
از دوران كهن تاكنون، منطقه آسياي مركزي از لحاظ مذهبي همواره مهد 
اديان و مذاهب متعدد بوده است؛ به نحوي كه در طول قرن هاي متمادي، 
اديان مختلف يکي پس از ديگري در اين منطقه ترويج شده اند و مردم 
را به سوي خود جلب نموده اند. اديان بودايي، زرتشتي، مانوي، مزدكي، 
يهودي، مسيحي و. . . در طول تاريخ، مذهب مردم اين منطقه را تشکيل 
اسالم در قرن هفتم ميالدي، چهره مذهبي  بين ظهور  اين  داده اند. در 
آسياي مركزي را تغيير داد و از آن پس به مذهب اصلي اين منطقه تبديل 
شد. اين امر باعث شد كه مباحث مرتبط با اسالم و مسلمانان در آسياي 
مركزي، از جمله مسائل مهم و اساسي در بررسي هويت و فرهنگ مردم 

منطقه به شمار  آيد. 
 

در اين بين اگرچه پيروان مذهب تشيع در آسياي مركزي، از نظر جمعيتي 
و مذهبي در اقليت قرار دارند، اما در عين حال داراي ويژگي هاي جالب 
توجهي نيز مي باشند كه عموما آنها را از شيعيان ساير نقاط جهان جدا 
مي كند. البته شيعيان اين منطقه در برخی از شعائر و رسوم و سنت های 
مذهبی همانند ساير شيعيان در سراسر نقاط جهان عمل می كنند كه 
يکی از برجسته ترين آنها، سوگواری برای امام حسين )ع( و پاسداشت 
قيام عاشورا است. بر اين اساس نوشتار حاضر، نگاهی كوتاه و اجمالی به 

جايگاه و ويژگی های قيام عاشورا در كشورهای آسيای مركزی دارد. 
 

قيام حسينی در آسيای مركزی 
به ويژگی های قومی،  با توجه  از كشورهای آسيای مركزی  در هر يک 
مذهبی، ميزان جمعيت و پراكندگی جمعيت، قيام امام حسين )ع( دارای 
ويژگی هايی منحصربه فردی است. به عنوان مثال، مردم تاجيکستان از 
نظر فرهنگی، وابستگي عميقي به ايران دارند و آداب و سنن مذهبي آنان 
نيز در اغلب موارد منطبق با آداب فرهنگی و سنن مذهبي در ايران است. 
به همين دليل در ايام سوگواری محرم، شيعيان اين كشور توجه ويژه ای 
به اين امر دارند و به خصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا تالش می كنند 
به گرامی داشت قيام امام حسين)ع( بپردازند. همچنين الزم به ذكر است 
كه اهل سنت تاجيکستان نيز نسبت به اهل بيت و ائمه شيعه، به ويژه 
براي امام حسين )ع( احترام خاصي قائلند. با اين حال در تاجيکستان، 
»شوراي اسالمي تاجيکستان« كه باالترين نهاد ديني اين كشور محسوب 
مي شود و به دولت نزديک است، اعتقاد دارد كه اجراي مراسم روز عاشورا 
باعث درگيري هاي مذهبي ميان مسلمانان  توسط شيعيان ممکن است 
شود. اين امر باعث شده كه محدوديت هايی از سوی دولت برای برگزاری 

مراسم عاشورا اعمال شود. 

جایگاه قیام امام حسین )ع( و عاشورا در 
آسیای مرکزی

شعیب بهمن



در ازبکسـتان نيـز بـا توجـه بـه حساسـيت دولـت نسـبت بـه 
شـوروی،  دوران  هماننـد  كننـد  مـی  تـالش  مـردم  شـيعيان، 
همچنـان بـه صـورت مخفيانـه مراسـم عـزاداري را در خانه هاي 
خـود بـر پـا كنند. البتـه طی سـال های اخيـر تا حدي مراسـم 
مذهبـي در ازبکسـتان احيـا شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه، در 
شـهرهاي سـمرقند، بخارا و تاشـکند مراسـم سـوگواري حضرت 
اباعبـداهلل )ع( در مسـاجد، تکايـا و حسـينيه ها برگزار مي شـود. 
در عاشـوراي سـال 1375، بـراي اوليـن بـار شـيعيان عـزادار 
و  سـينه زني  دسـته هاي  و  گروه هـا  صـورت  بـه  سـمرقند،  در 
زنجيرزنـي در خيابان هـاي ايـن شـهر بـه راه افتادنـد و عزاداري 
كردنـد. در مـاه محـرم به ويژه عاشـورا، شـيعيان لباس سـياه به 
تـن مي كننـد و پرچم هـاي سـياه برداشـته، در كوچـه و خيابان 
سـوگواري مي كننـد. گاهـي بـه حـال جذبـه و شـور مي رسـند 
و خـود را بـه هـر سـو مي اندازنـد و بـا نـواي »شـاه حسـين«، 

»واحسـين« بـر سـر و سـينه خـود مي زننـد. 
 

عـالوه بـر شـيعيان كـه مقيدنـد در مجالـس عـزاداري شـركت 
نيـز در  اهـل سـنت  و مـردان  زنـان  بدهنـد،  اطعـام  و  كننـد 
اين گونـه مجالـس شـركت مي كنند و حتـی مبالغـی را نيز براي 
برپايـي مجالـس عـزاداري مي پردازند. مراسـم سـوگواري سـيد 
الشـهدا در بخارا، در مسـاجد و حسـينيه ها از جمله مسجد حاج 
ميـر علـي )مسـجد ايرانيان( بـا حضور حـدود هزار نفر، مسـجد 
و حسـينيه سـيد الشـهدا در تاتـار محلـه، مسـجد ربـاط ميـري 
كـه شـعارهايي دربـاره عاشـورا روي ديـوار ايـن مسـجد نصـب 
شـده اسـت، مسـجد باباي كالن و نيز در سـمرقند در مسـاجد 
اهـل بيـت، مـراد اوليا و نيـز در روسـتيا ُچرني كوفـکا در حومه 

تاشـکند و. . . بـا شـکوه خاصـي برگـزار مي شـود. 
در تركمنسـتان، ايـام محـرم و بـه ويـژه روز عاشـورا از اهميـت 
دوران  در  چـه  اگـر  اسـت.  برخـوردار  شـيعيان  نـزد  خاصـي 
تركمنسـتان  نقـاط  از  برخـي  در  شـوروي،  تسـلط  از  قبـل 
عزاداري هايـي بـه شـيوه شـيعيان انجـام مي شـد، امـا بـا روي 
كار آمـدن كمونيسـت ها، عـزاداران حسـيني بيش از 7۰ سـال 
نمي توانسـتند بـه صـورت علنـي مراسـم محـرم را برپـا كنند 
و بـه هميـن دليـل، ايـن مراسـم در منـازل مسـکوني به طور 
تركمنسـتان،  اسـتقالل كشـور  بـا  برگـزار مي شـد.  پنهانـي 
زنـان، مـردان، كـودكان و نوجوانـان آذري، افغانـي و ايرانـي 
مقيـم تركمنسـتان و همچنيـن تركمـن هـا در كنـار هـم در 
مسـاجد مربوط به شـيعيان به عـزاداري مي پردازنـد. در حال 
حاضـر در تمـام نقاطـي كه شـيعيان حضـور دارنـد، حتي در 
بعضـي مناطـق كه مسـجد هـم وجود نـدارد، مـردم در منازل 
جمـع مي شـوند و بـه عـزاداري مي پردازنـد. آنهـا مراسـم خود 
را تـا روز هفتـم شـهادت امـام حسـين)ع( به طور مرتـب ادامه 
مي دهنـد و پـس از آن تـا روز اربعيـن، هـر شـب  جمعـه بـه 

مي پردازنـد.  سـوگواري 
 

مـاه محـرم در زبـان تركمنـی با نام »عاشـورا آيي/ ماه عاشـورا« 
شـناخته مـی شـود و شـيعيان ايـن كشـور همـه سـاله در روز 
ايـن كشـور نـذري مي دهنـد.  بـا تجمـع در مسـاجد  عاشـورا 
نکتـه حائـز اهميـت ايـن اسـت كـه مـردم اهل سـنت و شـيعه 
تركمنسـتان همـواره در آيين هـاي يکديگر شـركت كـرده و در 
بيـن آنهـا بحـث اختـالف مذهبی مطـرح نيسـت. از ايـن رو در 

حـال حاضـر هـر سـاله آيين هـاي عـزاداري مـاه محـرم توسـط 
ايراني هـاي  همچنيـن  و  بيـت)ع(  اهـل  خانـدان  دوسـتداران 
مقيـم تركمنسـتان در مسـاجد امـام رضـا )ع( و فاطمه الزهـرا 
)س( شـهر عشـق آباد برگـزار مي شـود. برپايـي نمـاز جماعـت، 
سـخنراني دربـاره فلسـفه قيـام امـام حسـين )ع(، سـينه زني و 
نوحه سـرايي از جملـه برنامه هايـي اسـت كـه در ايـن مسـاجد 

برگـزار مي شـود. 
 

در قزاقسـتان، تعداد 
شـيعيان بومي بسيار 
انـدک اسـت و اكثـر 

پيـروان تشـيع در اين 
ايراني هـا،  را،  كشـور 

اتبـاع  و  افغان هـا 
آذربايجـان  جمهـوري 
مي دهنـد  تشـکيل 
قزاقسـتان  مقيـم  كـه 
هسـتند. چـون اكثريت 
شـيعيان،  مطلـق 
تبعيديـان  و  مهاجـران 
دوره اسـتالين محسـوب 
می شـوند، لذا در سـطح 
سـرزمين وسيع قزاقستان 
پراكنـده شـده اند. بـا اين 
حـال بـه دليل اينکـه اكثر 
آنهـا آذري تبار مي باشـند، 
مشـابهت كاملـي در آداب 

رسـوم،  و 



اعتقـادات و فرهنـگ آنها وجود دارد. چنانکه مراسـم ايـام ماه محرم 
كـه از بارزتريـن و گسـترده تريـن مراسـم شـيعيان اسـت، نـزد آنها 
بـه يک شـکل و سـبک برگـزار مي شـود. البتـه در قزاقسـتان به  رغم 
وجـود جمعيـت قابـل توجـه شـيعيان، هيچ مسـجد رسـمي مربوط 
بـه ايشـان وجـود نـدارد و اماكن غيررسـمي بـراي عبـادت و نيايش 
شـيعيان نيـز همواره در خطر تعطيل شـدن هسـتند. عـالوه بر اين، 
پليـس قزاقسـتان در ايـام مناسـبت هاي خاص شـيعيان نظير محرم 
و بـه خصـوص روز عاشـورا، ايـن گـروه را تحـت نظر قـرار مي دهد. 

 
وضعيـت شـيعيان قرقيزسـتان بـه دليـل فضای نسـبتا باز سياسـی 
در اين كشـور بهتر از سـاير كشـورهای آسـيای مركزی اسـت. البته 
مي تـوان گفـت ايـن كشـور تقريبـا شـيعه بومـي نـدارد و همـه آنها 
مهاجـر هسـتند. بـر ايـن اسـاس جمعيـت شـيعيان قرقيزسـتان از 
اتبـاع آذري ، افغاني ، تاجيکي، پاكسـتاني و ايراني تشـکيل مي شـود. 
و  اوش  توقمـاق،  كانـت،  بيشـکک،  در  ترتيـب  بـه  اكثـر شـيعيان 
قارابالتـا زندگـي مي كننـد و هـر يـک در محـل سـکونت خـود بـه 
عـزاداری برای سـيد الشـهدا مـی پردازنـد. همچنين بعضـي از آنان 
در ايـام عـزاداري بـه حسـينيه ايرانيان آمـده و همگام بـا ايرانيان به 

عـزاداري مي پردازنـد. 
 

ويژگی های بومی 
به رغم آنکه در تمام كشـورهای آسـيای مركزی، هر سـاله شـيعيان 
بـه سـوگواری و پاسداشـت قيـام امام حسـين)ع( مـی پردازنـد، اما 
دارای تمايزاتی با شـيوه و هدف سـوگواری در كشـورهای با اكثريت 

جمعيت شـيعه هستند:
نخسـت آنکـه مفهوم شـيعه و سـني در كشـورهاي آسـياي مركزي 
بـا ديگـر كشـورهاي مسـلمان تفـاوت فاحشـي دارد. بـه ايـن معني 

كـه اصـوالً مفاهيـم مذهبي و دينـي كم رنگ تر و مذاهـب به يکديگر 
نزديک تـر مي باشـند. چنانکـه بسـياري از اهل سـنت در كشـورهاي 
آسـياي مركـزي بـه اهـل بيـت )ع( عالقه مند بوده و سـخت عاشـق 
امـام علـي )ع(، امـام حسـين )ع( و حضـرت زهـرا )س( هسـتند. به 
هميـن دليـل نيـز بسـياری از اهـل تسـنن در ايـام سـوگواری امـام 
حسـين)ع( همـراه با شـيعيان به پاسداشـت اهل بيـت پيامبر )ص( 

مـی پردازند. 
 

دوم آنکـه شـيعيان آسـيای مركزی به دليـل در اقليت قرار داشـتن 
و پراكندگـی جغرافيايـی از اتحـاد چنـدان زيادی برخوردار نيسـتند 
و تـوان تشکل سـازی ندارنـد. بـه هميـن دليـل، در برخـی از ايـن 
كشـورها بـا محدوديـت هايی برای برپايی مراسـم سـوگواری مواجه 

انـد و غالبـا از سـوی دولـت مـورد تهديـد واقع می شـوند. 
 

سـوم آنکـه بـر خالف كشـوری ماننـد ايـران كه هـدف نهايـی قيام 
امـام حسـين در سـوگواری هـای مردمـی بسـيار برجسـته اسـت و 
اساسـا نهضـت عاشـورا بـه عنـوان مبـداء و كانـون انقـالب اسـالمی 
)اسـالم سياسـی( شـناخته می شـود، در كشورهای آسـيای مركزی 
عاشـورا هنـوز بـه يک مکتب سياسـی و نهضت رهايـی بخش تبديل 
نشـده اسـت. در واقـع بـه رغـم آنکه سـوگواری بـرای امام حسـين 
)ع( و پاسداشـت قيـام عاشـورا برپـا مـی شـود، اما تلقی و برداشـت 
مـردم از ايـن سـوگواری هـا بيشـتر مبتنـی بـر ظلمـی اسـت كه بر 
خانـدان پيامبـر)ص( صـورت گرفتـه و توجهـی بـه درس گرفتـن از 
آمـوزه هـای قيـام حسـينی در زندگـی فعلـی و محيـط اجتماعی و 

سياسـی نمی شـود. 


