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Abs tract:

Description  of  the  contribution  of  Iranians  to  world  civilization  and  the 
process of the spread of Iranian culture all over the world is very important 
for  thecontemporary  scholars  .The  Indian  subcontinent  has  been  one  of 
the closes t geographical des tinations for Iranian immigrants.According to 
his torical sources ,the gradual migration of Iranian to the Avadh region in 
the north of the Indian subcontinent and their initial influence in the court 
of  local  rulers  as  well  as  their  access  to  the  political  power  began  from 
the firs t  half of the twelfth  century  AH  1134) AH (and las ted to the late 
thirteenth century AH 1272) AH .(Unders tanding the Iranian culture and 
the process of the expansion of the Islamic Iranian civilization is very im-
portant for this his torical research ;therefore ,the present article intends to 
answer these ques tions with a descriptive and analytical approach:
What was the role of Iranian Shiite agents in organizing the political and 
cultural conditions of the AvadhS tate?
 What s trategies have they used to consolidate Iranian-Shiite culture?
In order to achieve the purpose of the s tudy ,the geographical location and 
his torical conditions of Avadh before the arrival of the Iranians is s tudied, 
then the role of  Iranian  immigrants  as  the agents  of  Mughal  Emperorsis 
considered andthe era of monarchy in Avadh under the auspices of the Eas t 
India  Company  and also their  influence  on politics  ,culture  and civiliza-
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tion  is  discussed  .For  example  their  influence  on  the  evolution  of  Urdu 
language and architecture is explained.Due to the geographical importance 
and his torical background of this region ,Avadh in the north of the Indian 
subcontinent was considered as a suitable region to be influenced by Ira-
nian and Shiite culture and civilization.His torical s tudies have shown that 
the  role  of  Iranian  agents  was  affected   because  the  active  presence  and 
rule of the Iranians in Avadh as the agents and Kings in very synchronize 
with the weakness of the Mughal dynas ty and the growing power of British 
colonization in the Indian subcontinent.Although the Iranians were able to 
take advantage of the Mughal’s weakness ,but there was a great obs tacle 
called Britain ,which diminished the influence of the Iranian agents on the 
culture and civilization of Avadh .British agents confronted the Shiite Ira-
nians  by  any  means  ,including  rumors  ,accusations  ,slanders  and  espio-
nage.Finally ,Iranian Agents were able to organize the political situation of 
the Avadhs tate and they could also take an important s tep to s tabilize the 
situation by suppressing internal riots ,due to the weakness of the Mughal 
government ,military and political experience ,intelligence and courage ,as 
well as loyal companions.Another result of this s tudy is that the beginning 
of the Avadhmonarchy was associated with the domination of the Eas t In-
dia Company over the Avadh kings .Then ,political and military weakness 
gradually  overwhelmed  the  Avadh  government  and  the  British  came  to 
dominate the land. It can be concluded that the influence of Iranian agents 
on the cultural manifes tations of Avadhwas due to their Shiite beliefs and 
their adherence to the religious cus toms and had religious aspect. That is 
why it concludes the cons truction of Imambareh and Hosseiniyah, glorious 
Muharram mourning, es tablishment of seminaries and s trengthening of the 
authority of religious leaders.But for the Iranian agents science, art, archi-
tecture and the creation of various buildings and roads was also of great 
importance; so that Lucknow was chosen as the capital after Faizabad and 
gained more glory than Delhi.Also, due to the Iranian descent of the Naw-
abs and kings of Avadh, despite the development and growth of Urdu, Per-
sian language and literature s till survived and the writing of books in this 
ancient language continued because of the support of the rulers of Avadh.
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Despite exis ting obs tacles such as the influence of the Eas t India Company, 
it can be claimed that, the presence of Iranian agents in the Avadhs tateleads 
to the s tabilization of the political sys tem of the Avadh government and the 
expansion of Shiite thought and the development and promotion of Iranian 
and Shiite cultural manifes tations and examples, s trengthening of the po-
litical sys tem,as well as the campaign agains t enemy Aliens.

Keywords:Avadh, India, Iranian Agents, Shiiصte Culture, Iranian 
Civilization, Islamic
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 احمدرضا بهنیافر1

چکیده
شناخت فرهنگ ایرانی و راه های گسترش تمدن ایرانی ـ اسالمی همواره از بایسته های پژوهش های 
ایرانی در تحوالت سیاسی، فرهنگی و تمدنی  تأثیر کارگزاران شیعه  به  اما کم توجهی  تاریخی بوده، 
سرزمین اوده به رغم اهمیت موضوع و به رغم کثرت حضور ایرانیان متشیع در سرزمین هند، به کمبود 
بررسی های علمی مؤثر در این باره انجامیده است. بر پایه منابع تاریخی، مهاجرت تدریجی ایرانیان به 
منطقه اوده )شمال شبه قاره هند( و نفوذ آنان در دربار فرمان روایان بومی آن جا و سرانجام فراچنگ 
آوردن قدرت سیاسی، از نیمه نخست سده دوازدهم قمری )11۳۴( آغاز شد. این بخش از شبه قاره 
هند، تا اواخر سده سیزدهم )1272(، از نزدیک ترین مقاصد جغرافیایی مهاجران ایرانی به شمار می رفت. 
این مقاله با توجه به اهمیت تشریح سهم ایرانیان در تمدن جهانی و گسترش فرهنگ ایرانی به 
دیگر سرزمین ها که از مهم ترین وظایف محققان معاصر است، با روی کردی توصیفی ـ تحلیلی به این 
پرسش ها پاسخ می گوید: »سهم کارگزاران ایرانی شیعی در سامان بخشی به اوضاع سیاسی و فرهنگی 
دولت اوده چه اندازه بوده است؟ ایرانیان شیعه از چه راه کارهایی برای تثبیت فرهنگ ایرانی ـ شیعی 
در آن سرزمین بهره گرفتند؟ بر پایه مستندات تاریخی، تثبیت نظام سیاسی دولت اوده و گسترش تفکر 
شیعی و توسعه و ترویج مظاهر و مصادیق فرهنگی ایرانی و شیعی را از پی آمدهای حضور کارگزاران 
ایرانی در دولت اوده می توان برشمرد؛ چنان که حتی نفوذ کمپانی هند شرقی، مانع تأثیرگذاری آنان در 

تثبیت نظام سیاسی و مبارزه با بیگانگان نبود. 

کلیدواژگان
اوده، هند، کارگزاران ایرانی فرهنگ شیعی، فرهنگ و تمدن ایرانی، تمدن اسالمی، کمپانی هند شرقی
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مقدمه
تحوالت  موجب  هند،  قاره  شبه  گوناگون  سرزمین های  به  ایرانی  کارگزاران  و  نخبگان  مهاجرت 
چشم گیری در زمینه های سیاسی، فرهنگی و تمدنی آن جا شد. اوده )Avadh( از مناطق پذیرای ایرانیان 
شیعه در شمال هند بود که از دید جایگاه جغرافیایی و پیشینه تاریخی، ویژگی های ممتازی در سنجش 
با دیگر قلمروهای شبه قاره داشت و به همین سبب، بدان جا توجه می کردند نقش آفرینی ایرانیان در 
اوده از 11۳2 قمری )1719 میالدی( آغاز شد؛ یعنی هنگامی که میرزا محمدامین موسوی معروف به 
سعادت علی خان نیشابوری به فرمان محمدشاه گورکانی، به حکومت بر اوده دست یافت. ایرانیان از 
این زمان، در جایگاه نُواب اوده از امپراطوران گورکانی فرمان می پذیرفتند و از 12۳۴ قمری )1819 
میالدی(، با حمایت کمپانی هند شرقی و از طریق تأسیس ساختار سیاسی »پادشاهی«، به فعالیت های 

سیاسی، فرهنگی و تمدنی در آن جا می پرداختند. 
هدف اصلی این نوشتار، بررسی نقش کارگزاران ایرانی شیعی در تحوالت سیاسی و تمدنی دولت 
ایرانیان شیعی مهاجر در سامان دهی سیاسی و فرهنگی آن  تأثیر  اوده و پاسخ گویی به چندِی سهم 
دولت است. برای پاسخ به این پرسش، فرضیة تأثیر ایرانیان متشیع در تثبیت نظام سیاسی دولت اوده و 
گسترش مظاهر و مصادیق فرهنگی و تمدنی شیعی در این منطقه، به رغم مشکالت سیاسی و فرهنگی، 
مطرح می شود. این فرضیه را با استناد به جایگاه جغرافیایی و اوضاع تاریخی اوده پیش از ورود ایرانیان 
مهاجر و کارگزاران ایرانی با عنوان »نواب امپراطوران گورکانی« و پیدایی دوره پادشاهی با حمایت 
کمپانی هند شرقی و تأثیرگذاری آنان در زمینه های سیاسی، فرهنگی و تمدنی به ویژه معماری و زبان 

اردو، می توان اثبات کرد.

پیشینه
متعددی  پژوهش های  تاریخی،  گوناگون  دوره های  در  هند  اوده  دولت  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با 
درباره اش صورت گرفته است که برای ایضاح مسئله پژوهش، گزارش کوتاهی درباره شماری از کتاب ها 

و مقاله های مرتبط با موضوع به شرح زیر عرضه می شود:

مختصر تاریخ مسلمانان، نوشته آشوری پرشاد   .1
این کتاب به معرفی سرزمین اوده پیش از برپایی دولت در آن جا می پردازد و درباره اوضاع آن سرزمین 
به  امین  ورود محمد  از  گزارش می دهد؛ سپس  تفصیل  به  و حکومت های کوچک خودگردانش 
آن جا )بر پایه فرمان محمد شاه و با عنوان استاندار( و شکست دادن حکومت های کوچک و پیدایِی 

سلسله های شاهان اوده یاد می کند.
گذشته لکنهو،نوشته عبد الحلیم  .2

نویسنده خود از کارگزاران دولت اوده و خادم واجد علی شاه بوده و به هم راهی خودش با واجد علی شاه 
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اشاره کرده؛ سپس به گزارش احوال پادشاهان اوده )به ترتیب از محمد امین تا برزیش قدر( و 
اوضاع فرهنگی و اجتماعی روزگار هر پادشاه و روابط او با کمپانی هند شرقی تا زوال حکومتش 

پرداخته است.
حیات دبیر، نوشته افضل حسین   .۳

ایـن کتـاب شـاعران دوره هـای قدیم و تاریخ شـعر و شـاعری را گـزارش می کنـد و به ویـژه کار و بار 
شـاعران و سـهم تأثیر آنان را در رشـد تشـیع در سـرزمین اوده برمی رسد و به شـرح حال شاعران 

فعـال و برجسـته دولـت اوده همچون میـرزا دبیر و میرانیـس می پردازد. 
نواب اوده، نوشته ایروین   .۴

نویسـنده کـه از مورخـان و محققـان هندپـژوه غربـی بـوده، بـه شـرح احـوال شـاهان این سـرزمین 
به ویـژه محمـد امیـن برهـان الملـک و صفـات و خدمـات او پرداختـه و اطالعـات درازدامنـی 

دربـاره اش در ایـن کتـاب عرضـه کـرده ا سـت.
تاریخ حق نما، نوشته سید فیاض علی خطبی   .5

ایـن کتـاب در سـه بخـش شـیعیان دولـت اوده را بازمی شناسـاند: 1. اوضـاع و احـوال شـیعیان پیش 
و پـس از دولـت اوده؛ 2. کارهـای غفرانمـاب در راه تبلبـغ اسـالم؛ ۳. تأثیـر شـاهان اوده در رشـد 

. تشیع
»استعمار انگلیس و حکومت شیعی اوده«، نوشته محمدحسین منظور االجداد و منصور طرفداری   .6
نویسـندگان ایـن مقالـه، علـل و نتایـج سـلطه اسـتعمار انگلیـس را بـر حـوزه حکومتـی شـیعیان اوده 
بررسـیده و آن را معلـول ضعـف قـدرت اورنـگ زیـپ و تزلـزل ارکان امپراطوری مغـوالن هند بر 
اثـر تقسـیم قلمـرو امپراطـوری میان فرزندانـش، دانسـته و اسـتنتاج کرده اند که سـقوط حکومت 
اوده مانـع نفـوذ تدریجـی ره آوردهـای مدرنیتـه در فرهنگ شـیعیان شـد و آنان را بدون پشـتوانه، 

بـه اقلیتـی مسـتضعف در قرن بیسـتم بـدل کرد.
»زبان و ادبیات فارسی در سرزمین اوده« نوشته ابولقاسم رادفر  .7

ایـن مقالـه بـه بررسـی شـکوفایی زبـان و ادبیـات پارسـی در دوران شـیعیان اوده و نقـش نـواب و 
پادشـاهان ایرانی نـژاد اوده در توسـعه و تحـول شـعر و نثر فارسـی پرداختـه و گزارش هایی درباره 
تذکره هـا، کتاب هـای تاریخـی و لغـت و دیگـر منابـع ادب فارسـی )همراه بـا نمونه هایی از شـعر 

و نثـر( عرضـه کرده اسـت. 
8. »اوضاع سیاسی و ادبی در دربار اوده هند« نوشته غالم محمد پاکستانی 

ایـن مقالـه مخاطـب را در شـناخت ماجـرای حضـور ایرانیـان در آن قلمـرو، بسـی کمـک می کنـد. 
کوشـش نویسـنده در این اثر به بررسـی اوضاع سیاسـی و ادبی اوده در دوران نواب و پادشـاهان 
آن جـا معطـوف بـوده و ایـن اوضـاع را در فهرسـت نام صوبـه داران و پادشـاهان آن سـرزمین )از 

محمـد امیـن برهـان الملـک تـا واجد علی شـاه( گـزارش کرده اسـت.
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جایگاه جغرافیایی 
اوده )Avadh - Oudh) بخشی بزرگی از فالت آب ُرفتی شمال هند است که گذشتگان آن را ایودیا، 
ایودهیه یا اجودهیا1 می خواندند و از هفت شهر مقدس هندوان می شمردند. این سرزمین از شمال به 
والیت نپال، از غرب به والیت آگره، از جنوب به والیت اهلل آباد و از شرق به والیت گوکهپور و بنارس 

محدود است )فرشته،1۳88 : 6۳6(. 

پرشاد کنور درباره مرزهای جغرافیایی اوده نوشته است: »از شرق به بیهار، از غرب به قّنوج، از 
جنوب به مانک پور و از شمال به کوه های هیمالیا منتهی می شود و تقریبًا 270 مایل طول و 2۳0 مایل 

عرض داشت« )کنور، 1992(.
این سرزمین در  25ْ و ۳۴َ تا  28ْ و ۴2َ عرض شمالی و  79ْ و ۴۴َ تا  8۳ْ و 9َ طول شرقی است 
و جز چهار رودخانه بزرگ گنگ، گومتی، گوگرا و راپتی، رودخانه های کوچک دیگری را نیز در بردارد 
که سرچشمه بیش تر آنها هیمالیا است )ندوی، 1۳79: 8(. اوده آب و هوایی معتدل، زمینی حاصل خیز، 
جنگل هایی انبوه، کوه هایی بلند و رودخانه های ُپر آب و جمعیتی فراوان داشته است و به همین سبب، 
همه پادشاهان به این منطقه نظر داشته اند. اوده امروز کنار رود گوگرا در شهرستان فیض آباد و بخشی 

.)Tohns, 1907: 20( از استان اوترا پرادش هند است

پیشینه تاریخی 
پیش  ششم  و  پنجم  سده های  در  و  هند  شمال  شیعی  مسلمان  دولت های  مهم ترین  از  اوده  دولت 
مورخان  و  بود  ُکساال  شاهان  پایتخت  هندوستان،  در  بودا  مذهب  عظمت  عصر  در  یعنی  میالد؛  از 
چینی  فاهی سین جهان گرد  بود.  بودا  زمانی مسکن  که  دانسته اند  ساکتا  باستانی  را شهر  آن  هندی 
است  کرده  گزارش  آن جا  در  بودایی  معبد  صد  از  بوده،  رفته  اوده  به  میالد  از  پیش  پنجم  سده  که 
)صدرحاج سید جوادی، 1۳75: 2، 59۴( به گزارش حماسه راماین، پدر رام قهرمان هندوان در این شهر 

پادشاهی می کرد و رام در آن جا متولد شد )فرشته، 1۳88 : 6۳۴(.
از ورود اسالم به اوده آگاهی دقیقی در دست نیست، اما عبدالرحمان چشتی گفته است اوده در دوره 
محمود غزنوی )۳89-۴21 ق( به فرمان دهی ساالر مسعود غازی فتح شد و منهاج سراج تاریخ تصرف 
اوده را دوره قطب الدین ایبک دانسته است )جوزجانی، 1۳6۳: 259(. غیاث الدین محمدشاه دوم پادشاه 
ُتغلقیان، اواخر قرن هشتم هجری قمری )797 ق( خواجه جهان شرقی را والی اوده خواندو این سرزمین 
تا نود سال در فرمان سلسله شرقی جونپور بود تا اینکه بهلول لودی سلسله شرقی را سرنگون کرد 
)889 ق( و اوده به قلمرو شاهان لودی پیوست )سیرهندی، 1۳82، 156-157(. پس از حمله تیمور به 
دهلی و ایجاد ناامنی و هرج و مرج )فرشته، 1۳88 : 525-528(، مردمان بسیاری از سرزمین ها به ویژه 
اوده استقالل خود را از حاکمیت اعالم کردند و خواجه جهان خود را پادشاه اوده و جونپور را پایتخت 

1. ایودهیده مرکب از آ + یوده به 
معناي جنگ جو و شجاع است.
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خودش خواند )آشوری، 1956: 7(.
اوده در دوران حاکمیت گورکانیان نز از جایگاه ویژه ای برخوردار بود؛ چنان که آنان حاکم آن جا را 
مستقیم برمی گزیدند. به تعبیر دیگر، فرمانروایان دهلی بر اثر جایگاه طبیعی و جغرافیایی به ویژه آب و 
هوای معتدل، زمین های حاصل خیز کشاورزی، کوه های فراوان، رودخانه های ُپرآب، جنگل های انبوه و 

جمعیت فراوان این سرزمین، همواره به آن نظر داشتند.
پس از اینکه اورنگ زیب در دوره گورکانیان پادشاهی های شیعه دکن را شکست داد، حکومت 
شیعه دیگری به نام پادشاهی اوده در شمال هند به قدرت رسید که نخستین پایتختش، فیض آباد و 
از آن، لکهنو بود. حکومت اوده در تاریخ تشیع هند از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ زیرا این  پس 
پادشاهی پیوندی میان امپراطوری مغول و تشیع امروزین هند به شمار می رود و کانون شناخته آن، 
لکهنو است(Hollis ter, 1979:172). تاریخ اوده دوره گورکانیان را می توان به دو بخش تقسیم کرد: 
1. آغاز پیدایی نواب اوده تا پایان عهد سعادت علی خان )1229 ق( که حکام اوده به فرمان نواب پادشاه 
گورکانی و کمپانی هند شرقی تعیین می شدند؛ 2. دوره غازی الدین حیدر که عنوان پادشاهی اش را 

مستقیم از کمپانی هند شرقی دریافت.

چگونگی قدرت گیری ایرانیان در اوده 
بنیادگـذار دولـت اوده میـر محمدامیـن موسـوی از خانواده هـای اصیل سـادات بود که به امام موسـی 
کاظـم )ع( نسـب می بـرد. پس از هجـرت بسـیاری از ایرانیان به هنـد در عهد صفویـه، گورکانیان که 
دوسـت دار اهـل قلـم، فن و هنر بودنـد، آنان را گرامی داشـتند و حتـی در زمان های بحرانـی، ایرانیان 
را از هندیـان برتـر می نشـاندند کـه شـاید دلیلش فرمان پذیـری آنان بود؛ زیـرا آنان از خـارج برای کار 
و تجـارت بـه هنـد رفتـه بودنـد و پشـتیبان مسـتقلی نداشـتند )کنـور، 1992: ۳8(. محمد نصیـر داماد 
وزیـر شـاه عبـاس دوم صفـوی در همیـن زمـان همـراه با پسـرش محمدباقر بـه هند رفـت و در پتنه 
)منطقـه اي در شـمال هنـد( از مرشـد قلی خـان کمـک خواسـت. محمد امین پسـر دیگـر محمد نصیر 
نیـز بـه پتنـه رفـت. محمـد امین نتوانسـت در پتنـه کار درخـوری بیابـد و بنابرایـن، به دهلـی رفت و 
مهم تریـن کارهـای لشـکری را در دوران حکومـت محمدشـاه گورکانـی بـه او سـپردند. او نیـز هرگز 

محمدشـاه را ناامیـد نکـرد، بلکـه در جنگ هـا به پیروزی رسـید. 
میر محمد امین موسوی شورش آگره را پایان داد و به مقام سرداری لشکر دست یافت و پس از 
شکست دادن راجای اهلل آباد به مقام فرمان دهی کل لشکر رسید و محمدشاه او را »سعادت خان« خواند 
)کنور، 1992: ۳9(. محمدشاه پس از این روی دادها به محمد امین بسیار اعتماد کرد و حکومت و والیت 

آگره را به وی سپرد )کنور، 1992: ۳7 و ۳9(.
ناآرامی هایی در این زمان در اوده پدید آمد و فرمان داران آن جا بر حاکمیت شوریدند. محمدشاه 
سعادت خان را برای سرکوبی شورش ها به اوده فرستاد و او توانست شورشیان را سرکوب کند و از این رو، 
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محمدشاه گورکانی او را »بهادر« لقب داد و میرزا محمد امین را به حکومت اوده گمارد )11۳۴ ق( و او 
با عنوان برهان الملک حکومت اوده را بر عهده گرفت و از این زمان به بعد حکومت نواب اوده در شهر 
فیض آباد آغاز شد )جعفریان، 1۳88: 59۳(. هنگام یورش نادرشاه به هند، میرزا محمدامین میان وی و 
محمدشاه گورکانی وساطت و صلح برقرار کرد و نماینده »تام االختیار« دو پادشاه شد. سرانجام میرزا 

.(Marshman,1882:105) )محمد امین )سعادت  علی خان( به علتی ناشناخته درگذشت )1152 ق
نشاِن پادشاهی سعادت علی خان، نقِش ماهی بود. ماهی از زمان تیمور، نشان شهریاری به شمار 
می رفت (Sleeman,1858:135) با توجه به جایگاه برجسته اوده در تاریخ لکهنو، طرح های گوناگون 
ماهی در هنر معاصر این ایالت نیز به کار گرفته می شد. دولت اوتراپرادش هم نقش ماهی را به نشان 

.(Hollis ter, 1979:124) دودمان اوده بدل کرده بود

نقش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در جایگاه نواب اوده 
برادرزاده سعادت علی خان و محمد  بر دهلی،  نادر  از مرگ سعادت علی خان و هنگام حاکمیت  پس 
مقیم  ابوالمصور معروف به منصور علی خان مدعی جانشینی بودند. محمد مقیم کمابیش پانزده سال 
نائب سعادت علی خان در اوده و از تجربه نظامی و سیاسی بسیاری برخوردار بود. نادرشاه نیز مشروط 
به پرداخت دو میلیون روپیه هدیه، حکومت اوده را به محمد مقیم سپرد و پس از بازگشت او به ایران، 

محمدشاه گورکانی محمد مقیم را »صفدر جنگ« خواند )نرائن، 1960: 22(.
پادشاه  به  پاس خدمتش  به  و  بود  گورکانی  امپراطور  وزیر  و  اوده  وزیرهای  نواب  نخستین  از  او 
گورکانی در فراچنگ آوردن سلطنت دهلی، از لقب فرمانده توپ خانه »امیر آتش« برخوردار شد. وی 

. (Sirvas tava, 1974:255)شیعه ای متقی و به آداب مذهبی پای بند بود
بسیاری از حّکام و زمین داران در آغاز حاکمیت او بر اوده، شوریدند، اما صفدر جنگ بر اثر هوش، 
زیرکی و دلیری و به واسطه هم راهان وفادارش، شورشیان را شکست داد و از این رو، محمدشاه حکومت 
کشمیر را نیز به وی واگذارد. هنگامی که صفدر جنگ بر اوده حکم می راند، دشمنانش به امپراطور 
گزارش کردند که او در پی برکشیدن و روی کار آوردن بلند اختر برادر کوچک شاه است که شیعه 
بود. امپراطور متأثر از این گزارش ها، او را از مقام وزارت و امیرآتشی )فرمانده توپ خانه( عزل کرد و به 
همین سبب، چالش هایی میان شیعیان و اهل سنت پدید آمد و صفدر جنگ رهبری شیعیان و ایرانیان 
را بر عهده گرفت (Elphins tone,1843:735-736)، اما پس از اینکه محمدشاه لباس خلعت برای 

.(Hoey,1889:233) صفدر جنگ فرستاد، او دوباره به اوده بازگشت
وی نظامیان و حقوق آنان و به کار و بار عالمان و شاعران بسی اهتمام می کرد. او سرانجام در 
فیض آباد درگذشت )1168 ق( و جنازه اش را مدتی در باغی زیبا پوشیده از گل سرخ نگاه داشتند؛ سپس 
به دهلی بردند و نزدیک قبر همایون، پادشاه گورکانی به خاک سپردند )نرائن، 1960: 2۳ -2۴(. بهادر 
با توجه به اوضاع  اما  الدوله را تأیید کرد،  شاه، پادشاه گورکانی پس از صفدر جنگ فرزند او شجاع 
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بی سامان دربار دهلی، وی از دربار جدا شد و به اوده رفت. این توجه موجب قدرت گرفتن دولت اوده 
شد؛ چنان که که دیگر دولت ها به هنگام ضرورت از اوده کمک می گرفتند. گسترش مناسبات نواب 
اوده با کمپانی هند شرقی و لرد هیستینگر حکم ران کل هند، از برجسته ترین ویژگی های دوره اوست. 
این مناسبات در آغاز کار دوستانه نبود و به برخورد نظامی دو طرف انجامید، اما با توجه به تجهیزات 
نظامی پیش رفته کمپانی هند شرقی و ضعف نظامی دولت اوده، شجاع الدوله با کمپانی صلح کرد و 
مقرر شد شجاع الدوله 150 هزار روپیه به کمپانی غرامت بدهد، انگلیسی ها در سراسر منطقه اوده به 
استان های اهلل آباد و  به یک دیگر کمک کنند و  با قدرت سوم، هر دو  بپردازند، در رویارویی  تجارت 

.(Birdwood,1915:20) گورکمپور و توابع آنها به کمپانی واگذار شود
پس از آن شجاع الدوله به جای دهلی، بیش تر به مرکز حکومت )فیض آباد( معطوف شد و به توسعه 
و ارتقای آن پرداخت؛ چنان که هیچ یک از والیات هند مانند اوده از آن اندازه ثروت و نعمت برخوردار 
نبود و همین عامل در مهاجرت هنرمندان و اهل علم به ویژه ایرانیان و شیعیان به اوده بسیار تأثیر گذارد 

.)Hoey, Op.Cit, II, pp. 8-9)

شجاع الدوله در این مدت کوشید بر توان نظامی خود بیافزاید و به همین سبب توانست شورشیان 
منطقه مرهته را سرکوب کند تا اینکه سرانجام در ۴6 سالگی درگذشت و در خاک گالب باری فیض آباد 
جای گرفت )کنور، 1992: 60(. آصف الدوله فرزند شجاع الدوله که پس از پدرش به قدرت رسید )1188 
ق(، ولی عهد شجاع الدوله و پس از وی نیز از نواب اوده بود. شجاع الدوله پیش از مرگش بر اثر دخالت 
کمپانی هند شرقی در امور داخلی اوده و بر اثر احساس خطر برای فرزندش، به ژنرال وران هئینگز نامه 
نوشت و در آن تأکید کرد که آصف الدوله وارث اوست. دخالت های فراوان کمپانی در دولت اوده موجب 
شد که مواد دیگری به قرارداد پیشین )عهد شجاع الدوله( افزوده شود؛ مانند پرداخت 260 هزار روپیه 
به کمپانی، تسلط انگلیسی ها بر بنارس، غازی پور و جونپور و مهم تر از اینها، اینکه کمپانی، افسران و 
سرداران اوده را تعیین کند. سرکشی منصب داران از فرمان آصف الدوله و جاسوسی آنان برای دولت 

انگلستان، از مهم ترین مشکالت دولت اوده در این دوره بود )کنور، 1992: 6۴(.
آصف الدوله پایتخت را از فیض آباد به لکهنو برد؛ زیرا از سویی می خواست از جده اش دور باشد؛ زیرا 
جده اش با بیش تر کارهای وی موافق نبود و از سوی دیگر، به شهر کهن فیض آباد عالقه ای نداشت  

.(Hollis ter, 1979:177)

شکوه ترین  با  که  بود  مختلف  عمارات  ساختن  به  وی  عالقه  الدوله  آصف  ویژگی  مهم ترین 
)با طول 50 و  بسیار گسترده و مجلَل  تاالری  این ساختمان  الدوله است.  بزرگ آصف  امام باره  آنها 
عرض 15/۳ متر( داشت و ایوان هایی )با طول 8 و عرض 8/۳ متر( دو طرف آن بود که حجره های 
هشت گوشه ای )با عرض پانزده متر( در بخش پایانی آنها ساخته بودند. برای ساخت این عمارت یک 
میلیون لیره هزینه شد و معماران متعددی فراخوانده شدند تا طرح های پیش نهادی خود را عرضه کنند 
تا اینکه سرانجام طرح معماری به نام کفایت اهلل در این باره پذیرفته شد. مناسک محرم در مسجد این 
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امام باره برگزار می شد. بناهای دیگری همچون رومی دروازه، حسن باغ، بی بی پورکوتی، چینهت توتی و 
.(Hollis ter, 1979:178-179) اقامت گاه نماینده دولت انگلیس هم در این دوره ساخته شد

به  نقد  وجوه  پرداخت  برای  که  می دانند  انگلیسی  حکم رانان  از  متأثر  را  الدوله  آصف  کسانی 
آغاز شد  او  از دوره  اوده  پادشاهی  انحطاط  آورد؛ چنان که  پدید  را  تعلقدار  کمپانی هند شرقی نظامی 
(Irwin,1880:87).آصف الدوله پایتخت دولت اوده را از فیض آباد به لکهنو برد و شکوه دربار لکهنو 

در سنجش با دهلی، فزونی گرفت؛ چنان که برخی از صاحب نظران غربی در نوشتن تاریخ اواخر عهد 
مغول از آثار مورخان اوده استفاده می کردند.

زین العابدین خان پزشک معروف مشهدی که از سادات نیز بود، در رونق لکهنو و گسترش علم و 
هنر به ویژه طبابت، مهارت بسیاری داشت و در رشد و توسعه علمی و فرهنگی دولت اوده بسیار تأثیر 
گذارد. نواب اوده از زمان صفدر جنگ به او توجه می کردند و به رغم اینکه مدتی در بنگال می زیست، 

.(Hollis ter, 1979: 180) دوباره به لکهنو بازگشت
پس از آصف الدوله، فرزندش وزیر علی را جانشین پدر می شناختند که بر اثر متهم شدنش به ضّدیت 
 ،(Irwin,1880:100-101) با منافع انگلستان و بی بند و باری و زنازادگی، معزول و به بنارس تبعید شد
اما به واقع او را به دلیل مخالفتش با انگلیسی ها از کار برکنار کردند دولت انگلستان بنابر سیاست رایج 
خود، برای رسیدن به هدف از هر راه ممکنی سود می برد. بنابراین، او را در آغاز به زنازادگی متهم؛ 
سپس عزل و به بنارس تبعید کرد؛ چنان که او سرانجام در زندان درگذشت. سعادت  علی خان برادر ناتنی 
آصف الدوله نیز به باده گساری معروف و در پی واگذاری قدرت به کمپانی هند شرقی بود و به همین 
سبب برخی از نواحی اوده )معروف به نواحی الحاقی( را به آن کمپانی سپرد و ارتش آن سرزمین ها را 

جایگزین سپاهیان نواب کرد.
او پس از مدتی بیماری و افسردگی، نزد آرام گاه حضرت ابوالفضل العباس )ع( نذر کرد که دست 
از خوش گذرانی بردارد و توبه کند و به امور حکومتی بپردازد و به این نذر وفا کرد و در زمان مانده 
سال های عمرش مملکت را به شیوه ای مطلوب اداره کرد و همین نوع مدیریت، به رونق علمی و هنری 

.(Sleeman, 1858: 308)لکهنو در زمان او انجامید

کارگزاران ایرانی در جایگاه شاهان اوده 
اما  بودند،  فرمان پذیر  دهلی  در  گورکانیان  امپراطوری  برابر  در  علی خان  سعادت  دوران  تا  اوده  نواب 
غازی الدین حیدر با حمایت کمپانی هند شرقی در 12۳5 قمری مشروط به پذیرش ضوابط دوره سعادت 
علی خان، خودش را پادشاه خواند و در زمان پادشاهی او، نظام تعلق داری جان تازه ای گرفت. او ارزش ها 
و خواست های انسانی را ارج می نهاد و علم و ادب به ویژه  فلسفه شرق را مهم می شمرد. خدمت اصلی او 
در زمینه معماری لکهنو، بنیادگذاری امام باره شاه نجف بود که سرانجام خودش و سه تن از همسرانش 

همان جا به خاک سپرده شدند )کنور، 1992: 7۴-7۳(. 



۳5
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره دوم  | تابستان 1399

اثر  بر  که  کرد  شایع  هند شرقی  کمپانی  اوده،  پادشاه  دومین  حیدر  نصیرالدین  هنگام حکم رانی 
عیاشی و ناشایستگی وی، تاج و تخت اوده به فرد دیگری سپرده خواهد شد. البته این شایعه در عمل 
محقق نشد. گویی زیردستان وی؛ یعنی افسران و وزیران اوده که کمپانی هند شرقی آنان را تعیین 
آنان  به  هرگز  اوده  پادشاه  و  بودند  این باره  در  اصلی  شایعه سازان  می داد،  مواجب  آنان  به  و  می کرد 
اعتمادی نداشت و به همین سبب، ناگهان آنان را کنار نهاد. نصیرالدین حیدر در پی گسترش فرهنگ 
انگلیسی بود، اما به رغم این عالقه، برای طالب مراکز علمی ـ دینی مقرری تعیین و برده فروشی را لغو 

.(Brown,1920:250-251) کرد و به ترویج علم، ادب و هنر پرداخت
پس از مرگ نصیرالدین )125۳ ق( همسر او )پادشاه بیگم( به دنبال نشاندن موناجان فرزندش 
بر تخت پادشاهی بود که البته بر اثر مخالفت کمپانی هند شرقی، این زمینه کام یاب نشد و مناقشه 
با یک دیگر صف  برای جنگ  کمپانی  ارتش  و  اوده  سپاهیان  که  گرفت  باال  اندازه ای  به  این باره  در 
اوده و کمپانی روی داد )کنور، 1992:  از شجاع الدین، نخستین درگیری میان دولت  آراستند و پس 
Ir�( زندانی کردند  به جای دیگری فرستادند و در آن جا  را  بیگم و فرزندش  پادشاه  157(. سرانجام 

پشتیبانی  با  علی شاه(  محمد  به  ملقب  غازی الدین  برادران  )از  نصیرالدوله  و   )1880:127-128,win
کمپانی به شاهی رسید. بنابراین، کمپانی دایره اختیارات او را بسیار محدود کرد و حتی از این  شاه تازه 
تعهد گرفت که همه شروط کمپانی را بپذیرد )کنور، 1992: 161(. البته او به خدماتی ستودنی برای 
اوده دست زد )کنور، 1992: 162(.برای نمونه، مقبره باشکوهی برای مادرش ساخت، موقوفاتی برای 
آن تعیین کرد تا مخارج قاریان قرآن را از محل آنها بپردازند و نیاز خدمه مقبره را نیز تأمین کنند. این 

 .(Irwin,1880:135) مقبره به »امام باره حسین آباد« شناخته و خودش نیز در آن جا مدفون شد
چهارمین شاه اوده امجد علی شاه فرزند محمدعلی شاه بود که در روزگار او احکام تشیع در سرزمین 
اوده اجرا می شد؛ یعنی تا این زمان بر پایه رسم امپراطوری گورکانی سّنی مذهب، یگانه مفتی اوده از 
اهل تسنن بود و در همه مسائل، بر اساس فقه اهل سنت رأی می داد، اما امجد علی شاه مجتهدی شیعه 
را به جای او نشاند و از این پس جز هنگامی که هر دو طرف از اهل سنت یا یکی از آن دو هندو بود، 
احکام تشیع در اوده اجرا می شد (Hollis ter, 1979: 183).او با ساخت پل آهنی بر نهر گومتی و ایجاد 
جاده ای بزرگ میان لکهنو و کانپور، زمینه پیش رفت تجارت و سهولت حمل و نقل کاال را فراهم کرد و 
اندوخته دولت اوده در روزگار او فزونی گرفت. روی سکه های دوره او، نقش ماهی و عبارت »امجد علی، 
شاه جهان، پناه عالم، ظّل اهلل« ضرب شده بود(Brown,1920:254). پس از مرگ امجد علی شاه، پسر 
ارشد وی مصطفی علی حیدر بر اثر جنون از سلطنت محروم  شد (Brown,1920:254-255) و واجد 

علی شاه، پسر دوم سلطان به جای او بر تخت پادشاهی اوده نشست.
کمپانی هند شرقی در دوره واجد علی شاه به دنبال بهانه ای بود تا اوده را به چنگ آورد. از این رو، 
تأکید می کرد که شاه بیماری عالج ناپذیری دارد که پزشکان از تشخیص و مداوای آن عاجزند و مشاعر 
شاه ضعیف شده و او اعتدالش را از دست داده است )Sleeman,1858:310) پادشاه در برابر چنین 
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سیاستی، پادشاه در تقویت سپاه، رفع مشکالت مردم و توجه به علم و فرهنگ بومی بسیار کوشید، اما 
سرانجام نتوانست حکومت خود در اوده نگاه دارد، بلکه کمپانی وی را از پادشاهی عزل کرد )18 رجب 
127۳ / ۴ فوریه 1856( و او راهی کلکته شد. بنابراین، همسرش حضرت محل، پسر نابالغ خود را به 
نام رمضان علی )معروف به برجیس قدر( جانشین پدرش و شاه اوده خواند و حتی با سپاهیان کمپانی 
درگیر شد، شکست خورد و به نپال گریخت. بنابراین، پس از واجد علی شاه دوران حکومت اوده پایان 

یافت و کمپانی بر سراسر اوده چیره و واجد علی شاه نیز در کلکته ماندگار شد.
اوده آخرین سرزمین خودمختار هند بود که به مستعمرات انگلستان پیوست و از آن پس، نام اوده 

را به »اتراپرادیش« مبدل کردند و به تدریج سراسر منطقه به همین نام تازه، خوانده شد.

کارگزاران ایرانی شیعه و تحول فرهنگی اوده 
اوده خاستگاه و جایگاه زندگی شخصیت های برجسته مسلمان بود و گسترش فرهنگ اسالمی در این 
سامان در روزگار حکومت نُواب شیعه مذهب، به اوج رسید؛ چنان که آنان بخشی از آوازه خود را بر اثر 
توجه به اهل مذهب، علم، ادب و هنر به دست آوردند و دربارشان جایگاه مشاهیر برجسته ای چون 
رفیع سودا  محمد  میرزا  »فغان«،  به  متخلص  علی خان  اشرف  »آرزو«،  به  متخلص  علی  سراج الدین 
انشاء اهلل خان، رجب علی بیگ سرور،  شاعر و نویسنده اردو و فارسی زبان، سید محمد بلگرامی، سید 
اصغر علی خان نسیم دهلوی، نواب محمد خان زند، منطق علی خان اسیر و هاریچاران داس نویسنده 
چهار گلزار بود که از دهلی و دیگر سرزمین های هند به آن جا هجرت  کرده بودند. گرایش به شعر و ادب 
و ارج گزاری شاعران و ادیبان، از مهم ترین ویژگی های فرهنگی حکم رانان ایرانی تبار اوده بود؛ چنان که 
با توجه به پیش رفت زبان اردو و ضعف و زوال زبان فارسی پیش از حاکمیت نُواب و شاهان اوده، روزگار 
آنان را عصر زرین زبان و ادبیات فارسی می خوانند؛ زیرا آنان بر اثر ایرانی بودن و عالقه مندی به زبان و 
ادبیات فارسی نه تنها به شعر و ادب و علوم فارسی توجه می کردند که خود نیز سخن دان و سخن شناس 

بودند و از این رو، آثار گوناگون نظم و نثر فارسی در این دوره تصنیف و تألیف شد.
اوده  هنری  ـ  فرهنگی  تحول  اعصار  مهم ترین  از  را  حیدر  غازی الدین  پادشاهی  و  نیابت  دوران 
می توان برشمرد. او با موافقت انگلیسی ها، به جایگاه نخستین پادشاه اوده منصوب شد و بر اثر تغییر 
امور  به  پرداختن  برای  زمینه ای  قاره،  دیگر بخش های شبه  در  آنان  درگیری  و  انگلیسی ها  روی کرد 
فرهنگی و هنری فراهم آمد؛ چنان که لکهنو در شکوه و پویایی هنری و فرهنگی بر دهلی برتری یافت 
و در ادوار بعد به شدت توسعه یافت. عالمان و مجتهدان در روزگار او، کتاب های ارزنده ای در منقوالت 
)حدیث و فقه( و معقوالت نوشتند و خود او هم پادشاهی عالم و شاعر بود که تصانیفی داشت؛ مانند 
هفت ُقلُزم )در فرهنگ لغات فارسی( و تاج اللغات )در فرهنگ زبان عربی( )رادفر، 1۳80: 71(. هم چنین 
خلیل اهلل خان که در ریاضی و هیئت چیره دست بود، مرآت االقالیم را در جغرافیای اوده و علم هیئت 
نوشت. شکوفایی ادب فارسی در فیض آباد موجب شد که شخصیت های برجسته ای همچون سراج الدین 
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علی خان آرزو صاحب آثار مهمی در لغت، تذکره، نقد ادبی، بالغت و دستور زبان فارسی به آن جا سفر 
کنند )نقوی، 1۳۴۳: ۳25-۳2۳(.

نواب و شاهان اوده از دوران سعادت علی خان در لکهنو »تائپ« )ابزار تحریر( و »لیتهو« )چاپ خانه( 
و چاپ سنگی را برای انتشار کتاب و نوشته پدید آوردند و چاپ خانه های تازه تری نیز در دوره نصیرالدین 
حیدر پیدا شد و کتاب های کم یاب عربی و فارسی به چاپ رسید )نجم الغنی خان، 1979: 227(. منثور 

کردن چکیده ای از شاه نامه نیز از مهم ترین کارهای عهد نصیر الدین بود.
دولت اوده به ویژه محمد امین برهان الملک بنیاد گذار دولت اوده که خود از سادات بود، خدمات 
عزاداری،  مناسک  اجرای  و حسینیه ها،  امام باره ها  با ساختن  اوده  رساند. شاهان  تشیع  به  شایسته ای 
تأسیس حوزه های علمیه برای حفظ آداب و معارف شیعی و تالش برای رونق گرفتن آنها در عتبات 
با کمک های مالی، پشتیبانی عالمان و اندیشه ورزان و جای گزینی قانون های شیعی با قانون های سّنی 

حنفی از زمان محمد علی شاه )127۴-1285 ق(، فرهنگ شیعی را در شبه قاره هند گسترَدند.
تأسیس و توسعه امام باره ها و حسینیه ها، از مهم ترین کارهای فرهنگی نواب و شاهان اوده بود؛ 
چنان که امام باره حسین آباد دومین عمارت بی مانند لکهنو یادگار دوران پادشاهی محمد علی شاه است. او 

دوازده لک روپیه به خزانه انگلیس سپرد و با بهره آن امام باره حسین آباد را ساخت.
مهم ترین کار فرهنگی شیعیان ایرانی اوده، اهتمام آنان به مجالس عزاداری و مرثیه خوانی بود. آنان 
در محَرم مناسک تعزیه و عزاداری بر پا می کردند و مرثیه خوانی و استفاده از طبل و نقاره در تعزیه ها 
در اوده رایج بود. شجاع الدوله از نواب اوده، خودش جامه سیاه می پوشید و با سر و پای برهنه، َعلَم 
برمی داشت و نوحه می خواند. این نوع عزاداری ایرانی بعدها در سرزمین هند رایج شد. مدارس مذهبی 
نیز در عهد او بنیاد گرفت و ُعلما و ُفضالی مذهی امامیه در این مراکز آموزشی به کارهای تبلیغی 

سرگرم شدند و از این رو، عزاداری و مرثیه گویی گسترش یافت.
واجد علی شاه از شاهان برجسته اوده نیز در اجرای کارهای یگانه بود. او در درازنای زندگی اش 
همواره به عزاداری برای شهادت امام حسین )ع( التفات میزان فراوانی لک و روپیه در این زمینه هزینه 

می کرد. برای نمونه، امام باره ای به نام »قصر العزاء« ساخت که به تکایای ایرانی بسیار شبیه بود.
شماری از عالمان نیز برای کمک به شاهان اوده از ایران به هند هجرت کردند. برای نمونه، شیخ 
محمدمهدی استرآبادی به هند رفت )12۴0 ق( و غازی الدین حیدر به پیشوازش آمد. وی در لکهنو 
مسکن گرفت و در همان جا درگذشت و در جایگاه مرجع تقلید، همه عمرش را در نوشتن و پرورَدن 

طالب گذراند و بیست کتاب در علوم گوناگون نوشت )تهرانی، 1۴08: 2، 220(.
شکوفایی هنر معماری اوده از دوره نواب آغاز شد که خود دنباله سبک دهلی بود. آثار فراوانی از 
آن دوره بر جای مانده است که بیش تر آنها مذهبی )امام باره(اند. شبیه سازی آرام گاه های امامان شیعه 

.)Koch,1994,132 ( در مناطق گوناگون از دیگر آثار مذهبی آن جاست
مهم ترین افتخار شیعیان هند به ویژه اوده مبارزه با استعمار انگلستان بود. قیام شجاع الدوله در برابر 
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انگلیسی ها، مبارزه با استعمار بریتانیا برای جلوگیری از تسلط بر منطقه اوده در روزگار واجد علی شاه به 
کمک مادرش )ملکه(، جنگ حضرت محل همسر واجد علی شاه با سپاهیان کمپانی هند شرقی و...، از 

برجسته ترین مصادیق جنگ دولت مردان شیعی اوده با استعمار است.

نُواب و شاهان اوده

سال قمریسال میالدینواب وزیرهای اوده

1151-17191132-1737سعادت خان برهان الملک

1166-17371151-1753نواب صفدر جنگ

1188-17531166-1775نواب شجاع الدوله

1212-17751188-1797نواب آصف الدوله

1212-17971212-1798نواب وزیر علی خان

1229-17981212-1814نواب سادات علی خان

1234-18141229-1819نواب غازی الدین حیدر

سال قمریسال میالدیشاهان اوده

1243-18191234-1827سلطان غازی الدین حیدر

1253-18271243-1837سلطان  نصیر الدین حیدر

1258-18371253-1842محمد علی شاه

1263-18421258-1847امجد علی شاه

1272-18471263-1856واجد علی شاه

معماری اوده متأثر از حضور کارگزاران ایرانی شیعی 
اوده بر اثر پیشینه تاریخی و جایگاه مذهبی اش نزد هندوان و بوداییان، آثار مهمی از روزگاران پیش از 
گسترش اسالم در آن جا داشت؛ چنان که فاهی سین جهان گرد چینی )قرن پنجم ق.م( می نویسد: صد 
معبد بودایی در آن جا بر پا بوده است. ورود اسالم به اوده موجب پا گرفتن بناهای ارزنده ای شد. برای 
نمونه، مزار شاه مینا در مچی بهون، مقبره شیخ ابراهیم چشتی در لکنهو و مسجد بابر نزدیک محل 
تولد راما، از آثار مهم دوره اسالمی پیش از نُواب اوده است (Srivas tava, 1974: 313-314) باری، 

شکوفایی معماری اوده از دوره نُواب آغاز شد که خود دنباله سبک دهلی به شمار می رفت. 
انتقال پایتخت از فیض آباد به لکهنو و ایجاد بنای باشکوهی به نام امام باره آصف الدوله )1205 
امام باره تاالری بسیار گسترده و  نَواب اوده بود. این  الدوله چهارمین  ق( از مهم ترین کارهای آصف 
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شکوه مند )به طول 50 متر و عرض 15/۳ متر( دارد که در دو طرف آن ایوان هایی هشت متری است 
و حجره های هشت گوشه ای )به عرض پانزده متر( در بخش پایانی اش ساخته شده است. آصف الدوله 
می خواست این سازه هیچ نمونه ای نداشته باشد و در زیبایی و شکوه سرآمد همه بناهای مشابه آن 
باشد. از این رو، هر سال کمابیش چهار تا پنج لک1 روپیه در تزیین امام باره هزینه می کرد و کف و سقف 
تاالرهای آن را با مواد طال و نقره می پوشاند و به همین سبب، شکوه و جالل دربار لکهنو در سنجش 

. (Koch,1994,132)با دربار دهلی افزون تر شد
مهم ترین امام باره، در عهد غازی الدین حیدر ساخته شد؛ چنان که معماری لکهنو از این زمان به 
مناطق  در  سامرا(  و  نجف  کربال،  )از  شیعه  آرام گاه های  شبیه سازی  یافت.  تازه ای  روح  و  بعد، شکل 
گوناگون لکهنو از دیگر آثار مذهبی اوده است. از زمان غازی الدین حیدر  که با حمایت کمپانی هند 
شرقی خودش را پادشاه خواند، دولت اوده استقالل تام یافت و طرح های معماری ایرانی و شیعی را از 

این پس در آن جا به کار بست.

شکوفایی زبان اردو در روزگار حاکمیت کارگزاران ایرانی بر اوده
دهلی بر اثر حمله نادرشاه به هند و قتل عام مردم آن جا و یورش های سرداَرش احمد شاه درانی افغان، 
به انحطاط گرایید، اما نُواب اوده در لکهنو برخاستند و نیرو گرفتند. ایرانیان بر اثر تعصب اورنگ زیب و 
جانشینان او به هند سفر نمی کردند، اما ایرانی بودن نواب اوده و سیاست و گرایش آنان به تشیع، زمینه 
را برای تجدید سفر آنان به هند فراهم کرد. البته این بار بیش تر مسافران علمای دین، طالب، اهل 
منبر و وعاظ بودند که قانون تشیع را برای دولت لکهنو تدوین و محاکم آن دولت را می گرداندند و در 

مساجد و حسینیه ها شعائر مذهبی حکومت شیعه اوده را اجرا می کردند و می گستردند.
را  زمینه  زبان شعر می سرودند،  دو  این  به  بیش تر  که  اردو  و  فارسی  به  اوده  گرایش حکم رانان 
برای سفر شاعران اردو همچون میر، سودا، مصحفی، رنگین و انشاء اهلل خان به لکهنو، بلکه پرورش 

.(Bahri, 1960:29-30) غزل سرایانی همچون نظیر، ذوق، مؤمن در آن جا فراهم کرد
لکهنو به ویژه دربار و مجالس اعیانش، در این زمان در شهوات غرق بود و از این رو، نوعی غزل 
اردو در آن جا پدید آمد که مورخان ادبیات اوده آن را »غزل ریخته« می خوانند. این گونه غزل را در 
وصف مراودات عاشقانه ، باده، شرح فراق و وصال و بیان ُحسن کالم و خرام و زیبایی اندام »بیگمات« 
پری پیکر لکهنو می سرودند. با توجه به اینکه تشیع در لکهنو شعار استقالل و مذهب رسمی بود، آیین 
عزاداری عاشورا و شبیه گردانی، تعزیه خوانی و روضه خوانی و دسته گردانی عزا، در آن جا رونق گرفت. 
تعزیه نامه ها در امام باره )حسینیه(های باشکوه شهر به فارسی و اردو خوانده می شد و هر دو زبان برای 

مخاطبان به یک سان مفهوم بود )مشایخ فریدنی، 1۳65: 10-9(.
شاه کارهای شعری گریه آور در وصف واقعه طف در این عهد سروده شد که نمونه آنها در فارسی 
هم نیست. میر بیرعلی انیس و میرزا سالمت علی دبیر از بزرگ ترین مرثیه سرایان اردو بودند که مراثی 

1. معادل صدهزار روپیه.
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ایشان در دهه اول محرم با آهنگی ویژه خوانده می شد. این مراثی اردو همچون غزل ریخته اردو و 
دیگر شعرهای عهد شاهان اوده در لکهنو ساخته و به صبغه ایرانی و کثرت لغات فارسی ممتاز شد.

نتیجه
منطقه اوده در شمال شبه قاره هند، با توجه به اهمیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی اش مکان شایسته ای 
برای تأثیرپذیری از فرهنگ و تمدن ایرانی و شیعی به شمار می رفت. بنابر بررسی های تاریخی، حضور 
با ضعف  )مقارن  استثنایی  بسیار  زمانی  در  پادشاه،  و  نُواب  جایگاه  در  آن جا  ایرانیان  حاکمیت  و  فعال 
گورکانیان و فزونی گرفتن قدرت استعمار انگلستان در شبه قاره هند(، رقم خورد و این تقارن خود در 
میزان تأثیرگذاری کارگزاران ایرانی مؤثر بود؛ زیرا به رغم اینکه ایرانیان توانستند از ضعف گورکانیان بهره 
ببرند، مانع بزرگی به نام انگلستان از تأثیر کارگزاران ایرانی در فرهنگ و تمدن اوده می کاست؛ چنان که 

انگلیسی ها با هر وسیله ای حتی شایعه سازی، تهمت زنی و جاسوسی در پی مقابله با ایرانیان شیعی بودند.
نُواب اوده بر اثر ضعف دولت گورکانی، تجربه نظامی و سیاسی، برخورداری از ذکاوت و شجاعت و 
به یاری هم راهانی وفادار، توانستند اوضاع سیاسی دولت اوده را سامان دهند و با سرکوب شورش های 
داخلی، در راه تثبیت اوضاع گام نهند. دوره پادشاهی اوده با سلطه کمپانی هند شرقی بر شاهان اوده، 
هم زمان بود و به این سبب، ضعف سیاسی و نظامی آرام آرام در دولت اوده رخنه کرد و انگلیسی ها 

سرانجام بر این سرزمین چیره شدند.
کارگزاران ایرانی در تغییر مظاهر فرهنگی اوده تأثیر گذاردند و بر پایه اعتقادی شیعی و پای بندی 
به اجرای مناسک و آدابی که بیش تر خاستگاه دینی ـ مذهبی داشت، به ساخت امام باره و حسینیه، 
اجرای مناسک باشکوه عزاداری محَرم، تأسیس حوزه های علمیه و تقویت مراجع تقلید، پرداختند. آنان 
هم چنین از گسترش علم، هنر و معماری و ایجاد ساختمان های متنوع و جاده های گوناگون نیز غافل 
نبودند؛ چنان که لکهنو پس از فیض آباد، به پایتخت بدل گشت و شکوه مندی آن در سنجش با دهلی، 
فزونی گرفت. با توجه به ایرانی تبار بودن نُواب و شاهان اوده، به رغم توسعه و رشد زبان اردو، زبان 
و ادبیات فارسی نیز در آن سامان ریشه دواند؛ چنان که نوشتن کتاب با این زبان کهن در سایه توجه 

حکم رانان اوده، دنبال شد.
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