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14F*رضا نائيج     علي، ∗13Fسيدحسن ابوصالح

∗ 

 7/2/1397 تاريخ دريافت:
 26/6/1397 تاريخ تأييد:

 
 چكيده

نحو رسمي در      به "اوده"پادشاهي صفويان، حكومت شيعي زمان با انقراض      هم
پذيرفت كه      هند شكل گرفت. تعامل علما با حكومت در شرايطي صورت مي

شيعي هند با سه چالش: استعمار خارجي، تنازعات درون ديني و مذهبي  ي  هجامع
مت تعامل علماي شيعه با حكو ي  هخالفت)، و نحو -امامت ي  ه(در قالب نظري

دو گرايش جهان اسالم با  رو بود. در مواجهه با استعمار، هر     شيعي اوده روبه
امامت  ي  هرويكرد انقالبي، اقدام به بازيابي هويت ديني كردند؛ در تقابل انديش

سنت در راستاي      شيعي و خالفت سني، تحليل محتوايي و استدالل به منابع اهل
مناسبات علماي شيعي و  ي  هند؛ و در زميناثبات امامت شيعي را دنبال نمود

حكومت، الگوي سياسي شيعه، نظام امامت و واليت بود و مشي عملي علما با 
سالطين شيعي نيز با تأكيدبر همگرايي و همكاري و با محوريت رويكرد سياسي 

 اصالحي در مناسبات اجتماعي و سياسي صورت پذيرفت.
 

 كليدي: هاي  واژه
 استعمار، نظام امامت، نظام خالفت، سلطنت شيعي. حكومت شيعي اوده،

                                                      
 عضو هيأت علمي دانشگاه اروميه و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه: ∗

(sh.abousaleh@urmia.ac.ir). 
 الملل و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه:      دانشجوي دكتري روابط بين ∗∗

(alireza128@gmail.com). 
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 طرح مسأله
زمان با گسترش دولت مركزي   استعمار، كه هم ي  هدليل سيطر  سرزمين هند به

هاي اجتماعي و اعتقادي قرار گرفته و   خوش آشفتگي  گوركاني بوده است، دست
در    مسألهترين   هايي در اين كشور شده است. مهم اين معضل سبب بروز شكاف

ويژه شيعيان در شمال هند   اين ميان، تأثيرات استعمار بريتانيا بر زندگي مسلمانان به
مذهبي   سنت و انشعابات درون  اسالمي هند، اعم از شيعيان، اهل ي  هبوده است. جامع

شان در ساختارهاي سياسي و ديني در برابر   رغم گستردگي  ها، به مانند خوجه
توان در اقدامات شاه   ها را مي اين مقاومت ي  هاند؛ نمون  كردهاستعمار مقاومت 

سنت) و سيد دلدار علي   عنوان نخبگان اهل  اهللا و شاه عبدالعزيز دهلوي (به  ولي
توان از   چنين مي  العلماء در مبارزه با استعمار مشاهده نمود؛ هم نصيرآبادي و سلطان

اي از      عنوان نمونه  ميالدي به 1857گيري پادشاهي شيعي در اوده و قيام  شكل
 مسلمانان هند ياد كرد. ي  هاقدامات ضداستعماري جامع

با  ي  هبر نفوذ استعمار و وحدت عملكردي جريانات اسالمي در مبارز  افزون
هاي اسالمي  اند. حمالت فرقه رو بوده  ديگري نيز روبه ي  هآن، شيعيان هند با مسأل

ترين   و نوع تعامل علماي شيعه با پادشاهان اوده، مهمبه مباني اعتقادي شيعه 
باشند. سوال اصلي نوشتار حاضر اين است كه مناسبات  دوره مي  هاي آن پديده

عنوان   و پادشاهان شيعي اوده به -با اعتقاد به نظام سياسي امامت  -عالمان شيعي
ل گرفته حاكمان سياسي چگونه بوده و اين مناسبات متأثر از چه شرايطي شك

واليت و سلطنت،  ي  ه. چالش نظري1است؟ وجود سه چالش در فضاي گفتماني: 
امامت و خالفت از فرضيات اين  ي  ه. چالش نظري3. چالش استعمار بريتانيا، و 2

 نوشتار است.

 چارچوب نظري
هدف،  ي  هپژوهش حاضر درصدد تبيين مناسبات دين و دولت در يك جامع

هاي مسلط در  كند در چارچوب گفتمان  است و سعي ميدر دو بعد ذهني و عيني 
سياسي اسالمي يكي  ي  هيادشده را تبيين كند. در تاريخ انديش ي  هجهان اسالم، مسأل

است؛ در اين چارچوب،  "گفتمان سياسي اصالحي"هاي جاري،  از گفتمان
ند و كن ها و رفتارها طبق شرايط و مقتضيات مكان و زمان تغيير پيدا نمي انديشه
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گرايي با نظام سلطنت وجود دارد؛ اين امر   ضمن اصرار بر اجراي احكام ديني، هم
. لذا عمل )57: 1386زايي،   (لكبخشيدن به اين نوع نظام نيست   معناي مشروعيت  به

هاي ديني،  بر آموزه  دليل ابتناي  تبع حيات سياسي، امري متغير است؛ اما به  سياسي به
شيعه بر بنيان امامت استوار  ي  هباشد. نظام معنايي در انديش ميپايبند اصول ثابتي 

هاي خالفت و سلطاني، درصدد تبيين و  بوده و نظام امامت در تقابل با نظام
اصالحي متعلق به زماني است كه  ي  هاستوارسازي نظام معنايي خويش است. انديش

ز قدرت سياسي گيري ا كه متمايل به كناره -هاي حاكم  فقها با وجود قدرت
احكام اسالمي را ندارد؛  ي  هقدرت كافي براي تشكيل حكومت برپاي -نيستند 

مشروعيت  ي  هخويش جهت اصالح نظام موجود برپاي ي  هبيان انديش  بنابراين به
دانند؛ زيرا  پردازند. اين انديشمندان، همكاري با ظلم را نامشروع مي ديني مي

ها جهت اجراي حكومت اسالمي   ديگر، تالش آن  تعبار  مشروعيت الهي ندارند. به
 حداقلي است.

 . چالش علما و سلطنت شيعي: همگرايي اصالحي1
مغول، كشمير و  ي  هها، دور : پادشاهي بهمني     ي  هتشيع در هند طي چهار دور

 .)113: 1373(هاليستر،حكومت اوده گسترش پيدا كرده است 
هاي بهمنيان،  قع شده و دولتدكن در جنوب هند وا ي  هالف. منطق

 اند  شاهيان در اين منطقه حكمراني كرده شاهيان و نظام شاهيان، عادل قطب
 ) در دولت بهمني، شاه طاهر حسيني886-813. محمد گاوان ()571: 1387جعفريان، 

) در دولت 1032-993شاهي و ميرمؤمن استرآبادي ( ) در دولت نظام880-952(
اند   هم تشيع هستند كه در اين منطقه حضور داشتهشاهي، سه شخصيت م قطب

 .)605: 1381(باسورث، 
مناطقي هستند كه شيعيان در  ي  هدهلي، آگره و الهور از جمل ي  هب. منطق

 قدرت رسيدند.  صفويان به ي  هزمان مغوالن هند با كمك سلسل
 لكنهو نيز مركز سالطين شيعي اوده بوده است. ي  هج. منطق
تن از  400همراه   كشمير نيز پس از سفر سيد علي همداني به ي  هد. منطق

 نشين تبديل شد. اي شيعه سادات همدان، به منطقه
دكن،  ي  هدر منطق "اورنگ زيب"دست   مذهب به  با انحطاط پادشاهان شيعه

كه  )172: 1373(هاليستر، قدرت دست يافت   حكومت شيعي ديگري در شمال هند به
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اوده به پايتختي لكنهو بوده است.  ي  هين پادشاهي، در منطققلمرو حكمراني ا
شاه سلطان حسين "تبار بوده و در زمان سلطنت   اوده، ايراني ي  هحاكمان منطق

محمدشاه "ميالدي  1722اند. در سال  به هندوستان مهاجرت كرده "صفوي
ان شهرت خ  را كه به سعادت "ميرمحمد امين" -امپراتور وقت دهلي  - "گوركاني

. ايالت اوده، تابع )97: 1383(ابوالحسني، كند  يافته بود، به حكومت اوده منصوب مي
دنبال   شد. به عنوان نواب وزير ياد مي  امپراتوري تيموري بود و از حاكمان آن به

)، Battle of Buxarافول كمپاني هند شرقي و شكست در جنگ بوكسار (
 سالطين شيعي اوده ايجاد ي  هيري سلسلگ طلبي و شكل فرصتي براي استقالل

 الدين ميالدي) غازي 1814ميالدي (در برخي از منابع  1819شد. در سال 
 خواند گذاري كرد و خود را سلطان اوده   تاج -هفتمين نواب اوده  - حيدر

)Abbas Rizvi,1986:81-83(. 
 هايي هرچند نواب اوده توانستند حكومت تشكيل دهند، اما چالش

 اي را در مقابل اين حكومت  آمد و تنگناها و موانع بسيار جدي وجود  به
 گيري حكومت اوده، سه مرحله را پشت سر گذاشت قرار داد. شكل شيعي

)Cole, J.R.I,1988: 45-46(ل، گوركانيان هند با انتصاب فرمان ي  ه. در مرحلداران   او
دوم، تثبيت  ي  هپرداختند. مرحل  ايراني به تثبيت قدرت خود در اين منطقه ي  هشيع

حكومت در مرزهاي داخلي و تقابل با نيروهاي خارج از منطقه اوده بوده است كه 
سنّت و ديگر طبقات مذهبي مانند هندوها تعريف   در قالب نخبگان سياسي اهل

ها در   هايي آن كمپاني هند شرقي و تالش ي  هسوم، با مداخل ي  هشدند. در مرحل مي
 رو هستيم.  د تنش بين مسلمانان روبهايجا

 ادوار سلطنت در اوده
 ي  هدور«شود:   به دو دوره تقسيم مي دوران حكومت و سلطنت در اوده

گيري  شكل». سلطنت پادشاهان اوده ي  هدور«و » حكومت نواب وزير اوده
متمركز اوده در زمان محمدشاه گوركاني ـ امپراتور دهلي ـ  ي  هحكومت و ادار

عنوان   . حاكمان به)98: 1383(ابوالحسني منذر، ريزي شد  ميالدي پايه 1722در سال 
 ميالدي 1819كردند؛ اما در سال  وزيران امپراتوري در اوده حكمراني مي

وجود   اوده را بهپادشاهي  ي  هگذاري كرد و سلسل  هفتمين نواب اوده رسماً تاج
 آورد.
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 نواب اوده
م). وي يك ايراني  1739-1722ق/ 1152-1135. ميرمحمد امين نيشابوري (1

ياري در  ي  هگذار پادشاهي اوده است. محمدشاه به شكران  اهل نيشابور و بنيان
را داده و ايالت اوده را به وي  "خان  سعادت"جنگ با سادات بارهه، به وي لقب 

خان در جنگ كرنال مجروح شد و به   . سعادت)98: 1384(ضابط، نمايد  واگذار مي
 .)173: 1373(هاليستر،  اسارت نادرشاه درآمد و در روز اشغال دهلي از دنيا رفت

م). محمد  1754-1739/ق 1168-1152مقيم ابوالمنصورخان ( . ميرزا محمد2
وي اولين نواب  خان است.  ، جانشين سعادت"خان  منصورعلي"مقيم مشهور به 

پارسا و مقيد به آداب تشيع ياد  ي  هعنوان يك شيع  وزير ايالت اوده بود و از وي به
 عنوان حاكم ايالت اوده منصوب شد  شده است. وي توسط محمدشاه به

)Abbas Rizvi,1986: 57(.  وي بعدها از مقام وزارت خلع گرديد و به اوده بازگردانده
 شد.

م). وي  1775-1754ق/ 1189-1168الدوله ( الدين حيدر شجاع جالل. ميرزا 3
حكومت وي،  ي  هو دومين نواب وزير اوده است. در دور "صفدر جنگ"فرزند 

سختي      به 15F1"پالسي"الدوله را در جنگ  دستي بوميان بنگال، سراج     انگليس با هم
(مير شريفي، شود  كامل ميدهند و از اين زمان تسلّط انگليس بر بنگال  شكست مي

با هدف  "احمدشاه دراني"الدوله با  نخست حكومت، شجاع ي  ه. در دور)232: 1387
االجداد،      (منظوردست شد      ها كه با حاكميت اسالمي هند مخالف بودند، هم دفع مهاراته

با كمپاني  توان به گسترش مناسبات نواب اوده دوره مي     . از مشخّصات اين)98: 1388
: 1373(هاليستر، اشاره كرد  -حكمران كلّ هند  - "لرد هيستينگز"هند شرقي و با 

176(. 
م). وي در اولين  1797-1775ق/ 1212-1189الدوله ( . ميرزا يحيي آصف4

الدوله با  انتقال داد. حكومت آصف "لكنهو"اقدام خود، مركز ايالت را به شهر 
شد و طبق پيماني كه در سال  در ايالت اوده شروع نفوذ شديد كمپاني هند شرقي 

هزار  210الدوله تحميل شده بود، متعهد شد كه ماهيانه مبلغ  ميالدي به شجاع 1733
الدوله تحت نفوذ حاكم انگليسي بود و انحطاط  روپيه به كمپاني بپردازد. آصف

 پادشاهي اوده از دوره وي آغاز گرديد.
                                                      

 ساز آغاز استعمار هند شد.         كه زمينه 1757. اولين جنگ ميان انگليس و هند در سال 1
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م). وي فرزند نواب  1798-1797ق/ 1213-1212خان (  . ميرزا وزير علي5
لرد "دليل ضديت با بريتانيا و نفوذ كمپاني در اوده، توسط   الدوله بود و به آصف

از حكومت بركنار شد و به  -فرمانرواي انگليسي كلّ هند  - "ريچارد ولسلي
 .)Abbas.Rizvi,1986:78( بنارس تبعيد گرديد

م). هدف وي  1814-1798ق/ 1230-1213له (الدو خان يمين  . سعادت علي6
واگذاري حكومت به كمپاني هند شرقي بود و نواحي الحاقي اوده را به انگليس 
واگذار كرد و سپاهيان نواب را با ارتش كمپاني جايگزين نمود. در زمان وي، 

روايي   كه در زمان فرمان  طوري  نيمي از سرزمين اوده به كمپاني واگذار شد؛ به
هاي اوده به مستملكات بريتانيا  بخش مهمي از سرزمين "د ريچارد ولسليلر"

 ي  هجز مرزهاي نپال، به محاصر  سان دولت اوده از هرسو، به  منضم گرديد. بدين
 .)The Encyclopedia of islam, 1960, vol.1: 757(انگليس درآمد 

 پادشاهان اوده
دليل ضعف   م). به 1827-1814ق/ 1243-1230الدين حيدر ( . سلطان غازي1

خود را پادشاه اوده  "لرد مويرا"تحريك   الدين حيدر به حكومت مركزي، غازي
گذاري كرد. او با تغيير   شكل رسمي تاج  ميالدي به 1819خواند و در نهم اكتبر 

را به  "آقامير"نام   فردي به -حكيم مهدي  -ساختار حكومتي و عزل وزير پدرش 
چنين بعد از اعالم استقالل از   . هم)Abbas Rizvi,1986:80(كرد  اين مقام منصوب

 نمود. "شاه جهان"نام   اي به  ضرب سكّه  امپراتوري دهلي، اقدام به
م). نصيرالدين در  1837-1827ق/ 1253-1243الدين حيدر ( . سلطان نصير2

يي وي را خواست كه با صدور فتوا "العلما سلطان"توجيه اعمال ضدديني خود، از 
بستنِ   توپ  كرد. شاه، فرمانِ به العلما با خواسته وى مخالفت  تأييد نمايد؛ اما سلطان

سلطنت اوده، پس از  ي  هالعلما را صادر كرد و فرمانده توپخان سلطان ي  هخان
 العلما سوى قصر سلطنتى و منزل سلطان  هاى توپ را به دريافت دستور، عرّاده

 گرفتن قصر  فرمانده را احضار نمود و از وى دليل نشانهنشانه گرفت. شاه، 
 ي  هفرمانده در جواب گفت: براى من پذيرفته نيست كه خان .شد سلطنتى را جويا 

 ام كه رو من آماده  شاه دنيا باقى بماند؛ از اين ي  هدين خراب شود و خان شاه
 شاه از تصميم رو  . از اين)52تا:   (شمس، بيدين و دنياى خود را خراب كنم 

 بخشي به سلطنت خود، شد. در هر صورت وي جهت مشروعيت خود منصرف 
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تر علما با وي بيعت كرده بودند   به طريق فقيهان معتقد نبود؛ هر چند كه بيش
)Juan Ricardo Cole,1988:192( ميالدي مسموم شد و از دنيا  1837. وي در سال

 رفت.
كه   دليل اين  م). به 1842-1837ق/ 1258-1253(. ابوالفتح محمدعلي شاه 3
فرزند  "محمدعلي شاه"الدين حيدر فرزندي نداشت، عموي وي،  نصير

به سلطنت رسيد. در زمان وي قرارداد جديد نظامي با كمپاني  "علي خان  سعادت"
 منظور دفاع از اوده در مقابل خطرات خارجي و داخلي تحميل شد.  هند شرقي به

). وي فرزند م 1847-1842ق/ 1263-1258امجد علي شاه (. محمد 4
مذهب بود و از   محمدعلي شاه بود. اولين اقدام امجد علي شاه، انتصاب مفتي شيعه

رو در محاكم، احكام بر اساس موازين تشيع جاري گرديد. در زمان وي   اين
پرداخت.  ي به قضاوت شرع "شرعي ي  همرافع ي  همحكم"با تأسيس  "العلما سلطان"
 نويسد: مي "جورج كلو"

ترين ارتباط و پيوند با علما را امجد      در بين سالطين اوده، بيش«
هاي      علي شاه داشت... او از فجور و فضايحي كه پادشاهان در كاخ

شوند، پرهيز داشت... حتي در لباسي كه جزو  خويش مرتكب مي
اش را با پولي كه از  ژهگزارد و لباس وي اموال حكومتي بود، نماز نمي

 .)48: 1994نام،      (بي» كرد گرفت، تهيه مي مادر مي
م). وي آخرين پادشاه  1856-1847ق/ 1272-1263. محمد واجد علي شاه (5

اوده است كه به سلطنت رسيد. در زمان وي كمپاني درصدد الحاق تمامي سرزمين 
خوبي از   بيماري نتوانست به دليل  اوده به مستعمرات خود شد. واجد علي شاه به

پيشنهاد كرد تا وي حكومت اوده را در  "لرد دالهوزي"اداره اوده برآيد.  ي  هعهد
مقابل مبلغي پول به كمپاني واگذار نمايد. واجد علي شاه از اين پيشنهاد استقبال 

م، آخرين سلطان اوده از سوى ارتش انگليس  1856ق/ ـه 1273نكرد و در سال 
هاي دربار سالطين اوده را زير نظر داشت و  د. كمپاني بسياري از فعاليتش بركنار 

 آمده است: "األحوال مرات"كرد. در كتاب   كنترل مي
تر از سابق به      سبب غرض و خوف... سرداران و كارداران بيش     به«

كردند و ايشان در آن خانه (دربار اوده)  جماعت انگريزيه رجوع مي
 .)530: 1373آقا،      (آل» هم رسانيدند     كلّيه به ي  همداخل
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 انديشه و عمل سياسي عالمان شيعي در دوران حكومت اوده
م) در  1753-1820ق/ 1166-1235. سيد دلدار علي نقوي نصيرآبادي (1

پايان رسانيد؛ سپس   نصيرآباد هند متولد شد و نزد پدر خويش مقدمات علوم را به
شاگردان وحيد بهبهاني، سيد بحرالعلوم، سيد صاحب رياض  ي  هدر عتبات در جرگ

عنوان فقيهي اصولي در   و سيد شهرستاني درآمد. وي اولين عالم شيعي است كه به
ترين آثار وي است كه در   از مهم "العقول  مرات" ي  هشود. مجموع هند مشهور مي

هاي سيد دلدار  الشترين ت  اصول اعتقادي شيعه نگارش يافته است. عمده ي  هزمين
هاي سياسي و اجتماعي وي در   گري بود. فعاليت علي مقابله با تصوف و اخباري

هاي اجتماعي مانند نظارت بر امامان جمعه و  قالب قضاوت و برخي مسئوليت
 .(RIZVI, 2014: 366)جماعت بوده است 

 ق/ 1199-1284( "العلما سلطان". سيد محمد بن دلدار علي معروف به 2
م) در لكنهو به دنيا آمد و در خدمت سيد دلدار به فراگيري علوم  1877-1794

بود كه  "العلما سلطان"گذاري پادشاهان، اين   مختلف مشغول شد. هنگام تاج
شاه به   كه در تاريخ اوده نقل شده است امجد علي  داد. چنان گذاري مي  تاج ي  هاجاز

با شماست. و سيد محمد گفت:  تر  حق حكومت بيش«سيد محمد مجتهد گفت: 
نماز  ي  ه. اقام)123: 1978الغني،   (نجم» اعتبار نيابت و جانشيني من حكومت كن  شما به

مقامات كشوري و نيز برگزاري نماز عيد به وي اختصاص داشت  ي  هبر جناز
 به تدوين "محمدعلي شاه"العلما در دوران سلطنت   . سلطان)26: 1383(ابوالحسني منذر، 

زكات و خمس پرداخت و آن را به شاه ارسال كرد تا بر اساس  ي  هاي دربار رساله
آن به امور زكات و خمس رسيدگي شود. در نهايت اقدام به تأسيس ادارات 

 ي  همحكم "امجد علي شاه". در زمان )Abbas Rizvi,1986:140(خمس و زكات نمود 
. )32: 1366(عزيز، نهاده شد  "العلما سلطان" ي  هشرع و منصب قضاوت شرعي برعهد

قرار  "العلما سلطان"چنين مبناي صدور رأي قاضيان در سراسر كشور، فتاوي   هم
نيز » اخراج زكات از اموال شاهي و تقسيم آن بر مستحقين«كه    گرفت؛ تاجايي

در قبول  "العلما سلطان". همكاري وسيع )263: 1355 (كشميري،در اختيار وي بود 
گر روابط   قضاوت ديوان و افتا بر اساس مذهب جعفري، نشانمناصبي چون 

نزديك شاهان اوده و علماي شيعي و اهتمام آنان به وجود فقيهان در مناصب 
 قضايي و سياسي است.
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م) در امور  1766-1847ق /  1180-1246حسين ( علي بن خان  علي . سبحان3
دار نيابت   حيدر عهدهمختلف حكومتي مشاركت داشته است. در زمان نصيرالدين 

و وزارت و ناظر و سرپرست روابط سياسي بين كمپاني و حكومت بوده است 
 .)280: 1376(صدراالفاضل، 

-1889ق /  1306-1224شوشتري ( جزايري اكبر علي بن عباس محمد . سيد4
 به شاه رسيد، شوشتري در ترغيب سلطنت شاه به     امجد علي كه م). زماني 1809

دست   العلما به  فرزند سلطان نامه نوشت و توسط ديني علمي ي  هدرسم ايجاد يك
 ي  هقمري مدرس 1259و در سال  را پذيرفت پيشنهاد وي امجد عليشاه شاه رساند.

قضا نيز  وزير پيشنهاد داد منصب .سرپرستي سيدالعلما تاسيس كرد را به سلطانيه
، وي اين      استاد و استخارهبا  از رايزني شود؛ پس افزوده شوشتري بر مناصب

 حدود و احكام و اجراي قضاوت تا مدتي به پس منصب را نيز پذيرفت. از اين
گونه منصبي را در   ها هيچ انگليسي ي  هشوشتري پس از سلط پرداخت. شرعي

 در ارتباط ماند.» شاه  واجد علي"حكومت جديد اوده نپذيرفت و هميشه با خاندان 
 -مجاهد انقالبي  - "خان  مامون"العلماء، با   رزند سلطان. سيد محمدباقر، ف5

و بستگان جوان وي  "العلما سلطان"پيوندي استوار برقرار ساخت و ديگر فرزندان 
اي در كنار حكومت انقالبي و قيام ضداستعماري قرار گرفتند.  گونه  نيز هر يك به

العلما مستمراً به  د سلطانبا استناد به آرشيو اسناد انگليس مربوط به هند، سيدمحم
رفت و  شاه) و فرزندش برجيس قدر مي  ديدار حضرت محل (همسر واجد علي

آورد تا براي پيروزي قيام دعا كنند. حكومت در  شاگردانش را نيز به حضور مي
العلما محافظاني گمارده بود كه از او و قيام بزرگ او حمايت كنند.  سلطان ي  هخان

هايي در   ميالدي، كه فرزندانش پست 1857تابستان و پاييز سيد محمد در 
اند  ها نوشته حكومت پذيرفته بودند، بارها با سران حكومت ديدار داشت. انگليسي

داد كه مردم را دعوت به جهاد كنند و  العلما به شاگردان خود اجازه مي كه سلطان
 .)(J. R. I. Cole, Religion and State in Awadh: 280 خود نيز در خدمت قيام درآيند 

 چالش استعمار و هويت جامعه اسالمي هند

 ظهور جريانات انقالبي در برابر استعمار
ها و ايجاد اختالف بين مسلمانان  هاي استعماري بريتانيا در تغيير رژيم سياست
شرايط جديد زندگي سياسي و اجتماعي  -ويژه تفرقه بين مسلمانان   به -و هندوها 
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ميالدي  1857افول امپراتوري گوركانيان هند تا سال  ي  هرا رقم زد. دورشيعيان 
شد. هرچند شيعيان در  متوسطي از مسلمانان در هند  ي  هگيري طبق باعث شكل

هاي سياسي و  دوران حكومت امپراتوري گوركانيان هند، تا حدودي براي فعاليت
طور جدي مورد   بريتانيا به اجتماعي فرصت داشتند، اما هويت اين طبقه با تسلّط

هاي هند، اروپائيان در درون  تهديد قرار گرفت. در روند استعمار بريتانيا بر ايالت
ساختار اجرائي، جايگاه مسلمانان را در مناصب عالي سياسي در اختيار گرفتند و 

سنّت و   هاي مختلف بين مسلمانان اعم از شيعه و اهل اختالفات اساسي به بهانه
 .)214: 2، ج1376(الپيدوس، راه افتاد   وها بههند

وجودآمده، تغيير نظام دادگاهي و استقرار قوانين   از ديگر تغييرات اساسي به
معتقد است بريتانيا از  "بوين"جديد براي نهادها و تعاريف جديدي از جرائم بود. 

ده است ها براي كنترل آنان مطابق قوانين كمپاني هند شرقي استفاده كر دادگاه
(BOIVIN, 2014: 387)رغم سازگاري نخبگان سياسي مسلمان با سقوط امپراتوري   . به

گوركانيان هند، برخي از رهبران مذهبي به انديشه و عمل ديگري ملتزم شدند. 
 تأكيد آنان بر اتّكاي به اصول جهاني اسالم، عامل اقدامات انقالبي شد.

 برابر استعمار. رويكرد انقالبي علماي اهل تسنّن در 1

بر دهلي مسلط گردند و شاه    "مراتهه"روند استعمار در هند باعث شد كه قوم 
در  "اهللا دهلوي     شاه ولي"نشانده آنان شود. در اين هنگام، جنبش      تيموري دست

سنّت، بازيابي   منظور بازنمايي هويت اسالمي با مبناي اهل  پاسخ به اين تحول به
. )145: 2، ج1369(اسعدي، وجود آمد   ها به     نجات مسلمانان از ستم مراتههتفوق سياسي و 

وي علّت واقعي شكست امپراتوري گوركانيان هند را فساد اخالقي و مذهبي 
ق) ضمن فتوايي، هند  1239-1159داند. بر اين اساس شاه عبدالعزيز دهلوي ( مي

خواند؛ وي معتقد بود پاسخ حاكميت بريتانيا آن است كه مسلمانان  را دارالحرب 
 ي  ه. در اين فتوا جهاد را بر هم)216: 2، ج1376(الپيدوس، به جهاد با كافران برخيزند 

 كرد: زنان و مردان واجب دانست و اعالم 
ها به دارالحرب  انگليسي ي  هكشور اسالمي هند، با تسلّط و سيطر«

مردان و زنان مسلمان واجب است كه  ي  هتبديل يافته، لذا بر هم
ها   با آنخود را  ي  هچنان روابط دوستان ها بجنگند و آن  قدر با آن  آن

ها دشمن  قطع كنند كه ناگزير از هندوستان خارج شوند؛ زيرا انگليسي
 .)156: 1347اي،   (خامنه» محارب مسلمانانند
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 . رويكرد انقالبي علماي شيعه در برابر استعمار و اعالم جهاد2

ق) آخرين پادشاه اوده توسط  1272-1263شاه (  بعد از عزل واجد علي
عنوان نواب امپراتور بر   شاه به  واجد علي ي  هسال 10فرزند كمپاني، برجيس قدر، 

شاه)   هاي بيگم حضرت محل (همسر واجد علي تخت سلطنت نشانده شد. حمايت
 "ويليام هوارد راسل"و تالشش در قيام استقالل، عامل مهمي در استمرار قيام بود. 

تهييج و جنگي معتقد است اين زن تمامي اوده را براي حمايت از سلطنت پسرش 
. در پي اشغال نظامي )135: 1383(ابوالحسني منذر، تمام ناشدني را عليه بريتانيا اعالم كرد 

كرد كه مسلمانان بايد از  ق) ضمن فتوايي اعالم  1284-1199العلما ( لكنهو، سلطان
وضوح اعالم شده   كيان و ناموس خود دفاع نمايند. در متن فتوا مبازره با استعمار به

 ت:اس
بر حكّام عصر طبق حكم شرع، دفع شرّ كفّار از اهل ايمان و «

اسالم و اجراى حدود بر محاربين مشرك و قصاص خون مسلمانان 
 .)99: 1384(ضابط، » واجب است

 چالش نظام امامت و خالفت ـ رويكرد اصالحي شيعي
 ي  هاي را براي جامع  شكست و انحطاط امپراتوري گوركانيان پرسش جدي

روش  ي  هها عبارت بودند از: امكان ادام وجود آورد؛ اين دغدغه  مسلمانان به
هاي سياسي براي  زندگي اسالمي، شناسايي نظام بديل گوركانيان هندي، آموزش

تر اين   بندي مجدد، سازوكار تعامل با حاكميت بريتانيا؛ و از همه مهم ساختار
 "شود؟ چگونه شريعت اسالمي احيا مي"پرسش بود كه: 

امامت و جلوگيري از  ي  هويژه نظري  ترين پاسخ، معتقد به دفاع از اسالم، به  مهم
بريتانيا بود كه توسط علماي شيعه در ايالت اوده و شهر لكهنو  ي  هسياست تفرق
مهم اين دوره، اقدامات  ي  هچنين مسأل  . هم )100: 1396زايي، ابوصالح،   (لكمتمركز بود 

استعمار  ي  هگان در دامن زدن به تفرقه بين مسلمانان در زير سايعملي برخي از نخب
 .(BOIVIN, 2014: 385)بود 

گيري حكومت شيعي اوده، بسياري از غيرشيعيان مناصب  در آغاز شكل
دولتي را در اختيار گرفته و علماي شيعه از وحدت شيعه و سنّي در برابر هندوها 

تسنّن از حاكميت شيعيان   ز علماي اهلحال بسياري ا  كردند. با اين حمايت مي
اي  گرفته به ميدان مبارزه  هاي شكل ناراضي بودند و تمايلي به اتّحاد نداشتند. تنش
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هاي اجتماعي  شد. مجادالت علمي جاي خود را به تنش ميان اوده و دهلي تبديل 
د اي بزرگ در اوده تبديل گرديد. سي داد و تأليفات جدلي و استداللي به رويه

گرايي اعالم كرد كه   ق) با رويكرد هم1166-1235دلدار علي نصيرآبادي (
سنّتي كه قائل به خالفت   سنّت با شيعه بر اساس قانون برابرند. وي بين اهل  اهل

حضرت علي(ع) در كنار ساير خلفا بودند با كساني كه ناصبي بودند، تمايز قائل 
ق) ازدواج با شيعه  1239-1159دالعزيز (. در مقابل، شاه عب(RIZVI, 2014: 372)شد 

سنت   را حرام كرد و شيعه را مرتد دانست. در هر صورت برخي از نخبگان اهل
 عنوان يك قدرت اقتصادي در درون دربار اوده حضور داشتند.  به

ق) معطوف به اتّحاد فرق  1176-1114اهللا ( هاي شاه ولي تمامي تالش
دانست و در اين راستا به  جزو حقيقي جهان اسالم نميسنّت بود، اما شيعه را   اهل

سنّت،   رغم تالش براي ايجاد اتّحاد ميان اهل  پرداخت؛ وي علي  ضديت با تشيع مي
گمارد. دليل اين اقدام وي، عدم دخالت  به جدال ميان آنان و تشيع همت مي

 1386(هاردي، ود دعاوي ب ي  هشريعت اسالمي در زمين ي  هكمپاني هند شرقي در حوز

هاي بنيادگرا، اهل   بسياري از حركت ي  هاهللا، سرچشم هاي شاه ولي . انديشه)76:
 .)189: 1374(موثقي، حديث، نوگرا و اصالحي در هند بوده است 

دينى داشت.  ي  هاهللا، شاه عبدالعزيز تأثير عميقى بر انديش  بعد از شاه ولي
فكري هند  -وي در نهضت سياسي ي  هانمهم شاه عبدالعزيز، نقش دوگ ي  هشاخص

شديد عليه استعمار و حاكميت بريتانيا پرداخت؛  ي  هسو به مبارز  است. وي از يك
. شاه )113: 1386(جاللي، ديگر اقدامات وسيعي عليه تشيع انجام داد   و از سويي

فات تر شدن اختال رغم اقدامات عليه استعمار بريتانيا و با عميق  عبدالعزيز علي
هاي ضد شيعي ادامه داد و در مقام رهبر محدثان هند و  سنّت و تشيع، به تالش  اهل

با  "عشريه  إثني ي  هتحف"هايي عليه شيعه نوشت. در كتاب  گرا، كتاب فردي اصالح
 گويد: اعالم نگراني از رشد شيعه در هند مي

 ي  هيعشريه نام نهاده شده... غرض از تسو  اين رساله، تحفه إثني«
اين رساله و تحرير اين مقاله آن است كه در اين بالد كه ما ساكن 
آن هستيم، و در اين زمان كه ما در آن هستيم، رواج مذهب 

اي باشد كه   حدي اتفاق افتاده كه كم خانه  عشريه و شيوع آن به  اثني
يك يا دو كس از آن خانه به آن مذهب متمذهب نباشند و راغب به 

 ».)9: 1378(موثقي، » اين انديشه نشوند
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گاه از مخالفت با شيعه منصرف نشد و شيعه را همانند استعمار   وي هيچ
 دانست. اسالمي مي ي  هخارجي دشمن اسالم و جامع

ق) و  1248-1174نتوري (در مقابل، كساني مانند مفتي سيد محمدقلي ك
ق) با رويكرد اصالحي به رد مباني  1306-1246عالمه مير حامد حسين هندي (

در رد باب هفتم كتاب  ،"األنوار عبقات" ي  هخالفت اقدام كردند. مجموع ي  هانديش
اي كه در آن ميرحامد  عشريه شاه عبدالعزيز نوشته شده است. شيوه  تحفه إثني

آن با منابع روايي  ي  هسنّت و تطبيق و يا مقايس  منابع اصيل اهل حسين با استناد به
. )101: 1396زايي، ابوصالح،   (لكپردازد  و نقلي شيعه، به اثبات امامت و رد خالفت مي

استواري و قدرت ساختار معرفتي  امامت شيعي در توجيه اصل ي  هاي كه انديش ادلّه
دهد، ولي در اثبات اصول   رار ميخود، آيات و روايات مذكور را مستمسك ق

امامت  ي  هكند. اين امر از سويي به نظري سنّت نيز تأكيد مي  اهل عقايد خود به منابع
ديگر با رد عمل به احاديث   خالفت را داد؛ و از سوي ي  هنظري وگو با  امكان گفت

 گذاري بنياناطهار(ع) وارد شده بود، سالمت فرايند  ي  هكه از غير أئم و رواياتي

 ساختار معرفتي مورد عمل خود را تضمين كرد.

 مناسبات نظام سلطاني و رفتار علماي شيعي
تدريج نفوذ علما در دربار اوده   گذاري هفتمين نواب وزير اوده، به  از زمان تاج

اي بر اساس اصول تشيع  افزايش يافت؛ لذا علماي شيعي به ايجاد جامعه
ها در مقابله با استعمار مانعي   در دربار و اقدامات آن گماشتند. حضور علما همت 

 در برابر چپاول منابع عظيم اوده بود.
هجري قمري،  1234در عيد غدير سال  "الدين حيدر غازي"گذاري   تاج

نمايشي از قدرت شيعه و استقالل سياسي در شمال هند در مقابل امپراتوري و 
معتقد بود حكومت در دست او جائز نيست رود. وي  شمار مي  استعمار انگليس به

 العلما واگذار كرد و گفت:  و بايد مجتهد حكومت كند؛ لذا سلطنت را به سلطان
شما مجتهد زمان ما هستيد و بيشتر اهليت داريد كه بر ما «

حكومت كنيد. سيد محمد نيز تخت و تاج را به او واگذار كرد و 
 . )39: 1978الغني،   (نجم» خواهد  گفت: طوري حكومت كن كه اسالم مي

گذاري، اعطاي تاج پادشاهي توسط علما به      ترين اتّفاق در مراسم تاج     مهم
فقيه  ي  هداد كه شاه، سلطنت را با اجاز     پادشاه بود كه اين مطلب را نشان مي



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

144 

و  . اين امر براي انگليس قابل تحمل نبود)253: 1355(كشميري، دست آورده است      به
انگليس در اوده اعالم كرد كه شاه بايد شخصاً تاج را بر  ي  هسه سال بعد، نمايند

 ي  ه، نمايند"ريكيتس"گذاري شاه تكرار شد و      سر خويش بگذارد. مراسم تاج
شاه نيز      . امجد على)J.R.I. Cole, 1988: 176(انگليس تاج را بر سر پادشاه نهاد 

دهد؛ زيرا حاكم واقعى  مى "العلما سلطان"را تحويل كرد كه حكومت اوده  اعالم 
عنوان فقيه      به "العلما سلطان"امام مهدى(ع) اوست و در عصر غيبت آن حضرت، 

العلما نيز در حكمى  باشد. سلطان برجسته و نائب امام زمان و ولى و حاكم مى
 .)33: 1384(ضابط، عنوان نائب خود منصوب كرد      را به "شاه     امجد على"

هاي پادشاهان اوده، حمايت آنان از علماي شيعه در ترويج شعائر  از ويژگي
 نويسد: شيعي بوده است. شهيد مطهري مي

تمام رجال مذهبي و سياسي اين دسته از ملوك هند، خراساني «...
پادشاهان اوده به   بودند. سادات نقوي كه نيشابوري هستند، در زمان

 "االنوار عبقات"يرحامد حسين نيشابوري صاحب اند. مرحوم م هند رفته
 :1385(مطهري، » كرد در تحت حمايت اين پادشاهان فعاليت مي

 392(. 
هايي از پيوند دين و دولت در زمان پادشاهي سالطين  به نمونه "جان هاليستر"

 كنيم:     شيعه در هند اشاره كرده است كه يك نمونه از آن را نقل مي
در زمان واجدعلي تهي شده بود. بنابر احكام  مملكت ي  هخزان«

شرع، پرداخت زكات فقط در صورت نداشتن قرض واجب است و 
رو چون دولت      اين حكم در مورد افراد و دولت جاري است؛ از اين

كرد، زكات  دولت استفاده مي ي  همديون بود، واجدعلي نيز كه از خزان
معني      صورت ديگر بود؛ بدين     پرداخت. در زمان امجدعلي وضع به نمي

داد.  دولت زكات مي ي  هكه چون دولت مديون نبود، پادشاه از خزان
پرداختند و وزرا و نزديكان  مجتهدي بود كه اين وجوه را به او مي

ها      آن ي  هپسنديدند و شاه نيز تسليم خواست دربار اين رسم را مي
 .)185: 1373(هاليستر، » گرديد

 عملي علماي شيعه در قبال پادشاهان اودهرويكرد 
گر      رفتار سياسي علماي شيعي در دوران پادشاهي شيعي در اوده بيان ي  همطالع
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معناي ضرورت رعايت      رويكرد سياسي اصالحي است. رويكرد اصالحي علما به
در مقابل استعمار است. رفتار  "نفي سبيل"اسالمي و رعايت اصل  ي  هصالح جامع

معناي      گر تعامل با سلطنت بود و به     بر اقتضائات زماني نشان     الحي علما مبتنياص
. براساس )57: 1386زايي،      (لكبخشيدن به نظام سلطنت شيعي نيست      مشروعيت

سياسي شيعه، حكومت و سلطنت از آنِ معصوم است و در دوران غيبت،  ي  هانديش
جامعه را برعهده داشته باشد؛ ليكن اين امر بايد زير  ي  هارتواند اد     سلطان مأذون مي

الدين      گذاري غازي     چه در مراسم تاج     نظر يك فقيه مجتهد صورت گيرد (چنان
دهد). در مقابل، رفتار سياسي برخي از      شاه اين اتفاق روي مي     علي     حيدر و واجد

علماي معاصر دوران سلطنت در اوده، حاكي از عزلت سياسي آنان و عدم موافقت 
 .)113: 1396زايي، ابوصالح،      (لكبا رفتارهاي نظام سلطنت بوده است 

ميالدي،  1840 ي  هحضور علماي شيعه در سازمان حكومتي اوده در ده
سياسي و اقتصادي انگليس بود؛ چراكه حضور  ي  هفزايند ي  هتهديدي جدي بر سلط

ساخت. كنسول انگليس در  علما در دستگاه قضايي، آنان را با كمپاني درگير مي
چون عزل و نصب وزرا و برخي دعاوي      شهر لكهنو، در امور داخلي آن كشور هم

با مخالفت علما  ها و اعمال نظرها     كرد؛ لذا اين دخالت     و محاكمات دخالت مي
 .)91: 1994نام،      (بيشد      رو مي     روبه

ميالدي، بر ضد مطالبات فزاينده و  1850و  1840 ي  هحكومت اوده در ده
انگليس دست به انقالب زد و علماي شيعه كه در دستگاه قضا  ي  هجويان     سلطه

نيز در اين كشاكش،  عهده داشتند     شاغل بودند و يا وكالت بزرگان منطقه را به
انگليسي در شهر  ي  هنمايند ي  هجانب حكومت را گرفته و كوشيدند از سيطر

هاي آنان رهايي يابند. اصرار علما بر اجراي قوانين حقوقي شيعه      لكهنو و دخالت
ها و نمايندگان      هايي بين آن     وفصل امور، از جمله عواملي بود كه درگيري     در حلّ

 بريتانيا ايجاد كرد.مقيم 

 گيري نتيجه
منظور      ترين چالش تشيع، تهاجمي بود كه خارج از جهان اسالم و به     مهم

مسلمانان توسط غرب و در قالب استعمار بروز كرد. تمايل استعمار به  ي  هاستحال
واقعي آنان در راستاي  ي  هتسلّط بر منابع عظيم كشورهاي اسالمي نتوانست چهر

هاي اسالمي،  اسالمي را بپوشاند. تالش در جهت سقوط دولت ي  هه با انديشمبارز
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بارز اين حركت تدريجي است. سقوط دولت  ي  ههند، نمون ي  هويژه شبه قار     به
دنبال آن تالش شيعيان هند در جهت تأسيس كشوري      اسالمي گوركانيان و به
ر باشد، استعمار غرب را به مقابله امامت شيعي استوا ي  هشيعي كه بر مباني انديش

واداشت. اقدامات عملي كشورهاي استعمارگر با هدف نفوذ و كنترل بر پادشاهي 
اوده، با تهاجم علمي و حمله به اركان اعتقادات شيعي همراه  ي  هشيعي در منطق

سنّت براي مبارزه با شيعه در قالب نگارش      شد. تالش برخي از انديشمندان اهل
اهللا  شيعي ظهور يافت و افرادي مانند: نصراهللا كابلي، شاه ولي ي  ههايي بر انديش رديه

و شاه عبدالعزيز دهلوي به نگارش آثاري در ايجاد شبهه و رد مكتب تشّيع همت 
 گماردند.

ع در شبه قارهند، با دو دسته از عالمان شيعي  ي  هدر طول تاريخِ گسترش تشي
اي كه      ديني     هاي درون به روشي با نفوذ استعمار و هجمهمواجه هستيم كه هر كدام 
شدند، به مقابله پرداختند.  بندي مي گري و تكفيري دسته     در قالب: تصوف، اخباري

العلما، با ورود در دربار پادشاهان شيعي اوده، هم به  عالماني مانند سيد محمد سلطان
يكرد اصالحي در جهت استفاده از مبارزه با مخالفان شيعه و هم به ترسيم رو

ديني اقدام كردند؛ از  ي  همنظور اجراي آموز     هاي حكومت شيعي اوده به ظرفيت
ديگر نيز عالماني مانند علّامه ميرحامد حسين به دفاع از كيان اعتقادي شيعه      سويي

 در ميدان علم و مناظرات علمي همت گماردند.
وده و اعتقاد آنان به نيابت علما از امام معصوم حضور برخي از علما در دربار ا

گر      علما و حتي ادعاي واگذاري حكومت به آنان، نشان ي  هوسيل     گذاري به     و تاج
مكاتبات و  ي  هگرايي و همكاري نهاد سلطنت و سياست ديني است. مطالع     هم

ييد اين مطلب است قبول برخي از مناصب توسط علما در دربار پادشاهان اوده، تأ
شيعي را به داليل عقلي و  ي  هكه علما، تصدي رهبري سياسي و اجتماعي جامع

چنين عدم پايبندي شاهان      دانستند. هم     نقلي منحصر در معصوم و نائب از معصوم مي
پذيرفتند. آنان بر      به اصول سياسي اسالم و تأثيرپذيري از استعمار بريتانيا را نمي

چنين عدم      هاي داخلي و نفوذ بيگانگان و هم صالح زمانه، اعم از هجمهاساس م
اند. با اين  هاي مردم، امر رهبري جامعه را به پادشاهان واگذار كرده آگاهي توده

وجود، در مراحل مختلف، اعم از گسترش معارف شيعي، مبارزه با عقايد انحرافي 
 اند. كومت گام برداشتهو مقابله با نفوذ بيگانگان، در جهت تسديد ح
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