرين افغانستان و آسياى ميانه با عنوان آفاقى شناخته مى شدند و کسانى 
که اجدادشان از زمان هاى دور و از سال هاى اوليۀ حكمرانى سلسلۀ بهمنى بر منطقه 
ثروت در مقام شاعران دربار،  ايرانى در جستجوى  آفاقى هاى  بودند.  ِدَکن شده  ساکن 
سربازان، دانشوران، نديمان، عالمان دينى و مردان مقدس و در گروه هاى بزرگ به قلمرو 
ِدَکن  اردوزبانان  و  تلوگو  اکثريت  براى  فارسى زبان  آفاقيان  فهم  مى آمدند.  عادل شاهى 
بسيار  نقش  تلوگو  زبان  )1550-1580م(،  قطب شاه  ابراهيم  سلطنت  طى  بود.  دشوار 
مهمى در قلمرو ادبيات و حكمرانى داشت. ابراهيم براى اينكه از کشته شدن به دست 
برادرش جمشيد )ح. 1543-1550م( بگريزد، به ويجياناگر پناهنده شد و تحت حمايت 
امپراتور هندو، اليا راما رايا )ح. 1542-1565م( قرار گرفت. در ويجياناگر، ابراهيم زبان 
تلوگو را آموخت و به شاعرى ممتاز در اين زبان بدل شد. ابراهيم قدردانى اش را نسبت 
به اين زبان با حمايت از شاعران هندو نشان داد و حتى موفق به کسب لفظ تلوگويى 
شده، نامش مليكى ابراهيم شد.24 عالوه بر عشق او به تلوگو و حضور دانشوران ودا و 

22Ruffle, Gender, Sainthood, and Everyday Prac-
tice in South Asian Shʿism, 159-163.
23Ruffle, Gender, Sainthood, and Everyday Prac-
tice in South Asian Shʿism, 159.

24Naqvi, Muslim Religious Institutions and Their 
Role under the Qutb Shahs, 52.
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متخصصان  آفاقى،  شيعۀ  دانشمندان  بزرگ  حامى  ابراهيم  دربارش،  در  هندو  شاعران 
الهيات، خوشنويسان و معماران بود.

مؤمن  ميرمحمد  پيشوايش،  و  )1580-1610م(  محمد قلى شاه  سلطنت  دوران  طى 
از سوى  و مناسک محرم  بود  بومى شده  )م. 1616م(، مذهب شيعه ديگر  استرآبادى 
پيروان همۀ مذاهب و طبقات حفظ مى شد. سنت هاى مستقرشده در اين دوران بخش 
ثقل  مرکز  حيدرآباد  در  َعلَم  شناساندن  و  شدند  محرم  مناسک  دايرۀه  جدايى ناپذير 
فعاليت هاى عبادى در عاشورخانه ها شد؛ جايى که مجلس عزا برگزار مى شد و َعلَم به 
نمايش در مى آمد. شواهد تاريخى نشان مى دهد که قدمت استفاده از َعلَم در ِدَکن ممكن 
است به پيش از هر دو سلسلۀ قطب شاهى و عادل شاهى برگردد. مقبرۀ احمدشاه ولى 
بهمنى )ح. 1422-1436م(  در پايتخت پيشين بهمنى ها، بيدر، حاوى سه َعلَم است که 
تاريخى ندارند، اما به لحاظ سبک ساخت بيشتر با شكل سنت پذيرفته در ساختن َعلَم 

در دوران سلسلۀ قطب شاهى هم خوان اند.25 

از گلكندا به شرق رودخانۀ  وقتى محمد قلى قطب شاه در 1591 ميالدى پايتختش را 
موسى )musi( انتقال داد، مذهب شيعه از طريق ساختن نخستين عاشورخانه، جمع آورى 
اشياى متبرك، نصب َعلَم، حمايت از دسته هاى عزادارى محرم و مراسم مرتبط با آن 
بيشتر بومى شد. در 1592 ميالدى، محمدقلى ساختن چارمنار را براى مشخص کردن 
مرکز حيدرآباد، که بين مردم به اصفهان نو مشهور بود، آغاز کرد.26 پيشواى محمدقلى، 
ميرمحمد مؤمن، مسئول طرح شهر جديد به تقليد از ميدان نقش جهان اصفهان با چهار 
منار بود که اطراف آن را چهار کمان احاطه مي کرد.27 ساخت چارمنار شيعه بودن سلسلۀ 
قطب شاهى را به شكل ممتازى نمايان کرد. شبستان بنا شده بر روى پشت بام داراى پنج 
طاق دوتايى است که نماد پنج تن پاك )محمد، على، فاطمه، حسن و حسين( است و 
ديوارهاى آن مزين به َعلَم هاى گچى اند. در واقع، برجستگى َعلَم ها بر ديوارهاى چارمنار 

اشاره به مرکزيت آنها در پيكربندى هويت شيعۀ حيدرآبادى دارد.

در ِدَکن، َعلَم ها در ساختمان هايى با نام عاشورخانه نگهدارى و نمايش داده مى شوند؛ 
جايى که مجالس عزا و جشن در طى سال در آنجا برگزار مى شود. در 1594 ميالدى، 

24see Naqvi, Muslim Religious Institutions and Their 
Role under the Qutb Shahs, 159-160.
25M. A. Nayeem, The Heritage of the Qutb Shahs of 
Golconda and Hyderabad (Ḥaidarābād: Hyderabad 
Publishers, 2006), 10. 

26Nayeem, The Heritage of the Qutb Shahs of Gol-
conda and Hyderabad , 23.
26Nayeem, The Heritage of the Qutb Shahs of Gol-
conda and Hyderabad, 23.
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محمدقلى قطب شاه دستور ساخت نخستين عاشورخانۀ حيدرآباد را با هزينۀ هفت هزار 
روپيه صادر کرد.28 اين اولين عاشورخانۀ ساخته شده به دست قطب شاهيان نبود. پيش 
از آن، سلطان قلى قطب شاه عاشورخانه اى در قلعۀ گلكندا ساخت که تا به امروز مجلس 
عزا در آن برگزار مى شود. ريزوى، مورخ اسالم در هند، در مخالفت با اين نظر مى نويسد 
که هيچ مدرکى از آن تاريخ در خصوص عاشورخانه هاى اوليۀ ِدَکن در دست نيست، اما 
احتماالً از زمان استقرار پادشاهى هاى شيعه در اين منطقه مى بايد تاالرهايى مجزا براى 

مراسم سوگوارى ده روز نخست ماه محرم ساخته باشند.29

َعلَم در اعمال عبادى  حضور هميشگى عاشورخانه ها در حيدرآباد اشاره به نقش دايم 
َعلَم نقش مهمى در دسته  هاى عزادارى داشت،  ايران که  ِدَکنى دارد. برخالف  شعيان 
به  اشاره  براى  نشانه اى  از  را  مذهبى  اشياء  اين  معنى  َعلَم ها  با  متبرك  اشياى  تلفيق 
واقعه اى مذهبى، به شيئى مقدس که نياز به عبادت روزانه دارد تغيير مي داد. مثال هايى 
از ايران که در ادامه مى آيد رهيافت متفاوت آنها را در تقابل با مثال هاى ِدَکن ترسيم 
به  اردبيل  َعلَم شاه اسماعيل در زيارتگاه شيخ صفى الدين در  ادعا مى شود که  مى کند. 
وسيلۀ دختر فاطمه، زينب، ساخته شده است و دربرگيرندۀ قطعه اى از نعل اسب حضرت 
پيراهن  و  امام رضا  به خط  قرآن  از  اصفهان، نسخه اى  نبرد کربالست.30 در  عباس در 
خونين امام حسين در مسجد شاه نگهدارى مى شود، جايى که در مواقع بحران آنها را از 
اختفا بيرون مى آوردند.31 حتى امروز هم در ايران َعلَم ها فقط با دسته هاى عزادار دورۀ 
محرم بيرون آورده مى شوند و در طول سال در امامزاده ها به نمايش گذاشته نمى شوند. 
نمونه هايى از اشياى متبرکى که بر َعلَم ها نصب شده اند را در ميانه قرن هفدهم ميالدى 
در ايران مى بينيم، اگرچه نمونه هايى از ِدَکن در دست است که پيش از اين تاريخ اين 
بدعت را گذاشته اند. در ِدَکن، اشياى متبرك هم با َعلَم ها نمايش داده مى شوند و هم 
با آن يكپارچه مى شوند تا آن را تبديل به شيئى مقدس کنند. اشياى متبرك حيدرآباد 
فلزى اند  ابزارهايى  يا  َعلَم ها  با  يكپارچه شده  بيشتر  و  غيرجسمانى  برجسته اى  طرز  به 
که نماياى افراد اهل بيت مانند فاطمه زهرا، امام حسين، عباس و امام زين العابدين اند. 

28ج. اس. بهان، “حيدرآباد کا بادشاهى عاشورخانه،” مرقع 

Sab Ras، ويراستۀ محى الدين  دکن، شمارۀ مخصوص 
قادرى زورى )حيدرآباد: ادارۀ ادبيات اردو، 1939(، 11.

G. S. Bhān, “Ḥaidarābād kā bādshāhī ʿāshūrkhāna,” 
Muraqqaʿ-e Dakkan, Special issue of Sab Ras, ed. 
Muḥyi al-Dīn Qādrī Zore (Ḥaidarābād: Idāra-e Ad-
abīyat-e Urdū, 1939), 11. 

29Rizvi, History of the Isnā ʿAsharī Shīʿīs in In-
dia, 306.
30Allan, The Art and Architecture of Twelver 
Shiʿism, 71.
31Allan, The Art and Architecture of Twelver 
Shiʿism, 71.
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َعلَم حسينى،  از اين اشياى متبرك در عاشورخانه هاى حيدرآباد قديم همچون  برخى 
عاشورخانۀ نعل مبارك، بارگاه عباس، بى بى کا عالوا و عالواى سرطؤق به نمايش عمومى 
گذاشته مى شوند. ديگر اشياى متبرك مثل تكه اى از طوق که گردن امام زين العابدين 
را با آن بسته بودند و ملحق به َعلَم است، به وسيلۀ محمدقلى قطب شاه از حدود 1595 
ميالدى دائماً در بيمارستان دارالشفاء نصب مي شده تا مريدان براى گرفتن تبرك و اخذ 
َعلَم  به  بيمار کربال،  زين العابدين،  امام  بگيرند.32 قدرت شفابخشى  بهره  آن  از  شفاعت 
متبرك نصب شده در بيمارستان دارالشفا نسبت داده شده است. حتى در حوزۀ پزشكى 
هم تأثير و تعهد ميرمحمد مؤمن استرآبادى در تبليغ مذهب تشيع را مى بينيم. دى. 
وى. ِردى به نقل از رسالۀ پزشكى ميرمحمد مؤمن، اختيارات قطب شاهى، که به سال 
1584 ميالدى تكميل  شده است،33 نصب علم متبرك همراه با طوق امام زين العابدين را 
به ميرمحمد مؤمن نسبت مى دهد:  “او طلسمى )َعلَم( را به يكى از چهار طاقديس اطراف 
قصر شاهى نصب کرد تا شر و نيت بد هر کسى را که به قصر وارد مى شود به خود او 
برگرداند و بى اثر کند و اين طلسم به سرعت مشهور به شفادهى به بيماران شد.”34 در 
حالى که اين بيمارستان ديگر وجود ندارد، محوطۀ اطراف آن به دارالشفا معروف شده 
است و در حال حاضر يک عاشورخانه هم در حياط آن واقع است و در آنجا مريدان و 

مؤمنان مى توانند به ديدار َعلَمى نايل شوند که براى نمايش دايم نصب شده است.

اين ادعا که توسعۀ دستمايه هاى مذهبى فرهنگ که در َعلَم هاى مزين به اشياى متبرك 
متجلى شده اند بدعت سالطين قطب شاهى گلكندا و حيدرآباد بوده است، مى تواند محل 
اختالف باشد. طى دوران قطب شاهى، ميزان اشياى متبرك در ِدَکن رو به ازدياد گذاشت. 
در واقع، همۀ اشياى متبرك در حيدرآباد، به استثناى تكه هاى چادر فاطمه زهرا که 
در دوران سلسلۀ آصف جاهى به ِدَکن آورده شده بود، در دوران سلسلۀ قطب شاهى به 
نعل  يافت،  بدان دست  قطب شاه  ابراهيم  که  متبرکى  نخستين شىء  آمدند.  اين شهر 
مبارك و َعلَم بسيار مشهور بى بى کا عالوا است که حاوى تكه اى از چوب تابوتى است 
که در مراسم تدفين فاطمه از آن استفاده شده است. زائرانى که از کربال باز مى گشتند، 
بسيارى از اين اشياى متبرك را براى سالطين قطب شاهى مى آوردند. همچنين، روياها 
نقش مهمى در فراگير شدن و استفاده از اشياءى متبرك و کشف قدمگاه هاى متبرك 

32D. V. Subba Reddy, “Mohammad Quli’s Inter-
est in People’s Health and Medical Aid,” in  Qutb 
Shahi Sultans and Andhra Samskriti, ed. S. M. 
Qadri Zore (Hyderabad: Idara-e Adabiyat-e 
Urdu, 1962), 21.

33Nabi Hadi, Dictionary of Indo-Persian Litera-
ture (New Delhi: Abhinav Publications, 1995), 
403.
34Reddy, “Mohammad Quli’s Interest in People’s 
Health and Medical Aid,” 25.



193 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

)قدم شريف( بازى مى  کنند. رويا استعارۀ قدرتمندى براى توضيح کشف اشياى متبرك و 
برانگيختن روايات اند که با احساس تأييد الهى همراه مى شوند. براى روشن شدن مطلب، 
تاريخچۀ چگونگى تأسيس عاشوراخانۀ ساخته شده بر قلۀ کوه موالعلى نشان دهندۀ اين 
انگارۀ کلى دربارۀ روياست. شخص عابدى درخواب با امام يا يكى از اهل بيت مواجه  و 
شيئى متبرك يا ردپا يا دستى بر او آشكار مى شود. عابد شاه را مطلع مى کند، و به خاطر 

تقوا و بينشش از او تقدير شده، عاشورخانه يا َعلَم متبرك در آنجا داير مى شود.

ياقوت،  چگونه  که  مى کند  روايت  جزييات  ذکر  با  آصفيه  گلزار  در  غالم حسين خان 
خواجه سراى دربار ابراهيم قطب شاه، قدمگاه امام على را بر تپۀ سنگى کوچكى در حومۀ 
در  دوران سلطنت محمدقلى قطب شاه  در  بعدها شهر حيدرآباد  که  جايى کشف کرد 
همان جا بنا شد. ياقوت مردى روحانى بود که عالقه داشت شب هاى جمعه را به تنهايى 
و دور از اشتغاالت سياسى و هياهوى گلكندا بگذراند. در هفدهم ماه رجب،35 ياقوت در 
رويا مرد عربى را در لباسى سبز ديد.36 اين مرد او را خبر داد که على او را احضار کرده 
است و ياقوت از تپۀ سنگى باال رفت و امام على را ديد که پيش روى او نشسته بود. صبح 
روز بعد، ياقوت از تپه باال رفت و نقش دست راست امام را آشكارا بر روى صخره يافت و 
بنابراين، صحت تجربۀ مبارکش اثبات شد. ياقوت آن بخش از صخره را که نقش دست 
بر آن بود جدا و بر رواقى نصب کرد. سپس، به گلكندا بازگشت و ابراهيم قطب شاه را از 

کشفش باخبر کرد و عاشورخانه تحت قيمومت ملوکانه قرار گرفت.37

ابراهيم قطب شاه صاحب نخستين شيء متبرك اين مجموعه، يعنى نعل مبارك، بود که 
توسط زائرى از کربال به يوسف عادل شاه در بيجاپور پيشكش شده و سپس به ابراهيم 
قلعۀ  در  نخست  َعلَم  اين  درآورد.38  َعلَمى  بصورت  را  آن  او  و  بود  داده شده  قطب شاه 
گلكندا نصب شد و طى دوران سلطنت محمدقلى قطب شاه به حيدرآباد منتقل و در 
الهى  محل، در منطقۀ پتهرگاتى شهر قديم، نصب شد.39 در دوران آصف جاهى، در شب 
عاشورا اين َعلَم به دسته عزادارى بازار نورخان و قصر راجا رائو برده مى شد که عاشورخانه 

در آنجا واقع است.40

35برخى از اجتماعات شيعى که ميالد امام على را در 13 

رجب جشن مى گيرند، 17 رجب را نيز مراسم عقيقه او به  
شمار مى آورند.

36احتمال دارد که اين مرد سبزپوش حضرت خضر بوده 

باشد.
37غالم حسين خان زمان خان، تاريخ آصف جاهيان يا گلزار 

آصفيه، به اهتمام محمدمهدى توسلى )اسالم آباد: مرکز 

تحقيقات فارسى ايران و پاکستان، 1377(، 552-551.
38Shahid Naqvi,ʿAzādārī (Lahore: Izhar Sons, 
2002), 193. 
39Allan, The Art and Architecture of Twelver 
Shiʿism, 72.
40Naqvi, Muslim Religious Institutions and Their 
Role under the Qutb Shahs,193. 
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َعلَم بى بى در مذهب شيعۀ حيدرآبادى جايگاهى اساسى يافته است. در ميان اين َعلَم 
تكه چوبى از تابوتى جاسازى شده است که على براى مراسم تدفين فاطمه به کار برده 
بود. براساس اخبار، اين شىء متبرك در واقعۀ کربال بوده و پس از مدتى طوالنى در 
دوران سلطنت عبداهلل قطب شاه به گلكندا آورده شده بود. سلطان اين شىء متبرك را 
تحت نظارت نديمى با نام حيدر گذاشت و او آن را در طغرايى مزين به نام اهلل، محمد 
حامى  قطب شاه،  عبداهلل  مادر  1666م(  )م.  بيگم  حيات بخشى  کرد.41  حكاکى  على  و 
هميشگى نهادهاى مذهبى شيعه در حيدرآباد، دستور ساخت بى بى کا عالوا را صادر 
کرد که نام عاشورخانه  اى است که براى حفظ َعلَم متبرك بيبى در منطقۀ دبيرپوره، در 
شهر قديم حيدرآباد، ساخته شد. اين عاشورخانه در دوران سلطنت ميرعثمان على خان 
آصف جاه هشتم )ح. 1911-1948م( بازسازى شد. بى بى کا عالوا يكى از محبوب ترين 
عاشورخانه هاى شهر قديم است که يک آتشگاه يا حفرۀ آتش )عالوا( در صحن حياطش 
دارد. وجود حفرۀ آتش اشاره به محبوبيت اين مكان نزد مؤمنان هندو دارد. آنان در آن 
بُخور مى  سوزانند و براى شهيدان کربال آواز مى خوانند و بر روى ذغال هاى افروخته بر 

روى زمين، به نشانۀ وفادارى و تعلق به اين شخصيت هاى مقدس، راه مى روند.

نقطۀ مرکزى محرم حيدرآبادى، َعلَم بى بى است که اغلب طول سال در اتاق امنى که به 
شكل تابوتى آهكى ساخته شده است نگهدارى مى شود. َعلَم در 29 ذى الحجه در اتاق 
اصلى نصب مى شود و در آنجا تا دوازدهم محرم براى نمايش باقى مى  ماند و سپس دوباره به 
تابوت آهكى اش بازگردانده مى شود. در عاشورا، َعلَم به دستۀ عزادارى جلوس برده مى شود 
و از سراسر شهر قديم، از دبيرپوره تا چادرگاه، عبور داده مى شود. در روز عاشورا، ده  ها هزار 
زن و مرد براى مشاهدۀ َعلَم و مشارکت در مراسم دستۀ عزادارى، همچنان که َعلَم بر 
پشت يک فيل به سمت شهر قديم مى رود، در خيابان ها صف مى کشند.  “عبداهلل قطب شاه 
فرمان داد که علم بر باالى يک فيل سلطنتى به ميان دستۀ عزادارى برود و در هر يک از 
عاشورخانه ها و جايگاه َعلَم هاى ديگر در سراسر شهر قديم توقف کند. مطابق سنت، وقتى 
که َعلَم بى  بى به ميان جمعيت مى آمد نقاره هاى سلطنتى را پايين مى آوردند. در دوران 

قطب شاهى، اين مراسم فقط وقتى صورت مى گرفت که سلطان درمى گذشت.”42

َعلَم بى بى نماد عالى استفادۀ سلطنتى از َعلَم هاى متبرك براى متحد ساختن اهالى ، از 
اديان و طبقات گوناگون، است. هندو، سنى و شيعه همه در آن شرکت مي کنند؛ براى 

41Allan, The Art and Architecture of Twelver 
Shiʿism, 72.

42Sadiq Naqvi, The ʿĀshūr Khānas of Hyderabad 
City (Ḥaidarābād: Bab-ul-Ilm Society, 2006), 69.
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برخى ين يک نمايش است و براى بعضى ديگر فرصتى براى اثبات ارادتشان به اهل بيت 
و جستجوى شفاعت فاطمه زهرا و برکت يافتن بسيار از َعلَم او.

نتيجه گيری
اين مقاله از اين منظر که سالطين قطب شاهى، در جايگاه اقليت دينى حاکم، از اکثريت 
هندوى قلمرو خويش درك درست داشتند، به بررسى مرتبۀ اشياى متبرك و تغيير و 
تبديل نقشى پرداخت که َعلَم در ترجمان مذهب شيعۀ ايرانى به شكل متمايز ِدَکنى 
در  را  بيت  اهل  و  ائمه  مقدس  متبرك  اشياى  قطب شاهيان  است.  داشته  مذهب  اين 
َعلَم ها ترکيب کردند و از اين طريق هر فردى مى توانست شفاعت را متقاباًل بر مبنا و 
از طريق اجراى روزمرۀ مناسک عبادى مهمان نوازى )پوجا( و نذر و نياز بيابد. بر اساس 
سنت بهكتِى عبادِت شخصِى خداِى واحد، شيعيان ِدَکن مى توانستند روابطى با ائمه و 
اهل بيت از طريق حضور زندۀ آنها در َعلَم متبرك ايجاد کنند. قطب شاهيان قديسين 
شيعه اى ساختند که براى هندوها و اهل سنت خوشايند و پرمعنا بودند و ترکيب دقيق 
َعلَم متبرك با اين دنياى مذهبى نتيجۀ ترجمانى پراقتدار از مذهب شيعه در اصطالح 

و قالبى ِدَکنى بود.


